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słowo wstęPne

Spoczywająca w Waszych dłoniach, Drodzy Czytelnicy, książka
Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska jest owocem bardzo głębokiego
zamysłu badawczego, dotyczącego w jednakowej mierze historii, architektury,
teologii i ikonografii moskiewskich i podmoskiewskich świątyń, monasterów,
zabytków kultury o znaczeniu światowym oraz mało znanych, urokliwych
uliczek i parków, bliskich sercu każdego mieszkańca Moskwy, sięgających
początkami swego istnienia do starożytnej epoki Państwa Rosyjskiego.

Moskwa była i pozostanie centrum państwa, jego sercem jako na-
jważniejszy ośrodek polityczny i gospodarczy, kulturalny i edukacyjny, hand-
lowy i przemysłowy, a co za tym idzie zajmujący poczesne miejsce w świado-
mości Rosjan, tych zwłaszcza, dla których ważne miejsce w życiu zajmuje
wiara prawosławna, od czasów Włodzimierza Wielkiego jednocząca liczne
plemiona słowiańskie.

Podobnie jak miasta, rozwijały się też wodne szlaki handlowe i drogi
uczęszczane przez pielgrzymów, podążających do różnorodnych miast i miejs-
cowości, dla których stolica była miejscem zaopatrzenia, zakupu żywności
i%odzieży. To właśnie ona niosła światło wiary i naukowej mądrości tym
plemionom i narodom, które jeszcze przebywały w mroku niewiedzy i w cie-
niu śmierci pogańskiego przeżywania świata.

Symbolem tego ewangelicznego, dokonywanego w autentyczny sposób
oświecenia stały się złote kopuły Moskwy, towarzyszące od wieków głębokim
apostolskim i cerkiewnym naukom. Nauki te pochodziły z ust wspaniałych,
świątobliwych mężów i znaczących osobistości życia państwowego.

Przykłady zarówno cerkiewnej, jak i świeckiej architektury w połącze-
niu z etnografią starej Moskwy odzwierciedlają same w sobie najważniejsze
etapy rosyjskiej historii, odgrywając rolę jakby niemych strażników zarówno
dni strasznych, jak i radosnych. Wydają się trwać w pełnej gotowości, by przed
wścibskim badaczem otworzyć jak najszerzej swe kamien-ne foliały, rozwinąć
girlandy stron rękopiśmiennych czy tajne misteria skrywanych w muzeach
eksponatów lub akt ukrywanych skrzętnie w archiwalnych magazynach.

Z tego powodu z wielką radością przekazujemy w Wasze ręce, Drodzy
Czytelnicy, tę znaczącą pozycję wydawniczą, poświęconą historii i dniu
dzisiejszemu północnego rejonu Moskwy. Protojerej Rościsław Jarema, zbier-
ając materiały, szukając pierwotnych źródeł, z wielką starannością napisał
pracę, która nie tylko zaszczepi miłość do miasta stołecznego, lecz i zapozna
z wieloma pasjonującymi historiami, posiadającymi określoną wartość
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naukową. Radość mą zwiększa ponadto fakt, iż Autor niniejszej publikacji
jeszcze nie tak dawno był moim magistrantem i napisał pracę na temat realiów
cerkiewno-kanonicznych w prawosławiu ukraińskim na przełomie XX i XXI
wieku.

Zważywszy na przygotowanie metodologiczne i niezwyczajny zapał
w kierunku pracy naukowej, zaproponowaliśmy temu niestrudzonemu,
młodemu, doskonale merytorycznie przygotowanemu badaczowi rozpoczęcie
studiów doktoranckich i napisanie dysertacji. W 2012 roku protojerej Roś-
cisław skończył studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teolog-
icznej w Warszawie, wyższej uczelni polskiej i Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego. Dysertacja na temat Soboru Lwowskiego 1946 roku
w przekładzie na język polski jest dostępna na polskim rynku księgarskim.

Odnosząc się zaś do zawartości treściowej niniejszej publikacji, pragnę
w szczególny sposób zwrócić uwagę na obecną w niej atmosferę naturalności,
trafności osądów i wielkiego ładunku estetycznego, przebijającego z każdej
niemal stronicy. Czytelnik nie może oprzeć się wrażeniu, że Autor osobiście
przeżywa przedstawianą przez siebie historię, daje się porwać duchowi opisy-
wanych epok, w odniesieniu do których jest jednakowej miary ekspertem, czy
to w zakresie architektury, sztuki malarskiej, poezji, historiografii, archiwistyki
czy zagadnień inżynieryjnych… Tylko ten, co kocha swe miasto i jego historię
może wykreować jego obraz w tak przekonujący i wielostronny, a jed-
nocześnie niemal poetycki sposób, jak to czyni w odniesieniu do Moskwy oj-
ciec Rościsław Jarema. Prezentowane przezeń świątynie jawią się naszym
oczom nie tylko jako świadkowie  rosyjskiej historii, nie tylko jako architekto-
znanemu czy zwykłemu obywatelowi oferują radość i szansę duchowej
odnowy, nadzieję na otrzymanie pomocy w razie niedoli czy choroby.

Świątynie moskiewskie zawsze stanowiły ośrodki naukowe, będące fun-
damentem wieloaspektowego życia mieszkańca Moskwy, poczynając od czasu
narodzin aż do jego zgonu, towarzysząc mu w chwilach radosnych i w tych,
gdy potrzebował pociechy, w okresach pomyślności państwowej i w dniach
niedoli. Miejsca te w naturalny sposób wpisywały się w powszednie życie
tkanki miejskiej, zespalając się z nią tak mocno, by można było stwierdzić os-
iągnięcie pełnej jedności.

W swojej książce Autor potrafił ujawnić wiele zasług Cerkwi pra-
wosławnej w osiągnięciu przez Rosję sukcesów, czy wiele innych, różnorod-
nych wpływów obecnej w świątyniach kultury na życie Moskwy, od chwili
założenia miasta aż do naszych dni. Mentalność duchowa Rosjanina zawsze
potrzebowała łaski uświęcającej, rozwijała się i utrwalała pod jej wpływem.
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W rezultacie, świątynie prawosławne stawały się centrum urbanizacyjnym
miast Rusi. Od wezwań świątyń brały nazwę dzielnice czy poszczególne ulice,
w świątyniach dzieci mogły otrzymać przynajmniej elementarne wykształce-
nie, one stanowiły też miejsce rozwoju piśmiennictwa i ikonografii, w ich
sąsiedztwie i pod ich zarządem wznoszono szpitale i budowano przytułki…

Autor żywi nadzieję, iż nowe spojrzenie na stolicę Rosji, które obecnie
wzbudza kontrowersje polityczne, przyczyni się do zrozumienia niełatwych
sytuacji, stając się łącznikiem i Arką Przymierza między dawnymi a nowymi
laty. Dziś dostojnego cara zastąpił prezydent Rosji, dziś na ulicach Arbatu nie
usłyszysz strof Eugeniusza Oniegina wypowiadanych ustami jego autora,
a%wspaniałe secesyjne dworce i koleje próżno konkurują z postępem awiacji.

W tym kontekście książka ojca protojereja Rościsława Jaremy zyskuje
znaczenie szczególne, a wzbudzając szerokie zainteresowanie, umożliwi
dzisiaj nową refleksję. Autor bowiem w bardzo profesjonalny sposób uchyla
zasłonę historyczną Moskwy, odsłaniając to, czego powszechnie nie znano,
lecz co stanowi źródło zrozumienia miasta, nawet opornych skłaniając do
złożenia szczególnej mu czci…

Ks. prot. prof. dr hab.
Marian Bendza (warszawa)
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słowo od tłuMacza

Śmiało rzec można, iż prezentowana pozycja wydawnicza jest książką
niezwykłą, dla polskiego czytelnika niecodzienną. Stanowi szansę poznania
nie tylko nieznanych szczegółów z historii i wiary narodu rosyjskiego, do-
tyczących zwłaszcza Moskwy i rejonu podmoskiewskiego, ze szczególnie ak-
centowanym Jarosławiem, jednym z najważniejszych miast Złotego Pierście-
nia, lecz stanowi też okazję do refleksji nad osobistym stosunkiem do jednej
z największych stolic Europy i świata, do narodu, zwanego przez jednych
przyjaciółmi, przez innych wrogami, do jego dziejów, które tak jak w więk-
szości przypadków ani do łatwych, ani do prostych nie należały.

Niniejszego tłumaczenia, acz jest ono dokonane zasadniczo ad verbum,
nie pozbawiłem także walorów subiektywnych, za zgodą Autora poszerzając
treść Jego wypowiedzi o nadwiślański wymiar refleksji. Wymiar ten dotyczy
też wzbogacenia przypisów, jako że wiele szczegółów, zrozumiałych dla Ros-
janina bezpośrednio, czytelnikowi z Polski wyjaśniany być winien bardziej
szczegółowo.

A w zamyśle tłumacza niniejsza książka to rodzaj spotkania, quasi-po-
etyckiej refleksji nad tym, co oczy Autora oglądały osobiście, co stanowi Jego
życiowe środowisko, a z czym tłumacz zmierzył się tylko przelotnie. Jego pa-
mięć sięgająca Moskwy i okolic doby komunistycznej splata się z sytuacją
czasów obecnych, pełnych cerkiewnego piękna, nowoczesności, giełd i… nie-
równości społecznych. Opisywane, często nieistniejące, budowle sakralne
i świeckie poszerzają perspektywę historyczną miasta, uświadamiając, od-
mienny niekiedy od polskich skojarzeń, entourage obyczajowy. Zda się, iż re-
fleksja nad budowlą rodzi refleksję nad jej autorem, a ta z kolei prowadzi do
refleksji nad uwarunkowaniami życiowymi w ogólności. Polski czytelnik nie
zawaha się też zapewne przed pytaniami: w jakim stopniu Rosja współczesna
zerwała więzy ze Związkiem Radzieckim, jak bardzo Rosja carska obecna jest
w świadomości przeciętnego, młodszego czy starszego mieszkańca? Jak da-
lece przyswoiła sobie reguły gry Wspólnoty Europejskiej, w jakim stopniu
trwa na straży jakże pięknej tradycji?

Polski czytelnik dzięki tej publikacji ma szansę ujrzeć Rosję inną, niż
tę, której działania komentują współczesne, nadwiślańskie media. Autor pre-
zentuje swe miasto i swój kraj z pełną miłością i patriotyzmem człowieka
wierzącego. A jest to patriotyzm daleki od szowinizmu, albowiem i auten-
tyczna wiara nie godzi się z prozelityzmem…

A tłumacz tę prezentację pokornie i cicho wspomaga…
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RecenzJa wYdawnicza
metropolity prof. zw. dr. hab. sawy (Hrycuniaka),

Metropolity warszawskiego i całej Polski

Praca ks. protojereja doktora Rościsława Jaremy z Patriarchatu Moskiew-
skiego pt. Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska zapełnia lukę w pol-
skiej literaturze teologicznej, przybliżając nie tylko rosyjską teologię, ale mało
znane szczegóły obyczajowe  i  wyznaniowe stolicy kraju, o którym wiedza
w społeczeństwie polskim nie wydaje się zbyt duża. Ks. Rościsław Jarema
przedstawia Rosję rozmodloną, Apostołkę wiary prawosławnej, kraj, gdzie
pracowali wybitni artyści zagraniczni, sprowadzani nie tylko przez władców,
lecz także przez miejscowych bogatych mieszczan, bojarów czy bankierów.
Wszyscy odbili piętno swego talentu na urbanistycznym kształcie miasta, za-
pewniając mu zarazem niepowtarzalną atmosferę.

Na szczególne podkreślenia wymaga swoista intencja wyrażona przez Au-
tora między wierszami recenzowanej publikacji. Można ją odczytać jako wie-
lowiekowe powiązanie historii Moskwy Północnej z prawosławnymi świąty-
niami. To bowiem one, fundowane przez kniaziów i bojarów, a budowane rę-
kami prawosławnych wiernych, stanowią niewątpliwie zwornik całej historii
Rusi z prawosławną duchowością.

Omawiane dzieło jest z jednej strony rodzajem bedekera po mało znanych
zaułkach i ulicach Moskwy, z drugiej zaś narysowanym delikatnymi posunię-
ciami pióra szkicem dotyczącym spraw bliskich i ważnych dla Autora, który,
przybywając z dawnej Rusi Kijowskiej, pragnie realizować odnowę życia wy-
znawców Chrystusa. Wypowiedź autorska ma charakter par excellence orien-
talny, acz niepozbawiony uniwersalizmu.

W swojej publikacji ks. Rościsław Jarema dokonuje autorskiego wyboru
miejsc, do których zabiera swoich czytelników. Dokonana selekcja wiąże się
po stronie Autora z przyjęciem odpowiedzialności literackiej za dokonaną pre-
zentację, niemniej jednak wychodzi z niej obronną ręką.

Opisując kolejno Słobody, Naprudną, Krzyżową oraz Mieszczańską, po-
zwala nam zrozumieć, jak doniosłe znaczenia dla lokalnej społeczności miała
choćby cerkiew św. Tryfona w Naprudnym oraz jej dalsze losy dla lokalnej
społeczności. Szczególnie interesująco opisuje losy prawosławnej świątyni
Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Znak” w pocztowej Słobodzie Pere-
jasławskiej, wybudowanej na obszarze tzw. ziemi jamszczyków, tj. ówczes-
nych kurierów pocztowych, w związku z ich przesiedleniami za cara Iwana
Groźnego.
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W sposób przystępny i interesujący zarazem przybliża czytelnikowi his-
torię tzw. Zagajnika Marii, łącząc go jednakże nie tylko z obszarem historycz-
nych zabaw sielskich, ale w kontekście sakralnym z miejscem, w którym mod-
lono się za osoby zaginione – „propawszyje biez wiesti”, czcząc ich tzw. lu-
dowymi wypominkami. Sakralnym zwieńczeniem historii tego miejsca jest
niewątpliwie budowa świątyni Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwanej Radości”
w Zagajniku Marii, wchodzącej współcześnie w skład dekanatu troickiego.
Opisując historię osad Aleksiejewka, Rostokino czy Ostankino, Autor pozwala
odbiorcy zrozumieć mechanizmy powstania Moskwy w jej współczesnym
kształcie jako typowej megalopolis, nie pomijając przy tym aspektu religij-
nego. Każda z tych miejscowości uświęcona była świątynią z historią sięgającą
czasów dawnych książąt moskiewskich. Na szczególną uwagę zasługuje opis
historii założenia i rozwoju grodu Jarosława. Już współcześnie poświęcony
katedralny sobór Zaśnięcia Matki Bożej, w dzień upamiętniający świętego
księcia Aleksandra Newskiego, nieustannie przypomina o wiekowej tradycji
Prawosławia na tych staroruskich terenach.

Ograniczenie tematyczne do niewielkiego obszaru terytorialnego z czę-
stym przypominaniem spraw analogicznych i pokrewnych wpływa na zawar-
tość formalną dzieła i ułatwia jego czytelniczy odbiór. Niewątpliwą zaletą jest
też język, bardzo bogaty, plastyczny i jędrny, obfitujący w archaizmy i trafnie
oceniający współczesność. Współczesność tę określa odrodzenie religijne zob-
razowane rekonstrukcją zniszczonych świątyń (w jednej z nich posługuje
Autor) i, co ważniejsze, odbudową moralnego i etycznego życia poszczegól-
nych obywateli.

Duchowny zdaje się zachęcać nas do bliższego zapoznawania się z kwes-
tiami, które są Mu bliskie, radząc nie przechodzić obojętnie i nie powtarzać
sloganów odnośnie do spraw najważniejszych.

Intencje autorskie trafnie odczytał też tłumacz. Mając na względzie pol-
skiego odbiorcę, postanowił nie tylko dokonać przekładu, lecz także uzupełnić
go obszernym wstępem historycznym i znaczną ilością przypisów, co, aczkol-
wiek zwiększa objętość i tak obszernego dzieła, w znacznej mierze ułatwia
jednak jego percepcję.

Istotne jest zwrócenie także uwagi na wzbogacające pracę liczne materiały
zamieszczone bezpośrednio w treści książki. Autor udostępnia czytelnikom
unikalne materiały historyczne, w tym w postaci archiwalnych planów archi-
tektonicznych, rycin, oraz fotografii.

Struktura pracy w sposób spójny i harmonijny łączy w sobie ele-
menty typowe dla opracowania o charakterze historycznym i jedno-
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cześnie badawczym. Ksiądz Jarema nie unika przy tym również wy-
rażania swoich opinii i komentarzy, które w zdecydowanej większości
zasługują na pozytywną ocenę.

Zachęcam do zapoznania się z tą unikalną pozycją wydawniczą. Jest ona
bowiem nie tylko pięknie wydana, lecz także bogata merytorycznie. Pozwala
nam w szczególności dostrzec, w jak nierozerwalny sposób losy mieszkańców
Moskwy Północnej splatają się z Prawosławiem.

Metropolita prof. zw. dr hab. sawa Hrycuniak
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RecenzJa wYdawnicza
arcybiskupa Lubelskiego i chełmskiego abla (Popławskiego)

Przed naszymi oczyma jawi się praca habilitacyjna protojereja doktora
Rościsława Jaremy, duchownego Patriarchatu Moskiewskiego. Książka ta jest
zwieńczeniem wieloletniej pracy Autora, dzięki czemu mamy szansę poznać
choć trochę specyfikę wielkiego miasta z perspektywy osoby duchownej. Tak
przedstawianej Moskwy brak było w polskiej literaturze teologicznej i to jest
jej wielka zaleta oraz wzbogacenie obszaru wiedzy współczesnego czytelnika
zainteresowanego rosyjskim Prawosławiem.

Chociaż książka traktuje o Prawosławiu ukazanym przez doświadczenie
moskiewskie, to jednak temat został ukazany w szerokim świetle nie tylko
teologicznym, lecz także liturgicznym, historycznym, kulturowym i społecz-
nym. I w tym należy upatrywać wartość wykonanej przez Autora pracy, którą
mamy w dłoniach. Cenne wydaje się zwrócenie uwagi na „całościowe” od-
działywanie Cerkwi prawosławnej na wiernych. Książka prezentuje wielkie
bogactwo informacji dotyczącej moskiewskiego Prawosławia – ukazuje oko-
liczności i problemy z tym związane, sygnalizuje również ewentualne konty-
nuowanie studiów nad poruszaną problematyką.

Nasze wyobrażenia o stolicy wielkiego kraju w tym przypadku zyskują
szanse pewnej systematyzacji tak wielkiego i obszernego materiału teologicz-
nego (ludowa pobożność, liturgiczna obrzędowość, architektura kościelna).
Wszystko to niewątpliwie miało i ma swój udział w rozwoju chrześcijaństwa
na tych terenach. Obiekty sakralne, domy monasterskie z jednej strony od wie-
ków były świadectwem zamożności fundatorów, z drugiej zaś stanowiły odpo-
wiedź na zapotrzebowanie czasów. Towarzyszyły one całemu życiu od narodzin
(chrzest), do ostatniego pożegnania (liturgia pogrzebu chrześcijańskiego). W tym
należy upatrywać wartość książki. Nie jest ona adresowana tylko do
zgłębiających i studiujących teologię prawosławną, lecz również będzie źródłem
wiedzy o wielokulturowości mieszkańców Moskwy dla każdego czytelnika.

Autor ukazuje określone miejsca – widzimy metodyczną pracę, charak-
teryzującą się ogromnym znawstwem zagadnienia – i czyni to w sposób jasny
i komunikatywny dla zainteresowanych.

Struktura pracy zawarta w kilku rozdziałach wskazuje na pokorę Autora
wobec wielkości tematu. Tytuły rozdziałów Słobody: Naprudna, Krzyżowa,
Mieszczańska; Perejasławska Słoboda Pocztowa. Sokolniki; Zagajnik Marii;
Osady Aleksiejewka, Rostokino, Ostankino, Władykino; Na tysiąclecie miasta Ja-
rosława, co dawcą jest miana Jarosławskiej Drogi – wszystkie one zasługują na
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to, aby być oddzielnymi pozycjami książkowymi, w których zaprezentowane zos-
tałyby zasługi i wpływ Cerkwi na życie lokalnych społeczności. To stanowi rów-
nież o wartości pracy duchownego, który stara się obiektywnie prezentować wza-
jemną relację religijności czy pobożności i zwykłej codzienności. W tym możemy
dopatrywać się dużego doświadczenia dydaktycznego i erudycji.

Autor w sposób selektywny, acz trafny stara się przybliżyć polskiemu czy-
telnikowi miejsca wyjątkowe dla Moskwy. To miejsca charakterystyczne dla
stolicy Rosji nie tylko ze względu na ich barwną przeszłość historyczną, ale
głównie z uwagi na prawosławne świątynie powiązane z nimi w sposób wręcz
nierozerwalny; chciałoby się rzec, w sposób ciągły i trwały. Przy czym, co is-
totne, protojerej Jarema akcentuje w swojej pracy nie tylko świątynne sacrum,
miejsca uświęcone dla prawosławnych chrześcijan w obrębie wielkiej Moskwy,
co osoby duchowne dbające o ciągłość wiary prawosławnej na tych terenach.
Polski przekład pracy protojereja Rościsława Jaremy pt. Moskwa Północna,
gdzie Droga Jarosławska czyta się z zainteresowaniem oraz pożytkiem. Jakkol-
wiek odbiorcą będzie przede wszystkim świat Prawosławia, to jednak ze
względu na szeroką perspektywę społeczno-kulturalno-religijną stanowi możli-
wość poszerzenia zakresu wiadomości wszystkich szukających informacji o his-
torii Moskwy i Rosji. Na podkreślenie zasługuje zarówno wymiar teologiczny
pracy, jak i historyczny (bogactwo zdjęć, rycin czy planów archiwalnych).

Dzieło protojereja Rościsława Jaremy na pewno jest wydarzeniem nau-
kowym. Dostarcza ono solidnej dawki materiału do refleksji i przemyśleń
wszystkim zainteresowanym rosyjskim Prawosławiem.

Niemniej jednak krzywdzące dla Autora byłoby stwierdzenie, że publi-
kacja adresowana jest wyłącznie do pasjonatów historii wschodniej Ortodok-
sji. Powinien po nią sięgnąć także każdy, kto zamierza odwiedzić unikalną
stolicę naszego największego pod względem terytorialnym sąsiada, w szcze-
gólności czytelnik, który chciałby zaznajomić się z Moskwą nie tylko przez
pryzmat tego, co zobaczy własnymi oczyma, ale wzbogacić swoje wyob-
rażenie o niej patrząc przez pryzmat historii wschodniego chrześcijaństwa,
wszechobecnego przecież w tym mieście.

arcybiskup Lubelski i chełmski
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RecenzJa wYdawnicza
prof. dr. hab. tadeusza Pikusa, Biskupa drohiczyńskiego 

Bliskie a takie dalekie 
W różnych środowiskach kulturowych czas życia człowieka na ziemi –

od narodzin do śmierci – bywa określany jako droga. To porównanie jest oczy-
wiście obecne także, a nawet przede wszystkim, wśród społeczności, które
opierają swój byt i światopogląd na fundamencie chrześcijańskim. Nie może
więc dziwić fakt, że często droga w sensie pierwotnym, jako szlak przemiesz-
czania się, staje się jednocześnie symbolem, a konkretne historyczne trakty
o wyjątkowym znaczeniu gospodarczym, wraz z tym, co przy nich powstało
na przestrzeni wieków, stają się dziedzictwem kulturowym. Przykłady tego
rodzaju znajdziemy na terenie Polski, np. Wielki Gościniec Litewski, wiodący
z Warszawy przez Podlasie do Wilna. Podobne gościńce, łączące miasta
i kraje, znajdziemy również w tak rozległym kraju, jakim jest współczesna
Rosja. Najważniejsze ze szlaków krzyżowały się w jej stolicy – Moskwie.
Wśród sięgających początkami co najmniej średniowiecza jest tzw. Droga Ja-
rosławska, prowadząca podróżnych od stołecznego Kremla na północ, ku
położonemu prawie 300 km na północny wschód miastu Jarosław nad górną
Wołgą.

Droga Jarosławska to nie tylko trakt służący przemieszczaniu się. To
ślady dawnych stanic pocztowych, strażnic, to miasteczka, wsie i osady,
a wreszcie monastery i świątynie, często upamiętniające różne historyczne
wydarzenia. Jak wielkie jest to bogactwo kulturowe, świadczy fakt, że opis
tylko początkowego odcinka tego gościńca, dziś praktycznie zamkniętego
w administracyjnych granicach rosyjskiej stolicy, przybrał kształty księgi,
liczącej ponad 400 stron. Autorem tej interesującej pozycji pt. Moskwa
Północna, gdzie Droga Jarosławska jest ksiądz protojerej Rościsław Jarema.
Jak sam zaznaczył na tytułowej karcie, to obszerne dzieło powstało „w celu
upamiętnienia tysiąclecia istnienia grodu Jarosława i uczczenia siedemsetnej
rocznicy narodzin św. Sergiusza z Radoneża”. Zarówno dawna nadwołżańska
stolica książęca, według tradycji nosząca nazwę od imienia jednego z naj-
większych władców średniowiecznej Rusi – Jarosława Mądrego, jak też
postać odnowiciela życia monastycznego na Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej
(zalążka przyszłej Rosji) – św. Sergiusza, urodzonego ponad 700 lat temu,
należą do szlachetnych kamieni w Złotym Pierścieniu otaczającym Moskwę.
Klasztor, w którym żył i gdzie spoczywają relikwie św. Sergiusza, niejako
zamyka pierwszą część Drogi Jarosławskiej, stanowiącą jednocześnie szlak
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pątniczy, którym od wieków do grobu Świętego Mnicha w Ławrze Troicko-
Siergijewskiej podążali pielgrzymi – zarówno prości mieszkańcy stolicy, jak
i imperatorowie.

Książka księdza Jaremy stanowi swoisty przewodnik po tym pątniczym
szlaku. Dzięki niej można zapoznać się z postacią św. Sergiusza z Radoneża
i losami monasteru, z którym był związany, ale mijane „po drodze” cerkwie
są okazją, do ukazania także innych postaci, czczonych jako święci – św. Try-
fona, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, św. Filipa
Kołyczewa, metropolity moskiewskiego, zamordowanego w 1569 r. z rozkazu
cara Iwana IV Groźnego, czy też św. Aleksandra Chotowickiego z grona tzw.
Nowomęczenników Rosyjskich, pozbawionych życia podczas rządów komu-
nistycznych. Obok świętych, związanych z tą ziemią nie zabrakło słów po-
święconych Bogarodzicy Maryi, odbierającej żarliwą cześć od wiernych Cer-
kwi Rosyjskiej. Jej ikony były i są w każdej świątyni, wzniesionej w pobliżu
Drogi Jarosławskiej, ale na jej północnomoskiewskim odcinku niektóre cerk-
wie są miejscami Jej szczególnej czci. Dzięki temu poznajemy nie tylko dzieje
kolejnych miejsc kultu, ale także historie wyjątkowych wizerunków maryj-
nych: moskiewskiej „Wszystkich Strapionych Radość”, „Uzdrowicielki”, no-
wogrodzkiego obrazu Matki Bożej „Znak” czy Tychwińskiej i Kazańskiej ikon
Matki Bożej. Poza tymi sanktuariami Autor przybliża również losy zwykłych
cerkwi parafialnych, a nawet niewielkich kaplic, które w ciągu wieków wznie-
siono w tej części Moskwy i jej przedmieść z różnych powodów – niektóre
w celu upamiętnienia konkretnych zdarzeń (np. stację podczas procesji z po-
wracającymi do stolicy relikwiami św. Filipa, czy miejsce przywitania przez
jej mieszkańców cara Michała Romanowa w 1613 r.), inne w celu rozwoju
życia religijnego i wygody wiernych.

Protojerej Rościsław nie ogranicza się jedynie do opisu zachowanych
zabytków, ale przypomina także o tych, które już nie istnieją – najczęściej zos-
tały zburzone za czasów sowieckich. W tym trudnym czasie ważną rolę w za-
chowaniu wiary odegrały cmentarze. Tu również możemy dowiedzieć się
o poszczególnych nekropoliach oraz okolicznościach ich powstania i rozbu-
dowy. Autor wspomina także różne zwyczaje o charakterze zabaw ludowych,
sięgające nieraz bardzo odległej przeszłości, które ukształtowały się przy
okazji nawiedzania miejsc świętych podczas głównych uroczystości. Festyny
w tzw. Zagajniku Marii polskiemu czytelnikowi, zwłaszcza ze stolicy, nieod-
parcie będą się kojarzyć z hucznymi rozrywkami towarzyszącymi odpustom
na warszawskich Bielanach, tym bardziej że miejsce (podmiejski las) i czas
obchodów (Zielone Świątki) były takie same.
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Moskwa Północna... to jednak nie tylko obiekty sakralne i święci. Przed
naszymi oczami stają różne postaci, które niegdyś tą trasą przejeżdżały lub
tutaj mieszkały: przedstawiciele dworu moskiewskiego, a później petersbur-
skiego, na czele ze wspomnianym Iwanem Groźnym, Piotrem Wielkim i Ka-
tarzyną II; znani z historii Rosji, wśród nich zaś zasłużeni na polu kultury
i działalności społecznej Szeremietiewowie i Golicynowie; mieszczanie
i chłopi; miejscowi i przybysze. Pojawiają się oni przy okazji wyjaśniania
nazw poszczególnych dzielnic i ulic (a dawniej często odrębnych osad) oraz
ich początków. Także obiekty użyteczności publicznej, jak szpitale i przytułki,
ale i dworce kolejowe mają, często bardzo zaskakującą, historię. Wszystko
zebrane razem stanowi ciekawą mozaikę, gdzie obok wielkich wydarzeń,
tworzących historię kraju i świata (np. miejsce zawarcia rozejmu rosyjsko-
polskiego w Dywilinie w 1619 r.), widzimy grozę lokalnych epidemii
i pożarów, bezpośrednio dotykających mieszkających tu ludzi.

Opisy wzbogacone są bardzo licznymi i obszernymi cytatami, zarówno
z dawniejszych źródeł, jak i współczesnych tekstów. Wśród nich są fragmenty
relacji podróżników i historyków (np. Mikołaja Karamzina z przełomu XVIII
i XIX w.), mów i kazań z różnych uroczystości religijnych oraz urzędowej ko-
respondencji. Z pewnością dużą pomoc stanowią przypisy, dodane przez
tłumacza, w których wyjaśnia on nazwy zwyczajów, przedmiotów i urzędów,
zazwyczaj oczywiste dla Rosjan, a niezrozumiałe dla innych narodów. Duża
liczba fotografii, rycin i map znacznie ułatwia czytanie i chroni przed
znużeniem, co grozi przy tak dużej objętości tekstu.

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż książka traktuje o wydarzeniach
z przeszłości, to nie jest pracą stricte historyczną, a – jak to ujął w specjalnym
słowie wstępnym tłumacz – rodzajem „quasi-poetyckiej refleksji nad tym, co
oczy Autora oglądały osobiście, co stanowi Jego życiowe środowisko”. Wy-
rażające się pięknem literackim płynne przechodzenie od treści legendarnych
(np. o założeniu przez św. Andrzeja Apostoła metropolii kijowskiej i przemie-
rzaniu przez niego Drogi Twerskiej, co jest uroczą, ale jednak tylko średnio-
wieczną legendą) do faktów historycznych grozi, że mniej uważny czytelnik
nie odróżni jednego od drugiego.

Również przedstawienie udokumentowanych wydarzeń, a raczej ich in-
terpretacja, nie tylko może zdziwić, ale wręcz zirytować syna czy córkę narodu
polskiego. Po bolesnych doświadczeniach w relacjach z rosyjską władzą na
przestrzeni minionych trzech stuleci po prostu zaskoczy stwierdzenie, że Ka-
tarzyna II była „wielką protektorką Polski”. Tym bardziej trudno Polakowi –
Słowianinowi, zakorzenionemu w kulturze łacińskiej, zrozumieć szczególnie
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silną pozycję świeckiego władcy w życiu Kościoła, do czego przywykli
chrześcijanie tradycji greckiej. Jeszcze trudniej przyjąć porównanie Moskwy
do Jeruzalem,  która ma być światłem dla ludzi Zachodu, gdy przeciętnemu
Polakowi to piękne i bogate także w duchowe dziedzictwo miasto bardziej
kojarzy się z nieograniczonym samodzierżawiem i siedzibą totalitarnej władzy
komunistycznej.

Czytelnik z Mazowsza i Podlasia, Lubelszczyzny i Kujaw łatwiej przyj-
mie treści zawarte w niniejszej pracy, gdy będzie miał świadomość, że jest
ona pisana z perspektywy rosyjskiej, a zawsze tak było, jest i będzie, że nie-
jednokrotnie postaci, będące dla jednej społeczności bohaterami, dla sąsiadów
stanowią uosobienie nieszczęść. Co prawda trzeba stwierdzić, że rosyjski
punkt widzenia, obecny także w Moskwie Północnej... (bardziej nawet w do-
datkach tłumacza niż w oryginalnym tekście autora), jest naznaczony powta-
rzanymi od wieków stereotypami i uproszczeniami, słabnącymi wobec obiek-
tywnych badań źródłowych. Jednak to subiektywne podejście, niemal nie-
odłączne od miłości własnej ojczyzny, także ma swoją wartość: gdy je
poznamy, łatwiej nam zrozumieć sąsiada i brata.

Prof. dr hab. tadeusz Pikus, Biskup drohiczyński
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Krótki rys historyczny Moskwy
i Patriarchatu Moskiewskiego

M oskwa – największe miasto Rosji, jedno z największych
miast Europy. Liczba jej mieszkańców (około 12 milionów) przewyższa za-
ludnienie niejednego, nie tylko europejskiego państwa. Podziw budzą szerokie
ulice, na których duży autokar może zawrócić jednym rzutem, do refleksji
skłania cichy spokój Arbatu, pełen zapachu fajek i rozedrganej muzyki, za-
chwyt nad rosyjską nauką i sztuką wzbudzają pyszniące się socrealistyczną
architekturą budynki uniwersyteckie i klasycystyczne teatry, a siedziby
władz państwowych i lokalnych potwierdzają ich siłę i kompetencje.

A jednak Moskwa to miasto nieznane. Ze szkoły pamiętamy, iż to sto-
lica, że port pięciu mórz, lecz już nie wiemy, iż w samym mieście działa sześć-
set świątyń i zborów różnych wyznań, włącznie z synagogą. To chyba ze
względu na wiarę jej mieszkańców, żywą, acz nękaną przez komunizm, była
to jedyna stolica europejska, która przeciwstawiła się skutecznie hitlerowskiej
potędze, zyskując miano Miasta Bohatera.

Moskwa jest siedzibą patriarchy Moskwy i całej Rusi i jednym z naj-
ważniejszych ośrodków finansowych świata (w 2011 roku mieszkało tu naj-
więcej w skali światowej miliarderów); w 1990 roku administracyjne centrum
miasta wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aby jednak lektura książki o. Rościsława Jaremy stała się dla nas
bardziej zrozumiała, zapoznajmy się pokrótce z historią tak samego miasta,
jak i jego, nie tylko północnych, okolic. Wtedy tekst autorski zajaśnieje
pełnym blaskiem swej rzeczowości.

i

Rzeka Moskwa o długości około pięciuset kilometrów wydaje się za
wąska dla tak monumentalnej stolicy. Co prawda, wpada do słynnej z żołnie-
rskiej pieśni, „jak Wisła szerokiej” Oki, a z górną Wołgą wiąże ją Kanał im.
Moskwy, sama jednak choćby w zestawieniu z masywnymi murami Kremla
wydaje się małym, prowincjonalnym potokiem. A jednak wspomaga ona swą
imienniczkę, dzielnie produkując energię elektryczną.
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Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

A klimat tu surowy – zimy mroźne i śnieżne, dżdżyste wiosny i jesienie,
lata upalne. Cóż – klimat kontynentalny, typowo kontynentalny.

Jednakże w tym klimacie i nad niewielką rzeką już od IV wieku przed
narodzeniem Chrystusa pojawiają się pierwsi osadnicy.

„Prawdziwa historia” miasta zaczyna się jednak dopiero w IX wieku,
gdy ugrofiński lud Muromców zamieszkał basen Oki, osadę nad Moskwą
włączając do swych terytoriów. Był to lud rolniczy, lecz nie gardził ani łowiec-
twem, ani zbieractwem. Zhołdowany przez Ruś Kijowską ulegał powolnemu
procesowi slawizacji1, biorąc jednocześnie udział w tworzeniu etnosu rosyj-
skiego. Proces asymilacyjny Muromców zakończył się w XVI wieku, a nazwa
jednego z miast okolicznych Moskwy, Murom, upamiętnia ich obecność.

Powstawanie miast średniowiecznej Rusi wiąże się najczęściej z miejs-
cem obronnym, zamkiem, warownią, wokół których osiedlali się właściciele
niewielkich zrazu domów. Z uwagi na inicjalny charakter zależności od
miejsca obronnego, rozwój miast następował pierścieniowo, niejako sponta-
nicznie, bez wyznaczonego choćby prawem magdeburskim schematu rynku
(jednego lub kilku) i rozchodzących się odeń siatek ulic.

Miejsca osiedlenia się ludności ze względów obronnych opasywano
murem, o czym świadczy rosyjska nazwa miasta: gorod – to teren ogrodzony,
zabezpieczony przed niepożądanymi gośćmi. Takim średniowiecznym pra-
wom urbanistycznym poddała się też Moskwa.

Najstarszy zachowany zapis o Moskwie pochodzi z 1147 roku, gdy
książę Jerzy Dołgoruki (+1157)2 wydał rozkaz zbudowania na Wzgórzu Bo-
rowickim drewnianej baszty, która dała początek moskiewskiemu Kremlowi.
W ten sposób zapoczątkowano też budowę dębowej palisady, którą ukończono
w 1156 roku. Mniej więcej w połowie XII wieku powstaje szereg grodów, ta-
kich jak Wołokołamsk, Zwienigorod czy Dmitrow.

Wiek XIII na ziemi moskiewskiej, podobnie jak w całej Europie, zapi-
suje się dramatycznym najazdem Tatarów i Mongołów. Nieludzkie traktowa-
nie jeńców, obnoszenie na dzidach głów naczelnych dowódców zwyciężonych

1 Ludy słowiańskie pojawiły się w okolicach Moskwy około X w.
2 Do śmierci ojca w 1125 r. zarządzał Księstwem Włodzimiersko-Suzdalskim, w tymże

roku przenosząc stolicę do Suzdala. Wybudował cały szereg twierdz, takich jak Dubne czy
Twer. Dał się poznać jako pogromca wojsk Izasława II pod Kijowem w 1149 r. Jednak zwy-
cięstwo nie przyniosło mu spodziewanego rozrostu terytorialnego. Swój przydomek zawdzię-
cza nieustannej presji, wywieranej na ziemie południoworuskie, po które wciąż wyciągał
rękę…



oddziałów, pohańbienie kobiet i dzieci to rzeczywistość, jaką zgotowali spo-
kojnym mieszkańcom Rusi przybysze ze Wschodu. A jednak Ruś Włodzimier-
sko-Suzdalska ugięła się pod potęgą wojów na niewielkich stepowych koni-
kach, a kindżał dotknął ją mocno i zniewolił.

Czas podboju tatarskiego to również okres wzrostu znaczenia Księstwa
Moskiewskiego, które w 1340 roku uznano za Wielkie. Stojący na jego czele
wielki kniaź Dymitr podejmuje walkę z plemionami tatarskimi. Z naczelnym
dowódcą Mamajem, po którego stronie stali też litewscy Jagiellonowie i no-
wogrodzki Oleg, kniaź podejmował potyczki już wcześniej, lecz toczone ze
zmiennym szczęściem nie zmniejszyły zagrożenia. Jednak 8 września 1380
roku nastąpiło pierwsze walne zwycięstwo Rusi na Kulikowym Polu nad
Donem.

Pierwsze uderzenie oskrzydlające tatarskich straży przednich było suk-
cesem wroga. Widząc zepchnięte pułki ruskie, Mamaj uderzył liniowo, docie-
rając nawet do centralnie usytuowanego tzw. pułku wielkiego, dowodzonego
przez samego księcia Dymitra, blokując zarówno jego, jak i jego wojsko.
Oskrzydlenie lewej flanki wojsk ruskich wywołało popłoch.

Wprowadzona do boju przez księcia część rezerw wzmocniła szczęśli-
wie lewe skrzydło, jednocześnie przywodząc Mamaja do fałszywego wniosku,
że już całe wojsko ruskie znalazło się na polu walki. Tatarski wódz uderzył
z całym impetem z zamiarem zniweczyć lewe skrzydło.

Tymczasem otoczony, a być może ranny kniaź Dymitr wycofał się pie-
szo z placu boju i już nie dowodził w decydującej fazie bitwy, aczkolwiek to
zapewne on w odpowiednim momencie wywołał z lasu „pułk zasadzki”, który
uderzył na tyły tatarskie i rozbił je w pył. Pozostałe przy życiu niedobitki pie-
choty rzuciły się do ucieczki. Wiktoria była zupełna. Na pamiątkę zwycięskiej
bitwy historia nadała kniaziowi Dymitrowi przydomek „Doński”.

Niewątpliwie wielkie, przechodzące do legendy zwycięstwo nie zakoń-
czyło epopei tatarskiej. Dokonał tego Iwan III Srogi. Przestał on płacić daninę
chanowi tatarskiemu, a kilka zwycięskich wypraw odwetowych uwolniło jego
ziemie od Złotej Ordy w 1480 roku. Sprzyjające warunki pozwoliły mu po-
szerzyć terytorium Wielkiego Księstwa Moskiewskiego o ziemie nowogrodz-
kie. Dodajmy, iż terminus ad quem istnienia tego organizmu państwowego
wyznacza 1547 rok, gdy wielki książę Iwan IV Groźny staje się pierwszym
carem Rosji.

Powróćmy do historii Moskwy, cofając się do 1237 roku, kiedy to ta-
tarskie wojska Batu-chana zdobyły miasto i częściowo je zniszczyły.
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Zagrożenie ziem ruskich ze strony ordy tatarskiej było ogromne, co po-
twierdziła najpierw pełna tragicznych wydarzeń bitwa nad rzeką Kałką (1223),
w której wyniku jedynie księstwo połockie uchroniło się od tatarskich
wpływów. Nawet Republikę Nowogrodzką zmuszono do płacenia trybutu.
Jednak najeźdźcy pozwolili podbitym ziemiom zachować autonomię, zosta-
wiając sobie prawo zatwierdzania kandydata do tronu książęcego we Wło-
dzimierzu nad Klaźmą, który jeszcze przez krótki czas miał pełnić centralis-
tyczne funkcje stołeczne.

A wtedy na scenie historii pojawia się przyszły święty, Aleksander New-
ski (1220-1263). W roku wkroczenia wojsk Batu-chana (1236) zostaje księ-
ciem Nowogrodu Wielkiego, w roku następnym – księciem wielkim, będąc
świadkiem częściowego zniszczenia Moskwy przez hordy tatarskie. Od sa-
mego początku panowania przyszło mu się mierzyć z wrogami: z nad-
ciągającymi od wschodu plemionami mongolskimi, od zachodu z niemieckimi
wojskami kawalerów mieczowych3, a z północy zaczęli zagrażać Szwedzi.
Jakkolwiek wydawało się zrazu, iż siła tych ostatnich jest znaczna, to już
w 1240 roku wojska Aleksandra pokonały Szwedów nad Newą, co dało
asumpt przydomkowi księcia. W dwa lata później, gdy zakon kawalerów mie-
czowych zagrażał ziemiom ruskim, zwyciężył ich pod Pskowem, odnosząc
wspaniałe zwycięstwo na zamarzniętym jeziorze Pejpus, leżącym na granicy
estońsko-łotewskiej.

Wyprawa kniazia Aleksandra na kawalerów mieczowych w obronie
Moskwy i całej Rusi rozpoczęła się od zwycięskiego marszu pod Psków, który
odbito z rąk niemieckich. Wyznaczony na walną bitwę dzień 5 kwietnia obrano
nieprzypadkowo: zamarznięte wody jeziora4 nie pozwalały na zorganizowanie
nieoczekiwanych wrażych wypadów czy zasadzek.

3 Zakon kawalerów mieczowych, zwanych niekiedy liwońskim (od łacińskiej nazwy
Łotwy – Liwonia), powołany do ochrony diecezji przez biskupa Rygi Alberta, od samego po-
czątku istnienia w 1202 r. starał się wyzwolić od jego wpływów. Starania te przybierały nie-
kiedy skandalizujące formy, jak na przykład nadmierny ucisk poddanej ludności, która
w 1222 r. wznieciła powstanie przeciw rycerzom zakonnym. Nie spełniając założeń życia za-
konów rycerskich, nie odnosząc też wielkich sukcesów apostolskich czy militarnych, na
własną prośbę zostali w 1237 r. włączeni do zakonu krzyżackiego.

4 Zważmy, jak gruba była już niemal na wiosnę powłoka lodowa, jeśli „bezpiecznie”
mogły na niej walczyć dwa konne, wsparte też oddziałami tatarskimi, dość liczne oddziały
zbrojne żelazem.
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Na wschodnim brzegu jeziora Pejpus, około wyspy Woroni Kamień
Niby kruk czarny tak zaciemniły lód Aleksandra woje zwycięskie.
Próżno naciera teutońska chmara, bo choć krew ruska płynie szeroko
Przecie ratunkiem wodna zmarzlina, gdzie ciężkozbrojny nic nie uczyni.
Na stromym brzegu, na śnieżnym stoku końskie kopyta ustać nie mogą,
Więc Rusów wojska, acz przerzedzone do przodu pewne, odważnie ruszą.
Także z ukrycia oddział wypada i wraz okrąża Teutonów zgraję,
Jezioro małe, znikąd ratunku, więc miecz słowiański siecze skutecznie.
Zaczerwienione już lodu strugi, zaczerwiony i brzeg, co śnieży,
Bo z okrążenia nikt już z Teutonów ni z Estończyków nie mógł się wywinąć.

Niechaj pogodne wody Pejpusu powtórzą dzisiaj hymn dni żałoby,
Aby odwagę wojsk wielkich Rusów mogły nagrodzić pochwały słowa5.

Bitwa ustaliła nowy przebieg granic pomiędzy ziemiami zakonnymi
a Rusią, jako graniczną rzekę obierając Narwę. Bitwa uwolniła też ziemię no-
wogrodzką od niekontrolowanych ataków niemieckich.

Dzielny w bojach książę Aleksander znaczny obszar Wielkiego Księstwa
dzierżył mocną dłonią. W 1263 roku złożył śluby zakonne i jako mnich za-
kończył życie w opinii świętości. Odtąd Moskwa mogła budować swe dzieje,
wspierana mocą niebiańską wielkiego patrona, ojca wybitnego władcy Daniela
(Daniły).

ii

Daniel Aleksandrowicz (1263-1303), założyciel moskiewskiej linii dy-
nastii Rurykowiczów to najmłodszy syn bohatera znad Newy. Na moskiew-
skim tronie panował w latach 1283-1303, osadzony tam przez własnego ojca.

Położenie Moskwy z dala od Złotej Ordy, na ważkich szlakach handlo-
wych umożliwiało nie tylko rozwój miasta, lecz i zasobność książęcej kiesy.
Dość długi okres pokoju sprzyjał ponadto wzrostowi liczby ludności miasta.

Daniel odznaczył się w pamięci jako znamienity opiekun stolicy, po-
szerzający znacznie jej terytorium. W latach 1300-1303 przyłączono

5 Wiersz autorstwa tłumacza. Warto dodać, iż w grudniu 2008 r. średniowieczny książę
zajął pierwsze miejsce w trwającym ponad pół roku plebiscycie na największe postacie ro-
syjskiej historii, uzyskując 50 milionów głosów.

6 W 1652 r. książę został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną.
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Kołomnę przy ujściu rzeki Moskwy do Oki, Peresław Zaleski i leżący na
zachodzie Możajsk. Wybudowano jedną z obecnych siedzib Patriarchatu
Moskiewskiego, Monaster Daniłowski, gdzie władca miał zakończyć życie
jako mnich6.

Panowanie Daniela zapoczątkowało dziedziczenie tronu moskiew-
skiego. Dziedziczność ta miała nawet swój wymiar symboliczny, wyrażony
choćby w fakcie dziedzictwa imienia władcy po jego bliskim krewnym, Da-
nielu Halickim (+1264)7, którego życie, jak świadczą latopisy, miało być bar-
dzo burzliwe. Umierając w 1303 roku, Daniel przekazał tron moskiewski naj-
starszemu swemu synowi Jerzemu III.

Początek jego panowania wiąże się ze śmiercią wielkiego księcia wło-
dzimierskiego Andrzeja III Aleksandrowicza, brata Daniela. Jerzy uznał w tym
fakcie zrządzenie losu, pozwalające mu na uzyskanie tytułu wielkiego księcia
włodzimierskiego. Głównym przeciwnikiem w pomyślnej realizacji tego za-
miaru okazał się książę Michał Jarosławowicz Twerski (1271-1318), bratanek
Aleksandra Newskiego.

W wojnie, jaka się rozpętała, początkowo przewagę miał właśnie Mi-
chał, którego chan Złotej Ordy uznał za wielkiego księcia włodzimierskiego.
Wojna miała okazać się, przynajmniej na razie, nierozstrzygnięta. By ją ro-
zegrać na swoją korzyść, Jerzy zawarł sojusz z chanem Ozbegiem i dwa lata
przebywał na jego dworze. Pobyt został ukoronowany związkiem małżeńskim
z Agafią, siostrą Ozbega, i otrzymaniem od chana tytułu wielkiego księcia
włodzimierskiego.

Niestety, bieg wojny okazał się tragiczny dla żony wielkiego księcia, al-
bowiem Agafia zmarła w niewoli u przeciwnika Jerzego – Michała. Śmierć
żony posłużyła Jerzemu za powód do oskarżenia Michała o spisek przeciw
chanowi, co doprowadziło do zgładzenia przeciwnika. Pozbycie się rywala
nie uchroniło od walk z jego następcami. Wojna trwała jeszcze przez trzy lata
i zakończyła się w 1322 roku.

Rządy Jerzego uznać można za błyskotliwe, efektowne, sprzyjające
wzrostowi potęgi i znaczenia Księstwa Moskiewskiego, którego stolica nadal

7 Daniel Halicki – uczestnik bitwy nad Kałką, po której próbował osiąść na ziemi ha-
lickiej, w 1239 r.  zajmując nawet Kijów. Na krótko jednak, bo wnet musiał uciekać na Węgry
i na Mazowsze, gdzie współpracował z Konradem i uczestniczył w działaniach autonomi-
zującej się Litwy. Cały czas jego panowania zdominowany jest już to licznymi wojnami i na-
jazdami (Litwinów, Mongołów), już to koniecznością udziału w wojennych potrzebach sąsied-
nich narodów. Zwłoki władcy kryje cerkiew katedralna w Chełmie.
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pozostawała we Włodzimierzu nad Klaźmą. W 1325 roku metropolita całej
Rusi Piotr przeniósł siedzibę patriarchatu z Włodzimierza do Moskwy, a w tym
samym roku kolejny władca, Iwan Kalita, uczynił to miasto stolicą Wielkiego
Księstwa.

Iwan Kalita (1288-1340), znany też jako Iwan Daniłowicz, to wnuk Ale-
ksandra Newskiego. Panując we Włodzimierzu, uzyskał od Tatarów zgodę na
przyjęcie tytułu wielkiego księcia, czemu towarzyszyło otrzymanie prawa
zbierania podatków. Władca przypieczętował stołeczność Moskwy, prowadząc
na „konkurencyjny” Twer pięćdziesięciotysięczną armię mongolską i ruską
pod własnym dowództwem.

Nie był to jednak książę wojowniczy. Jego zapobiegliwa łagodność,
oszczędność i wykorzystanie pieniędzy podatników dobrze się zapisała w pa-
mięci potomnych. Pożyczając pieniądze innym książętom, domagał się od
nich opieki nad poszczególnymi miastami Księstwa, a w razie niewypłacal-
ności odbierał określone części ziem danego dłużnika. W ten sposób Moskwa
zyskiwała na znaczeniu i rozrastała się terytorialnie.

Oficjalną stolicą metropolii Moskwa stała się w 1326 roku. Należało
tedy zadbać nie tylko o zabudowania przyszłego patriarchatu, który z racji
stołeczności winien tu znaleźć pomieszczenie, lecz także o domostwa coraz
bardziej rozrastającej się ludności. Książę Iwan umocnił istniejącą dębową
palisadę kremla i ufundował kamienny sobór Zaśnięcia Matki Bożej, Monaster
Czudowski i zręby Placu Pięknego8. Te przedsięwzięcia potwierdziły zarówno
jego oszczędność, jak i właściwe wykorzystanie pieniędzy.

Władzę księcia Iwana Nowogród Wielki uznał dopiero w 1335 roku,
aczkolwiek w roku następnym tytuł wielkiego księcia miał powrócić do po-
konanego wcześniej władcy Tweru. Zaniepokojony tym Iwan Kalita przy po-
mocy ogromnej sumy zaoszczędzonych pieniędzy skłonił chana Uzbeka do
pozbawienia życia władcy twerskiego. Cztery lata później, w 1339 roku,
książę Tweru został zamordowany.

Z walk o sukcesję po Aleksandrze Newskim zwycięsko wyjść miało nie-
wielkie początkowo Księstwo Moskiewskie, którego stolica wciąż zyskiwała
na znaczeniu. Jednakże w 1382 roku miasto zostało podbite przez Tatarów
i zniszczone. Odbudowa trwać miała przez wiele lat. Samo księstwo trwało
do 1547 roku, gdy Iwan IV Groźny przybrał tytuł cara.

8 Krasnaja Płoszczad’ w dawnym języku rosyjskim oznaczała plac charakteryzujący
się wyjątkową urodą. Z uwagi na zmianę znaczenia słowa, rozpowszechniła się nazwa Plac
Czerwony, która funkcjonuje do dziś.
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iii

Bieg wydarzeń, nie tylko w odniesieniu do leżącego na wschodzie Im-
perium Bizantyjskiego, lecz i całej Europy zmienia upadek Konstantynopola
w 1453 roku. W stosunku do Moskwy wydarzenie to miało znaczenie szcze-
gólne: wielki książę moskiewski Iwan III Srogi w 1472 roku poślubia Zofię
Paleolog, bratanicę ostatniego cesarza bizantyjskiego, Konstantyna XI Dra-
gazesa dla podkreślenia związku Księstwa Moskiewskiego z Cesarstwem Bi-
zantyjskim. Godłem Księstwa staje się bizantyjski orzeł dwugłowy, a ceremo-
niał cesarski przechodzi na dwór książęcy.

Można zatem uznać, iż krok Iwana III dal początek zarówno rozwiniętej
w latach późniejszych idei rosyjskiego carstwa, jak i teorii Trzech Rzymów.

Carstwo, słowiańska nazwa cesarstwa, w swym ujęciu semantycznym
pokrywa się z bizantyjskim pierwowzorem. Oficjalnie zostało wprowadzone
przez następcę Iwana III, Iwana IV Groźnego, zastąpione jednak w 1721 roku
przez Piotra I wywodzącym się z łaciny terminem imperium9.

O wiele bardziej złożona wydaje się idea Trzech Rzymów. Ta koncepcja
historiozoficzna, stworzona pod koniec XV wieku przez mnicha Filoteusza
z Pskowa, skodyfikowana została w liście tegoż mnicha do księcia Wasyla III
Rurykowicza w 1510 roku. Według niej Trzecim Rzymem jest Moskwa i to
nie tylko jako spadkobierczyni dwu pierwszych, a zwłaszcza Bizancjum, ale
jako ostateczne dopełnienie idei stolicy chrześcijaństwa. Czwartego bowiem
Rzymu ma nie być.

Pierwszy Rzym upadł z powodu herezji, Rzym drugi, Konstantynopol,
z powodu sprzeniewierzenia się prawdziwej wierze, więc Duch Pański wska-
zuje na Moskwę, ku niej kierując oczy całego świata chrześcijańskiego.

W poglądach mnicha Filoteusza wskazać można jednakże przynajmniej
dwie, poruszane przez współczesnych rosyjskich religioznawców nieścisłości:
po pierwsze mnich postrzegał w Rzymie jedynie stolicę papieską, pomijając
okres pogańskiego antyku, a ponadto Konstantynopol uznano za Nowy, a nie
drugi Rzym – skąd by więc miał się wziąć Trzeci?

Wybiegając nieco w przyszłość, powiedzmy, że poczynając od Piotra
Wielkiego, wskazana teza doskonale tłumaczyła podstawy carskiej polityki
imperialnej i podbojów kolejnych ziem w celu budowania wielkiego Patriar-

9 Warto zaznaczyć, że do czasów Piotra I Rzeczpospolita Obojga Narodów nie uzna-
wała tytułu carskiego, traktując carów jako wielkich książąt moskiewskich i tak się do nich
zwracając nawet w oficjalnych pismach.
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chatu Moskiewskiego, idei Wielkiej Rusi oraz aspiracji Wielkiego Księstwa
Moskiewskiego.

Nie wdając się w dywagacje historiozoficzne, uznać można, iż dalsza
historia „Trzeciego Rzymu” potwierdza zarówno związek miasta ze stolicą
nad Tybrem (działalność włoskich artystów), jak i imperialny, światowy roz-
mach przejęty znad Bosforu. Na potwierdzenie wystarczy powiedzieć, iż
„rzymski” charakter miasta podkreśla znany na całym świecie przebudowany
w XV wieku przez artystów renesansu Kreml; na czele przebudowy stali Piotr
Solari i Marco Ruffo. Ich dzieło przetrwało do dziś dnia.

Artyści pochodzili z Mediolanu i przybyli do Moskwy na zaproszenie
cara Iwana III. Zasadniczym celem ich działalności było wybudowanie baszt
obronnych na murach otaczających miasto. Jednak już w 1490 roku wybudo-
wano mury dochodzące od Baszty Swibłowa do Baszty Borowickiej. W roku
następnym powstanie symbol Moskwy, Baszta Florowska, od XVII wieku na-
zywana Spasską10. Najpóźniej ukończono budowle obronne od strony zachod-
niej, gdzie bagniste brzegi rzeczki Nieglinnej potrzebowały szeroko zakrojo-
nych prac regulacyjnych i umacniających teren11.

W omawianym okresie powstała też zabudowa Kremla. Do najbardziej
znanych budowli sakralnych należy pochodzący z XIV wieku, lecz w oma-
wianym okresie przebudowany i rozbudowany Sobór Zwiastowania (Sobór
Błagowieszczenny).

Artyści z Pskowa wznieśli skromny w formie i zdobnictwie obiekt
zapewne po to, by nie przytłaczać obecnej tam architektury pałacowej.
Miało to swą wymowę ideową: car jako głowa rosyjskiego prawosławia nie
mógł mieszkać skromniej niż patriarcha. Jednakże za czasów Iwana IV
Groźnego świątynię rozbudowano w stylu włoskiego renesansu, dodając
liczącą osiemdziesiąt metrów wysokości wieżę. Rozbudowa trwała prak-
tycznie przez cały XVI wiek12, by po upływie stu lat poddać świątynię re-
nowacjom i remontom. Zachowano jednak przepych zaproponowany przez
Iwana Groźnego, który do budowli wprowadził element osobisty – pry-
watną kaplicę13.

10 Nad wejściem po dziś dzień zachował się łaciński napis upamiętniający zarówno
imię i godności władcy, jak i nazwisko głównego twórcy.

11 Solari umarł w Moskwie w maju 1493 r.
12 Oficjalnie zakończono ją w 1600 r.
13 Czterokrotnie żonatemu carowi kanony zabraniały wstępu do wnętrza świątyni.
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Po remontach sobór stał się prywatną kaplicą carów rosyjskich, a kapłan
sprawujący tam posługę był zarazem prywatnym spowiednikiem carskiej pary
i rodziny panującego.

Wyprzedzając narrację, dodajmy, iż w czasie rewolucji październikowej
podczas ostrzału Kremla cerkiew poważnie ucierpiała. Zamknięto ją, by do-
piero po II wojnie światowej uruchomić tam muzeum, które działa po dziś
dzień. Służby Bożej w świątyni nie przywrócono.

Budowlę wzniesiono z cegły i białego kamienia. Renesansowa przebu-
dowa wprowadziła bogactwo dekoracji, szerokie wykorzystanie złota i obfi-
tość fresków. Do najbardziej znanych tematów plastycznych należą po-
chodzące z początku XVI stulecia malowidła przedstawiające zdobycie Jery-
cha, proroka Jonasza i Trójcę Świętą. Nie brak też ikon przeniesionych tutaj
z dawnej czternastowiecznej cerkwi, umieszczonych w ikonostasie, którego
układ pochodzi z XVII wieku. W cerkwi znajdują się też pierwsze prace And-
rieja Rublowa.

W drugiej połowie XVI stulecia na Placu Czerwonym wzniesiono cer-
kiew Wasyla Błogosławionego, która stała się symbolem miasta. Cerkiew zbu-
dował Iwan IV Groźny dla upamiętnienia zwycięskiej wojny z kazańskimi Ta-
tarami, zakończonej zdobyciem ich stolicy Kazania. Za kwestię sporną należy
uznać autorstwo projektu świątyni. Prawdopodobnie jest ona dziełem artystów
włoskich, aczkolwiek nie brak też widomych wpływów twórców miejsco-
wych, ze szkoły pskowskiej. Legenda głosi, że po wybudowaniu tej wspaniałej
świątyni architekci zostali oślepieni, by nigdy więcej nie stworzyli takiego
cudu14. Cerkiew ta jest bowiem cudem – ideowo nawiązuje do nawiedzonego
przez Ducha Świętego mnicha, który miał wstawiać się za walczącymi woj-
skami. Cerkiew ta jest cudem dlatego, że jej forma architektoniczna nie jest
typowa: składa się z ośmiu połączonych z sobą cerkwi na pamiątkę ośmiu dni
walk pod Kazaniem. Wszystkie, zarówno cztery główne, jak i cztery mniejsze
zwieńczono charakterystycznymi „cebulowymi” kopułami, podobnie jak i sta-
nowiącą ich zwornik cerkiew Pokrowską. Wszystkie powiązano też wspólnym
korytarzem obwodowym i arkadowymi przejściami.

Sobór wielokrotnie przebudowywano, dodając pomniejsze kopuły, deko-
racje, malowidła. W 1929 roku świątynię zamknięto, a dzwony zdjęto. Od 1990

14 To jednak nie jest prawdą – wszak artyści ci, zwłaszcza rosyjski architekt Postnik,
brali później udział choćby w budowie Kremla w Kazaniu, czego jako oślepieni nie mogliby
uczynić.
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roku stanowi ona filię Muzeum Historycznego, posiadając w swych zbiorach
dziewiętnaście historycznych dzwonów i niezwykłą kolekcję broni z czasów
Iwana Groźnego. Odbudowana świątynia mieni się barwami kopuł i stanowi
rozpoznawalny w świecie symbol miasta wiernego Bogu i Starożytnej Rusi15.

iV

Z uwagi na rozwój miasta warto dokonać małego „wtrętu architekto-
nicznego”, umożliwiającego lepsze zrozumienie prezentowanych przez Autora
treści.

Akcja opowieści udokumentowana jest mnogimi świadectwami z epoki,
w których często pojawiają się trzy zasadnicze formacje urbanistyczne
Moskwy: Gród Chiński16, Gród Ziemny i Gród Biały. Są to trzy najstarsze,
centralne, otaczające kremlowskie mury dzielnice stolicy: Gród Chiński od
wschodu, Gród Biały od północy, Gród Ziemny od południa.

Gród Chiński (Kitaj-gorod)17 to historyczna dzielnica Moskwy, oddzie-
lona od Kremla Placem Czerwonym i najbardziej chyba doświadczona w ra-
dzieckim okresie dziejów miasta. Obecnie pozostały zaledwie nieliczne ślady
jej świetności.

Po dziś dzień nie ustalono genezy tej nazwy. Zgodnie z najbardziej roz-
powszechnioną wersją wywodzi się ona nie od Chińczyków, lecz od starego
słowa kita, czyli wiązki drew używanych podczas wznoszenia umocnień. Ko-
nieczność umocnienia uświadamiano sobie już pod koniec XIV wieku, pod-
czas najazdu Tamerlana (1394).

W latach 1536-1539 obwarowania średniowieczne przekształciły się
w mury obronne, oddzielnie opasujące dzielnicę. Wybudowane przez
włoskiego architekta Piotra komponowały się pięknie z dominującą nad nią
kremlowską basztą Arsenału. Pierwszy kamień pod ich budowę położył rok
wcześniej metropolita moskiewski Daniel. Własne mury dzielnicy zaopatrzone
były w 13 baszt (z których ostatnią wyburzono w 1930 roku) i sześć bram.

15 Autor tłumaczenia pamięta ją jako dość zniszczony, ciemny, nie wykorzystany do
celów kultowych zabytek.

16 Bardziej chyba rozpowszechniona jest nazwa oryginalna, Kitaj-gorod, jednak dla
eufonii tekstu głównego stosuję polskie tłumaczenie nazwy.

17 Historię nazwy Kitaj-gorodu porównać można do historii nazwy Placu Czerwonego.
W niniejszym opracowaniu odwołuję się do rozpowszechnionego, nowego już znaczenia
słowa Kitaj – Chiny.
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Warto wskazać na związek tego terenu z Polską: po bitwie pod Kłuszy-
nem (1610) obsadę wojskową dzielnicy tworzył garnizon Aleksandra Zbo-
rowskiego. Garnizon ten poniósł klęskę jesienią 1612 roku podczas oblężenia
dzielnicy.

Na podstawie ówczesnego spisu istniały tu 272 pałace, z których ponad
połowa (152) należała do duchowieństwa.

Na przełomie XVIII i XIX stulecia, gdy mury utraciły swe znaczenie,
w ścianach wykuto jeszcze kilka bramek, wykorzystywanych przez przechod-
niów dla ich wygody.

Okres radziecki wyniósł tę dzielnicę do poziomu reprezentacyjnej sie-
dziby Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Obecnie jest to centrum biznesu i miejsce funkcjonowania wielu biur.
A fragment fundamentu umocnień z białego kamienia odnaleziono

w podziemiach stacji metra „Kitaj-gorod”…
Gród Ziemny to historyczny obszar Moskwy położony między wałem

ziemnym a ścianami otaczającymi Biały Gród. Obecnie tereny te zajmuje Pier-
ścień Ogrodowy i Pierścień Bulwarowy.

Do końca XVI stulecia Gród Ziemny znajdował się poza granicami
Moskwy. Odnotowywano tu liczne wsie, dobra monasterskie, a potem siedziby
rzemieślnicze. Prawdopodobnie nazwa ulicy Arbat pochodzi stąd, iż całemu
temu obszarowi nadawano arabską nazwę Rabat, czyli „przedmieście”.

Wojny i najazdy końca XVI stulecia wymusiły obwarowanie Grodu
Ziemnego i włączenie go w granice Moskwy. W latach 1592-1593 usypano
wał ziemny z drewnianymi ścianami i 34 basztami, a przed nim wykopano
fosę.

Nowy obszar zaczęto intensywnie, szybko, acz tandetnie, zabudowywać.
Zmieniono jego nazwę na Gród Drewniany lub, nawiązując do pospiesznej
zabudowy, Skorodom18.

Pod koniec XVIII wieku na polecenie generalnego gubernatora Moskwy
hrabiego Czernyszowa mury rozebrano, a fosę zasypano, sadząc w jej miejscu
brzozy.

Podczas pożaru Moskwy w 1812 roku spłonęły zabudowania Grodu
Ziemnego, a właścicielom gruntu polecono zasadzenie drzew. Tak powstała
ulica Sadowa (Sadowoje Kalco).

18 Skoryj to po rosyjsku szybki.
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W XIX wieku obszar zabudowano niewysokimi, maksymalnie cztero-
piętrowymi budynkami.

Na północny zachód od Kremla wznosi się Biały Gród, którego nazwa
pochodzi od koloru opasujących teren murów, wybudowanych na rozkaz Bo-
rysa Godunowa. Ich długość liczyła niemal 10 km, a wysokość dochodziła do
4,5 metra, konstrukcja zaś umożliwiała prowadzenie ognia ciągłego. W czasie
rządów Katarzyny Wielkiej i jej wnuka Aleksandra mury rozebrano, a na ich
miejsce skomponowano szereg bulwarów, zwanych Pierścieniem.

Po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem stacjonował tu pułk Marcina Ka-
zanowskiego i Ludwika Wejhera.

W XVI wieku miasto rychło przekształciło się w wielki ośrodek hand-
lowy, rzemieślniczy, stając się centrum kultury ruskiej. Można powiedzieć, że
wtedy narodziła się ta nowożytna Moskwa, którą dziś poznać możemy, gdy
rozbudowaną drewnianą palisadę zamieniono na mur okalający miasto i sta-
nowiący ozdobę Kremla. Podstawą rozwoju miasta były tzw. słobody, o któ-
rych Autor szczegółowo opowiada w tekście zasadniczym. Warto jednakże
dodać, iż rozwój stolicy Rosji na podstawie wyznaczonych poszczególnym
stanom dzielnic daje się porównać do rozwoju osiemnastowiecznej Warszawy,
gdzie nie słobody, lecz jurydyki, zarządzane przez magnatów i najbogatszych
przedstawicieli szlachty, stanowiły osnowę urbanistyczną.

Moskwa czasu Iwana Groźnego weszła w inicjalną fazę istnienia jako
nowoczesny, europejski ośrodek miejski, stający się stolicą wciąż rozras-
tającego się państwa. Sięgało ono od Inflant po Niż Syberyjski, a było bogate
zarówno życiem materialnym, jak i duchowym. Dostatek zabezpieczała tak
zwana oprycznina19, której rezultatem działania była śmierć prawdopodobnie
stu tysięcy ludzi. Mimo że zlikwidowana przez cara w 1572 roku, postrzegana
jest jako organizacja, która wymknęła się spod kontroli władcy i zdążyła za-
pisać krwawą kartę w dziejach miasta.

Śmierć Iwana Groźnego miała znaczenie symboliczne. Umarł nad partią
szachów jako wielki intelektualista. Pozostawił po sobie syna Fiodora wyzna-
czonego na następcę, mordując w napadzie szału drugiego syna Iwana. Po-
zostawił po sobie pieśni liturgiczne i szereg zapisów kronikarskich. Dopro-

19 Oprycznina – nazwa okresu w historii Rosji (1565-1572), a także polityki stosowa-
nej w tym czasie przez cara Iwana Groźnego. Słowo wywodzi się od rosyjskiego oprocz –
oprócz, osobno. Zasadniczą cechą tej polityki było zdławienie opozycji wewnętrznej i umoc-
nienie władzy carskiej. Polegała ona na wydzieleniu znacznej części państwa moskiewskiego
spod władzy bojarów i poddaniu jej pod bezpośrednią władzę cara, chętnie akceptującego
terrorystyczne metody swych gwardzistów, czyli opryczników (przypis tłumacza).
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wadził do kontaktów handlowych z Anglią, jednocześnie w rezultacie nieprze-
myślanych, zbyt surowych posunięć wpędzając państwo w sytuację kryzy-
sową, którą łatwo mogli wykorzystać potencjalni wrogowie.

Okazali się nimi, sit venia verbo, polscy magnaci kresowi, aranżując
w latach 1604-1606 kilka zbrojnych interwencji zwanych dymitriadami, celem
osadzenia na tronie carskim własnego kandydata, którym miał się okazać rze-
komo cudownie ocalony carewicz Dymitr, jeden z synów Iwana Groźnego. 

Rzekomy Dymitr, a w rzeczywistości mnich Grzegorz Otriepiew nie
zyskał spodziewanego posłuchu. Nikt nie wierzył w głoszone przezeń rewe-
lacje, aczkolwiek uznano, iż osadzenie go na moskiewskim tronie może mieć
duże znaczenie dla wzmocnienia pozycji polskiej w odniesieniu do targanej
konfliktami Rosji, a ponadto będzie sposobem wypełnienia złożonego przez
Zygmunta III Wazę ślubu wprowadzenia katolicyzmu rzymskiego na pra-
wosławne ziemie Rusi.

Wyprawę poparł wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech, swatając Dy-
mitra ze swą córką Maryną z zamiarem osadzenia jej na moskiewskim tronie,
co Jan Zamojski uznał za motyw godny komedii Plauta lub Terencjusza. Rów-
nież sejm z 1606 roku zdecydowanie odmówił udziału regularnych sił Rze-
czypospolitej w tej wyprawie. Król co prawda nie wyraził jawnie swego zda-
nia odnośnie do tego przedsięwzięcia, pozwolił jednak w tajemnicy stworzyć
zaciężną armię kozacką, mającą pomóc w obaleniu sprawującego władzę Bo-
rysa Godunowa (1551-1605) i ruszyć na Moskwę w sile dwu i pół tysiąca
żołnierzy.

Tenże Borys był zrazu doradcą Iwana IV Groźnego, a po bezpotomnej
śmierci panującego po nim jego syna Fiodora I w 1598 roku został przez Sobór
Ziemski wybrany na cara Rosji, sprawując rządy do śmierci w 1605 roku. Lata
jego panowania początkowo nacechowane sukcesami20, w latach 1601-1603
zaznaczone zostały suszą, która wywołała głód w wielu rejonach kraju, co
spowodowało wędrówki chłopów w poszukiwaniu lepszych warunków życia
i niepokoje społeczne. Niepokoje te wzmagała ponadto plotka o Dymitrze Sa-
mozwańcu… Jeśli zaś żyje, należy mu się dziedzictwo, więc car Borys wydaje
się nieprawym władcą.

Wojska Borysa Godunowa stoczyły kilka potyczek z „armią” polską,
wspieraną przez dwa tysiące kozaków dońskich. Śmierć Borysa pozwoliła na

20 Zapoczątkował on nowoczesną kolonizację Syberii, zakładając na przykład Tomsk
nad Tomem, dopływem rzeki Ob, dbał też o rozwój gospodarczy i kulturalny kraju.



35

Krótki rys historyczny Moskwy i Patriarchatu Moskiewskiego

opanowanie stolicy wcześniej, niż przypuszczano. 30 czerwca 1605 roku Dy-
mitr Samozwaniec wkroczył na Kreml (dwa dni wcześniej bojarzy zamordo-
wali syna Borysa, Fiodora), 31 lipca tegoż roku został koronowany na cara,
a 17 maja 1606 poślubił oficjalnie Marynę Mniszchównę21.

Otaczając się grupą polskich doradców, a pominąwszy ruskich bojarów,
Dymitr ściągnął na siebie ich gniew. Książęca rodzina Szujskich podburzyła
bojarów, którzy w maju 1606 roku wywołali bunt, by w dziesięć dni po weselu
zgładzić Dymitra i pięciuset obecnych na uroczystościach weselnych Pola-
ków22. Pozostałą przy życiu grupę polską internowano w różnych miejscach
rozległej Rosji jako zakładników. Ważnym osiągnięciem krótkiego panowania
Dymitra była próba przyznania chłopom ważniejszego niż dotychczas miejsca
w społeczeństwie.

29 maja Duma bojarska obwołała carem Wasyla Szujskiego, koronowa-
nego w dniu 1 czerwca. Jednakże podbudowani stanowiskiem Dymitra chłopi
postanowili walczyć o zachowanie swych niewielkich przywilejów, wzniecając
na ziemi siewierskiej23 powstanie pod wodzą Iwana Isajewicza Bołotnikowa.
Swoistą zachętą do jego wybuchu były z trudem stłumione zamieszki w Moskwie
po rzezi Dymitra i Polaków. Nowy car też nie cieszył się wielkim poparciem lud-
ności, a „duch Dymitra” wciąż pobudzał wyobraźnię co do swego cudownego
ocalenia. Wieść gminna niosła, że i tym razem Dymitr nie zginął, lecz oczekuje
dogodnej okazji, by powrócić. Torpedowano tedy poczynania nowego cara, by
niczego nie zmieniać w przypadku ewentualnego powrotu poprzednika.

Chłopi niechętni perspektywie utracenia swej pozycji, za centrum po-
wstania obrali Putywl, gdzie dowódca Iwan Bołotnikow założył swój sztab
dowodzenia. Jego „wojsko” składało się z dworzan, dzieci bojarskich, strzel-
ców, Kozaków i chłopów. Taki przekrój społeczny „wojska” musiał ewokować
liczne nieporozumienia, co odbijało się na przebiegu bitew – po początkowych
sukcesach zaczęto ponosić klęski. Największą była przegrana bitwa pod
Moskwą (12 grudnia 1606), spowodowana osłabieniem walczących przez to-
warzyszy broni, którzy przeszli na stronę Szujskiego. Powstanie powoli do-

21 Można zadać pytanie o kanoniczność zarówno aktu koronacji, sprzecznego z mni-
szymi ślubami ubóstwa i posłuszeństwa, a zwłaszcza małżeństwa,  łamiącego mniszy ślub
czystości.

22 Wydarzenie to nazwano „krwawą jutrznią”.
23 Siewierszczyzna (lub ziemia siewierska) – ziemie wokół Nowogrodu Siewierskiego

nad rzeką Desną w północnej części Ukrainy. Po rozejmie andruszowskim (1667) oddana
Rosji.
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gasało, a dogasło zupełnie po pojawieniu się w lipcu 1607 roku Dymitra Sa-
mozwańca II. Kończyło się powstanie, rozpoczynała Druga Dymitriada.

Miała ona spełnić oczekiwania tych, co uważali, iż Dymitr I nie zginął.
Ten Łotr Tuszyński, jak go nazywano w późniejszej historiografii, był naj-
groźniejszym wrogiem politycznym cara Wasyla IV Szujskiego, jego konku-
rentem i faktycznym drugim władcą, gdyż podległa jego nieprawemu berłu
znaczna część Rosji. Za swą rezydencję obrał obóz w Tuszynie, niedaleko
Moskwy, organizując własny dwór i administrację. Za swą armię uznał na-
jemne wojska polskie i litewskie oraz ochotników z tych bojarów, co znaleźli
się w opozycji do panującego cara. W ten sposób żywioł polski zaczynał prze-
nikać na wschód. Nie trwał jednak długo, gdyż po podpisaniu przez Szujskiego
sojuszu ze Szwecją (luty 1609)24 Dymitr traci wpływy, by wreszcie zginąć
podczas kłótni ze swym giermkiem Piotrem Urusowem w lutym 1610 roku.

Druga Dymitriada, rozpoczęta w 1607 roku wraz z pojawieniem się Sa-
mozwańca II, którego prawdziwej tożsamości nie udało się ustalić, nie pozos-
tawia obojętnych na jego osobę ani rokoszan Zebrzydowskiego, ni lisowczy-
ków, którzy zdecydowani byli go poprzeć.

Sprawa rokoszan wydaje się ważna zarówno dla wyznawców rzym-
skiego katolicyzmu, jak i protestantów, albowiem obie strony walczyły o ode-
branie monarsze prawa do rozdawnictwa zwolnionych urzędów i zmuszania
do wygnania jezuitów i cudzoziemców z kraju25.

Lisowczycy, którzy mieli odegrać znaczną rolę w dalszych dziejach
pierwszej dekady siedemnastego stulecia, to formacja o bardzo wymownej
nazwie „straceńcy” lub „chorągiew elearska”, lekka jazda polska utrzymująca
się z łupów wojska najemnego. Zawiązki idei lisowczyków pojawiły się
w czasie służby pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego u Dymitra Sa-
mozwańca w latach 1607-1611. Formacja ta odegrała znaczną rolę w czasie
wojny polsko-rosyjskiej w latach 1609-1618. Wojnę tę, która przeszła do his-
torii pod nazwą wojny moskiewskiej można uznać za najbardziej spektaku-
larną konsekwencję dymitriad. Car Wasyl Szujski właśnie z ich powodu wi-
dział w Rzeczpospolitej największego wroga, przeto zawarł sojusz ze Szwecją,
by przy jej militarnej pomocy uderzyć na obleganą przez Polaków Moskwę.

24 Szwecja pozostawała wtedy w stanie wojny z Polską.
25 Inną kwestią rokoszu było ideowe uzasadnienie możliwości zbrojnych wystąpień

przeciwko królowi ustalone na podstawie tzw. soboru gliniańskiego. Rokosz zakończył się
zwycięską dla króla bitwą pod Guzowem w 1607 r., jednakże wzmocnienie władzy zostało
udaremnione. Król zaakceptował tę sytuację, odstępując od karania buntowników.



Nie dokonał jednak tego z uwagi na bunt zaciężnych żołnierzy cudzoziem-
skich, od dłuższego czasu pozbawianych żołdu, w zamian 23 lipca 1609 roku
pokonując pod Twerem wojska Aleksandra Zborowskiego.

W odpowiedzi na to Zygmunt III Waza ruszył na Smoleńsk i obległ go
we wrześniu 1609 roku. I właśnie to oblężenie uznaje się za oficjalny początek
wojny.

14 lutego 1610 roku w obozie Zygmunta III pojawił się patriarcha mo-
skiewski Filaret, który zawarł układ o powołaniu syna królewskiego
Władysława Wazy na tron carski w zamian za zagwarantowanie swobodnego
wyznawania religii prawosławnej.

Jednocześnie car Wasyl wysłał przeciw polskim wojskom oddziały swego
brata, Dymitra Szujskiego (25 tysięcy żołnierzy), którzy w lipcu 1610 roku pod
Kłuszynem stoczyli bitwę, walnie wygraną przez siedmiotysięczny oddział het-
mana Stanisława Żółkiewskiego. Wygrana ta miała ogromne znaczenie symbo-
liczne – wyolbrzymiana plotką powodowała strach przed wojskami hetmań-
skimi. Poddawały się im tedy kolejne miasta i twierdze moskiewskie.

27 lipca tegoż roku bojarzy w Moskwie złożyli z tronu cara Wasyla IV
Szujskiego, sami przejmując tymczasowo władzę jako tzw. siemibojarsz-
czyzna.

Równolegle z wyprawą Żółkiewskiego na północnych terenach Smo-
leńszczyzny walczyły oddziały Aleksandra Korwina Gosiewskiego, które po
szeregu zwycięskich potyczek dotarły pod Moskwę, łącząc się z wojskami
hetmańskimi.

27 sierpnia 1610 roku, bez porozumienia z Zygmuntem III, hetman
Żółkiewski doprowadza do podpisania ugody z bojarami, którzy w podzięce
za przyznane im wojenne zdobycze szwedzkie i oddanie ziem pogranicznych
uznali Władysława za cara, zastrzegając jedynie, by jego koronacja odbyła się
według rytu prawosławnego. Nowy władca miał też zagwarantować nienaru-
szalność przywilejów poszczególnych stanów moskiewskich.

W tym samym czasie Dymitr II wraz z Maryną wycofał się do Kaługi,
gdzie opuszczony przez oddziały polskie został rychło zamordowany.

Sytuację skomplikował nieco Zygmunt III, który w sposób dość niezde-
cydowany starał się osobiście, miast syna, objąć tron moskiewski i to bez wa-
runków wstępnych. Tę „dwuwładzę” wykorzystali wciąż naciskający Szwedzi,
wysuwając własnego kandydata. W rezultacie mieszkańcy Rosji zareagowali
powstaniem antypolskim.

W 1611 roku jednym z miejsc objętych powstaniem był Niżny Nowgo-
rod, gdzie walczono pod wodzą kupca Minina.
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Życiorys Kuźmy Minicza Minina w niczym nie przypomina hagiogra-
ficznych biografii bohaterów narodowych, a przecież z uwagi na rolę, jaką
odegrał w wojnie polsko-rosyjskiej za takiego uznany został. Urodził się
i większość życia spędził w mieście Bałachna, gdzie pracował jako rzeźnik
i handlarz mięsem. Powszechnie uznany i szanowany, został skarbnikiem
w gildii rzeźniczej.

Pospolite ruszenie patriotyczne pod wodzą kniazia Dymitra Pożar-
skiego26 powołuje do broni też wystawioną przez rzeźników i handlarzy miej-
skich chorągiew, której dowódcą zostaje Minin.

Pospolite ruszenie odniosło znaczące zwycięstwo nad wojskami Chod-
kiewicza w bitwie pod Moskwą, co znacząco odmieniło przebieg wojny – het-
man Chodkiewicz spieszył wszak z odsieczą załodze okupującej moskiewski
Kreml! W uznaniu dowódczych zasług Minin zostaje nobilitowany, a centralny
plac w Moskwie nazwano jego imieniem.

Konsekwencje bitwy były dalekosiężne: 7 listopada 1612 roku polska
załoga moskiewskiego Kremla skapitulowała, co spowodowało przerwanie
oblężenia Wołokołamska przez nadciągającego z odsieczą Zygmunta III27.
Rosja odzyskała wolność.

W 1613 roku moskiewski Sobór Ziemski powołał nowego cara – syna
metropolity Filareta, Michała Romanowa, który okazał się protoplastą
rządzącej Rosją przez trzy wieki dynastii. Fakt ten zakończył okres Wielkiej
Smuty.

Późniejsze wyprawy hetmana Chodkiewicza nie zakończyły się sukce-
sem. Wojnę zakończył rozejm w Dywilinie (1618).

V

Niewątpliwie jednym z najważniejszych przedstawicieli Romanowów
był Piotr I Wielki (1672-1725), cesarz Imperium Rosyjskiego i car Rosyj-
skiego Carstwa.

Z początkiem jego panowania wiąże się ważny dla historii Moskwy epi-
zod chowańszczyzny, czyli buntu strzelców pod wodzą Iwana Chowańskiego.
Bunt związany był ze śmiercią cara Fiodora III i szybkim wyborem przez

26 Również rosyjskiego bohatera narodowego.
27 Od 2005 r. dzień 7 listopada jest obchodzony jako Dzień Jedności Narodowej.

Święto to miało w zamyśle władz zastąpienie przypadającej na ten dzień rocznicy rewolucji
październikowej.
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Sobór Ziemski na cara Piotra I. W czasie soboru pojawiły się też głosy
optujące za Iwanem, przyrodnim bratem Piotra, pominięte wszelako przez
prowadzącego obrady synodalne patriarchę Joachima.

Następnego dnia siostra Piotra, Zofia, urządzając pokazowy lament na
pogrzebie carskim, wskazała, jak bardzo skrzywdzono Iwana, a pośrednio i ją,
obierając carem Piotra.

W Moskwie stacjonowało wtedy dwadzieścia pułków strzeleckich, które
po śmierci Fiodora domagały się wypłaty zaległego żołdu. Strzelcy zbrojnie
wtargnęli na Kreml i zażądali obrania Iwana na cara. Na dworze wynikło za-
mieszanie, rozpoczęły się też uliczne walki. Widząc to, ambitna Zofia przejęła
władzę, obiecując zwrot zaległego żołdu. Wcieliła ona buntowników do pie-
choty nadwornej, a zarządcą wszystkich oddziałów mianowała Iwana Cho-
wańskiego. W rezultacie Sobór Ziemski ustąpił pod żądaniami wojska i na
tronie zasiedli wspólnie Iwan jako pierwszy car i Piotr jako drugi, Zofia zaś
objęła funkcję regentki.

Starannie wykształcony Piotr jako pierwszy z carów udał się w podróż
zagraniczną do Europy Zachodniej, gdzie poznał stosunki społeczne, osiągnię-
cia techniczne, zdobył wiedzę niezbędną do przeprowadzenia reform. Po po-
wrocie stłumił bunt Chowańskiego i przystąpił do reformowania państwa. Re-
formy objęły praktycznie wszystkie dziedziny życia, zarówno w aspekcie
szczegółowym (obcięcie bród bojarom), jak i ogólnym (np. modernizacja
armii i podporządkowanie Cerkwi państwu). Jednym z przejawów postawy
reformistycznej było przeniesienie w 1712 roku stolicy z Moskwy do wybu-
dowanego przez siebie Petersburga, nowo powstałego miasta nad Newą.

Moskwa jednak nadal pozostała centralnym ośrodkiem rozrastającego
się terytorialnie imperium, zwłaszcza w dziedzinie naukowej. Po śmierci
Piotra I, w 1755 roku powstał tam z inicjatywy Michała Wasilewicza Łomo-
nosowa28 (1711-1765) pierwszy uniwersytet rosyjski.

28 Pochodzący z Pomorza Michaił Łomonosow dostał się do Moskwy i Petersburga,
skąd jako wyróżniający się student został skierowany na studia do Niemiec. Po powrocie
objął stanowisko profesora chemii w Petersburgu, pracując nad własną koncepcją tej dziedziny
nauki, którą tak zdefiniował: „Chemia fizyczna to nauka, która tłumaczy przyczyny zjawisk
zachodzących wskutek operacji chemicznych w ciałach złożonych, przy pomocy praw i na
podstawie doświadczeń fizycznych”. Jedną z jego zasług jest odkrycie atmosfery na planecie
Wenus oraz kraterów uderzeniowych na Księżycu i Marsie. Jest ponadto autorem własnej
teorii poezji.
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Uczelnia zwana Uniwersytetem Imperatorskim, a później Narodowym,
została zorganizowana na wzór istniejącego od 1734 roku niemieckiego Uni-
wersytetu w Getyndze29. Znaczne zasługi w jego powstaniu miał też Iwan
Szuwałow, szlachcic moskiewski, jeden z największych mecenasów rosyj-
skiego Oświecenia, bardzo mocno związany z carycą Katarzyną II i zajmujący
silną pozycję na jej dworze. W odróżnieniu od innych faworytów carycy pra-
cował on na rzecz edukacji. Był wzorem oświeconego dworzanina. Jego grun-
towne wykształcenie pozwoliło mu korespondować z wielkimi prekursorami
nowego kierunku – Diderotem czy Wolterem, których dzieła dzięki niemu
tłumaczono na język rosyjski.

Konsekwencją działalności Szuwałowa na polu kulturalnym był jego
kontakt z M. Łomonosowem. W umysłach obu wielkich ludzi powstała spójna
koncepcja uniwersytetu, którego dzień otwarcia nie był przypadkowy – wy-
padł on bowiem w dniu imienin matki Szuwałowa – Tatiany Rodionowej, 25
stycznia 1755 roku30. Cesarzowa zaś bardzo sprzyjała uniwersyteckiej idei.

Szuwałow został pierwszym rektorem i starał się przyciągać do Moskwy
jak najlepszych naukowców. W 1757 roku przedstawił na forum Senatu
uczelni autorski, oświeceniowy projekt utworzenia Akademii Trzech Sztuk
(filozofii, prawa i medycyny), przeznaczonej dla chłopców także nieszlachec-
kiego, a nawet chłopskiego pochodzenia31. Początkowo nie stosowano egza-
minu wstępnego.

Pod koniec XVIII stulecia uniwersytet reprezentował już bardzo wysoki
poziom, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Nie brak
też było idei wolnomyślicielskich, które wzmogły się zwłaszcza w dobie na-
danej przez cara Aleksandra I autonomii uniwersyteckiej, ograniczonej zresztą
w 1828 roku przez cara Mikołaja I.

Wyprzedzając nieco narrację historyczną, dodajmy, iż w 1883 roku na-
dano nowy statut uniwersytecki, na którego mocy w roku następnym została
przeprowadzona reforma Aleksandra II.

W wyniku rewolucji 1917 roku uniwersytet stał się uczelnią państwową,
od lat trzydziestych po pięćdziesiąte XX wieku zdominowaną przez ideologię
bolszewicką, marksistowsko-leninowską oraz przez politykę. W tym czasie

29 Z uniwersytetem tym wiąże się 45 nazwisk noblistów.
30 Dzień ten obchodzony jest w Rosji jako Dzień Studenta.
31 Kobietom wstęp na uczelnie wyższe został otwarty dopiero na pocz.  XX w. (nie

licząc kilku wyjątków, np. Maria Skłodowska-Curie).
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uczelnia przeżywała kryzys spowodowany ograniczonym dostępem do świa-
towych osiągnięć naukowych.

W 1940 roku uniwersytetowi nadano imię Michaiła Łomonosowa.
W 1992 roku na mocy nowego statutu uniwersytet znów odzyskał autonomię.
Obecna siedziba uniwersytetu znajduje się na Wzgórzach Leninowskich i sta-
nowi kompleks 30 budynków głównych, 22 pomocniczych, gdzie znajduje
miejsce 21 wydziałów, ponad 200 katedr, 163 gabinety studyjne, obserwato-
rium astronomiczne; Uniwersytet im. Łomonosowa to miejsce na miarę Rosji!
Pracuje tu 9 tysięcy profesorów, a studiuje około 40 tysięcy studentów.
Główny budynek uniwersytecki w stylu socrealistycznym według projektu
Lwa Rudniewa stał się jednym z symboli moskiewskich i inspiracją do pro-
jektu Daru Przyjaciół Radzieckich, czyli warszawskiego Pałacu Kultury
i Nauki.

Powróćmy wszelako do Moskwy doby oświecenia, nad którą w Peters-
burgu rządy sprawuje cesarzowa Rosji, Katarzyna II Wielka (1729-1796),
zwana przez filozofów Zachodu „Semiramidą Północy” z uwagi na umiłowa-
nie wiedzy i mądrości. W rzeczywistości rządziła twardą ręką, pozwalając na
przykład szlachcie na handel chłopami czy zsyłając buntowników na Sybir,
aczkolwiek znaczne pokłady jej energii twórczej przejawiła też w odnowieniu
dawnej stolicy moskiewskiej i dalszym powiększaniu rosyjskiego terytorium,
w wyniku czego liczba ludności Rosji wzrosła z 20 do 35 milionów32.

Ważną decyzją okresu jej panowania była przeprowadzona w latach
1762-1766 sekularyzacja dóbr duchownych, w której wyniku wszystkie cerk-
wie i monastery przeszły na utrzymanie skarbu państwowego. Carstwo prze-
jęło też cerkiewne majątki ziemskie wraz z dziewięciuset tysiącami podda-
nych. Jednocześnie doprowadziła do przekazania chłopom gruntów przez nich
użytkowanych oraz wprowadziła powszechną uprawę ziemniaków.

Katarzyna była wielką protektorką Polski i przyjaciółką ostatniego króla
polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Vi

Wiek XIX zapisał się w dziejach Moskwy zrazu pożarem, a potem
wielką odbudową i rozbudową. Pożar wiązał się z ostatecznym pokonaniem
Napoleona i jego Wielkiej Armii w 1812 roku.

32 Przy średniej zaludnienia 7-10 osób/km2.



Obecnie trwa spór historyków o to, czy był to zabieg taktyczny, by
wciągane „do pierwszej zimy” w głąb Rosji wojska francuskie pozbawić
możliwości stacjonowania, czy może dzieło francuskich dywersantów.
Z uwagi na wybuchy pożarów niemal jednocześnie w wielu miejscach, obie
hipotezy wydają się prawdziwe.

Pojawienie się wojsk Napoleona po bitwie pod Borodino wywołało
u ludności podmoskiewskiej panikę. Podjęto masową ucieczkę w okoliczne
lasy, gdyż wiedziano, iż wojska napoleońskie słyną z okrucieństwa. Na po-
czątku września rada wojenna zaakceptowała decyzję generała Kutuzowa
o opuszczeniu Moskwy bez walki i powolnym marszu na wschód w pozoro-
wanej ucieczce.

Wraz z armią wyruszyły również tłumy uchodźców, a za nimi awan-
garda i główna część armii Napoleona, która zajęła Kreml; triumfalnie wkra-
czano do milczącego i wyludnionego miasta. Prawdopodobnie tego samego
wieczoru Kreml zaczął płonąć, co zmusiło naczelnego dowódcę do zmiany
rezydencji na Pałac Pietrowski.

Pożar ogarnął cały Kitaj-gorod pod murami kremlowskimi, by wnet
ogarnąć całe miasto. Ocalały jedynie dzielnice peryferyjne. Po wygaśnięciu
pożaru Napoleon powrócił na Kreml, rezydując przez miesiąc w spalonym
mieście na znak swego zwycięstwa nad armią, która uciekła.

Jednak 6 października trudności aprowizacyjne zmusiły armię francuską
do opuszczenia miasta. Pozbawione dodatkowej aprowizacji wojsko podjęło
się trudu ścigania „uciekającej” armii Kutuzowa, która nie stawiała oporu, co-
fając się „do pierwszych listopadowych mrozów”, nie tracąc przy tym ani jed-
nego naboju, ani jednego żołnierza…

Zima rosyjska dziesiątkowała armię francuską jeszcze przed walną
bitwą. Gdy zaczęły się silne mrozy, generał dał rozkaz do ataku. Po krótkiej
bitwie wielka armia poszła w rozsypkę…

Nad rzeką Moskwą zgliszcza pozostały,
Nad rzeką Moskwą płomień trawi domy…
Choć Miasto płonie, świat zmienia się cały
I nowa wolność lśni na nieboskłonie.
Napoleoński hufiec niezwyciężon
Przez Rosjanina został pokonany
I wieczna chwała ruskiego oręża
Rozbrzmi w elegiach i zagra w peanach.
Miasto jak Feniks z popiołu powstanie
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I dzień nad światem rozkwitnie wnet nowy,
Kiedy jutrzenki wolności zaranie
Zalśni na powrót muzyką i słowem.

Moskwa zostanie na znak dla Zwycięstwa,
Miasto – Bohater i chwała, i męstwo.

Spłonęło ¾ miasta, zginęło w ogniu około dwóch tysięcy pozostawio-
nych do ochrony żołnierzy rosyjskich. Spłonął Uniwersytet i biblioteka miej-
ska Buturlina, niemal połowa świątyń i cała zabudowa drewniana. Moskwa
straciła wiele budowli historycznych.

W lutym 1813 roku car Aleksander I powołał „Komisję budownictwa
w Moskwie”, która przyczyniła się niewątpliwie do szybkiej odbudowy i mo-
dernizacji miasta. Ogólny plan zatwierdzono do 1817 roku. Fakt utraty zabu-
dowy drewnianej uznano za element sprzyjający zastosowaniu jedynie cegły
i kamienia, spore obszary pozbawione spalonych budynków wykorzystano do
wytyczenia nowych ulic oraz obwodnicy wokół centrum, zwanej Sadowoje
Kolco (Pierścień Ogrodowy).

Po zniesieniu obowiązku pańszczyzny w 1861 roku w mieście zaczęli
się licznie pojawiać chłopi, którzy znajdowali zatrudnienie w bardzo dyna-
micznie rozwijającym się przemyśle. W owym czasie dość małą liczebnie
grupę mieszkańców miasta stanowili przedstawiciele szlachty i burżuazji, gdyż
znaczna większość mieszkańców należała do proletariatu. Przy wzrastającej
liczebności zwiększała się ilość ubogich przy zachowaniu stałej liczby boga-
czy, co doprowadziło do struktury populacyjnej wyróżniającej miasto choćby
w odniesieniu do Petersburga.

Oprócz budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury przemysłowej
XIX wiek odnotowuje też inwestycje o charakterze kulturalnym. Za naj-
ważniejszą z nich można uznać Galerię Tretiakowską, potocznie zwaną Tre-
tiakowką, która od 1856 roku działa w Moskwie. Jej nazwa wywodzi się od
nazwiska kupca Pawła Trietjakowa, który postanowił uczynić w gmachu ga-
lerii miejsce dla sztuki rodzimej. Obecnie Galeria należy do największych
i najbardziej znaczących placówek tego typu w świecie, aczkolwiek skupia
się głównie na malarstwie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznym33.

33 W drugiej połowie XX w. na Krymskim Wale otwarto nowy budynek, mieszczący
zbiory sztuki współczesnej.
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Pierwotna kolekcja zaczęła powstawać w połowie lat pięćdziesiątych
XIX wieku. Pasja i zaangażowanie założyciela doprowadziło do udostępnienia
jej w 1893 roku publiczności jako Moskiewskiej Miejskiej Galerii Pawła i Ser-
giusza Trietjakowów. Pierwotnie znajdowało się w niej ponad 1200 obrazów,
niemal pół tysiąca rysunków i dziesięć rzeźb twórców rosyjskich oraz ponad
osiemdziesiąt dzieł zagranicznych. Na przełomie wieków budynkowi zafun-
dowano nową fasadę podług projektu Wiktora Wasniecowa.

W 1918 roku galerię ogłoszono dobrem narodowym Rosji Radzieckiej,
nadając jej miano Państwowej Galerii Tretiakowskiej, której pierwszym dy-
rektorem był Igor Grabar (1871-1960), sprawujący tę funkcję do 1925 roku.
Ten urodzony w Budapeszcie syn rosyjskiego posła do parlamentu austro-wę-
gierskiego pod koniec XIX stulecia przeniósł się wraz z rodziną do Moskwy,
ukończywszy wcześniej w Petersburgu studia wyższe z zakresu prawa i ma-
larstwa, kontynuując je ówczesnym zwyczajem w Paryżu i Monachium. Swe
prace wystawiał w Rosji i poza jej granicami, szybko uzyskując status jednego
z najwybitniejszych malarzy swej epoki. Po rewolucji październikowej kon-
tynuował działalność artystyczną, często tworząc dzieła na zamówienie władz,
z którymi bardzo gorliwie współpracował, uczestnicząc na przykład w kon-
fiskacie sztuki cerkiewnej. Nadzorował też prace konserwatorskie w Ławrze
Troicko-Siergijewskiej. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych nad-
zorował zwrot zabytków z muzeów niemieckich i państw z Niemcami sprzy-
mierzonych, co w zdecydowany sposób wzbogaciło muzea radzieckie nawet
o przykłady sztuki starożytnej (np. Ołtarz z Pergamonu). Za swą działalność
wyróżniony został licznymi nagrodami, między innymi Nagrodą Stalinowską
w 1941 roku.

W 1929 roku dokonano gruntownego remontu ogrzewania i wentylacji,
w roku następnym doprowadzono do budynku elektryczność.

Na okres wojny część zbiorów przekazano do Nowosybirska.
W 2006 roku uroczyście obchodzono sto pięćdziesiątą rocznicę

założenia i działalności Galerii Tretiakowskiej, w której można oglądać dzieła
Antoniego Rublowa, Ilji Riepina, Izaaka Lewitana i innych.

Na przełomie wieków wybudowano Muzeum Sztuk Pięknych34, gdzie
dziś odbywają się doroczne międzynarodowe festiwale muzyki pod ogólną
nazwą Wieczory Grudniowe Światosława Richtera.

34 Od 1937 r. – Muzeum Puszkina.



Vii

Wiek XX można podzielić w Moskwie i całym kraju na trzy zasadnicze
części: do rewolucji październikowej 1917 oku, okres Związku Radzieckiego
(do 1991 roku) i ponownie czas Rosji.

Czas rewolucji przywraca godność stołeczną miastu, którego centralne
położenie znakomicie wspomaga centralistyczny system zarządzania przez
bolszewików, przyczyniając się zarazem do dynamicznego rozwoju Moskwy.
W 1919 roku powstaje tu najstarsza w świecie państwowa uczelnia filmowa –
Instytut Kinematografii, noszący dziś nazwę Wszechrosyjskiego Państwo-
wego Uniwersytetu Kinematografii im. S. A. Gierasimowa, gdzie kształcą się
reżyserzy, operatorzy, aktorzy i scenografowie filmowi.

Patronem uczelni jest radziecki filmowiec Sergiusz Gierasimow
(1906-1985), który w latach czterdziestych był wykładowcą tej uczelni.
Pełnił on również funkcję członka rzeczywistego Akademii Nauk Peda-
gogicznych ZSRR, w latach pięćdziesiątych był deputowanym do Rady
Najwyższej ZSRR, a także należał do Prezydium Radzieckiego Komitetu
Obrońców Pokoju. Często występował w filmach jako aktor, wiele też
produkcji filmowych reżyserował. Jego działalność wysoko ceniło kie-
rownictwo partyjne i państwowe – twórca otrzymał wiele nagród i odzna-
czeń oraz tytuł Ludowego Artysty Kraju Rad i Bohatera Pracy Socjalis-
tycznej.

Związek Radziecki poniósł największe straty ludnościowe (odnotowano
około 25 milionów radzieckich ofiar wojny), jednakże Moskwa czas wojenny
przetrwała nienaruszona, gdyż bitwa moskiewska w 1941 roku stała się
źródłem ocalenia miasta.

Bitwa trwała od października 1941 do stycznia 1942 roku i była
głównym wydarzeniem militarnym rozpoczynającej się wtedy wojny między
Trzecią Rzeszą i Związkiem Radzieckiemu, nazwanej przez rosyjskich histo-
ryków Wielką Wojną Ojczyźnianą. Bitwę moskiewską uważa się za jedną
z najbardziej strategicznych operacji drugiej wojny światowej.

Wokół miasta roztoczono trzy pasy obrony, które skutecznie powstrzy-
mały impet atakującej armii hitlerowskiej. W pewnym sensie powtórzono ma-
newr generała Kutuzowa sprzed niemal półtora wieku – gdy nastały mrozy,
a ofensywa niemiecka zelżała, ruszono do zdecydowanej kontrofensywy, zmu-
szając oblegających do wycofania się.

Ocalenie Moskwy uznano też za ważny element godnej prezentacji
Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej i potwierdzenie świetnego
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przygotowania radzieckiego oręża, które wnet miało przynieść nową jakość
wolności połowie Europy…

W 1991 roku Rosja proklamowała niepodległość, Moskwa pozostała
stolicą.

Obecnie, w XXI wieku jest najwyższym miastem Europy – gdyż takich
drapaczy chmur nie znajdziesz w żadnym innym mieście europejskim.

Jest miastem wielkiego rozmachu i jedną z najdroższych europejskich
stolic.

Ilość mieszkańców aglomeracji moskiewskiej jest równa niemal połowie
liczby ludności Polski, dziesięciokrotnie przewyższając populację państw
bałtyckich, a niemal stokrotnie populację Republiki Andory czy Księstwa
Liechtensteinu…

Przekątna zajmowanego przez nią obszaru, wykreślona od południo-
wego wschodu po północny zachód równa jest analogicznej przekątnej całego
województwa mazowieckiego.

Różnica czasu między Moskwą a Warszawą wynosi dwie godziny, co
oznacza, iż latem słońce zachodzi tam niemal przed północą.

Wygodnym pociągiem trasę Warszawa – Moskwa można pokonać
w ciągu 22 godzin, skąd np. do Władywostoku ekspres dojedzie w ciągu dwu
tygodni…

Miasto – bohater, miasto imperatorskie, miasto tysiąca świątyń. Oto,
czym jest Moskwa!

Viii

Z uwagi na charakter publikacji ojca Rościsława Jaremy warto poświę-
cić jeszcze nieco czasu omówieniu historii Patriarchatu Moskiewskiego35.

Powstanie patriarchatu wiąże się z rozwojem myśli i duchowości chrześ-
cijańskiej rozwijającej się od doby starożytnej. Właśnie ta starożytność każe
bratu św. Piotra, Andrzejowi, udać się nad Dniepr, by tam założyć pierwszą
metropolię kijowską. Właśnie to upodobanie do starożytności pozwoliło na
zaistnienie szczególnego, apostolskiego wymiaru wiary prawosławnej, bardzo
mocno związanej z życiem ruskiego czy rosyjskiego społeczeństwa. Zdaniem
wielu historyków nawet 988 rok, data oficjalnego zaistnienia Rusi chrześci-

35 Osnową tego omówienia jest artykuł ks. Adama Misijuka, Patriarchat Moskiewski,
portal „Prawosławne Seminarium Duchowne”, (data dostępu: 15 kwietnia 2014 r.),
<http://www.psd.edu.pl/txt/moskiewski.htm>.



jańskiej, nie wydaje się żadną cezurą, a jedynie jednym z etapów tego samego,
rozwijającego się procesu wiary i życia w Prawdzie. Życia na tyle intensyw-
nego, iż pozwalającego na chrystianizację najdalszych zakątków kraju w ciągu
jednego stulecia, przy czym nie odnotowuje się takich spektakularnych wy-
stąpień zwolenników pogaństwa, jak choćby w Polsce czy na terenie Norwegii
lub Czech, co potwierdza wskazaną powyżej apostolsko-legendarną tezę
chrześcijaństwa prawosławnego.

Wiek XIII zaznaczył się podbojem mongolskim. Pod ich panowaniem
znalazł się praktycznie obszar całej Rusi z wyjątkiem najdalej na północ
wysuniętych obszarów. W związku z tym jeden z zasiadających na tronie
kijowskim Greków, Teognost (1325-1352) postanowił w 1328 roku prze-
nieść na stale siedzibę metropolii ze zniszczonego Kijowa do Moskwy. Ten
akt zapoczątkował formowanie się metropolii moskiewskiej, która od
połowy XIV stulecia stała się głównym ośrodkiem odrodzenia religijnego
i narodowego.

Podczas rządów księcia Dymitra Moskiewskiego (1350-1389) wojska
tataro-mongolskie poniosły klęskę na Kulikowym Polu (1380). Chociaż zwy-
cięstwo to nie zakończyło niewoli tatarskiej, miało jednak ogromne znaczenie
psychologiczne, pozwalając stworzyć przekonanie, iż najeźdźcy ze Wschodu
nie są niezwyciężeni.

Jakby w odpowiedzi na trudności XIII wieku Bóg ustanowił kolejne stu-
lecie czasem wielkiego odrodzenia Rusi. Odnotowujemy złoty wiek pisania
ikon czy restytucji życia zakonnego. Klasztory Rusi utrzymywały stałe kon-
takty z Patriarchatem Konstantynopola i Świętą Górą Atos.

W 1448 roku Moskwa otrzymała status Kościoła autokefalicznego, a za
rządów Iwana III (1462-1505) wyzwoliła się całkowicie spod niewoli tatar-
skiej. Fakt ten zapoczątkował wzrost potęgi Państwa Moskiewskiego.
Zakładano nowe monastery i ławry, które stawały się ośrodkami naukowymi
(powstawały w ich obrębie skryptoria, szkoły elementarne, a także warsztaty
ikonograficzne) i centrami życia społecznego (nie brak w nich było szpitali,
przytułków czy warsztatów rzemieślniczych).

W 1589 roku erygowano Patriarchat Moskiewski, w którego skład
weszły cztery metropolie, sześć arcybiskupstw i osiem biskupstw. Uroczys-
tości związane z utworzeniem Patriarchatu zaszczycił patriarcha konstanty-
nopolitański Jeremiasz II, a pierwszym patriarchą został metropolita moskiew-
ski Hiob.

Pomyślny rozwój patriarchatu zakłócony został w latach 1598-1613
trudnościami natury politycznej. Koniec rządów dynastii Rurykowiczów
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i śmierć cara Fiodora I doprowadziły do wojny domowej i anarchii, pogarsza-
nej szwedzkimi i polskimi najazdami. Za niewątpliwych „odnowicieli” uznać
należy świętego patriarchę Hermogena (posługę patriarchy sprawującego w la-
tach 1606-1612), którego starania wspierali mnisi z Monasteru św. Sergiusza.
Dzięki ich modlitwom i zabiegom Zgromadzenie Narodowe (Sobór Ziemski)
w 1613 roku obrało carem szesnastoletniego Michała Romanowa, założyciela
panującej przez trzy wieki (do 1917 roku) dynastii, co przyczyniło się
niewątpliwie do powolnej stabilizacji kraju.

Bardzo ważną postacią dla patriarchatu okazał się Nikon (1652-1681),
autor reformy liturgicznej. Tron patriarszy objął on jako metropolita nowo-
grodzki, mając zaś pełne zaufanie cara Aleksego, mógł podjąć się przeprowa-
dzenia reformy. Polegała ona na dokonaniu nowego przekładu ksiąg liturgicz-
nych na podstawie dogłębnej analizy tekstów greckich, sprowadzonych ze
Świętej Góry Atos i z innych starożytnych patriarchatów prawosławnych,
celem dostosowania ich do obrzędów greckich wszędzie tam, gdzie się różniły
one od miejscowych.

Przeprowadzenie reformy rozbito na kilka etapów, których rezultaty
miał każdorazowo zatwierdzać sobór biskupów. Całokształt reformy wywołał
jednak bunt, który doprowadził do powstania społeczności staroobrzędowców.
Patriarcha, zniechęcony postawą w odniesieniu do swych postulatów zwłasz-
cza ze strony cara, wycofał się z proponowania dalszych zmian, odsuwając
się w 1658 roku z życia publicznego, mimo swego bardzo aktywnego zaan-
gażowania w politykę państwową.

Na synodzie w latach 1666-1667 w obecności patriarchy Aleksandrii
Paisjusza i patriarchy Antiochii Makarego staroobrzędowców obłożono klątwą
kościelną, patriarchę zdjęto zaś z urzędu, zatwierdzając kanoniczność prze-
prowadzonych przezeń zmian.

Po śmierci Aleksego, która zakończyła konflikt cara z patriarchą, jego
następca, car Fiodor III Romanow umożliwił Nikonowi ponowne objęcie tronu
patriarszego. Jednak w drodze na urząd patriarcha zmarł.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla historii patriarchatu okazała się unia
brzeska w 1596 roku, w której wyniku pod jurysdykcję biskupa Rzymu weszły
struktury ortodoksyjne w Polsce. Fakt ten stał się źródłem wybuchu buntu ko-
zackiego pod wodzą Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku. By zapewnić
sobie pomoc cara Aleksego, zgromadzenie Kozaków w Perejasławiu (1654)
uznało jego zwierzchność. Zapoczątkowano w ten sposób wojnę moskiew-
sko-polską, która trwała do 1667 roku. Powodem wojny była utrata Kozaków,
dawnych sojuszników Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
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Zmienne losy tego wydarzenia militarnego nie wyłoniły jednoznacznego
zwycięzcy. W wyniku pokoju wieczystego (1686) do Carstwa Moskiewskiego
wcielono ziemie lewobrzeżnej36 Ukrainy (wraz z Kijowem), prawobrzeżną
pozostawiając Polsce. W rezultacie od 1685 roku metropolia kijowska pod-
porządkowana jest Patriarchatowi Moskiewskiemu, na co wyraził zgodę pat-
riarcha konstantynopolitański Dionizy w 1686 roku.

Czas panowania Piotra Wielkiego (1682-1725) odbił się niekorzystnie
na sytuacji patriarchatu, car bowiem zainicjował reformę kościelną, w której
wyniku Cerkiew miała być podporządkowana władzy państwowej.

Trudna sytuacja dała znać o sobie w 1700 roku, roku śmierci patriarchy
Hadriana, gdy jego następcą został Stefan Jaworski. Duchowny nie otrzymał
jednak godności patriarszej. Ponadto przez dwadzieścia lat car Piotr obsadzał
stolice biskupie w imperium ludźmi popieranymi przez siebie.

Najważniejszym postulatem reformatorskim cara wydaje się zniesienie
patriarchatu moskiewskiego i zastąpienie go strukturą eparchialną. W tej sy-
tuacji patriarchę zastąpiono radą duchownych, zwaną Świątobliwym Syno-
dem. Składał się on z przewodniczącego, dwu zastępców i ośmiu innych
członków mianowanych spośród biskupów, mnichów i kapłanów. Nie był to
organ wybieralny, albowiem car osobiście mianował i odwoływał każdego
członka. W ten sposób przejawiał się despotyzm władcy, a sprzeciw wobec
niego kończył się śmiercią lub uwięzieniem.

Największe ograniczenie swobód kościelnych wprowadziła caryca Ka-
tarzyna II Wielka (1762-1796). Wtedy nastąpiła parcelacja ziem zakonnych,
zamknięto wiele klasztorów. Wszystkich oponentów, także z grona biskupów,
poddawano torturom – więziono bądź głodzono.

Panowanie Katarzyny to jednocześnie okres wielkiego przebudzenia du-
chowego i odrodzenia. W XVIII stuleciu działały tak wybitne osoby, jak św.
Tichon Zadoński (1724-1783) czy św. Paisjusz Wieliczkowski (1722-1783).

Także następne stulecie to czas działalności wybitnych ojców. Za naj-
większych z nich uważa się świętych Serafina z Sarowa, metropolitę Filareta
(Drozdowa), biskupa Teofana Pustelnika czy biskupa Ignacego Branczani-
nowa. Zasłynął też świętością św. Ambroży z Optiny.

Na początku XX wieku podjęto decyzję o odnowieniu patriarchatu. 15
sierpnia 1917 roku powołano do życia lokalny Sobór Kościoła Rosyjskiego,
który za główne zadanie uznał dzieło restytucji. Niestety, już w październiku

36 Część Ukrainy Naddnieprzańskiej leżąca na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru.



tegoż roku Rząd Tymczasowy pozbawił wszelkie struktury wyznaniowe, nie
tylko cerkiewne, osobowości prawnej. Konfiskacie poddano niemal cały
majątek cerkiewny, rozpoczęto masowe prześladowania. Do 1939 roku za-
mordowano 130 biskupów, tysiące kapłanów i zakonników, setki tysięcy wier-
nych. Dziesiątki tysięcy skazano na roboty przymusowe…

Represje nie zniszczyły Ortodoksji.
Wybuch drugiej wojny światowej przerwał falę prześladowań, gdyż Sta-

lin, szukając poparcia społecznego, obiecał zaprzestanie propagandy antyre-
ligijnej i poprosił wszystkie wyznania na terenie ZSRR o poparcie dla swojej
polityki. Dopuszczono do wyboru patriarchy moskiewskiego, którym został
metropolita Sergiusz (Stragorodski). Zwrócono dwadzieścia tysięcy świątyń,
pozwolono na restytucję 70 monasterów i otworzono seminaria duchowne.
Wielu kapłanów zwolniono z więzień.

Po śmierci patriarchy Sergiusza w 1944 roku na patriarchę wybrano Ale-
ksego I (Simanskiego). Dał się on wcześniej poznać ze swej bohaterskiej
postawy, pozostając wraz ze swymi diecezjanami w oblężonym Leningradzie.
W 1943 roku wziął udział w spotkaniu hierarchów Rosyjskiej Cerkwi Pra-
wosławnej ze Stalinem, co w znacznej mierze zapobiegło represjom w odnie-
sieniu do obecnych na terenie Kraju Rad wyznań. Taka postawa władz świec-
kich miała na celu mobilizację społeczności do walki z Niemcami i późniejszej
odbudowy tak wartości materialnych, jak (zwłaszcza) moralnych. Patriarcha,
pragnąc zachować dobre relacje z władzami świeckimi, zgodził się na szereg
wystąpień zagranicznych, w których zaprzeczał niedemokratyczności państwa
i bronił jego polityki zagranicznej.

Sytuacja zmieniła się po 1958 roku, gdy stanowisko I sekretarza Komi-
tetu Centralnego KPZR objął Nikita Chruszczow. Patriarcha Aleksy bezsku-
tecznie broni Cerkwi. Dziesiątki biskupów, tysiące duchownych i dziesiątki
tysięcy szeregowych wiernych trafia do obozów pracy przymusowej, zasila
łagry i więzienia. Niszczenie świątyń urasta do niespotykanych rozmiarów,
a życie zakonne staje się całkowicie zakazane. Wszelkie wydawnictwa reli-
gijne i edukacyjne poddawane są najsurowszej cenzurze.

Represje nie niszczą Ortodoksji.
Ofiara represjonowanych nie poszła na marne. Poważne zmiany daje się

odnotować za czasów Michaiła Gorbaczowa, który także osobistą postawą
wymusił niejako rewizję stosunku państwa do religii.

Do końca 1990 roku Cerkiew odzyskuje sześćdziesiąt monasterów,
cztery tysiące świątyń, otwiera dwa tysiące nowych parafii. Życie cerkiewne
nabiera rozmachu. Jednocześnie daje się zauważyć brak duchowieństwa,

50

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska



świątyń, literatury religijnej. Co gorsza, „duchowy głód” wykorzystują różno-
rodne sekty, nie brak wśród nich postaw prozelitycznych. Swoistemu zachwia-
niu ulega udział Rosji w europejskim ruchu ekumenicznym – odradzająca się
Cerkiew greckokatolicka i bardzo mocne jej poparcie ze strony rzymskiego
katolicyzmu odbiło się w Patriarchacie Moskiewskim szczególnym echem.
Obecnie Patriarchat Moskiewski posiada 12 metropolii i 115 biskupstw, dys-
ponuje około pięciuset monasterami; bardzo aktywnie działa 20 tysięcy pa-
rafii.

W skład kleru wchodzi 151 biskupów, 17 500 kapłanów i 2 275 diako-
nów. Wiernych oblicza się na około 70 milionów.

W skład Patriarchatu Moskiewskiego wchodzi ponadto Ukraińska Cer-
kiew Prawosławna (5 metropolii, 32 biskupstwa), Białoruska Cerkiew Pra-
wosławna (1 metropolia, 9 biskupstw), Japońska Autonomiczna Cerkiew oraz
kilka diecezji w Europie i Ameryce Północnej. Obecnym zwierzchnikiem Koś-
cioła jest patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl.

Wielkie zainteresowanie i podziw zarazem wzbudziła akcja „Tysiąc cer-
kwi na tysiąclecie Rusi”, dzięki której na terenie Patriarchatu Moskiewskiego
pojawiło się wiele nowych, acz tradycyjnych w formie i pięknych świątyń.
Szczególne wrażenie robią one wśród nowoczesnych wieżowców na pełnych
projektanckiego rozmachu osiedlach mieszkaniowych. Budowane niekiedy
bardzo szybko, z wielkim zaangażowaniem finansowym wiernych i władz lo-
kalnych potwierdzają, iż dzieło świętego Andrzeja Apostoła i świętego księcia
Włodzimierza jest dziełem Boga, którego nie zniszczy moc bram piekiel-
nych…
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Wśród ciszy nieboskłonnej, a wśród gwiazd poblasku,
Słyszę mój dzwon cerkiewny, w oddali cichnący,
Widzę złotych mozaik i kopuł odblaski,
Targane wichrem gniewnym rubieży Północy.
Serce, gdy utęsknione i modli się smutkiem,
A mury monasteru ten smutek powiększą…
Furtka gdzieś zaskrzypiała… Noc pełna księżyca…
A ja wracam do ciebie, ma Rosjo Północy!

(tekst anonimowy)

Powrót do Rosji Północy warto rozpocząć w momencie, gdy na
Rusi wznoszono pierwsze świątynie. Budowano je z drewna i przy użyciu to-
pora bądź siekiery. Sposób ukośnego ścinania bierwiona uszczelniał jego
strukturę i utrudniał przedostawanie się wilgoci w głąb drewna. Belki z pni
drzew iglastych, z uwagi na swą smolistość, wykorzystywano na niższe kon-
strukcje zrębowe, jako bardziej odporne na procesy gnilne. Z drewna pozys-
kanego z dębu o prostych słojach, a także z drewna świerkowego robiono
krokwie, a osinę, jako materiał bardzo miękki, wykorzystywano na pokrycie
dachu. Dach z osinowych gontów nabierał z czasem srebrzystego odcienia.

W dziesiątym stuleciu do łączenia belek nie używano gwoździ, a to z tej
prostej przyczyny, iż jeszcze nie istniały. Kolejne warstwy zrębu zespalano
przy pomocy wpustów w belkach. Wieńce zrębu montowano na ziemi, a na-
stępnie podnoszono je na potrzebną wysokość i wstawiano w odpowiednie
miejsca. Niewielką cerkiew drewnianą można było ten sposób wznieść
w ciągu jednego dnia: od świtu do zachodu słońca.

W 1108 roku wzniesiono pierwszą cerkiew murowaną z białego kamie-
nia na oddalonych od centrum Rusi Kijowskiej ziemiach, na brzegu pełnowo-
dnej Klaźmy, co dało początek Włodzimierzowi nad Klaźmą – ruskiemu gro-
dowi, nazwanemu ku czci Włodzimierza Monomacha37.

37 Biogramy osób wspomnianych w tekście zamieszczono w aneksie wraz z uzupełnie-
niami tłumacza (przypis tłumacza).
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Potomkowie wiel-
kiego księcia Włodzi-
mierza Monomacha,
dążąc do zjednoczenia
Rusi, właśnie tam sy-
tuują swe centrum,
zakładając nowe księ-
stwo na północnym
wschodzie ziem ruskich,
stwarzając jednocześnie
podstawę dla nowej ja-
kości budownictwa sa-
kralnego, którego roz-
wój przypadnie na drugą

połowę XII wieku. Te pełne dostojeństwa świątynie białokamienne stały się
perłą budownictwa ruskiego, skupiając w sobie  tradycje bizantyjskie i przeka-
zując klimat iście rosyjskiej pokory, która każe się nisko pokłonić przed Panem.

Cywilizacja staroruska, której centrum umiejscowiło się w Kijowie,
osłabiona sporami książęcymi, w XII wieku utraci swe znaczenie. Kijów przesta-
nie być miastem stołecznym, a część zamieszkującej go populacji skieruje się nad
górny bieg Wołgi i nad Okę, by tam znaleźć miejsce nowego przeznaczenia.

Rozpad Rusi Kijowskiej wpłynął na powstanie oddzielnych księstw.
Spośród nich na czoło wysunęła się Ruś Północno-Wschodnia ze swymi zna-
komitymi centrami: Suzdalem, Rostowem, Włodzimierzem, Twerem, Ko-
stromą czy Jarosławiem.

W 1299 roku metropolita Maksym wraz z duchownymi przeniósł się
z Kijowa do Włodzimierza. Dzięki temu miasto zyskało rangę centrum kultu-
ralnego i religijnego na północno-wschodniej Rusi, czyli na ziemi włodzimier-
sko-suzdalskiej.

Pierwsze ćwierćwiecze XII wieku to chyba najbardziej tragiczny okres
w historii Rusi. Rok 1238 doświadcza Ruś północną nieznanym wcześniej okru-
cieństwem ze strony wielotysięcznych wojsk Ordy. Poszczególne oddziały dzi-
kich plemion kierowały się w stronę Wołgi z zamiarem zdobycia Wołokołamska,
Tweru i Torżka (Nowy Targ wzmiankowany jest od 1136 r.). Tylko rozpaczliwe
wysiłki księcia Michała Jarosławowicza Twerskiego ocaliły Ruś od rozpadu
i niechybnego zniszczenia, ponieważ w owym czasie następuje szybki wzrost
znaczenia Litwy, nasila się ideologiczna i wojskowa agresja rzymskokatolic-
kiego Zachodu.

Panorama Jarosławia.
Rycina Wasyla Baszkowa, 1856 r.
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Niełatwą sytuację
polityczną w łonie
samej Rusi pogłębiły
tendencje separaty-
styczne. Do oderwania
się dążyły Psków i No-
wogród Wielki. Księ-
stwo Halicko-Wołyń-
skie w niechlubny spo-
sób utraciło nieza-
leżność narodową. Księ-
stwo Smoleńskie skła-
niało się do pod-
porządkowania Litwie.

Wewnętrzne spra-
wy Rusi Włodzimier-
skiej koncentrowały się
wokół zażartej walki trzech ośrodków, trzech gałęzi potomków Jarosława
Wsiewołodowicza: książąt twerskich, suzdalsko-niżnonowogrodzkich  i mo-
skiewskich. Szczególną rolę w tej walce odegrał Twer.

Do połowy XIII stulecia Moskwa wchodziła w skład Księstwa Włodzi-
mierskiego, lecz w 1263 roku Aleksander Newski, przyszły wielki kniaź
włodzimierski, oddał ziemie moskiewskie we władanie dla swego syna Da-
niela. Księstwo zaczęło się szybko rozwijać. Stopniowo wszystkie tereny nad
rzeką Moskwą, od źródeł do ujścia, weszły w jego skład. Kiedy zaś księciem
moskiewskim został Iwan Kalita, miasto w sposób szczególny zyskało na zna-
czeniu38. Zlikwidował on zbyt mocno dającą się we znaki rywalizację wielu
książąt (w pierwszym rzędzie Tweru) i w 1328 roku został wielkim księciem
włodzimierskim.

Wcześniej, bo już w 1326 roku, z Włodzimierza do Moskwy przenie-
siono rezydencję metropolity Piotra, co przekształciło ją w religijne centrum

Doroczna procesja (24 czerwca) z relikwiami 
św. Michała Twerskiego wokół soboru w Twerze.

Fotografia z 1916 r.

38 Św. Iwan Kalita (ok. 1288-1340) swój znamienny przydomek („sakiewka”) za-
wdzięcza faktowi, iż uzyskał zgodę Tatarów (jarłyk) na zbieranie podatków z całej Rusi i tytuł
wielkiego księcia. Dzięki pozyskiwanym dla nich pieniądzom zdobył fundusze na przenie-
sienie stolicy z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy, którą otoczył dębową palisadą
(Kreml). Ufundował też sobór Zaśnięcia Matki Bożej (Uspienski). Moskwa stała się siedzibą
prawosławnego metropolity już w 1326 r. (przypis tłumacza).
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Rusi. Wielkim książętom włodzimier-
skim przyszło tedy zarządzać ziemiami
ruskimi z tronu moskiewskiego. Książę
moskiewski Dymitr Doński włączył
księstwo włodzimierskie do swych dóbr
dziedzicznych, zapewniając w ten spo-
sób ostateczne uznanie wiodącej roli
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

Czystość stylistyczna, harmo-
nijne piękno i głębia ikonologiczna sta-
roruskiego budownictwa nie pozwalały
na zwykłe przyozdabianie świątyń.
Przeciwnie, każdy szczegół wystroju,
każdy detal architektoniczny stanowić
mógł podstawę do religijnej medytacji.

Niestety, w XVII i XIX wieku,
w okresie rozkwitu baroku i klasy-
cyzmu, wiele z tych elementów uległo
zniszczeniu. Jednocześnie zrodziły się
tendencje do poszukiwania „modelo-

wego chramu rosyjskiego”, co skłoniło badaczy do analizy źródeł. Niewątpli-
wie, doprowadziło to do niekłamanego zachwytu nad mistrzowską sztuką ru-
skich budowniczych.

Pod koniec XV wieku pojawiły się świątynie z dachem namiotowym,
nawiązując w ten sposób bezpośrednio do budownictwa drewnianego. Takie
świątynie wznoszono w nieco inny sposób, usuwając kolumny, pełniące rolę
wsporników, cały ciężar konstrukcyjny przenosząc na ściany. Namiot zbudo-
wany z ośmiu ścian bocznych sytuowano na ośmiokątnej podstawie, wzmoc-
nionej czworobokiem w postaci prostokąta bądź kwadratu.

Tego typu świątynie wznoszono dla upamiętnienia konkretnego wydarze-
nia historycznego i widać je było z daleka jako wynoszące się ponad inne bu-
dowle. Szczególną rolę styl ten odegrał w architektonicznej formie dzwonnic.

Z uwagi na pożary i naturalną nietrwałość budownictwa drewnianego
już w X wieku zaczęto zastępować drewniane świątynie murowanymi.

Bizantyjskie metody budownictwa przeniesione na grunt rosyjski przez
greckich mistrzów ukształtowały oryginalną stylistykę konstrukcyjną: świąty-
nie wznoszono na planie krzyża czteroramiennego, zwieńczano zaś kopułą na
skrzyżowaniu ramion. Stosowano też trójdzielną fasadę.

Św. książę Michał Twerski.
Przedstawienie ikonograficzne z pierwszej

połowy XIX w.

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska
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Do najstarszych zachowanych świątyń zaliczyć należy sobór Monasteru
Nowodziewiczego (z XVI w.), sobór proroka Eliasza na Ilince, cerkiew św.
Tryfona w Naprudnym czy cerkiew księcia Włodzimierza w Starych Sadach.
Takich cerkwi wzniesionych przed XVII  wiekiem zachowało się w Moskwie
około dwudziestu.

Moskwa, rozwijająca się początkowo w cieniu stołecznego Włodzi-
mierza i bogatego Tweru, stopniowo stawała się centralnym punktem,
w którym zbiegały się się wszystkie najważniejsze szlaki państwowego
i kulturalnego życia Rusi. To zaś sprzyjało szybkiemu rozwojowi ekon-
micznemu miasta. W Moskwie też brały swój początek rozchodzące się
w różne strony drogi lądowe i rzeczne, łączące ze sobą nawet najbardziej
odległe punkty kraju.

Wpływ archaicznej „cywilizacji północnej” na nowoczesny rozwój pań-
stwa rosyjskiego pozostawił niezatarty ślad historyczny w onomastyce daw-
nych moskiewskich przedmieść; niektóre z nich zachowały się w nazwach
stołecznych ulic i zaułków aż po nasze dni.

Droga Twerska, która zaczynała się od dzisiejszej ulicy Twerskiej,
wiodła przez Twer i Nowogród Wielki.

Trakt Dmitrowski, który prowadził na Dmitrow i Kimry nad Wołgą, za-
czynał się od ulicy Dmitrowka.

Trakt rozpoczynający się od ulicy Srietieńskiej przechodził przez wieś
Rostokino, znajdując swe przedłużenie w drodze Perejasławskiej lub Słobodz-
kiej (tak ją nazwano od osady Aleksandrowska Słoboda po ustanowieniu
opryczniny). Był to niezwykle ważny trakt, gdyż łączył Moskwę z Jarosławiem
(z tego powodu zwano
go też Drogą Ja-
rosławską), a nadto
wiódł do Wołogdy
i Ustiuga, skąd otwie-
rała się droga rzeczna po
Suchonie i Dwinie
Północnej, wiodąca aż
do Morza Białego. Trakt
ten nabrał szczególnego
znaczenia gospodar-
czego zwłaszcza od
czasu, gdy w 1553 roku
białomorska droga Twer. Rysunek Nicolaesa Witsena
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łącząca Moskwę i Choł-
mogory (później Ar-
changielsk) okazała się
jedynym połączeniem
z Europą Zachodnią.

Po tej drodze, jak
donosi Carska gramota
z 1583 roku, „goście an-
gielscy i liczni kupcy
jeżdżą z towarem przez
Wołgę i rzekę Koto-
rośl”. W późniejszym
okresie tę pełną bogactw
drogę wzięli pod swą
opiekę kapitaliści i ban-
kierzy.

„Drogą Archan-
gielską przewozi się nie-

zmiernie mało towarów, prawie wcale, albowiem port wykorzystał  ją do prze-
wozu pieniędzy i weksli. Moskwa może więc dysponować ogromnymi do-
chodami z handlu wekslowego, który obejmuje zarówno zagranicznych, jak
i miejscowych klientów. (…) Przy drodze nie brak kantorów, gdyż drogą tą
najprościej dostać się do Amsterdamu czy Londynu. Poszczególne kantory
działają nie tylko na swój rachunek, lecz i na rachunek Sankt Petersburga oraz
Archangielska, w których już wcześniej rozpoczęto gospodarkę wekslami.

W Moskwie zazwyczaj odnotowuje się niższy kurs waluty, co umożliwia
kupcom większy jej zakup, otwierając możliwość obfitszego zaopatrzenia się
w porcie Sankt Petersburga u kupców zagranicznych. Kantory moskiewskie
przekazują weksle wprost do Amsterdamu i Hamburga.

W Archangielsku z reguły brak pieniędzy na opłacenie towarów rosyj-
skich, więc i stamtąd weksle do Moskwy płyną, takiej samej nabierając war-
tości, jak w miastach europejskich. Sytuacja jest więc podobna do tej, jakby
kantory Moskwy zaopatrywały się w weksle wprost z Amsterdamu czy Lon-
dynu, wzmacniając moc kredytową moskiewskich finansistów. Ze względu

39 Grawiura (z franc. gravure) – rycina odbita z płyty metalowej, wykonana techniką
druku wklęsłego.

Panorama Włodzimierza 
od strony Moskwy w kierunku północno-zachodnim.

Grawiura39 na podstawie rysunku Aleksandra. Świeczyna, 1764 r.
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na obecność kupców zagra-
nicznych, ich towary stają
się dobrym zabezpiecze-
niem”40.

W kierunku pół-
n o c n o - w s c h o d n i m
(w stronę Kirżacza, Suz-
dala i Juriewa Polskiego)
prowadziła używana po
dziś dzień Stromynka.

W kierunku wschod-
nim, do Nowogrodu
Niżnego i Kazania, trakt
lądowy wiódł przez Wło-
dzimierz, w Moskwie za-
czynając się na Słobodzie
Rogożskiej. Tym traktem Iwan IV Groźny udawał się na wyprawy kazańskie
w 1548 i 1552 roku.

Na południowy zachód można się było wybrać przez Bramę Kałuską,
gdzie otwierała się droga na Kaługę.

Na zachód zaś, poprzez Arbat i Drogomiłowo wiodła Droga Możajska,
nosząca też nazwę Smoleńskiej, do przygranicznego Smoleńska i dalej ku
Księstwu Litewskiemu41.

Drogi wiodące z najważniejszych miast Rusi promieniście schodziły się
w Moskwie, kończąc swój bieg na centralnych placach handlowych. Na
przykład, mająca duże znaczenie Droga Włodzimierska prowadziła do targo-
wiska na Tagance i placu Za Jauzą. Droga Sierpuchowska i Kałuska kończyły
się na placu targowym na Zarzeczu (czyli za rzeką Moskwą).

Droga Jarosławska przechodziła w ulicę Srietieńską (Srietienka) i wiodła
do  placu Łubiańskiego. Ulica ta leżała na szlaku z Moskwy do Monasteru
Troicko-Siergijewskiego. Przechodziły nią co dzień rzesze prawosławnych
pielgrzymów wiernych tradycji, która nakazywała piesze przejście całej drogi
(68 wiorst)42.

Fragment planu Moskwy z 1917 r., dzielnica Srietienka.
Centralne Archiwum Historyczne Moskwy,

zbiór 179, dział 47, dok. 235

40 Rossijskij Gosudarstwiennyj archiw driewnich aktow / Rosyjskie Państwowe Ar-
chiwum Akt Dawnych, zbiór 197, op. 1, nr 36, cz. 1 – Teki Malinowskiego.

41 Istorija Moskwy. Pieriod fieodalizma, t. 1, Moskwa 1952, s. 154.
42 Do 1835 r. wiorsta rosyjska liczyła 1077 m, później skrócono ją niemal o dziesięć

metrów. A zatem  długość trasy pielgrzymkowej wynosiła około 73 km (przypis tłumacza).
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Na Srietience
nigdy nie było siedzib
magnackich, ani boga-
tego sklepu, za to była
mnogość niewielkich
sklepików i kramów.
Z uwagi na znaczną war-
tość gruntów zabudowa
wzdłuż drogi ożywionej
ruchem handlowym była
bardzo gęsta.

W początkach XVI
stulecia ulica ta nosiła
nazwę Ustrietieńskiej.
W XVII wieku znajdo-
wała się tu Sotnia Srie-
tieńska43. Aż do XVIII wieku Srietienka była główną ulicą Moskwy, lecz mu-
siała  ustąpić pierwszeństwa ulicy Twerskiej, gdyż to ona właśnie stanowiła
część głównej drogi wiodącej do Petersburga.

Na tej ulicy znajduje się stary Monaster Srietieński, założony
w 1397 roku przez kniazia Wasyla I na Kuczkowym Polu dla upamiętnienia
cudownego wydarzenia, wspominanego przez źródła kronikarskie. Według
latopisów, 26 sierpnia 1395 roku procesja, którą  prowadził metropolita
Cyprian, spotkała cudowny obraz Włodzimierskiej Ikony Matki Boskiej
przyniesiony z Włodzimierza nad Klaźmą. Modlitwa przed ikoną i cudowna
pomoc Boga sprawiły, iż w ciągu jednego dnia ciągnący na Moskwę Timur
Chromy dokonał odwrotu na południe. Na pamiątkę ocalenia przed najaz-
dem w miejscu spotkania (srietienija) cudownego obrazu Bogarodzicy zos-
tał założony Monaster Srietieński (Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki
Boskiej).

Corocznie 26 sierpnia obnoszono włodzimierską ikonę w uroczystej pro-
cesji wiodącej z soboru Zaśnięcia Marii do monasteru, a uroczystość ta była
głównym wydarzeniem religijnym Moskwy. Niestety,  nie zachował się pier-
wotny wystrój świątyni. Pod koniec 1925 roku miejsce to zostało całkowicie
zamknięte.

43 Siedziba mieszczańska założona w miejscu Słobody Monasterskiej.

Ulica Srietienka. Zdjęcie z 1910 r.
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W latach 1928-
-1930 wiele świątyń i mo-
nasterów (m.in. cerkiew
św. Marii Egipskiej, cer-
kiew św. Mikołaja)
uległo planowanemu
zniszczeniu. W „zsekula-
ryzowanych” pomiesz-
czeniach znajdowały swą
siedzibę urzędy NKWD.

Jedynym oca-
lałym w XX stuleciu so-
borem okazał się sobór
monasteru wybudowa-
nego w 1679 roku na
polecenie cara Fiodora

Aleksiejewicza. Na południe od niego wcześniej powstała cerkiew pw. Naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela (1706).

Aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku w soborze Srietieńskim mie-
ściło się Wszechzwiązkowe Centrum Artystyczne, Naukowe i Restauracyjne
im. Grabara. W styczniu 1991 roku zachowany budynek soboru Matki Bożej
Włodzimierskiej zwrócono Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W lipcu 1996
roku na mocy postanowienia Synodu powstał tu monaster męski, którego
ihumenem wybrany został będący obecnie archimandrytą Tichon (Szewku-
now).

Na Łubiance przy granicy miasta znajdowały się siedliska przybyszów
z „młodszych” miast północnych. Mieli oni zwyczaj „nadawać obcemu dla
nich nowemu miejscu osiedlenia nazwę swoich rodzinnych pieleszy”.

„Wielki książę moskiewski przekazywał ziemię w mieście, przy swoim
własnym dworze gotując miejsce dla bojarów; gdy jednak miejsc brakowało,
w ostateczności przyjmował książąt do siebie na służbę wraz z ich drużynami,
co zapisywano w rejestrze moskiewskim. Na Łubiance istniała Góra Pskowska
z zaułkiem Pskowskim w Kitaj-gorodie; znajdowały się Nowogrodzka,
Rżewska i Ustiużska sotnie44 i półsotnie. W 1508 roku z Pskowa przeniesiono
do Moskwy trzysta rodzin, złożonych z najlepszych obywateli, z Nowogrodu

Ulica Srietienka. Zdjęcie z 1910 r.

44 Sotnia – oddział wojska, odpowiadający mniej więcej współczesnej kompanii, także
miejsce stacjonowania tego oddziału (przypis tłumacza).
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zaś przybyszów niższego auto-
ramentu z ich rodzinami i dzie-
ćmi”45. Dla nich wzniesiono na
Łubiance cerkiew Najświętszej
Mądrości Bożej. Historia tej sta-
rej cerkwi rozpoczyna się
w 1585 roku, gdy w owym
miejscu wzniesiono drewnianą
cerkiew na pamiątkę soboru So-
fijskiego w Nowogrodzie. Cer-
kiew miała ołtarz boczny pw.
św. Nikity, biskupa nowogrodz-
kiego.

Mieszkańcy Pskowa
w 1510 roku założyli swoją
dzielnicę „Pskowską”, nieda-
leko Srietienki. Wasyl III poda-
rował im dwory na ulicy Ustrie-
tieńskiej (Srietieńskiej), dodając
do tego całą ulicę za Ustrietiel-
nym, nie pozwalając osiedlić się

między nimi żadnemu moskwianinowi.
W 1596 roku Iwan IV Groźny sprowadził do Moskwy jeszcze pięciuset

obywateli Pskowa. Wśród nich nie brakowało ludzi majętnych i znaczących
dla historii miasta. Na przykład Gabriel Aleksiejew w latach 1578-1579
sporządził i ofiarował monasterowi św. Cyryla sklep murowany z piwnicą
w najbardziej bogatych moskiewskich halach targowych – Sukiennych46.

Dawniej, aż do początków XVI stulecia, na północy Rosji  dróg lądo-
wych w naszym rozumieniu nie było. Głównymi szlakami komunikacyjnymi
były rzeki – w lecie pływano czółnami, w zimie zaś jeżdżono saniami po lo-
dzie.

Pierwsze drogi lądowe w Rosji Północnej pojawiły się w okolicach
włoków47 i wododziałów. Miały one na celu ułatwienie przesuwania czółen

45 I. M. Sniegirow, Moskowskije urocziszcza driewnije i nowyje, Moskwa 1852.
46 Istorija Moskwy, t. 1. Moskwa 1952, s. 151.
47 Włok (ros. wołok) – szlak do przeciągania czółna w miejscu nieżeglownym (przypis

tłumacza).

Monaster Srietieński.
Zdjęcie z lat osiemdziesiątych XIX w.
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i przenoszenia towarów z jednego zbiornika wodnego na drugi. Droga lądowa
miała zatem znaczenie pomocnicze.

Strefy wododziałowe były również bardzo dogodnym terenem do zakłada-
nia miast. Takim  miastem był Wołok nad Łamą (Wołokołamsk), położony przy
Drodze Twerskiej, w północnej części Okręgu Podmoskiewskiego.

Inny „wołok” wysunął się jeszcze dalej na północ, a znajdował się na rzece
Wazuzie48 w pobliżu górnego biegu rzeki Moskwy. Przeciągano nim czółna
z rzeki Moskwy do rzeczki Gżaci49, dopływu Wazuzy.

48 Wazuza – rzeka w obwodzie smoleńskim i twerskim, lewy dopływ Wołgi w zle-
wisku Morza Kaspijskiego. Mimo niewielkiej długości (162 km), imponująca wydaje się po-
wierzchnia zlewni: 7120 km kwadratowych. W dolnym biegu rzeki znajduje się sztuczny
Zbiornik Wazuski zajmujący niemal całą dolinę dopływu Wazuzy – rzeki Gżaci.

49 Jednym z ważniejszych miast położonych nad Gżacią jest Gagarin w obwodzie
smoleńskim (przypis tłumacza).

Widok na południe w stronę centrum – Srietienka od Pierścienia Sadowego w stronę Pierścienia
Bulwarowego. Pośrodku ulicy, po lewej stronie widoczna dzwonnica  cerkwi Przemienienia Pańskiego
w Puszkarach (zburzona).  Po prawej poniżej cerkiew Troicka w Listach (ocalała). W głębi po prawej
Baszta Kremlowska  i wieża soboru Wasyla Błogosławionego oraz kopuła cerkwi Chrystusa Zbawiciela.
Obok licznych cerkwi wyróżniają się bryły wielopiętrowych bloków – pozostałość boomu mieszkanio-
wego z początku XX w. Po lewej stronie w tle długi budynek  towarzystwa ubezpieczeniowego „Rossija”
na bulwarze Srietieńskim, a na horyzoncie budynek holendersko-szwedzko-rosyjskiego towarzystwa
telefonicznego w pobliżu Łubianki. Zdjęcie z 1914 r.

Źródło: www.retromoscow.narod.ru



64

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

Rzeki Rusi
Północnej były częś-
cią wspaniałego
i pradawnego szlaku
handlowego „Od
Waregów do Gre-
ków”, który okazał
się też doskonałym
szlakiem ewangeliza-
cyjnym. Można po-
wiedzieć, iż do
Moskwy chrześcijań-
stwo przywędrowało
drogą kupiecką.

Jak mówi le-
gendarny przekaz
(a starożytne legendy
to źródło poznania,
które warto znać)50,
św. Andrzej Apos-
toł51 po Zmartwych-

wstaniu Chrystusa udał się w apostolską wędrówkę celem rozpowszechniania
Nauki Pańskiej wśród  narodów słowiańskich, mających swe siedziby od Morza
Czarnego po Dunaj. Tenże Apostoł jako pierwszy głosił Naukę Pana w Bizan-
cjum, gdzie ustanowił też pierwszych prezbiterów Cerkwi.

Zgodnie z Bożym zamysłem, udał się on ku rzece Dniestr na ziemi ru-
skiej, by dojść do Gór Kijowskich. Postawiwszy tam Krzyż pochwalny, Apos-
toł udał się na północ Rusi, gdzie teraz wznosi się Nowogród Wielki i Stara
Ładoga – dawne stolice Rusi Północnej. Na Północ Apostoł wędrował dzi-
siejszą Drogą Twerską.

50 Legenda (łac.) – to, co należy czytać; rzeczownik odsłowny od lego, legere, 
legi, lectum (przypis tłumacza).

51 Postać św. Andrzeja nie została dobrana przypadkowo – był on wszak, zgodnie
z biblijnym przekazem, bratem św. Piotra, co pozwalało od początku na traktowanie patriarchy
rzymskiego jako bliskiego Kościołowi bizantyjskiemu i którego prymatu nigdy nie kwestio-
nowano.

Widok na Samotiokę, Miussy i Butyrkę (koło stacji metra No-
wosłobodzka). Po lewej stronie widać dzwonnicę cerkwi św. Mikołaja
Cudotwórcy na Nowej Słobodzie, w kierunku Dołgorukowskiej. Poniżej
plac Mały Suchariewski wraz ze straganami i sklepikarzami jednego
z najbardziej znanych targowisk Moskwy – „Suchariewki”.

Zdjęcie z 1914 r.
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Powieść lat minionych zawiera wiadomość o apostolskich odwiedzinach
miasta Wielkie Łuki, leżącego w dzisiejszym obwodzie pskowskim52.

W obwodzie twerskim znajduje się jeszcze jedno godne uwagi mias-
teczko o greckiej nazwie Andreapol, co w przekładzie oznacza Gród Andrzeja.
Niektórzy badacze dopatrują się w tej nazwie jeszcze jednego dowodu na fakt
obecności świętego Apostoła w tych miejscach.

Istnieje też wersja, wedle której rozprzestrzenianie się i umacnianie Nau-
czania Pańskiego dokonywało się na Rusi Północnej relatywnie szybciej, niż
na południu. Ma o tym świadczyć obecność podziemnych pieczar – cel (ich
wiek archeologowie
szacują na 1300 lat)
oraz cele w podzie-
miach starożytnej cer-
kwi w Starej Ładodze53.
Na północy Rusi zacho-
wały się resztki daw-
nych grodzisk, świad-
czące o jakości ówczes-
nego życia miejskiego;
zachowały się też kur-
hany, od dawna przy-
ciągające uwagę ar-
cheologów.

Jedną z najznacz-
niejszych dróg Północy
była Droga Jaro-
sławska, starożytny szlak rosyjski wiodący do miast Północy i ku brzegom
Morza Białego. Tą drogą przybył do Moskwy Michaił Łomonosow, jeździli
nią Włodzimierz Monomach i imperator Piotr I. Tą drogą zmierzał do
Moskwy święty Sergiusz z Radoneża w ciężkim okresie walki o wyzwole-
nie Ojczyzny z niewoli tatarskiej.

52 A. N. Moszyn, Legiendy Wielikich Łuk, „Bogosłowskije Trudy”, Moskwa 1982,
nr 27, s. 196-211.

53 Stara Ładoga – założona prawdopodobnie w VIII w. osada (obecnie wieś w obwo-
dzie leningradzkim), zamieszkana głównie przez wikingów. W czasach Jarosława Mądrego
była obronnym miastem, z załogą złożoną z Waregów, którzy pozostawili po sobie napisy
runiczne i zabudowę typu skandynawskiego. Za czasów Piotra I utraciła prawa miejskie (przy-
pis tłumacza).

Stary Wołokołamsk.
Widok na centrum miasta z wieży strażackiej.

Fotografia z drugiej ćwierci XX w.
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Tą drogą w 1380 roku pobożny książę Dy-
mitr (późniejszy Dymitr Doński), w przeddzień
bitwy na Kulikowym Polu, udawał się do „Świętej
Trójcy” by otrzymać błogosławieństwo na wielkie
starcie z groźnym wrogiem. W czasie Smuty tą
drogą zdążało na Moskwę w 1612 roku zorganizo-
wane w Niżnym Nowogrodzie drugie pospolite ru-
szenie, by oswobodzić miasto i Kreml od polskich
i litewskich najeźdźców.

W 1652 roku przy Baszcie Troickiej54 miesz-
kańcy Moskwy wraz z carem Aleksym Michajłowi-
czem witali relikwie świętego Filipa, metropolity
moskiewskiego, przenoszone do Moskwy z mona-
steru na Wyspach Sołowieckich. Od rogatki uroczyś-
cie wniesiono je na Kreml. W miejscu  adoracji re-
likwii przez cara Aleksego Michajłowicza posta-
wiono krzyż dębowy, nad którym wzniesiono
później drewnianą kaplicę.

W 1742 roku jedna z rogatek na Wale Kamer-
Kolegialnym55, zwana Rogatką Troicką, stała się za-
kończeniem ulicy Pierwszej Mieszczańskiej. Później
nazwano ją Rogatką Krzyżową ze względu na
stojącą obok niej kaplicę z krzyżem cara Aleksego
Michajłowicza. Później krzyż ten umieszczono

w obrębie rogatki.
Szczególne znaczenie Drogi Troickiej rozumieli rosyjscy carowie,

udając się nią w pielgrzymkę do Ławry Troicko-Siergijewskiej i zanosząc
modły o błogosławieństwo i pomyślność Państwa Rosyjskiego. Procesje
z udziałem  carów rosyjskich szły z Kremla przez Łubiankę, Plac Suchariew-

54 Baszta Troicka – obecnie jedna z głównych baszt Kremla moskiewskiego, wysokość
80 m (najwyższa), grubość muru ok. 6 m. Nazwa pochodzi już to od zajazdu troickiego, już
od umieszczonej nad bramą ikony Trójcy Przenajświętszej. Z wejścia przez bramę basztową
korzystali carowie i ich rodzina. W 1935 r. na szczycie wieży umieszczono pięcioramienną
gwiazdę. Obecnie stanowi ona główne turystyczne wejście na Kreml (przypis tłumacza).

55 Wał Kamer-Kolegialny – nasyp ziemny z rowem i rogatkami, następnie droga
okrężna w Moskwie, naśladująca Pierścień Ogrodowy. Obwód – 37 km. Zbudowany w 1742 r.
jako granica celna Moskwy.

Św. Andrzej Apostoł.
Malarz Francisco

de Zurbarán, 1630 r.
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ski do ulicy Pierwszej Mieszczańskiej (obec-
nie Prospekt Pokoju), mijając Rostokino
i Swibłowo, kończąc swą drogę w Siergijew
Posadzie, w „Trójcy”.

Carskie ślady odnajdujemy też w Za-
gajniku Marii (Marina Roszcza), gdzie do
1917 roku istniała ulica nosząca miano Drogi
Carskiej, która łączyła się z Drogą Ja-
rosławską. Nazwa zagajnika przypominała
o przebiegającym tędy szlaku do miejsca
modlitwy, którym udawała się caryca Kata-
rzyna II, zatrzymując się tu na odpoczynek
podczas pikniku organizowanego w tym
miejscu. O obecności carycy przypomina za-
równo nazwa Parku Jekatierinowskiego56, jak
i Jekatierinowskiego Potoku, Jekatierinow-
skiego Instytutu Szlachetnie Urodzonych Pa-
nien (w dawnym budynku tego zgromadzenia
mieści się dziś Muzeum Armii), czy Szpitala
Starojekatierinowskiego (obecnie Moskiew-
ski Obwodowy Naukowo-Badawczy Instytut
Kliniczny)57.

Na temat tego dawnego rejonu podmo-
skiewskiego, w pobliżu dawnej Drogi Pere-
jasławsko-Troickiej, prowadzącej do Ławry
Przenajświętszej Trójcy, zachowało się nie-
mało przekazów. Ze wskazanymi miejscami
wiąże się bowiem mnogość wydarzeń historycznych, mających ogromne zna-
czenie dla Rosji. Znaczenie to wynika też z historycznego powiązania tych
miejsc z historią Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a zespolenie takie pozwala
na traktowanie Rosyjskiego Państwa jako szczególnego inicjatora form życia
duchowego, a także inspiratora w kwestiach rozwoju inicjatyw gospodarczych
czy handlowych.

56 Jekatierina to po ros. Katarzyna (przypis tłumacza).
57 O historii tego interesującego miejsca będziemy jeszcze mówić (przypis tłumacza).

Mikołaj aleksandrowicz aleksie-
jew został wybrany na stanowisko na-
czelnika miasta w 1855 roku, wnet
uzewnętrzniając swą energię, przewidy-
walność i gotowość do oddania Mosk-
wie nie tylko wysiłku, lecz nawet włas-
nych pieniędzy.

Pochodził ze znanej rodziny kup-
ców i przedsiębiorców. Do najwybit-
niejszych jego osiągnięć należy zaliczyć
budynki Górnej Hali Targowej na Placu
Czerwonym (obecnie GUM), Rady
Miejskiej na Placu Zmartwychwstania
(w okresie władzy radzieckiej Muzeum
Lenina), ułożenie nowych jezdni i po-
krycie asfaltem trotuarów na central-
nych ulicach oraz budowę nowego
wodociągu w Mytiszczach.
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Z kolei dawny Zagajnik Sokolniczy to ulubione miejsce carskich polo-
wań z sokołami. Wiąże się zaś z nim historia pierwszego moskiewskiego
wodociągu.

Historia ta może okazać się niemal doskonałą i ważną lekcją inicjatywy
gospodarczej zarówno w kontekście obecnie istniejącej, szeroko rozgałęzionej
sieci kanalizacyjnej, jak też szeroko rozpowszechnionej praktyki utyskiwań
obywatelskich na rzekomo nieistotne inicjatywy władz samorządowych i pań-
stwowych, na niedoskonałość programów gospodarczych państwa a także
sceptycyzm w odniesieniu do możliwości zakończenia tego, co rozpoczęte.
Na pohybel tym utyskiwaniom przodkowie nasi, nie dysponując współczes-
nymi technologiami, mając niewielkie możliwości rozwiązań technicznych,
nie obawiali się nowatorstwa, planując wielkie, a pożyteczne dzieła. Z owocu
ich inicjatyw mogą korzystać współcześni mieszkańcy Moskwy.

Wodociąg moskiewski zbudowano przy panowaniu Katarzyny II,
w związku z czym nazwano go Jekatierinowskim. Istnieje przypuszczenie, iż
caryca sama wybrała miejsce, skąd czerpano wodę dla Moskwy. Pewnego
razu, udając się ówczesnym zwyczajem piechotą na pielgrzymkę do Ławry
Troicko-Siergijewskiej, monarchini w Wielkich Mytiszczach poczuła doj-

mujące pragnienie. Tym
razem zapomniano zabrać
znakomitej wody, którą
ze sobą zawsze wożono,
więc podano carycy wody
z miejscowego źródła,
zwanego „Świętym” lub
„Burzliwym”, gdyż
w myśl podania ludo-
wego źródło to miało po-
wstać na skutek uderzenia
pioruna.

Carycy woda bar-
dzo przypadła do gustu,
więc wyraziła wolę do-
prowadzenia jej do
Moskwy. Poleciła  gene-
rałowi porucznikowi
Friedrichowi Wilhel-
mowi Bauerowi  prze-

Fontanna w centrum Placu Łubianka.
Fotografia z 1890 r.
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prowadzenie badania te-
renu i przedstawienie pro-
jektu ujęcia wody dla
Moskwy. Bauer skrupulat-
nie wypełnił polecenie, też
uważając Mytiszcze za
najbardziej nadające się
do tego celu i rychło za-
prezentował swój projekt,
który wnet zatwierdzono.

Na mocy ukazu im-
peratorowej z 28 lipca 1779
roku budowę wodociągu
rozpoczęto, a na inwestycję
wyłożono z Komisji
Skarbu milion sto tysięcy
rubli. Wojskowy komen-
dant Moskwy dostał polecenie, aby codziennie, dla przyspieszenia prac, dele-
gował do pracy czterystuosobowy oddział żołnierzy.

Bauer, przy pomocy pułkownika Sztabu Generalnego Johanna Konrada
Gerharda, energicznie przystąpił do działania, lecz, niestety, nie doczekał re-
zultatów swych wysiłków, ponieważ zmarł w 1783 roku przed ukończeniem
budowy. Dalszą budowę wodociągu doręczono Gerhardowi.

Zgodnie z założeniami projektu Bauera w Mytiszczach wykopano 28
zbiorników zdrojowych o głębokości około sążnia58 każdy, obłożono je cegłą
ogniotrwałą i przykryto drewnianym zadaszeniem. Zbiorniki połączono ze
sobą za pomocą ceglanego akweduktu i systemu rur z gliny palonej. W po-
dobny sposób połączono ujęcie wody z Moskwą. Po akwedukcie woda
spływała do miasta samoczynnie.

Akwedukt przebiegał przez wioski Rostokino, Aleksiewskoje, Sokol-
niki, Uroczysko Kałanczewskie, dochodził do Placu Suchariewskiego, kończył
się zaś na ulicy Sadowej w okolicach Samotioki. Całkowita długość akwe-
duktu wynosiła ponad 19 wiorst59.

58 Sążeń rosyjski wynosi około 2 m (przypis tłumacza).
59 Około 21 km (przypis tłumacza).

Przy fontannie hydrantowej
na Placu Suchariewskim w Moskwie. 

Malarz Apolinary Wasniecow
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W 1788 roku
z powodu wojny
z Turcją wstrzymano
prace i wodociąg po-
został niedokoń-
czony. Do budowy
powrócono w 1797
roku. Na polecenie
imperatora Pawła I,
który obejrzał wodo-
ciąg, pułkownikowi
Gerhardowi dorę-
czono sporządzenie
projektu zakończenia
i ulepszenia systemu

wodociągowego. Na realizację projektu wyasygnowano 400 tysięcy rubli.
W latach 1802-1803 imperator Aleksander I dołożył jeszcze 200 tysięcy na
kontynuację prac. W 1805 roku budowę Wodociągu Jekatierinowskiego za-
kończono.

W 1803 roku  Nikołaj Karamzin, przejeżdżając przez wieś Rostokino,
tak opisał swe wrażenia po obejrzeniu jeszcze niedokończonej wówczas in-
westycji: „W niewielkiej odległości od szosy ujrzałem wspaniały wodociąg.
Pozostawiwszy porównania, podszedłem go obejrzeć. Oto jeden z najbardziej
pomnikowych dowodów dobrodziejstw Katarzyny! Ona to w wielu kwestiach

naśladowała Rzy-
mian, którzy nie
wzdragali się przed
wydatkami, byleby
tylko posiadać
w miastach smaczną
i zdrową wodę, tak
nieodzowną dla zdro-
wia ludzi, jak nie-
zbędne są same ap-
teki.

Starania wokół
poprawy bytu spo-
łeczeństwa, jakże

Rezerwuar stacji pomp w siole Aleksiejewskoje

Stacja pomp w Aleksiejewskim.
Widok od strony południowo-zachodniej
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błogiej są podstawą rozkoszy, charaktery-
zują zasię wielkich monarchów. Tę roz-
kosz ożywia też miłość do Ojczyzny, na-
dając właściwy kształt sprawowanym
rządom. Naród widzi, pod jaką zostaje
opieką i kocha swych dobroczyńców (…)

Katarzyna pragnęła, by każdy
biedny człowiek posiadał w pobliżu swego
domu  studnię, a w niej świeżą, zdrową
wodę. Zobowiązała tedy generała Bauera,
by ją sprowadził przy pomocy rur z ujęcia
w Mytiszczach.

Teraz mamy już wodę w mieście,
wystarczy tylko przeprowadzić kanaliza-
cję wewnątrz niego. Praca to długotrwała
i niełatwa, lecz błogosławieństwo Boże
przezwycięży trudy. Czas też, by otworzyć
studnie dla ludności! Będzie to wydarzenie
epokowe w oczach mieszkańców
Moskwy, w szczególności zaś w oczach tych, co nie mogą się cieszyć bogac-
twem, czyli większości. Wodociąg wsparty na moście przekracza nisko
położoną dolinkę na ceglanych arkadach, a długość jego może wynieść nawet
sto sążni. Jestem tedy przekonany, iż każdy przybysz z obcego kraju z zado-
woleniem zwróci uwagę na to dzieło powstałe dla wspólnego dobra”60.

Celem zmodernizowania wodociągu, na polecenie imperatora Mikołaja I
ponownie sporządzono projekt. Tym razem jego autorem był inżynier Nikołaj
Janisz. Projekt zatwierdzono 22 czerwca 1826 roku, a prace modernizacyjne
ukończono w 1835 roku.

Ceglany akwedukt pozostawiono bez zmian. W wiosce Aleksiejewskoje
zbudowano budynek stacji pomp (Aleksiejewska wieża ciśnień) z dwoma ma-
szynami parowymi konstrukcji Watta. Od stacji pomp do Wieży Suchariew-
skiej położono wodociąg żeliwny. Na wyższej kondygnacji wieży postawiono
żelazny nitowany rezerwuar z żeliwnym dnem, od wieży zaś przeprowadzono

60 N. M. Karamzin, Istoriczeskije wospominanija i zamieczanija na puti k Troice, [w:]
Zapiski starogo moskowskogo żytiela, Moskwa 1988.  Zauważmy, iż szacunkowe tylko obli-
czenia słynnego pisarza miały bardzo bliskie odniesienie do precyzyjnych, rzeczywistych wy-
miarów.

Portret inżyniera wojennego
Andrzeja Iwanowicza Delwiga.

Malarz Ilja Riepin
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w różne strony
miasta sieć rur, rów-
nież żeliwnych.

Niestety, nawet
ten udoskonalony
system nie zapewniał
miastu dostatecznej
ilości wody. W 1832
roku wodociąg po-
nownie poddano mo-
dernizacji i przebu-
dowie, tym razem
według projektu ba-
rona Andrieja De-
lwiga.

Jednak ceglanego akweduktu nie udało się naprawić, ponieważ wciąż
pojawiały się nowe szczeliny, a wody coraz więcej ubywało. Pod koniec lat
czterdziestych dziewiętnastego wieku niedobory wodne okazały się na tyle
znaczne, że ówczesny generał-gubernator hr. Arsienij Zakrewski poprosił naj-
wyższe władze o pozwolenie na przebudowę wodociągu. Remont  przewidy-
wał zamianę murowanego akweduktu rurami żeliwnymi.

W 1853 roku
baron Delwig, objąwszy
posadę dyrektora wodo-
ciągów moskiewskich,
wznowił prace mające
na celu usprawnienie
działania wodociągu
i zwiększenie dopływu
wody.

Poziom wody
w Mytiszczach ob-
niżono o sześćdziesiąt
centymetrów. Muro-
wany akwedukt od My-
tiszcz do Aleksiejew-
skiego zastąpił wodo-
ciąg żeliwny. W Mytisz-

Radoneż, w którym dzieciństwo spędził św. Sergiusz 
(w młodości Bartłomiej).

Rys. Apolinarego Wasniecowa z czasopisma
„Żywopisnoje obozrienije”, 1892 r.

Wieże ciśnień w pobliżu Rogatki Krzyżowej



73

Wprowadzenie Autorskie

czach zbudowano ma-
szynownię z dwiema
maszynami parowymi,
które pompowały wodę
z podziemnego zbior-
nika do górnego usytuo-
wanego w maszynowni.

W wieży ciśnień
w Aleksiejewskim stare
maszyny zamieniono
bardziej wydajnymi
również konstrukcji
Watta.  Od Aleksiejew-
skiej do Suchariewskiej
wieży ciśnień ułożono
drugą nitkę żeliwnego
wodociągu i zamonto-
wano drugi rezerwuar o pojemności 7 tysięcy wiader (około 54 tysiące litrów).
Z kolei sieć wodociągu miejskiego wydłużono do 47 kilometrów. W 1858
roku realizacja projektu Delwiga została ukończona.

W latach 1876–1888 przeprowadzono prace usprawniające działanie
moskiewskiej sieci kanalizacyjnej. Prace projektowe powierzono tym razem
inżynierom Władimirowi Szuchowowi, Konstantinowi Lembkemu i Jewgie-
nijowi Knorremu.  Projekt zakładał czerpanie wody nie tylko ze źródeł my-
tiszczańskich, ale również w okolicy Sokolnik, między siołami Leonowo i Bo-
gorodskoje, to jest z tego samego basenu Jauzy, w którego górnej części leżą
źródła mytiszczańskie. W pracach nad nowym projektem brali też udział
inżynierowie Nikołaj Zimin, Konstantin Dunkier i Aleksandr Zabajew61.

Prawdziwą perełką architektoniczną tego miejsca były dwie wieże ciś-
nień w pobliżu Rogatki Krzyżowej. Podobnie jak wiele innych urządzeń zmo-
dernizowanego wodociągu mytiszczańskiego, wybudowano je w jednym stylu
wedle projektu architekta Maksima Geppenera. Budynki te rozciągały się po
obu stronach mostu i pełniły rolę swoistej straży przy wyjeździe z ówczesnych

61 Istoriczeskij oczerk ustrojstwa i razwitija wodosnabżenija Moskwy, [w:] Trudy Wy-
soczajsze utwierżdionnogo Komitieta po nadzoru za ustrojstwom nowogo wodoprowoda,
1890.

Ławra Troicko-Siergijewska.
Malarz Apolinary Wasniecow, lata 1908–1913
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granic Moskwy. Przez pewien czas w jednym z nich znajdowało się Muzeum
Gospodarki Narodowej, jednakże w 1940 roku zostało ono, niestety, rozeb-
rane, podobnie jak stało się to wcześniej ze wspaniałą Wieżą Suchariewską,
w której przez długi czas mieścił się zbiornik wodociągu mytiszczańskiego.

Na północnych krańcach stolicy znajduje się wiele świątyń i sławnych
miejsc historycznych. Najważniejszą i najbardziej uczęszczaną po dziś dzień
pozostaje droga do Ławry Troicko-Siergijewskiej. Ważność tej drogi podkreśla
obecność licznych podmoskiewskich miejsc pielgrzymkowych, w których za-
trzymywał się św. Sergiusz w drodze do stołecznego grodu. Są to Choćkowo
ze starym Pokrowskim Monasterem Żeńskim (tam pochowani są rodzice św.
Sergiusza – najdostojniejsi Cyryl i Maria). W pobliżu tego miejsca leży wioska
Abramcewo i miasteczko Radoneż, słynne z wielu ascetów (podwiżników),
którzy stąd wyszli; to właśnie tu znajduje się źródło lecznicze, cerkiew i po-
mnik św. Sergiusza.

„Troicki monaster uświęcony jest nie tylko nabożnymi sercami, lecz
i serdecznie oddanymi miłośnikami ojczystej sławy. Odnosi się to nie tylko
do Rosjan, lecz i do najbardziej rozmodlonych przybyszy z innych krajów,
znawców naszej historii, którzy pragnęli i pragną naocznie się spotkać
z miejscami wiekopomnych wydarzeń… A jest to droga, po której tak często
jeździli rosyjscy carowie, a procesje chodziły, by wypraszać Ojczyźnie zwy-

cięstwo lub dziękować
za nie Wszechmocy
Najwyższej; drogę
związano ze świętym
mężem, który też wiel-
kim był patriotą. Serce
jego, zbywszy z pa-
mięci wszelkie ziem-
skie rzeczy, o bło-
gosławieństwie Ojczyz-
ny wszak nie zapo-
mniało”.

„Ławrę z każdej
strony otaczały góry, po-
kryte często gęstym
lasem. Święty Sergiusz,
zrodzon był w czasach
dla naszej Ojczyzny nie-
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Św. Sergiusz z Radoneża błogosławi Dymitra Dońskiego
na wyprawę wojenną. Fragment malowidła ściennego

w soborze Chrystusa Zbawiciela.
Malarz Nikołaj Sołomin, 1999 r.
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szczęsnych, gdy ze-
wnętrzni wrogowie
a wewnętrzne waśnie
przeobrażały Rosję
w prawdziwy padół
płaczu. Przeżywając
kwieciste lata swej
młodości, oddalił się
od świata, który mu
się jawił jako miejsce
nieuczciwości i pod-
stępu. (…)

Lecz święty
ten, a podobający się
Bogu mąż, jak mówi
znamienity historyk Ławry, skrywszy się na pustynię, nie mógł wszelako
ukryć imienia swojego. Światowi dobroczyńcy, zważ, sławy poszukują da-
remnie, podczas gdy ona sama odnajduje tych, co niebiańską odznaczają się
świętością, a swej pokory nie szczędzą.

Gdy tylko jego samotnia zajaśniała sławą, wraz wielu starców zaprag-
nęło się modlić wespół z tym młodzieńcem. Zaistnienie cenobickiej społecz-
ności, skromnej zrazu i niepozornej na początku, wnet sławne się stało i wspa-
niałe.

Świętość Ławry jeszcze bardziej się umocniła, gdy Moskwę i jej okolice
dotknęła zaraza. Kiedy wszystkie wioski przy Drodze Troickiej oraz należące
do nich słobody opuszczono, w monasterze żaden człowiek nie uległ zarazie.
A przecież był on otwarty dla wszystkich spragnionych modlitwy, a przecie
przybywały ich ogromne rzesze”62.

W Ławrze Troicko-Siergijewskiej doskonale zachowały się zarówno re-
likwie, jak i latopisy, pamiątki i groby, świadczące o uczestnictwie monasteru
w najważniejszych wydarzeniach historycznych Rusi i Rosji.

„Pomiędzy dzwonnicą a Soborem Troickim stoi kamienny obelisk, upa-
miętniający metropolitę Platona. Tam, na białych marmurowych tablicach
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62 N. M. Karamzin, Istoriczeskije wospominanija i zamieczanija na puti k Troice, [w:]
Zapiski starogo moskowskogo żytiela, Moskwa 1988.

Obrona Ławry Troicko-Siergijewskiej.
Malarz Siergiej Miłoradowicz, 1894 r.
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przedstawiono cztery okresy sławy i brzemien-
nych zasług, jakie monaster ten Rusi i Rosji wy-
świadczył.

1) Kiedy Dymitr, pobudzony gorącą miłoś-
cią do Ojczyzny, wdał się w bitwę z Tatarami,
przyszedł uprzednio do Świętego, by prosić Go
o duchową poradę i błogosławieństwo. Święty
Sergiusz nie tylko utwierdził go we wszelakich
jego planach i przedsięwzięciach, lecz dał mu
również dwóch świętych mnichów Aleksandra
Pierieswieta i Andrieja Oslabię, którzy bohater-
sko wsławili się na polu boju. A chociaż radość
ludzi i duma Dymitra nie trwały długo, chociaż
złowieszczy Tochtamysz rychło spustoszył Rosję,
podbił Moskwę i wyciął jej mieszkańców, (…)
ale Dymitr Doński dał dobry przykład, i wielki
książę Iwan wkrótce im się posłużył, zrzucił
jarzmo, a Moskwa w ścianach swoich ujrzała

zniewolonych książąt tatarskich.
2) Podczas pełnego buntów panowania kniazia Szujskiego, Monaster

Troicki okupowali Polacy,  którzy żądali poddania się Dymitrowi Samozwań-
cowi, znanemu także jako Łotr Tuszyński. Archimandryta Joasaf wraz z wo-
jewodami Dołgorukowem i Gołochwastowem wyrazili wrogom tylko po-
gardę. Zaczęły się podjazdy, krwawe utarczki, a mnisi wraz z nieliczną grupą
strzelców ginęli na murach.

Święte pienia chrześcijańskie, ni w dzień, ni w nocy nie milknące, były
dla rosyjskich oddziałów pieśniami bitewnymi. Nie do wiary! Cała armia pol-
ska przez rok oblegająca monaster ze wszystkich swych sił wytężeniem, prze-
cie na koniec ustąpić musiała!

Monaster Troicki uwieńczył swój czyn odesłaniem wszystkich bogactw
cerkiewnych carowi, ponieważ pieniądze niezbędne mu były na utrzymanie
wojska.

3) Gdy niezadowoleni bojarzy i przemęczeni długim oczekiwaniem na-
stępcy zrzucili z tronu nieszczęsnego kniazia Szujskiego, Polacy już bez prze-
szkód mogli kontynuować swe złowieszcze dzieło. Lecz i wtedy troiccy pat-
rioci, archimandryta Dionizy i szafarz monasteru, Abraham Palicyn, pisali
odezwy do wszystkich miast, błagając ich mieszkańców, by nie zapominali
o Ojczyźnie. Trubecki, takoż przez nich powiadomiony, zdołał zebrać oddziały

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

Abraham Palicyn.
Rysunek z  XVII w.

Państwowe Muzeum Historyczne
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zbrojne, zdołał skie-
rować się na Mos-
kwę… Pożarski, co
prawda, został w Ja-
rosławiu, wszelako
Palicyn zdążył z od-
sieczą, zaklinając go
jednocześnie, by nie
zwlekając zbyt długo
sam jego śladem co
rychlej wspomógł
stolicę, argumentując
wezwanie możliwoś-
cią zwycięstwa.

W tym samym
czasie Kozacy ukra-
ińscy, domagając się obiecanych im przywilejów, podnieśli bunt. Zarządcy
przeto monasteru Świętej Trójcy, nie dysponując pieniędzmi, przesłali im
szaty duchowne – ryzy, stichary, wysadzane perłami epitracheliony. Zbun-
towani najemnicy byli tak poruszeni, że przepełniwszy się  pobożnością, ni-
czego ze świętych przedmiotów sobie nie wzięli i przysięgli wykonać swój
obowiązek.

W ten sposób stolica uwolniła się od najeźdźców. Młody Michał objął
carskie władanie, a polski królewicz Władysław63 nadal siebie uważał za pre-
tendenta do carstwa rosyjskiego i wnet przystąpił do oblężenia Moskwy. Nie
będąc w stanie jej podbić, skierował się do Monasteru Troickiego, gdzie żywa
jeszcze była pamięć o zwycięstwie nad Sapiehami i panem Lisowskim. Dzielni
mnisi znów pojawili się na murach z szafarzem Abrahamem i z takim impetem
przegnali Władysława, że ten stracił nadzieję na objęcie rosyjskiego tronu.
Zawarł tedy przymierze z załogą monasteru, starając się o pokój z Rosją.

4) Wreszcie młody Piotr64 dwa razy znajdował w murach monasteru
schronienie przed śmiercionośnymi kulami strzelców jego siostry Zofii. Tutaj
przy pomocy miecza doczekał się prawego sądu dla tych, co zbyt pochopnie
myśleli o władzy.
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63 Władysław IV Waza – syn Zygmunta III Wazy (przypis tłumacza).
64 Piotr I Wielki – imperator rosyjski (przypis tłumacza).

Minin i Pożarski.
Malarz Michelangelo Scotti, 1850 r.



Jednym słowem Ławra Troicka z samej swej istoty była zapleczem ro-
syjskości i dostojnej, rosyjskiej tradycji. Miejscowi starcy nie tylko trwali tam
na modlitwach, lecz i czynem służyli Ojczyźnie65.

O cztery wiorsty od Monasteru Troickiego znajduje się wioska Dywi-
lino. Tu zawarto pokój z Polską za panowania cara Michała I Romanowa. Na
podstawie tego porozumienia Rosja przekazała Polsce Smoleńsk i kilka oko-
licznych miasteczek, a w zamian za to królewicz Władysław zrzekł się swoich
starań o tron rosyjski i pozwolił na powrót z wygnania patriarchy Filareta (imię
świeckie Fiodor Nikitycz Romanow).

Zawarcie tego strategicznego pokoju upamiętniła drewniana cerkiew,
wybudowana przez troickiego archimandrytę Dionizego i szafarza Abra-
hama66.
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65 N. M. Karamzin, Istoriczeskije wospominanija i zamieczanija na puti k Troice, [w:]
Zapiski starogo moskowskogo żytiela, Moskwa 1988.

66 Tamże.
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Słobody: Naprudna, Krzyżowa, Mieszczańska

S łoboda to charakterystyczny dla Rusi sposób zasiedlania.
Mieszkańców słobód z biegiem czasu zwalniano z obowiązków podatkowych
względem skarbu państwa. Znane były różnego rodzaju słobody: strzeleckie
(bo mieszkali tam strzelcy), monasterskie (bo zarząd nad nimi przypadał
monasterom), pocztowe67, cudzoziemskie… Słobody zamieszkiwali też
rzemieślnicy (zwłaszcza w cechowych dzielnicach miast).

M i e s z k a ń c ó w
słobód miejskich zwal-
niano z powinności
wobec feudałów,
a wtedy słobody te
zwano „białymi” (w od-
różnieniu do słobód
„czarnych”, których
mieszkańców nie „oczy-
szczano” z obowiązku
powinności wobec
państwa). Na mocy
zbioru praw „Ułożenie
soborowe” z 1649 roku
słobody „białe” zostały
zlikwidowane. Z biegiem czasu słobody powiatowe, zachowując swą nazwę,
przekształciły się w zwyczajne wsie, przysiółki lub jednostki administracyjne
typu miejskiego, w miastach zaś stały się dzielnicami.

Z dawien dawna na Drodze Jarosławskiej sąsiadowały z sobą po jednej
stronie dworska Słoboda Naprudna, po drugiej zaś pocztowa Słoboda Pere-
jasławska.
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Widok na Rogatkę Krzyżową.
Litografia M. Szczurowa z 1839 r.

67 Przymiotnik pocztowy występuje tu w dawnym rozumieniu w odniesieniu do przy-
stanku dla zmiany koni lub po prostu miejsca pobytu woźniców (przypis tłumacza).



„Podążając wzdłuż Wału Ziemnego,
przetniemy kilka większych dróg
prowadzących do znamienitych grodów:
Smoleńska, Wołokołamska, Tweru,
Dmitrowa, Jarosławia, Włodzimierza,
Riazania, Sierpuchowa, Kaługi. Wzdłuż
tych szlaków, tętniących życiem arterii
handlowych, rozmieszczono długimi,
wąskimi rzędami dwory słobód
moskiewskich, w taki sam sposób, jak
dziś wzdłuż tych dróg położone są wioski.

Wzdłuż Drogi Smoleńskiej ciągnęła
się Słoboda Dorogomiłowska, wzdłuż
Twerskiej – Twersko-Pocztowa (Jamska),
wzdłuż Drogi Dmitrowskiej nowa Sło-
boda Dmitrowska, a dalej Suszczewska
i Nowosuszczewska. 

Drogę Jarosławską (Troicką) też
z obu stron okalały słobody: Troicka (Krzyżowa) po lewej stronie i Pere-
jasławska Gonna po prawej. Słobody te jednakże nie przybliżały się ku samej
drodze, gdyż oddzielały je od niej ziemie dworskie, przypisane do poszczegól-
nych dworów Słobody Naprudnej. Ta ostatnia zbliżała się, co prawda, do
drogi, jednakże od innych słobód oddzielały je szerokim pasem pastwiska
i ziemie orne”68.

Drogi północne charakteryzowały się intensywniejszym osadnictwem
niż południowe, ponieważ mieszkańcy południa długo obawiali się napadów
plemion koczowniczych. Osadnictwo na północnych rubieżach Moskwy
w zasadzie rozwijało się w XVII wieku, stąd niektóre z nich nazywano
„nowymi”. Do drugiej połowy XVIII wieku można odnieść powstanie
słobód Nowej Suszczewskiej nad rzeką Nieglinną, Nowej Worotnikowskiej
przy drodze Dmitrowskiej oraz Mieszczańskiej na północnych krańcach
Moskwy.

Nowe słobody moskiewskie na północnych krańcach miasta rozwijały
się szybko. Na przykład słoboda Mieszczańska w 1676 roku liczyła 551
dworów opodatkowanych i 14 dworów należących do kleru, a w osiem lat
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Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Znak”
w Słobodzie Perejasławsko-Pocztowej.

Fotografia z 1882 r.

68 P. W. Sytin, Istorija płanirowki i zastrojki Moskwy, t. 1, Moskwa 1950, s. 108.



później, w 1684 roku liczba dworów wzrosła do 679. Po upływie kolejnych
jedenastu lat, w słobodzie Mieszczańskiej było już 787 dworów.

Słoboda Mieszczańska podlegała Prikazowi Poselskiemu69 i zajmowała
szczególną pozycję. W czasie wojny polsko-rosyjskiej (1634–1667)
w Moskwie i innych miastach znalazła się duża ilość jeńców z Polski, Bi-
ałorusi i Litwy. Po wejściu w życie układu andruszowskiego z 1667 roku część
jeńców udała się do Polski, reszta została w państwie rosyjskim. Od słowa
miasto zaczęto ich nazywać „mieszczanami”. Ażeby wywodzącym się z miast
białoruskich i litewskich „mieszczanom” zapewnić lepsze warunki życia, bo-
jarzyn Artamon Matwiejew wybudował w 1672 roku w Moskwie oddzielną
słobodę Mieszczańską poza dzielnicą Ziemne Miasto (Ziemlanoj gorod), na
dworskich ziemiach słobody Naprudnej, tam, gdzie do 1917 roku znajdowały
się cztery ulice Mieszczańskie. Nową słobodę oddano pod zarząd Prikazu
Poselskiego. Zarząd nad słobodą sprawował mianowany przez Prikaz Poselski
szlachcic.

Mieszczanie rozwinęli szeroko zakro-
joną działalność handlową, otwarli kramy na
Placu Błotnym i na Tagance. Niedawni jeńcy
szybko wzbogacili się i po paru latach 17 ta-
kich mieszczan zostało przyjętych do uprzy-
wilejowanej korporacji kupieckiej „Gostinaja
sotnia”.

W 1684 roku wśród mieszkańców sło-
body Mieszczańskiej można już było spotkać
przybyszów z Jarosławia, Uglicza, Galicza,
Włodzimierza, co wiązało się z prze-
mieszaniem się mieszkańców słobody
z okoliczną ludnością. Nie powiódł się zatem
pierwotny zamysł władz moskiewskich et-
nicznej izolacji każdej słobody. Jednocześnie
pod koniec lat osiemdziesiątych XVII wieku
znaczny przypływ do słobody postronnych
mieszkańców przestał niepokoić Prikaz
Poselski. Reforma miejska z 1699 roku
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69 Prikaz Poselski – istniejący w Rosji od XV w. urząd centralny (pełniący częściowo
funkcję dzisiejszego ministerstwa). Do jego kompetencji należały projekty ustaw, reform i no-
wych praw, zatwierdzanie ich, stosunki zagraniczne i sojusze.

Ludowy ubiór kobiecy. Wielkorusini
guberni jarosławskiej i kostromskiej



położyła kres istnieniu sło-
body Mieszczańskiej jako 
sztucznego tworu wzoro-
wanego na cudzoziemskich
słobodach w Rosji.

Słoboda Mieszczańska
odznaczała się bogactwem,
a mimo to korzystała z roz-
licznych ulg i przywilejów.
Szczególnie korzystną sytu-
ację dzielnicy gwarantował
dokument Dumy Bojarskiej
z 23 sierpnia 1682 roku.
W nim w ogólnych zarysach
określone zostały obowiązki
mieszczan pełniących służbę
kupców i całowalników70

w Prikazie Poselskim i na
Dworze Poselskim, na którym przebywali posłowie z Ukrainy, tj. nabywali
wszystko, co było potrzebne dla tych instytucji: materiały do remontu, ży-
wność i inne rzeczy, mieli swoich agentów w Nowogrodzie, Pskowie
i Smoleńsku.

Mieszczanie z branży futrzarskiej jeździli przy posłach po futra dla
carskiego dworu na Krym, do Polski i Szwecji. Mieszczanie byli także
całowalnikami na Dworze Safianowym71.

Z tego powodu Droga Jarosławska (Troicka) nigdy nie świeciła
pustkami. Liczni, zarówno drobniejsi, jak i bardziej znamienici kupcy, których
kramy znajdowały się przy drodze, mogli liczyć na wysoki dochód. Najwięk-
sze ożywienie notowano przy Rogatce Troickiej w okolicach Soboru Trójcy
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70 Całowalnik – urzędnik Rusi Moskiewskiej, wypełniający obowiązki sądowe, finan-
sowe i policyjne. Wybrany urzędnik uroczyście przysięgał rzetelne wykonywanie obo-
wiązków, a przysięgę potwierdzał ucałowaniem Krzyża – stąd nazwa. Wielki słownik rosyj-
sko-polski (Moskwa – Warszawa 1987, s. 717) podaje, że słowo całowalnik oznacza też szyn-
karza (uwaga tłumacza).

71 Russkij gosudarstwiennyj archiw driewnich aktow / Rosyjskie Państwowe Archi-
wum Akt Dawnych, Prikaznyje dieła starych let / Dokumenty Archiwum Carskiego i Prikazu
Poselskiego, 1690, nr 273.

Decyzja Prezydium Moskiewskiego Obwodowego
Komitetu Wykonawczego o zamknięciu i wyburzeniu

kaplicy na ulicy Pierwszej Mieszczańskiej



Przenajświętszej. Podczas carskich
pielgrzymek do Trójcy przy rogatce
miała miejsce „słazka”, gdy car złaził
z konia i przebierał się w szaty po-
dróżne.

W okolicy tej znajdowała się też
kaplica, nosząca nazwę „Przy Krzyżu”,
należąca do cerkwi Życiodajnej Trójcy
na Kapelkach, a stała na granicy parafii
Przenajświętszej Trójcy i św. Tryfona
na ulicy Pierwszej Mieszczańskiej.

Cerkiew Życiodajnej Trójcy na
Kapelkach, podobnie jak kaplica „Przy
Krzyżu” została zburzona w latach
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego
wieku. Na miejscu kaplicy znajduje się
teraz siedmiopiętrowy wieżowiec
(Prospekt Pokoju 71). Pamięć zaś

o utraconej cerkwi Troickiej chroni
Zaułek Kapelski.

„Nazwa uroczyska Kapelki
bierze się stąd, iż wcześniej na
miejscu cerkwi lub w jej bezpośred-
nim pobliżu była karczma. Jej
całowalnik zaczął zbierać od gości
po kopiejce (czyli to, co mu „kap-
nęło”, tzn. po kropelce, ros. po
kapielkie) na budowę cerkwi.

Jednakże temu przekazowi
przeczy kronika cerkiewna, która
świadczy, że drewnianą cerkiew
postawiono w 1708 roku z rozkazu
cara Piotra I w miejscu szynku, które
to miejsce zostało przekazane przez
Prikaz Poselski.  Później po pożarze
w 1712 roku zbudowano cerkiew
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Cerkiew Życiodajnej Trójcy 
na Kapelkach, ul. Pierwsza Mieszczańska.

Zdjęcie z 1888 r.

Młody Piotr I i sokolniczy.
Malarz Klaudiusz Lebiediew, lata 1900



murowaną ufundowaną przez cara Piotra I,
carycę Katarzynę I i carewicza Aleksieja
Piotrowicza. W księgach Prikazu Patria-
rszego i pierwszej rewizji uroczysko nosi
nazwę „na Kaple”. Ponieważ w pobliżu
tego miejsca od dawna znajdowała się
kaflarnia, być może słowo kafel (kachel)
przekształciło się w podobnie brzmiące
słowo kapla i zamiast „na Kachle” zaczęto
mówić „na Kaple”, a potem „na
Kapelkach”72.

Dębowy krzyż z tej kaplicy znajduje
się obecnie w ołtarzu bocznym św. Jana
Chrzciciela w cerkwi pw. Ikony Matki
Bożej „Znak” w Słobodzie Pocztowo-
Perejasławskiej. Świątynię od wezwania
ołtarza bocznego nazywano jeszcze cerk-
wią „św. Jana Chrzciciela przy Krzyżu”.

Do omawianej cerkwi należała
jeszcze inna kaplica. Nazywano ją

„Piękną”, a wybudowano zapewne w 1757 roku celem zgromadzenia w niej
materiałów budowlanych przeznaczonych do wzniesienia murowanej cerkwi
pw. Ikony Matki Bożej „Znak”73, mającej zastąpić wcześniejszą drewnianą.
Tę murowaną kaplicę po wielekroć przebudowywano, upiększano, a stanowiła
ona ulubione miejsce modlitewne mieszkańców Słobód Perejasławskiej,
Naprudnej i Mieszczańskiej oraz dla przybywających Drogą Jarosławską piel-
grzymów. W kaplicy tej znajdowała się doznająca powszechnej czci ikona Ko-
ronacji Matki Bożej. Kaplicę tę rozebrano w 1928 lub 1929 roku. Na jej
miejscu wzniesiono wieżowiec nr 70 na skrzyżowaniu Prospektu Pokoju
z ulicą Środkową Perejasławską.

Dworską słobodę Naprudną zbudowano w miejsce wioski o tej samej
nazwie, znanej już w 1328 roku; jej obszar obejmował dzisiejszy rejon ulicy Try-
fonowskiej. Dworskie, tj. należące osobiście carowi i rodzinie carskiej sioło
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Cerkiew św. Tryfona w Naprudnym.
Zdjęcie z 2005 r.

72 I. M. Sniegiriow, Moskowskije urocziszczia driewnije i nowyje, Moskwa 1852, s. 5.
73 Ikona „Znak” przedstawia Marię w postaci orantki. W prawosławiu jest bardzo

czczona, szczególnie w związku z cudownym ocaleniem Nowogrodu podczas oblężenia. Oca-
lenie miało się stać znakiem obecności Marii w życiu mieszkańców (przypis tłumacza).



Naprudne wzmiankowane jest w testamentach książąt z 1328, 1353, 1356, 1389
roku. Rozciągała się ona po obu stronach rzeczki Naprudnej, dopływu Nieglinnej.
Słowo „sioło” wskazuje, że w 1328 roku była tu cerkiew pw. św. Tryfona, do
którego modlono się w związku z klęskami żywiołowymi na polach i w ogrodach.
Pod koniec rządów Wasyla III74 świątynią drewnianą zastąpiono kamienną.

Obok cerkwi znajdował się stary cmentarz, na którym zachowały się
kamienie nagrobne z 1570 roku. Wewnątrz świątyni znajduje się kilka starych
ikon z XVI i XVII wieku. Świątynia zbudowana z białego kamienia.

Zazwyczaj badacze datowali cerkiew na XVI wiek, jednakże podczas os-
tatnich prac konserwatorskich odsłonięto od strony południowej fragment napisu
nagrobnego oraz materiał, z którego wzniesiono cerkiew, co pozwala datować bu-
dowlę na koniec XV wieku.

Po północno-
wschodniej zewnętrznej
stronie absydy ołtarzowej
zachowało się po-
chodzące z końca XVI –
początku XVII wieku
malowidło prze stawia-
jące św. Tryfona
z sokołem na prawej
ręce. Legenda ludowa
wiąże fresk z postacią
bojarzyna Tryfona Pa-
trykiejewa, młodego
sokolnika cara Iwana
Groźnego. Gdy Pa-
trykiejew podczas polowania zgubił carskiego sokoła, w jego odnalezieniu
pomógł mu święty męczennik Tryfon. Pokazał on bojarowi miejsce przebywania
powierzonego jego pieczy ptaka, za którego utratę sokolnik mógł popaść w carską
niełaskę.

Legenda potwierdza jak wielką popularnością cieszyło się polowanie
z sokołem w pobliżu wioski Naprudne.

85

Słobody: Naprudna, Krzyżowa, Mieszczańska

Car Aleksy Michajłowicz na polowaniu z sokołem.
Malarz Nikołaj Swierczkow, 1873 r.

74 Wasyl III Iwanowicz – wielki książę moskiewski, panował w latach 1505-1533.
Być może kamienną cerkiew wzniesiono około 1525 r., w dobie prosperity Wielkiego Księ-
stwa Moskiewskiego (przypis tłumacza).



W 1800 roku Moskwę
odwiedził archimandryta Ste-
fan Vukotić, reprezentujący
władykę Czarnogóry metro-
politę Piotra Njegoša.
Dowiedziawszy się o jego
przybyciu, złotnik Tryfon Do-
briakow złożył propozycję
bezinteresownego wykonania
relikwiarza celem prze-
chowywania świętych
szczątków swego patrona,
znajdujących się w Boce Ko-
tarskiej w Czarnogórze. Piotr

Njegoš przysłał mu w dowód wdzięczności trzy fragmenty głowy męczennika.
W 1812 roku Dobriakow zaniósł ten święty dar cesarzowi Aleksandrowi I, zaś
w 1819 roku, po zakończeniu wojny, relikwie przekazano do cerkwi św. Try-
fona w Naprudnym i umieszczono w ikonie patrona światyni. Po zamknięciu
cerkwi we wczesnych latach trzydziestych ubiegłego wieku ikonę przekazano
do nieprzerwanie czynnej cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie
Perejasławskiej.

W 1882 roku kler i starosta cerkwi św. Tryfona w Naprudnym w podaniu
do Imperatorskiego Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego pisali,
że od dawna na zewnętrznej stronie wschodniej ściany ołtarza znajduje się
czczone przez wiernych malowidło przedstawiające św. męczennika Tryfona
na koniu, który objawił się carskiemu sokolnikowi. W celu ochrony fresku
przed deszczem i śniegiem dobudowano drewniany daszek z takimiż
ściankami i drzwiami w kształcie kaplicy oraz podest dla pielgrzymów, do
którego prowadzą dziewięciostopniowe schody. Jednak obecnie przybudówka
jest w złym stanie i straszy swoim wyglądem, w związku z czym proszą o poz-
wolenie na rozebranie drewnianej przybudówki i wybudowanie murowanej
z cerkiewnych funduszy.

10 listopada 1882 roku cerkiew św. Tryfona odwiedził architekt
Nikołaj Nikitin. W sprawozdaniu dla Imperatorskiego Moskiewskiego To-
warzystwa Archeologicznego wskazywał na konieczność ochrony zabytku
przed licznymi dobudówkami. „Na wniosek Towarzystwa z dnia 18
października (...) mam zaszczyt przekazać, że cerkiew św. Tryfona jest już
zabudowana z zachodniej i częściowo północnej i południowej strony i dal-
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Cerkiew św. Tryfona w Naprudnym.
Stan z końca XIX w.



sze jej przykrywanie przybudówkami jest niepożądane z następujących
powodów:

1) Cerkiew św. Tryfona należy do nielicznej grupy XV-XVI-wie-
cznych świątyń odznaczających się między innymi szczególnie oryginalną
i śmiałą kompozycją sklepień. Warto zauważyć, iż w sytuacji zniszczenia
cerkwi monasteru św. Jana, a także cerkwi męczennika Warusa, ocalała
tylko ta cerkiew oraz świątynia pw. św. Mikołaja na Miaśnikach, obie już
znacznie zabudowane i odnowione. Do dalszego zeszpecenia nie należy
dopuścić.

2) Mam nadzieję, iż na rzadkie pozostałości dawnego budownictwa
rosyjskiego będzie zwrócona należna uwaga, dzięki czemu będzie możliwość
w sposób rozumny przywrócić świątyni jej dawny kształt, w czym zdecy-
dowaną przeszkodą będzie murowana kaplica. Lekka drewniana nadbudówka
lub daszek nad freskiem, należy zauważyć, malowany stosunkowo niedawno,
do tego farbami olejnymi, może niewielkim nakładem środków być doprowa-
dzona do bardziej estetycznego wyglądu. Drewniana przybudówka nie niszczy
ścian starożytnej świątyni i w razie potrzeby może być zdjęta. Co innego jed-
nak murowana kaplica ze sklepieniami,
klamrami, przebijającymi starożytne
ściany dla powiązania nowego elementu
ze starym. Tej kaplicy nie będzie można
łatwo usunąć nie tylko z powodu solid-
ności jej wykonania, lecz przez wzgląd na
przyzwyczajenia ludu, który zwykł
zanosić modlitwy do Cudotwórcy nie
w cerkwi zbudowanej ku jego czci, lecz
w przybudowanej doń kaplicy.

3) Przybudówki do starej,
niewielkiej świątyni, będącej jego
miniaturową kopią, nie należy aprobować.
W projekcie kaplicy odtworzono pom-
niejszone kształty starej świątyni ze
wszystkimi jego unowocześnieniami: na
modelu starej cerkwi widnieje znacznie
później dobudowana dwupiętrowa ko-
pułka, w kaplicy – podobna jej, lecz drew-
niana. W dawnej cerkwi okna były pros-
tokątne, w kaplicy okna i drzwi łukowate.
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Dzwonnica cerkwi św. Tryfona
w Naprudnym



Aż się prosi, by środki przeznaczone na
wybudowanie kaplicy mnożna było
wydać na odbudowę tego rzadkiego,
starożytnego zabytku w jego pierwot-
nym kształcie”. Tym bardziej, że
w osiemdziesiątych latach dziewięt-
nastego stulecia dawna cerkiewka pod
wezwaniem św. Tryfona niemal
całkowicie została zakryta przez nowe
zabudowania cerkiewne75.

W lutym 1925 roku niedługo
przed swoją śmiercią Świętą Liturgię
w cerkwi św. Tryfona sprawował pat-
riarcha Tichon (Biełławin).

W 1932 roku zburzono wszystkie
dobudowane elementy, pozostawiając
jedynie starą cerkiew. Fresk ze ściany
w 1934 roku z Centralnych Państ-
wowych Pracowni Restauratorskich
przekazano do Galerii Tretiakowskiej.
Wybudowana z białego kamienia

cerkiew św. Tryfona w Naprudnym jest jednym z pierwszych przykładów bu-
downictwa cerkiewnego o charakterze podmiejskim, cieszącym się znaczną
popularnością na Rusi w XVI wieku. Szczególnie interesująca wydaje się syg-
naturka umieszczona na dachu północno-zachodniej części świątyni. Później
sygnaturki zastąpiły dzwonnice76.

Znaczna część posiadłości cerkwi św. Tryfona przylega do terenu zaj-
mowanego przez Szpital Jekatierinowski dla niewykwalifikowanych robot-
ników (ul. Trzecia Mieszczańska, dzisiejsza ul. Szczepkina). Obecnie obie
posiadłości zajmuje Moskiewski Obwodowy Instytut Badań Klinicznych
(MONIKI)77. W latach 1887-1923 szpital nosił nazwę Starojekatierinowskiego
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75 Centralne Historyczne Archiwum Moskwy, zbiór 454, dział 3, sprawa 62.
76 W odróżnieniu od dzwonnicy typu kołokolnia, która jest budowlą obronną, ma kształt

wolno stojącej baszty, dzwonnica (zwonnica) może być wzniesiona na planie prostokąta, wy-
rastając ze ściany cerkiewnej, będąc jej zabezpieczeniem lub nadbudową. Dzwonnice dru-
giego typu stanowiły ważny element staroruskiego budownictwa w XIV-XVII ww.

77 MONIKI – Moskowskij Obłastnyj Naucznyj Institut Kliniczeskich Issledowanij
(przypis tłumacza).

Cerkiew św. Tryfona
w Naprudnym – widok od północy.
Malarz Nikifor Tamońkin, 1847 r.



Moskiewskiego Szpitala Miejskiego, następnie szpitala im. A. I. Babuchina,
zaś od 1930 roku Moskiewskiego Obwodowego Instytutu Klinicznego78,
następnie Wyższej Szkoły Medycznej79. W czasie wojny budynek przezna-
czono na szpital ewakuacyjny. Od 1951 roku placówka nosi nazwę MONIKI.

Katarzyna II postanowiła założyć w Moskwie duży szpital ludowy pod
zarządem cywilnym – do tej pory taką rolę pełnił mały szpital Pawłowski na
Zamoskworzeczu. 12 sierpnia 1775 roku caryca wydała ukaz, którym zobo-
wiązała moskiewskiego naczelnika policji80 Nikołaja Archarowa do założenia
pod zarządem policji „szczególnego szpitala” dla „biednych, pozbawionych
głosu”, tzn. nie mających środków do życia starych żołnierzy, emerytowanych
urzędników państwowych, osób duchownych, ich żon, a także starcom płci
obojga. Te kategorie pacjentów
miały możliwość bezpłatnego
leczenia na koszt państwa. A za
opłatą można było przyjmować
„pacjentów dobrowolnie przy-
chodzących”, tzn. ubiegających się
o pomoc medyczną prostych
mieszkańców Moskwy.

Nowy szpital moskiewski,
nazwany od imienia założycielki
Jekatierinowskim, otwarto 19 czer-
wca 1776 roku przy ulicy Trzeciej
Mieszczańskiej (obecnie Szczepkina
6). Tutaj w słabo zaludnionych
peryferiach miasta, w pobliżu Ro-
gatki Krzyżowej, już w lutym 1772
roku otwarto jedno z miejsc przez-
naczonych do odbywania kwaran-
tanny przez zadżumionych. W jego
to właśnie drewnianych budynkach wzniesiono ten szpital na około 150 łóżek.

Wkrótce po otwarciu szpitala dokonano też konsekracji pierwszej,
również drewnianej cerkwi domowej pod wezwaniem Ikony Matki Bożej
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78 MOKI – Moskowskij Obłastnyj Kliniczeskij Institut (przypis tłumacza)
79 W oryginale MOKI – miedvuz – miedicynskoje wysszeje uczebnoje zawiedienije

(przypis tłumacza).
80 W oryginale – oberpolicmajstra (przypis tłumacza).

Dokument opisujący stan majątkowy cerkwi
św. Tryfona w Naprudnym. 1924 r. Centralne

Państwowe Archiwum Obwodu Moskiewskiego,
zbiór 66, dział 18, sprawa 352, k. 79



„Wszystkich Strapionych
Radość”, którą dopiero w 1899
roku przebudowano na świątynię
kamienną z nadbudową. Nato-
miast dla odprawiania
nabożeństw za zmarłych pod
koniec XIX wieku wybudowano
drugą drewnianą cerkiew pod
wezwaniem Ikony Matki Bożej
„Uzdrowicielki”, którą kon-
sekrowano w maju 1881 roku.
Wcześniej była to zwykła
kaplica.

W okresie pomiędzy pow-
staniem obu tych cerkwi
w samym szpitalu zaszły zasad-
nicze zmiany. W 1833 roku prze-
niesiono go do wygodniejszych
pomieszczeń w budynku na Bul-

warze Strastnym, wzniesionym jeszcze przez Matwieja Kazakowa
(wcześniej była tam siedziba rodu Golicynów81, potem zaś moskiewski Klub
Angielski, który w pewnym okresie zachwycił Stendhala). Z biegiem czasu
szpital na bulwarze nazwano Nowojekatierinowskim.

Natomiast losy Szpitala Starojekatierinowskiego przy ulicy Mieszczań-
skiej potoczyły się zupełnie inaczej. W 1835 roku został on przekazany za-
kładowi karnemu na Butyrkach z przeznaczeniem dla aresztantów, a jego
dyrektorem został „święty doktor” Fiodor Haass. Jednakże w 1841 roku odno-
towano w Moskwie kolejną epidemię zakaźnej choroby, w związku z czym
do szpitala zaczęto przyjmować chorych z domów robotniczych oraz bied-
niejszych mieszkańców miasta. Z tego względu placówka już w 1843 roku
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81 Golicynowie – rosyjski ród książęcy. W XIX w. znany był Sergiusz Golicyn, zwany
Tyrsem (1803-1868), rosyjski arystokrata, pisarz i śpiewak operowy, związany też z armią
rosyjską, ożeniony w 1836 r. z polską hrabianką Marią Ewą Jezierską; po powstaniu listopa-
dowym nadaremnie próbował związać się ze środowiskiem polskim, odegrał jednak ogromną
rolę w kulturalnym rozwoju elit społeczeństwa rosyjskiego. Przyjaciel Adama Mickiewicza.
Jeden z jego synów, Lew Golicyn, to znany rosyjski etnolog i założyciel pierwszych winnic
na Krymie, drugi zaś, Grzegorz, zrobił karierę w armii rosyjskiej (przypis tłumacza).

Plan posiadłości Szpitala Starojekatierinowskiego,
część Suszczewska. Sporządzony w 1890 r.



otrzymała oficjalny status „szpitala dla robotników niewykwalifikowanych”.
Powodem tego swoistego przeprofilowania był fakt, iż nieliczne szpitale
miejskie dysponujące oddziałami dla prostych i biednych ludzi były
przepełnione, a chorzy robotnicy, nie znajdując w nich schronienia, uchodzili
z Moskwy do swych wiejskich siedlisk, umierając w drodze. Wszak wszyscy
oni z reguły pochodzili z wiosek i małych miasteczek.

Już w 1844 roku chorych więźniów ostatecznie przeniesiono ze Szpitala
Starojekatierinowskiego do nowej kliniki, którą za własne środki otworzył dr
Haass w Małym Zaułku Skarbowym niedaleko Wału Ziemnego.
W późniejszym okresie klinika stała się szpitalem policyjnym im. imperatora
Aleksandra III.

Z chwilą przeniesienia więźniów do nowej kliniki Szpital Starojekatieri-
nowski przekształcił się w szpital miejski dla niewykwalifikowanych robot-
ników; w drugiej połowie XIX wieku wybudowano nowe murowane korpusy.

Jednak klinika nie była całkowicie bezpłatna. Na rzecz szpitala władze
postanowiły zbierać po 70 srebrnych kopiejek na rok od każdego niewykwali-
fikowanego robotnika. Do
tej kategorii zaliczano pra-
cowników warsztatów, fab-
ryk, niewielkich zakładów
rzemieślniczych, kopaczy
rowów, murarzy, zdunów,
woźniców, a nawet loka-
jów. To „ubezpieczenie
chorobowe” ściągano wraz
z otrzymaniem karty
pobytu, używając współ-
czesnego języka – z zamel-
dowaniem w Moskwie
przez przybyszów szukają-
cych w stolicy pracy.
Każdy przybysz miał
obowiązek zgłoszenia się
z paszportem do biura mel-
dunkowego w celu wniesienia opłaty w wysokości 70 kopiejek na opiekę me-
dyczną i otrzymania „legitymacji meldunkowej”. Bezpłatnie meldunek można
było otrzymać jedynie na okres jednego miesiąca. I chociaż wkrótce opłata
wzrosła do jednego rubla w srebrze, a nawet do rubla i 25 kopiejek, to zebrane
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Szpital Starojekatierinowski z cerkwią Ikony Matki Bożej
„Wszystkich Strapionych Radość”.
Fotografia Piotra Pawłowa, 1913 r.



środki były niewystarcza-
jące: różnica między do-
chodami ze składek
chorobowych a wydatkami
na utrzymanie szpitala
wynosiła 150 tysięcy rubli,
którą miasto pokrywało
z własnych środków
budżetowych.

Potrzebujących po-
mocy szpitala było
mnóstwo, do czego
w znacznej mierze przy-
czyniło się zniesienie
pańszczyzny. Wtedy do
Moskwy tłumnie zaczęli
przybywać ludzie najemni

z wiosek i miasteczek prowincjonalnych. Klinika Starojekatierinowska
otwierała swe filie, które z czasem przekształcały się w samodzielne szpitale
miejskie. Tak było na przykład z kliniką nad Jauzą82 czy kliniką w dzielnicy
Basmanna83.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku szpital znajdował się w skrajnie
opłakanym stanie i to zarówno pod względem ilości budynków, jak i ich po-
jemności. Z tego powodu konieczna była budowa nowych pomieszczeń,
którym nadano formę pawilonów. System ten opracował profesor Pawłow.
Według jego wytycznych architekt Aleksander Meingardt wybudował szereg
nowych budowli.

We wrześniu 1874 roku do Szpitala Starojekatierinowskiego przy-
wieziono robotnika, który doznał urazu nogi podczas pierwszego w historii
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Szpital Starojekatierinowski z cerkwią Ikony Matki Bożej
„Wszystkich Strapionych Radość”.

Zdjęcie z początku XX w.

82 Jauza – niewielki dopływ rzeki Moskwy (w granicach miasta około 27 km), kończy
swój bieg w centrum stolicy (przypis tłumacza).

83 Basmanna – dzielnica w centralnej części miasta (obecnie ponad 100 tys. miesz-
kańców), położona na północny wschód od Kitaj-grodu nad rzeką Jauzą. Po pożarze w 1812 r.
dzielnicę odbudowano w stylu neoklasycznym. Jednym z najcenniejszych zabytków dzielnicy
jest barokowy pałac Apraksina-Trubeckiego (obecny adres Pokrowka 22). Na Pokrowce
mieszkała ludność ormiańska, od 1827 r. w dzielnicy znajdowała się oficjalna szkoła dla ro-
syjskich dyplomatów (przypis tłumacza).



moskiewskich tramwajów konnych wypadku (pojawiły się one na ulicach mia-
sta w 1872 roku). Ponieważ ciągnące wagon konie same nie mogły pokonać
ostrych zakrętów, władze miasta na trasie tramwaju rozstawiały specjalnych
pracowników, którzy przy pomocy łopat, kilofów i innych narzędzi zabez-
pieczali płynne wykonanie skrętu przez wagon, co wiązało się jednak ze
znacznym ryzykiem urazu fizycznego.

W 1891 roku na terenie Szpitala Starojekatierinowskiego otwarto „oddział
wspomagający poród”; do czasu rewolucji był on najlepszą kliniką położniczą,
prowadzoną przez Grigorija Grauermana, którego imię przez długi czas nosiła
klinika położnicza na Nowym Arbacie. W Szpitalu Starojekatierinowskim
rozpoczynali swą działal-
ność znani lekarze
moskiewscy Fiodor Gietje
i Władimir Rozanow – po
rewolucji obaj zostali oso-
bistymi lekarzami Lenina
i innych mieszkańców
Kremla.

Dr Gietje, absolwent
Uniwersytetu Moskiew-
skiego, niemal dwa lata
pracował w szpitalu bez
wynagrodzenia, by uzyskać
możliwość eksternisty-
cznego ukończenia drugich
studiów – sam senator
Paweł Plehwe udzielał mu
protekcji w tym względzie.
Wkrótce Gietje został
naczelnym lekarzem otwartego tuż przed rewolucją szpitala Sołdatienkowa
(obecna nazwa Botkiński), którego budowę rozpoczęto w 1910 roku z woli
i dzięki wsparciu finansowemu „tekstylnego króla Moskwy” Koźmy Sołda-
tienkowa84.

93

Słobody: Naprudna, Krzyżowa, Mieszczańska

84 Tak zwany „handel perkalikami” stał się źródłem wieku fortun tak polskich, jak
i rosyjskich… (przypis tłumacza).

Świątynia ku czci Ikony Matki Bożej 
„Wszystkich Strapionych Radość” przy Szpitalu

Starojekatierinowskim. Zdjęcie z 2005 r.



Droga zawodowa
współpracownika doktora Giet-
jego z Zarządu Leczniczo-Sani-
tarnego Kremla prof. Rozanowa
była bardzo podobna. Po
ukończeniu Uniwersytetu
Moskiewskiego rozpoczął pracę
zawodową w Szpitalu Staro-
jekatierinowskim, następnie za-
proszono go do kliniki Sołda-
tionkowa jako asystenta lekarza
głównego, potem zaś na Kreml.
Jako czołowego chirurga
wezwano go w sierpniu 1918
roku do rannego85 Lenina,
następnie wykonał on operację
usunięcia kuli z ciała. Tę właśnie
kulę pokazywano potem
w Muzeum Lenina. W 1932 roku
Rozanow wystawił akt zgonu po
samobójczej śmierci Nadieżdy
Alliłujewej i sporządził eksper-

tyzę medyczną, odtajnioną i opublikowaną dopiero w 1998 roku86.
W pobliżu szpitala jeszcze w XVIII stuleciu znajdowała się cerkiew

poświęcona ikonie Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”. Nową
cerkiew zaprojektował architekt Władimir Diesiatow, a konsekrowano ją
3 listopada 1899 roku. Pierwszą kondygnację budowli stanowiła cerkiew
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85 Lenin został ranny w wyniku zamachu dokonanego przez ukraińską Żydówkę znaną
pod (prawdopodobnie) pseudonimem Fanny Kapłan (1890-1918). Od młodości związana
z ośrodkami anarchistycznymi. 30 sierpnia 1918 r. podczas wiecu w Zakładach Michelsona
w Moskwie oddała trzy strzały, z których dwa dosięgły Uljanowa, jeden zaś stojącą nieopodal
kobietę. Przywódcę rewolucji w stanie ciężkim przewieziono do szpitala, wykonawczynię
zamachu wkrótce zaś rozstrzelano. Nb. informacja o jednej kuli wydobytej z organizmu su-
geruje oddanie jednego celnego strzału lub też przebicie drugą kulą ciała na wylot (przypis
tłumacza).

86 J. Lebiediewa, Moskowskaja cerkow' wo imia Bożyjej Matieri „Celitielnicy” pri
Staro-Jekatierininskoj bolnice, Portal „Pravoslavie.ru”, <http://www.pravoslavie.ru/56.html>,
30.09.2003.

Decyzja Komitetu Wykonawczego Rady Obwodu
Moskiewskiego o przekazaniu budynku byłej cerkwi

na rzecz zakładów elektromechanicznych



główna, pw. Bogurodzicy
„Wszystkich Strapionych Ra-
dość”, poniżej zaś znajdowała się
cerkiew filialna pw. św. Pawła
Wyznawcy, konsekrowana 10
listopada 1899 roku. Budowę
i wystrój świątyni zrealizowano
dzięki środkom finansowym
kamienicznika A. Ł. Kawierina,
mieszkającego naprzeciw cerkwi.

„Moskiewskie Wiadomości
Cerkiewne” tak informowały
o otwarciu nowej cerkwi: „Świą-
tynia znajduje się w sadzie szpi-
talnym, a jej ściana ołtarzowa
ukierunkowana jest w stronę ul.
Trzeciej Mieszczańskiej. Z ze-
wnątrz jest bardzo piękna,
a wieńczy ją pięć kopuł zakoń-
czonych złoconymi krzyżami;
nad wejściem zachodnim dzwon-
nica z dachem w kształcie
namiotu, w której umieszczono jeden dzwon.

Wnętrze świątyni poraża wręcz swą wspaniałością i pięknem; ogromną
kopułę podtrzymują cztery filary. Pełen majestatu, czterokondygnacyjny
ikonostas wykonany artystycznie przez panią Teresę; święte ikony napisano
podług wskazań dawnego stylu, na jak najwyższym poziomie artystycznym.
Ściany świątyni ozdobiono malowidłami i ornamentami, również w starym
stylu. Przed dniem konsekracji budowniczy cerkwi dostarczył cenne para-
menty liturgiczne (dzieło p. Chlebnikowa) oraz szaty. W sumie wyposażenie
świątyni wyniosło ponad sto tysięcy rubli.

Konsekracji dokonał i pierwszą Liturgię Świętą odprawił Najdostojniejszy
Władyka, Metropolita Moskiewski Włodzimierz wraz z miejscowym dostojnym
duchowieństwem: protojerejem Ł. W. Rubinem, proboszczem o. Lebiediewem
i innymi duchownymi. Śpiewał chór Monasteru Czudowskiego.
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87 CGAMO – Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Moskowskoj Obłasti / Centralne
Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego.

Moskiewski Wydział Zdrowia prosi Wydział Admini-
stracyjny Moskiewskiej Rady Miejskiej o niezwłoczne

wydanie zarządzenia o zamknięciu cerkwi i kaplic
w obiektach szpitalnych podlegających

Moskiewskiemu Wydziałowi Zdrowia. 1922 r.

CGAMO87, zbiór 66, sprawa 18, dokument 282



Po konsekracji świątyni
odśpiewano regulaminowe
„mnogaje leta” oraz „wieczną
pamięć” ojcu budowniczego
cerkwi słudze Bożemu Pawłowi.
Po liturgii metropolita zwrócił się
do budowniczego cerkwi ze
słowami głębokiego uznania
i pobłogosławił go ikoną św.
Aleksandra Newskiego ofi-
arowaną przez  personel posługu-
jący w szpitalu. (…) Świątynia
pw. św. Pawła Wyznawcy znaj-
duje się na niższym poziomie
cerkwi, przeznaczonym na
odprawianie nabożeństw żałob-
nych po zmarłych w szpitalu...”.
Najprawdopodobniej świątynię
szpitalną zamknięto w 1922 roku.
Pięć kopuł i dach namiotowy 
dzwonnicy rozebrano. Obecnie
w cerkwi prowadzone są prace
rekonstrukcyjne i konserwa-
torskie.

W północnej części kom-
pleksu szpitalnego, nieopodal ul. Tryfonowskiej znajduje się inna, obecnie
zamknięta, cerkiew Szpitala Starojekatierinowskiego pw. Ikony Matki Bożej
„Uzdrowicielki”. Cerkiew, umiejscowiona przy teatrze anatomicznym i kon-
sekrowana 22 maja 1881 roku, zbudowana była z drewna.

W czasach radzieckich likwidacji uległy wszystkie cerkwie domowe,
nie wyłączając szpitalnych. Obie świątynie Szpitala Starojekatieri-
nowskiego zamknięto i częściowo zniszczono. Z cerkwi Bogurodzicy
Uzdrowicielki zrzucono krzyż, a świątynię przekazano w użytkowanie
Biura Ekspertyz Medycyny Sądowej. Obecnie mieści się tam Moskiewski
Obwodowy Instytut Naukowy Badań Klinicznych (MONIKI). Absyda oł-
tarzowa skierowana jest prosto na ulicę Szczepkina, a sam budynek stanowi
granicę północną terenu szpitalnego i obecnie w niewielkim już stopniu
przypomina cerkiew.
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Moskiewski Wydział Zdrowia prosi Wydział Admini-
stracyjny Rady Moskwy o przyspieszenie wywozu
ikonostasów z likwidowanych cerkwi przyszpital-
nych, w tym również z cerkwi Instytutu im. Sklifo-

sowskiego (byłego szpitala Szeremietiewa).
1924 r. Centralne Archiwum Państwowe Obwodu

Moskiewskiego, zbiór 66, sprawa 18, dokument 316



Dawniej wezwanie Matki Bożej Uzdrowicielki nadawano cerkwiom
szpitalnym, gdzie czczono ją jako Opiekunkę i Wspomożycielkę w procesie
uzdrawiania dusz i ciał.

Historia ikony Uzdrowicielki sięga IV wieku po narodzeniu Chrystusa.
Ikona znajdowała się w świątyni w Cyłkanach w gruzińskim regionie Kartalia.
W Moskwie natomiast kopię tej ikony przechowywano w Żeńskim
Monasterze Aleksiejewskim. Na ikonie przedstawiono Bogurodzicę
w postawie stojącej, pochylającej się nad łóżkiem chorego.

Tematem ikony Uzdrowicielki jest dawna opowieść cerkiewna
o człowieku cudownie ocalonym przez samą Królową Niebiańską.
Człowiekiem tym miał być jeden z posługujących w cerkwi kleryków. Posia-
dał on taki zwyczaj, że wchodząc do świątyni przyklękał przed ikoną
Bogurodzicy ze słowami „Raduj się, Łaski Pełna! Pan z Tobą!” i odmawiał
modlitwę, sławiącą Królową Niebios. Pewnego razu duchowny bardzo
ciężko zachorował. Zaczął mu gnić język, a ból był tak silny, że kapłan
przestał mówić. Pełen boleści, myślą jedynie zanosił ku Niebu swe modły,
dopóki u wezgłowia łoża nie dojrzał przepięknego Młodziana, wpatrującego
się weń ze współczuciem – a był to jego Anioł Stróż, co Przenajświętszą
Dziewicę jął błagać o ocalenie bolejącego. Mówił: „O Pani Naj-
miłosierniejsza! Czyż tak ma wyglądać nagroda za zaufanie tego kleryka?
Taka nagroda za codzienne jego przypominanie Tobie o cudownej chwili
Zwiastowania? Język jego, nawykły do wysławiania Ciebie, teraz całkiem
mowy pozbawiony. O Naj-
miłosierniejsza! Zwróć
Swój matczyny wzrok na
tego nieszczęśnika i racz
go wesprzeć!”. Po za-
kończeniu anielskiej mod-
litwy u łoża chorego zjawi-
ła się Sama Królowa
Niebiańska, która z piersi
swojej uroniła kropelkę
mleka, napoiła nią usta
bolejącego i zniknęła.
A uzdrowiony chory naty-
chmiast udał się do cerkwi,
by opowiadać tam o doz-
nanym cudzie, który został
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Współczesny widok cerkwi pw. Ikony Matki Bożej
Uzdrowicielki przy Szpitalu Starojekatierinowskim

w Moskwie



upamiętniony w ikonografii obrazu Matki Bożej
Uzdrowicielki.

Przy Szpitalu Starojekatierinowskim dzi-
ałało Towarzystwo Dobroczynności. W 1891 roku
Wydział Budownictwa Zarządu Miejskiego otrzy-
mał od Towarzystwa do uzgodnienia projekt bu-
dowy w Zaułku Szpitalnym (dom nr 7) kom-
pleksu budynków przytułku dla dzieci odzysku-
jących zdrowie. W budynkach przewidziano
sypialnie dla dzieci, łazienki, ubikacje, jadalnię,
pracownię rękodzielniczą, warsztaty, klasy
szkolne, pokoje dla niań. W 1894 roku w budynku
przytułku urządzono cerkiew pw. Odnowienia
Świątyni Zmartwych-wstania Pańskiego w Jero-
zolimie, wyróżniającą się na zewnątrz kopułką
na środku głównego budynku. W latach
sześćdziesiątych XX wieku cerkiewną część bu-
dynku zamieniono na bibliotekę. Na wierzchu
gmachu zachował się bęben kopuły bez krzyża.

Obecnie i tego bębna nie ma – zachowała się jego podstawa.
Dom pod numerem 64 przy ulicy Pierwszej Mieszczańskiej zajmował

Szpital Dziecięcy św. Olgi. Na początku XX wieku pracował w nim lekarz
Iwan Rusakow, którego imieniem nazwano ulicę Rusakowską w Sokol-
nikach.

Na Pierwszej Mieszczańskiej (obecnie Prospekt Pokoju) car Piotr I za-
łożył Ogród Aptekarski, należący do Akademii Medyko-Chirurgicznej, gdzie
uprawiano zioła lecznicze. W 1805 roku ogród został zakupiony przez Uni-
wersytet Moskiewski i przekształcony na Ogród Botaniczny tegoż Uniwer-
sytetu. Obecnie ogrodowi przywrócono dawną nazwę.

Prospekt Olimpijski stanowi granicę Parku Jekatierinowskiego. Park
ten rozciąga się pomiędzy ulicami Armii Radzieckiej, Prospektem Olimpij-
skim, ul. Tryfonowską i Placem Suworowa. W jego skład wchodzi zabytek
sztuki ogrodowo-parkowej – Park Jekatierinowski oraz przylegające doń
tereny.

W historycznej perspektywie teren ten przez długi czas nie był zagospo-
darowany, przepływała tam bowiem rzeka Naprudna, dopływ Nieglinnej.
Wzdłuż jej brzegu znajdowało się kilka sadzawek, z których do chwili obecnej
zachowała się tylko jedna – dolna.
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Ikona Bożej Matki Uzdrowicielki



Zagospodarowanie terenu rozpoczęto już w XIV wieku, gdy w górnym
biegu rzeki Naprudnej powstała wieś carska, w której w 1492 roku wybu-
dowano cerkiew św. Tryfona. W XV wieku w okolice Naprudnej przeniesiono
Monaster Podwyższenia Krzyża Świętego. Większą część terenu zajmowały
wtedy zagajniki, łąki i pastwiska.

Od końca lat sześćdziesiątych XIX w. Instytut Jekatierinowski rozpoczął
wydzierżawianie położonych na północ od stawu dawnych terenów
ogrodowych. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku na północny wschód
od terenów zajmowanych przez Instytut wykształcił się, stopniowo uporząd-
kowany, kompleks drobnych działek. Dla ułatwienia dojazdu do nich zapro-
jektowano nowe ulice Wielką Jekatierinowską i Małą Jekatierinowską.
W 1888 roku jedną z działek pozostających w gestii Instytutu wydzierżawił
znamienity obywatel moskiewski, radca handlowy Aleksander Immer i założył
na niej stację doświadczalną nasiennictwa oraz szkółkę roślinną z oranżeriami
i inspektami.

W latach 1935-1941 na Placu Katarzyny wybudowano Teatr Armii Czer-
wonej, a w 1979 roku przez teren parku poprowadzono Prospekt Olimpijski,
całkowicie naruszając historyczną strukturę terenu. Rozebrano też dawniejszą
zabudowę.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na
przylegających do parku terenach zaczęto wznosić Olimpijski Kompleks
Sportowy, a od północnego-zachodu wytyczono ulicę Armii Radzieckiej. Na
terenie parku wybudowano Muzeum Sił Zbrojnych i Studium Artystów-Malarzy
Wojskowych im.
Mitrofana Grekowa.
Wzniesiono też kom-
pleks wypoczynkowy
z zapleczem socjalno-
bytowym i kultural-
nym.

Punktem cen-
tralnym strefy par-
kowej jest zabytek
sztuki parkowo-
ogrodowej – Park In-
stytutu Jekatieri-
nowskiego (tzw. Park
Jekatierinowski), zaj-

99

Słobody: Naprudna, Krzyżowa, Mieszczańska

Przekrój fasady przytułku dla dzieci odzyskujących 
zdrowie przy szpitalu św. Olgi. 1891 r.

Centralne Archiwum Historyczne w Moskwie, zbiór 34, sprawa 181,
dokument 1271



mujący niemal połowę tej zielonej strefy. Na jej terenie wzniesiono wolno sto-
jące pawilony, w formie pawilonu wybudowano też letnią czytelnię. Ponadto
założono rotundę, salon muzyczny i obudowano historyczną sadzawkę. Obec-
nie strefa parkowo-ogrodowa ma być poszerzona o tereny przylegające do
Parku Jekatierinowskiego w północnej części ul. Tryfonowskiej oraz o tereny
działki w pobliżu skrzyżowania Prospektu Olimpijskiego z ul. Durowa.

Północną część parku przekształcono w strefę zieleni, przeznaczoną
zarówno dla spacerowiczów, jak również pod obiekty socjalne i kulturalno-
oświatowe. Strefa roztacza się wokół kaplicy z popiersiem A. W. Suworowa,
leżącej na osi zasadniczej nowej części parku, wiodącej do właściwego Parku
Jekatierinowskiego.

Wspomniany teren tworzy jedyną w swoim rodzaju strefę rekreacyjną,
z wyjściami prowadzącymi na Prospekt Olimpijski, ul. Tryfonowską i ul.
Armii Radzieckiej, co w znacznej mierze wpływa na recepcję układu
parkowego jako bardzo harmonijnego, „przezroczystego”, w niczym nie za-

kłócającego porządku architekto-
nicznego całości. W projekcie
przewidziano utworzenie ogrodów
tematycznych, z przeznaczeniem dla
celów rekreacyjnych. Na
skrzyżowaniu bulwarów przy wejś-
ciu na Prospekt Olimpijski z ul. Try-
fonowską zostanie urządzone
rozarium od południa i wschodu
okolone roślinami iglastymi, nato-
miast w centrum socjalno-rehabili-
tacyjnym dla weteranów – ogród
nieustannego kwitnienia. Przy za-
chowanym stawku zakwitnie ogród
roślin wodnych i przybrzeżnych.

W zasadniczej części parku,
przylegającej do ul. Tryfonowskiej
rozciągać się będą zarośla bzu.
W centralnej części krajobrazowej
zaprojektowano amfiladę polan,
okolonych grupami drzew liścias-
tych i iglastych. Zróżnicowane
ścieżki spacerowe, przewidziane dla
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różnych grup wiekowych, zapewniają
różnorodność wrażeń i dają złudzenie
powiększonej przestrzeni parku.
W przyszłości zielona strefa parku
wzbogaci się o budowane Centrum
Kultury Ormiańskiej.

Przy ulicy Drugiej Mieszczań-
skiej (obecnie ul. Gilarowskiego) znaj-
duje się wspaniała świątynia św. Filipa,
metropolity Moskwy, wybudowana na
miejscu stacyjnej adoracji podczas
przenosin jego relikwii z Monasteru
Sołowieckiego do Soboru Zaśnięcia na
moskiewskim Kremlu 9 lipca 1652
roku. Cerkiew znajduje się w pobliżu
moskiewskiego centrum, tuż obok
stacji metra „Prospekt Pokoju”. Na tle
surowej bryły Kompleksu Olimpi-
jskiego jawi się niby perła niebywałej piękności, przyciągając wzrok zadzi-
wiająco lekką, czystą i harmonijną architekturą.

Św. Filip, metropolita Moskwy (imię świeckie Fiodor) wywodził się ze
znamienitego bojarskiego rodu Kołyczewów, zajmujących znaczące miejsce
w Dumie Bojarskiej przy dworze władców moskiewskich88. Urodził się
w 1507 roku. Jego ojciec, Stefan Iwanowicz, „mąż oświecony i pełen bo-
jowego ducha”, stopniowo przygotowywał syna do służby państwowej.
Wielebna zaś Barbara, matka Fiodora, kończąca swe dni jako mniszka o imie-
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88 Duma Bojarska – organ doradczy, funkcjonujący przy dworze wielkich książąt mo-
skiewskich i carów od  XIV w., przedłużając tradycje dumy, czyli rady książęcej, funkcjo-
nującej w historii Rusi już od  X w. Rada, jako organ arystokratyczny, nie odgrywała znaczącej
roli politycznej, miała jednak ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa.
Wzrosła na znaczeniu za panowania Iwana IV Groźnego. Rosyjski historyk Stefan We-
sołowski tak charakteryzuje działania dumy: „Koniecznie należy wskazać, iż dworzanie, któ-
rych car dopuszczał do rady, nie tworzyli ani kancelarii, ani grupy pracującej, ani swego przed-
stawiciela, ani archiwum. Car zgodnie z własnym zamysłem wyznaczał określonych uczest-
ników Dumy na realizację jego poleceń już to w Dźwinie, już to w Archangielsku,
w Nowogrodzie Wielkim itp.; jednych mianował posłami lub inne wyznaczał zadania”. Por.:
S. Wesołowski, Ród i przodkowie Puszkina w historii, Moskwa 1990, s. 170-171.



niu Warsonowia, zasiewała
w jego duszy ziarna pło-
miennej wiary i głębokiego
oddania Bogu.

Młody Fiodor Koły-
czew rozczytywał się
w Piśmie Świętym i księ-
gach Ojców Kościoła, na
których bazowała dawna
oświata ruska, spełniająca
się w Cerkwi i w Jej duchu.

Wielki książę mos-
kiewski Wasyl III Iwano-
wicz, ojciec Iwana Groź-

nego, zbliżył młodego Fiodora do dworu carskiego. Chłopca jednak nie wabiło
życie dworskie. Zdając sobie sprawę z próżności i grzeszności takiego życia,
Fiodor wciąż mocniej i mocniej zagłębiał się w lekturę duchową i odwiedzał
świątynie Boże.

Życie w Moskwie było dla młodego ascety ciężarem, dusza jego prag-
nęła mistycznych uniesień i modlitewnego zjednoczenia z Bogiem. Szczere
przywiązanie do niego młodego kniazia Iwana przepowiadało mu wielką
przyszłość w służbie państwowej, jednak poszukującego Grodu Niebiańskiego
młodzieńca nie mogła utrzymać ulotna wizja grodu ziemskiego.

W niedzielę, 5 czerwca 1537 roku, w świątyni, podczas sprawowania
Świętej Liturgii Fiodorowi zapadły w serce następujące słowa Zbawiciela:
„Nikt nie może dwom panom służyć” (Mt 6, 24). To one właśnie przesądziły
o dalszym losie przyszłego świętego. Pomodliwszy się serdecznie do cudo-
twórców moskiewskich, nie pożegnawszy się nawet z rodzicami, w zupełnej
tajemnicy, odziany niby wieśniak, opuścił Fiodor Moskwę, by przez pewien
czas ukrywać się przed światem w wiosce Chiży, niedaleko jeziora Onega,
zarabiając na życie pracą pasterza. Pragnienie doskonalenia duchowego przy-
wiodło go do znamienitego i znanego powszechnie Monasteru Sołowieckiego
na Morzu Białym. Tam dano mu do wypełniania najtrudniejsze posługi:
rąbanie drew, kopanie ziemi, pracę w młynie…

Gdy upłynęło półtora roku posługi, ihumen Aleksy, skłaniając się ku
prośbie Fiodora, dokonał mniszych postrzyżyn, nadając mu na dalsze życie
imię Filip z poleceniem przestrzegania posłuszeństwa w odniesieniu do starca
Jonasza Szamina, duchowego towarzysza błogosławionego Aleksandra
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Świrskiego (+ 1533, wspomnienie 30 sierpnia). Prowadzony doświadczoną
dłonią starców, mnich Filip wzrastał duchowo, modląc się i poszcząc.

Ihumen Aleksy posłał go do kuźni klasztornej. gdzie Filip, pracując
z ciężkim młotem w rękach, nie porzucił modlitwy nieustannej. Trudził się
także wypiekiem chleba. Za pokorę okazywaną podczas wypełniania obo-
wiązków piekarskich został nagrodzony znakiem niebiańskim. W monasterze
pokazywano później obraz Bożej Matki Chlebnej, poprzez który Królowa Za-
stępów Niebiańskich okazała łaskę pokornemu piekarzowi Filipowi. Z bło-
gosławieństwa ihumena św. Filip przebywał przez pewien czas w pustynnym
odosobnieniu, rozważając obecność Bożą i własną postawę duchową.

W Nowogrodzie Wielkim w 1546 roku arcybiskup Teodozjusz
wyświęcił Filipa na ihumena Monasteru Sołowieckiego. Nowo wyświęcony
ihumen starał się ze wszystkich sił pod-
nieść duchowe znaczenie monasteru
i jego założycieli – błogosławionych
Sabbacjusza i Zozyma Sołowieckich
(wspomnienie 27 września i 17 kwiet-
nia). Odnalazł ikonę Hodegetrii, przynie-
sioną na wyspę przez pierwszego
przełożonego monasteru bł. Sabbacjusza;
znalazł też kamienny krzyż, który stał
kiedyś  przed  celą  błogosławionego.
Dzięki niemu został odnaleziony
Psałterz, będący wcześniej w posiadaniu
bł. Zozyma (+1475) oraz szaty litur-
giczne, których do dzisiaj używają ihu-
meni podczas Służby Bożej w dniu
wspomnienia cudotwórcy.

Pod kierunkiem św. Filipa klasztor
odradzał się duchowo. W celu uporząd-
kowania w nim życia monastycznego
przyjęto nowy regulamin wewnętrzny.
Święty zbudował na archipelagu dwie wspaniałe świątynie – cerkiew refek-
tarzową Zaśnięcia Matki Bożej, konsekrowaną w 1557 roku i cerkiew
Przemienienia Pańskiego. Ihumen sam pracował jako zwykły budowniczy,
pomagając wznosić ściany Soboru Przemienienia. Pod północnym przy-
sionkiem przygotował dla siebie mogiłę, obok mogiły swego przewodnika
duchowego, starca Jonasza.
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Życie religijne w monasterze w owym czasie rozkwita. Wśród uczniów
świętego ihumena wyróżniali się błogosławieni Jan i Longin Jareńscy
(wspomnienie 3 lipca) oraz błogosławieni Wassian i Jonasz Piertomińscy
(wspomnienie 12 czerwca).

Dla zachowania w tajemnicy poziomu swego duchowego doskonalenia
św. Filip często udawał się w głuche i odludne okolice, niekiedy na odległość
dwu wiorst od klasztoru. Miejsce to nazwano później pustelnią św. Filipa. Jed-
nakże Pan przygotował świętego męża do jeszcze intensywniejszej posługi
i jeszcze znaczniejszego duchowego doskonalenia. O pustelniku sołowieckim
przypomniał sobie w Moskwie przyjaźniący się z nim w młodości Iwan
Groźny. Car spodziewał się odnaleźć w świętym Filipie wiernego sojusznika,
spowiednika, doradcę, który po pobycie w zaciszu klasztornym nie będzie
mieć niczego wspólnego z przekupnym i podstępnym bojarstwem.

Duchowa dosko-
nałość metropolity, wed-
le zamysłu Iwana
Groźnego, miała być jed-
nym, krótkim (acz zdecy-
dowanym) podmuchem
świętości, dzięki któremu
unicestwione zostaną
wszelkie nieczystości
moralne i wszelkie zło,
gnieżdżące się w Dumie
Bojarskiej. Wybór tak
świątobliwego człowie-
ka na metropolitę Cerkwi
Ruskiej wydawał się
Iwanowi wyborem opty-
malnym.

Filip długo wzbraniał przed przyjęciem tak ważnego, acz ciężkiego
brzemienia zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Nie czuł on też
duchowej bliskości z carem Iwanem. Starał się go na przykład przekonać, by
ten zlikwidował opryczninę, na co Groźny wszelkimi dostępnymi sposobami
starał się mu udowodnić pożyteczność jej działania dla kraju. Wreszcie groźny
car i święty metropolita doszli do ugody, że duchowny nie będzie się wtrącał
w sprawy opryczniny, ani w rządzenie państwem, że nie porzuci metropolii
w przypadku, gdy car nie zdoła spełnić jego życzeń, że mimo wszystko będzie
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oporą i powiernikiem carskim,
tak jak byli oporą moskiews-
kich władców poprzedni
metropolici. 25 lipca 1566
roku odbyła się się chirotonia
świętego Filipa na katedrę
Zwierzchników Moskiews-
kich, w poczet których i on
także miał niebawem zostać
zaliczony.

Iwan Groźny, jeden
z największych w historii,
a zarazem wielce kontrower-
syjnych władców rosyjskich,
żył bardzo intensywnie, był
utalentowanym pisarzem
i bibliofilem, sam niejed-
nokrotnie wtrącał się do sporządzania latopisów (i sam nagle zerwał nić
moskiewskiego latopisarstwa)89, interesował się szczegółami reguł monaster-
skich, nieraz zamyślając o tym, aby zrzec się tronu i wstąpić do monasteru.

Każdy krok na drodze służby państwowej, wszystkie zamierzenia, ma-
jące na celu generalną odbudowę całego państwa rosyjskiego i usprawnienie
życia jego mieszkańców Groźny starał się pojmować jako przejaw Zamysłu
Bożego, Boże działanie w procesie historycznym. Ulubione wzorce życia
duchowego czerpał od św. Michała Czernihowskiego (wspomnienie 20 wrześ-
nia) i św. Fiodora Czarnego (wspomnienie 19 września), którzy mężnie szli
do świętego celu pomimo różnorodnych przeciwieństw piętrzących się przed
nimi w  wypełnianiu obowiązków wobec Ojczyzny i Świętej Cerkwi. Im ciem-
niejsze chmury gromadziły się nad głową Groźnego, tym jego dusza konsek-
wentniej domagała się oczyszczenia i okupienia win. Gdy przybył na modlitwę
do Monasteru św. Cyryla Biełozierskiego90, zakomunikował ihumenowi Cyry-
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89 Po ukazaniu się poświęconej władcy Cesarskiej księgi (Carskoj knigi), latopisy na-
brały bardziej oficjalnego charakteru, stając się już to księgami dokumentalnymi, już to zbio-
rami literackimi autorstwa różnorodnych osób.

90 Cyrylo-Biełozierski Monaster Zaśnięcia Matki Bożej –  prawosławny klasztor męski
w mieście Kiriłłow, w obwodzie wołogodzkim. Zamknięty przez władze bolszewickie
w 1924 r., od tego czasu jest siedzibą muzeum.



lowi i starszyźnie chęć przyjęcia postrzyżyn mniszych. Dumny samowładca
przypadł do stóp przełożonego klasztoru i ten pobłogosławił jego zamierzenie.
Od tej pory car Iwan pisał: „ja, grzeszny, wyobrażam sobie, że w połowie
jestem już czerńcem”. Sama oprycznina została przez Groźnego zorgani-
zowana na wzór społeczności mniszej: po zbrojnej posłudze Bogu oprycznicy
mieli obowiązek zakładać szaty zakonne i udawać się do cerkwi na
nabożeństwo trwające od godziny czwartej do dziesiątej rano. Na tych „braci”,
którzy zaniedbywali modlitwę, nie pojawiając się o czwartej rano w cerkwi,
car ihumen rzucał klątwę.

Sam car z synami starał się gorliwie zanosić modły i śpiewać w chórze
cerkiewnym. Z cerkwi kierowano się zazwyczaj do refektarza. Gdy oprycznicy
jedli, car był przy nich. Resztki jedzenia skrzętnie zbierano i rozdawano że-
brakom zgromadzonym u wejścia do refektarza.

Car Iwan Groźny pragnął uchodzić za czciciela świętych ascetów,
nauczycieli pokuty, dlatego łzami skruchy chciał zmyć i wypalić grzechy
zarówno swoje, jak i swych towarzyszy, starając się jednocześnie wpoić
powszechne przekonanie, iż nawet bardzo okrutne jego poczynania miały na
celu pomyślność Rosji i zwycięstwo wiary prawosławnej.

Działania Iwana Groźnego w najbardziej jednoznaczny sposób można
ocenić po zapoznaniu się z tek-
stem jego Synodyku, w którym
tuż przed śmiercią na jego
polecenie sporządzono pełny
imienny spis osób zabitych przez
niego samego bądź przez jego
opryczników. Następnie spis
rozesłano po wszystkich
monasterach rosyjskich. Wszyst-
kie grzechy popełnione przeci-
wko narodowi Iwan brał na
siebie, prosząc świętych
mnichów o modlitwę do Boga
o wybaczenie dla jego zatraconej
duszy.

Samozwańcze wstąpienie
cara w szeregi mnichów,
mrocznym cieniem kładąc się na
sytuację Rosji, wywołało
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rozterkę w duszy świątobli-
wego Filipa, przekonanego
o tym, iż nie należy mieszać
tego co ziemskie z tym, co
niebiańskie, łączyć posługę
Krzyża z posługą miecza.
Tym bardziej że święty Filip
dostrzegał, jak wiele trudnej
do pojęcia złości i nienawiści
skrywa się pod czarnymi kap-
turami opryczników. Wszak
nie brakowało wśród nich
nawet zwyczajnych zabójców,
ogarniętych znieczulicą w bezkarnym przelewaniu krwi, nie brakowało
łapówkarzy, grabieżców umocnionych w swej postawie grzechu i przestęp-
czości. Za Bożym zrządzeniem historia często realizuje się rękami niegodnych,
którym Groźny stara się wysłużyć usprawiedliwienie, starając się „wybielić”
przed Bogiem swe grzeszne „czarne bractwo”. Jednak przelana w jego imieniu
dłońmi zbrodniarzy i fanatyków krew wołała o pomstę do nieba.

Sługa Boży Filip postanowił sprzeciwić się groźnemu carowi. Było to
związane z nową falą prześladowań w latach 1567-1568. Jesienią 1567 roku,
zanim car rozpoczął zbrojną wyprawę na Liwonię, dowiedział się o spisku bo-
jarów. Zdrajcy mieli zamiar porwać go i wydać polskiemu królowi, którego
wojska zmierzały ku rosyjskiej granicy. Iwan Groźny surowo rozprawił się ze
spiskowcami i znowu przelał wiele krwi. Posmutniał wtedy św. Filip, jednakże
świadomość kapłańskiej powinności podyktowała mu wystąpienie w obronie
prześladowanych.

Ostateczny rozłam między metropolitą a carem nastąpił wiosną 1568
roku. W niedzielę adoracji św. Krzyża, 2 marca 1568 roku, gdy car wraz
z oprycznikami pojawił się w Soborze Zaśnięcia, jak zwykle przyobleczonymi
w mnisze szaty, świątobliwy metropolita Filip odmówił mu błogosławieństwa
i publicznie potępił łamanie prawa, którego dopuścił się car wraz
z oprycznikami: „zaczął metropolita Filip z panem na Moskwie spór
o opryczninę”.

Demaskatorskie wystąpienie metropolity przerwało służbę cerkiewną.
Groźny powiedział zagniewany: „Więc nam się przeciwisz? Zobaczymy twar-
dość twoją! Zbyt łaskawy byłem dla was” – dorzucił car, co potwierdzają
naoczni świadkowie.
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Car zaczął przeja-
wiać jeszcze większe okru-
cieństwo w prześladowaniu
przeciwników. Jedna za
drugą odbywały się
egzekucje. Los metropolity,
spowiednika carskiego
również wydawał się
przesądzony. Jednak
Groźny chciał zachować
pozory porządku kanoni-
cznego. Duma Bojarska
posłusznie przyjęła
postanowienie o zorgani-

zowaniu sądu nad zwierzchnikiem Cerkwi Rosyjskiej. W obecności przerze-
dzonej Dumy odbył się sąd soborowy nad metropolitą Filipem. Nie zabrakło
też fałszywych świadków. Ku jego wielkiemu smutkowi byli wśród nich mnisi
z umiłowanego przezeń Monasteru Sołowieckiego, często jego uczniowie
bądź nowicjusze, którzy z jego rąk otrzymali mnisze postrzyżyny.

Świątobliwego Filipa obwiniano o szereg rzekomych przestępstw, z os-
karżeniami o czary włącznie. „Jam jest gościem na tej ziemi, podobnie jak oj-
cowie moi – pokornie odparł mąż Boży – gotów jestem cierpieć za prawdę”.
Podawszy w wątpliwość wszystkie oskarżenia, świątobliwy cierpiętnik
usiłował przerwać proces sądowy, oświadczając o dobrowolnym zrzeczeniu
się tronu metropolitalnego. Lecz rezygnacji nie przyjęto. Na męczennika
czekało nowe zhańbienie. Już po ogłoszeniu wyroku skazującego świątobli-
wego męża na dożywotni pobyt w ciemnicy, świętego Filipa zmuszono do
odprawienia Świętej Liturgii w Soborze Uspienskim. Było to 8 listopada 1568
roku. Gdy metropolita sprawował posługę ołtarza, do świątyni wdarli się
oprycznicy, publicznie odczytali wyrok sądu soborowego piętnujący metro-
politę, zerwali zeń szaty arcybiskupie, oblekli w łachmany, wypchnęli z cerkwi
i na chłopskich saniach przewieźli do Monasteru Objawienia Bożego.

Długo więziono męczennika w podziemiach monasterów moskiewskich,
nogi starca zakuwano w dyby, a ręce w kajdany, na szyję zaś nakładano ciężki
łańcuch. Wreszcie przewieziono go do Tweru i zamknięto w monasterze
zwanym „Otrocz”. Tam rok później, 23 grudnia 1569 roku, świątobliwy mąż
przyjął śmierć męczeńską z rąk Maluty Skuratowa. Trzy dni przed śmiercią
święty starzec przewidział koniec swego ziemskiego żywota i przyjął Komu-
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nię Świętą. Święte jego zwłoki początkowo pogrzebano w miejscowym
monasterze, za ołtarzem cerkwi. Później jednak, na prośbę mnichów
Monasteru Sołowieckiego, 11 sierpnia 1591 roku relikwie świętego przenie-
siono z Tweru na Wyspy Sołowieckie i złożone je pod posadzką przysionka
świątyni pw. św. św. Zozyma i Sabbacjusza.

29 kwietnia 1646 roku ihumen Monasteru Sołowieckiego, Ilja, otrzymał
pismo od patriarchy Joasafa II w sprawie uroczystego otwarcia trumny ze
zwłokami świętego Filipa. 31 maja zwłoki przełożono do nowej raki
i umieszczono do adoracji w soborze Przemienia Pańskiego.

W 1652 roku z inicjatywy metropolity Nowogrodu Wielkiego i Wielkich
Łuków Nikona (przyszłego patriarchy) relikwie św. Filipa przeniesiono do
Moskwy i 9 lipca, w pobliżu Rogatki Krzyżowej, zwanej Troicką, car Aleksy
Michajłowicz wraz z licznym duchowieństwem oddał im hołd. Do rąk
świętego panujący włożył list pokutny, w którym prosił o odpuszczenie
grzechów swego pradziada Iwana
Groźnego.

Na soborowym placu Kremla
relikwie stały przez dziesięć dni, po
czym przeniesiono je do Soboru Us-
pieńskiego i tam złożono przy połud-
niowym wejściu ołtarzowym.

Wspomnienie św. Filipa
Cerkiew Rosyjska obchodziła
dwukrotnie: 23 grudnia i 17 lipca; na
podstawie carskiego rozporządzenia
z 1669 roku wspomnienie to przenie-
siono na 9 stycznia (upamiętnienie
błogosławionej śmierci świętego) i na
3 lipca (dla upamiętnienia prze-
niesieni świętych relikwii) według
starego stylu.

Początkowo po przeniesieniu
relikwii świętego Filipa do Moskwy
w 1652 roku wybudowano drewnianą
cerkiew. Świątynię pw. św. Filipa
wzniesiono na terenie należącym do
Monasteru Troicko-Siergijewskiego.
Służbę Bożą sprawowano w niej do
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1689 roku, a gdy
cerkiew zmurszała,
rozebrano ją, by w 1691
roku wznieść
murowaną. Boczną
kaplicę pw. Aleksego
Wyznawcy, zwanego
Człowiekiem Bożym
poświęcono w 1710
roku. W czterdzieści lat
później proboszcz
parafii Iwan Fiodorow
wraz z wiernymi
poprosił o przebudowę
tejże kaplicy.

W czasie spra-
wowania posługi przez metropolitę moskiewskiego Platona (Lewszyna),
w 1777 roku rozpoczęto przebudowę cerkwi. Do wykonania prac zaan-
gażowano znanego architekta Matwieja Kazakowa. Zaproponował on, by za-
chować monasterski refektarz, a rozebrać główną część świątyni, pochodzącą
z końca XVII wieku.

Dokumenty Duchownego Konsystorza Moskiewskiego świadczą, że
wzmiankowaną cerkiew „pobudowano w 1788 roku staraniem kapłanów
Maksyma Dionisijewa i Jana Siergiejewa przy wsparciu parafian i postronnych
darczyńców”. W latach pięćdziesiątych XVIII wieku Maksym Dionisijew
wzmiankowany jest jako diakon cerkwi św. Filipa. Na początku lat
sześćdziesiątych tegoż stulecia figuruje jako kapłan tejże świątyni. Ojciec
Maksym znany był ze swej rzutkości i cieszył się wielkim poważaniem wśród
parafian.

W okresie zarządzania parafią przez o. Maksyma mury cerkwi św. Filipa
zmurszały i wymagały natychmiastowej przebudowy, o czym świadczy pety-
cja urzędującego proboszcza i parafian, złożona na ręce metropolity
moskiewskiego i kałuskiego Platona: „Dwudziestego dnia miesiąca stycznia
Roku Pańskiego 1777 przy pomocy składanej na ręce  Waszej Eminencji
pokornej naszej prośby zwraca się uwagę na szereg uszkodzeń, jakie
odnaleziono w cerkwi parafialnej, w szczególności zaś w miejscu Świętego
Ołtarza, gdzie od samego niemal fundamentu aż do sklepienia dają się za-
uważyć niemałe rozszczepienia w murze, które od czasu do czasu ulegają
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poszerzeniu, powodując ogromne zagrożenie. Po dokonanym za naszą zgodą
przez architekta Matwieja Fiodorowicza Kazakowa przeglądzie okazało się,
że uszkodzenia owej cerkwi spowodowane są słabymi fundamentami, dlatego
zdaniem architekta konieczne jest obecną cerkiew wraz ze starym ołtarzem,
wyłączając refektarz i kaplicę boczną, całkowicie rozebrać aż do fundamentu
i pobudować na nowo. Obecnie, sprzyjając Bożemu wsparciu i Waszemu ar-
cypasterskiemu błogosławieństwu, zebrano i przygotowano zarówno materia-
ły, jak też pieniądze (w sumie ponad pięć tysięcy rubli). Dopraszamy się z na-
jwyższą pokorą u Waszej
Eminencji, miłościwego ar-
cypasterza, łaskawego zez-
wolenia, aby obecną
cerkiew parafialną roze-
brać i na nowo ją odbu-
dować”91.

Budowa wedle pro-
jektu M. F. Kazakowa i pod
kierownictwem architekta
Siemiona Karina trwała
dziesięć lat. W 1787 roku
w Słobodzie Mieszczań-
skiej oddano do użytku ws-
paniałą świątynię w stylu
wczesnego klasycyzmu.
Cerkiew – na miejscu
starej, pochodzącej z XVII stulecia (z refektarzem z 1752 roku), nosząca to
samo wezwanie, św. Filipa, metropolity – zamyślano początkowo jako cerkiew
domową przedstawicielstwa (podworia) metropolity Platona, jednak projekt
siedziby przedstawicielstwa nie został zrealizowany.

Wewnętrzny wystrój cerkwi zadziwiał bogactwem sztukaterii, półkolis-
tością kolumn, wysoką jasną kopułą, poprzecinaną lukarnami92. Warto dodać,
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Car Iwan IV Groźny prosi ihumena Monasteru św. Cyryla
Biełozierskiego o przyjęcie go do stanu mniszego.

Malarz Klaudiusz Lebiediew, 1898 r.

91 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 293, dział 122, sprawa 43, karta 1-3.
92 Lukarna – w domach prywatnych: pionowe okienko dachowe, wywodzące się

z francuskiego gotyku; w świątyniach, nazywane niekiedy oknami latarniowymi, oświetlają
strop świątynny w przeciwieństwie do witraży, oświetlających wielobarwnie wnętrze. Obecnie
zarówno lukarny, jak i okna latarniowe pozbawione są ozdób, pełniąc jednak nadal swą prak-
tyczną rolę.



iż ta wspaniała harmonia form architektonicznych powodowała wspaniały
efekt akustyczny.

Ikonostas jedynie w swej najniższej partii zaprojektowany był przez
Kozakowa. Górna jego część została wypełniona dopiero pod koniec XIX
wieku.

Poświęcenia odbudowanej świątyni dokonano w 1788 roku. W 1827
roku do refektarza dobudowano drugą kaplicę boczną – pw. św. Sergiusza

z Radoneża. Fundatorem kaplicy
był książę Dołgorukow. W XIX
wieku na ziemi należącej do
cerkwi pobudowano domy dla
niższego  kleru. W 1889 roku
z inicjatywy kupca N. F. Stie-
panowa na terenie cerkiewnym
zbudowano przytułek dla star-
ców.

W 1896 roku przy cerkwi
św. metropolity Filipa na terenie
Słobody Mieszczańskiej otwarto
szkołę cerkiewno-parafialną,
o czym donosiły „Moskiewskie
Wiadomości Cerkiewne”: „Mi-
niony rok szkolny 1896/1897 za-
znaczył się w pamięci otwarciem
kilku nowych szkół cerkiewno-
parafialnych w eparchii
moskiewskiej, zarówno w samej
stolicy, jak i w innych powiatach
guberni. W Moskwie na początku
roku szkolnego otwarto szkołę

cerkiewno-parafialną przy cerkwi św. Filipa w Słobodzie Mieszczańskiej.
Nowo otwarta placówka prowadzi swą działalność pod kierunkiem rady
Bractwa Nauczycieli i Nauczycielek im. św. św. Cyryla i Metodego...”93.

Oprócz szkoły cerkiewno-parafialnej w parafii działał sierociniec św.
Mikołaja pod zarządem Moskiewskiego Towarzystwa Dobroczynności,
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Święty Filip demaskuje cara Iwana Groźnego.
Malarz A. Orłow, XIX w.

93 Otkrytije nowoj cerkowno-prichodskoj szkoły, „Moskowskije Cerkownyje Wiedo-
mosti”, Moskwa 1897, nr 39, s. 518.



miejska szkoła elementarna
i kolejarska szkoła za-
wodowa. Katechetami
w nich byli duchowni
cerkwi św. Filipa.

Na przełomie lutego
i marca 1898 roku
duchowieństwo i starosta
cerkiewny moskiewskiej
cerkwi pw. św. Filipa przy
ul. Mieszczańskiej zwrócili
się z prośbą o „pozwolenie
na zastąpienie istniejących
pieców powietrznych,
z uwagi na ich zużycie,
nowymi na starych miejs-
cach; na dokonanie prze-
róbek w refektarzu cerkiewnym i w kaplicy pw. św. Aleksego: obłożenie ist-
niejących ścian cegłą o grubości jednego arszyna94, rozebranie ceglanych
sklepień łukowych i zastąpienie ich nowymi ceglanymi sklepieniami ża-
glowymi; rozszerzenie rozpiętości łuków, zlikwidowanie prześwitu okien-
nego; na tymczasowe rozebranie ikonostasu w kaplicy św. Aleksego oraz
odnowienie malowideł ściennych, na odbudowanie ikonostasu, po uprzednim
jego oczyszczeniu i pozłoceniu, w tej samej formie i tych samych rozmiarów
jak obecnie”95.

Powierzchnia placu wokół cerkwi św. Filipa wynosiła 2149 sążni
kwadratowych96. Domy dla duchowieństwa na placu cerkiewnym zbudowano
ich staraniem w różnych okresach i stanowiły one własność cerkwi. Na placu
znajdowały się inne budynki. Jednym z nich był drewniany dwukondygna-
cyjny dom, którego pierwszą kondygnację wzniesiono w 1889 roku ze środ-
ków byłego starosty cerkiewnego Nikity Frołowicza Stiepanowa. W jednej jej
połowie mieścił się przytułek dla starców, a w drugiej połowie jedno
mieszkanie zajmowała prosfornica, drugie zaś stróż cerkiewny. Druga kondy-
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Ostatnie chwile metropolity Filipa.
Malarz Nikołaj Niewrew, 1898 r.

94 Arszyn – dawna rosyjska miara długości wahająca się w granicach 71,11-81,5 cm.
95 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 434, dział 3, sprawa 63, dokument 1-4.
96 1 sążeń kwadratowy równa się 4,5522 m2.



gnacja była nadbudowana w 1897 roku
dzięki środkom byłego starosty
cerkiewnego i tajnego radcy97 Jana An-
driejewicza Koleśnikowa, „by w jednej
jej połowie mieściła się szkoła
cerkiewno-parafialna, natomiast drugą
należało wynajmować w celu utrzyma-
nia szkoły”. Na placu cerkiewnym
znajdowały się jeszcze dwa domy
cerkiewne i stróżówka.

W parafii św. Filipa Metropolity
w XVIII wieku domy posiadali parafia-
nie, należący do znamienitych rodów:
major Fiodor Fiodorowicz Buturlin,
premier-major książę Sergiusz Alek-
siejewicz Kozłowski, tajny radca
i kawaler licznych orderów Piotr
Iwanowicz Wyrubow, panna Zofia
Nikołajewna Bachmietiewa, pod-
pułkownik Aleksander Iwanowicz
Strugowszczykow, porucznik Mikołaj

Michajłow syn Tatiszczewa, kapitan sztabowy Sergiusz Piotrowicz Wyrubow,
książę Piotr Borysowicz Golicyn, generał Fiodor Tołstoj. Oprócz szlachty
i wojskowych parafianami byli też kupcy, mieszczanie, rzemieślnicy, chłopi.
Ogółem parafia św. Filipa Metropolity w 1916 roku liczyła 1250 wiernych98.
Po rewolucji 1917 roku dla Cerkwi nastąpił niespokojny okres. Do czasu
zamknięcia cerkwi św. Filipa w 1939 roku wiele rzeczy zostało nietkniętych.
Jednakże już podczas układania szyn tramwajowych rozebrano część
ogrodzenia wraz z bramą.

W czasach powojennych w miejscu podwórzy duchowieństwa wznie-
siono szkołę. Gdy zaczęto budować kompleks sportowy „Olimpijski”, zbu-
rzono wszystko oprócz cerkwi. Budynek świątyni przetrwał i w kwietniu 1991
roku rozpoczął swe nowe życie, gdy wznowiono tam Służbę Bożą. 16 lipca
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97 Tajny radca – tytuł honorowy w krajach niemieckojęzycznych, w Skandynawii oraz
Rosji dla podkreślenia szczególnego znaczenia i dokonań danego urzędnika państwowego;
często wiązał się z określonym resortem (przypis tłumacza).

98 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 2126, dział 1, sprawa 1067.

Wnętrze cerkwi św. Filipa, metropolity.
Początek XX w.



1992 roku, w dzień święta prze-
niesienia relikwii św. Filipa, świątynię
poświęcił Najdostojniejszy Patriarcha
Moskwy i całej Rusi Aleksy II.

W 1993 roku zaczęto odzyski-
wanie terenu cerkiewnego: od ołtarza
odsunięto tory tramwajowe, a na ich
miejscu urządzono niewielki gazon.
W ten sposób oddalono niebez-
pieczeństwo dalszego pękania ścian na
skutek wibracji od przejeżdżających
tramwajów. Tego samego roku w cen-
tralnej części cerkwi odrestaurowano
mozaikę posadzkową.

We wrześniu 1993 roku pod
kierunkiem konserwatora dzieł sztuki
Wiktora Fiłatowa sporządzono szkice
do malowidła ściennego w kaplicy św.
Sergiusza z Radoneża. W grudniu malo-
widło ukończono. Kaplicę św. Alek-
sego, Człowieka Bożego, wymalowano
pod kierunkiem malarza ikon Innocentego Jarosławcewa. Ikonostasy w kap-
licy północnej i południowej wykonał malarz ikon N. I. Archipow z Sofrina99.
W 1994 roku konsekrowano kaplicę św. Sergiusza i obecnie Święta Liturgia
sprawowana jest kolejno we wszystkich ołtarzach.

Gdy w świątyni wykonano większość prac restauratorskich, jej pro-
boszcz, wówczas jeszcze zwyczajny ksiądz – ijerej Marek Klimienko poddał
myśl duchowego złączenia Syberii z Moskwą. Bardzo szybko idea ta zmate-
rializowała się w postaci kaplicy pw. Świętych Syberyjskich i dwóch bu-
dynków „Syberyjskiego Przedstawicielstwa (Podworia)”. Budowę całego
kompleksu zakończono w 1997 roku.

Największą rolę w dziele odrodzenia świątyni (podjęcie prac konserwa-
torskich i założenie parafii) odegrała żarliwość pierwszego proboszcza parafii
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99 Sofrino – miejscowość na linii Moskwa – Jarosław w obwodzie moskiewskim, ist-
niejąca już w XVII w. jako miasto prywatne. Obecnie osiedle na prawach miejskich, ok. 15
tys. mieszkańców. Zachowany barokowy pałac pierwotnych właścicieli miasta.

Na pierwszym planie fragmentcerkwi
św. Filipa, metropolity moskiewskiego.
Fotografia Borysa Ignatowicza, 1937 r.



św. Filipa Metropolity,
hieromnicha Marka (Kli-
mienki). Bardzo wcze-
śnie odszedł on do
wieczności (6 paździe-
rnika 1998 roku,
w wieku czterdziestu
lat), jednakże w tym
krótkim czasie wiele
zdążył uczynić dobrego.
Najbliższym jego po-
mocnikiem w odrodze-
niu cerkwi był obecny
starosta cerkiewny
Włodzimierz Iwanowicz
Akińszyn. W lutym 2003
roku rozpoczęto malo-

wanie centralnej części świątyni, pomiędzy kaplicami św. Sergiusza i św.
Aleksego, pod kierunkiem malarza ikon Władimira Jermiłowa, zakończono
zaś w początkach 2005 roku. Odnowiona świątynia znów cieszy oko i serce
zarówno mieszkańców Moskwy, jak i stołecznych przybyszów swoim niepow-
tarzalnym pięknem, a wszyscy wierni o każdym czasie mogą tam wznosić swą
cichą modlitwę100.

Po zachodniej stronie cerkwi św. Tryfona w Naprudnym znajdują się
ulice Troickie, które nazwę swa zawdzięczają znajdującej się tu w XVII wieku
na gruntach Monasteru Troicko-Sergijewskiego czarnej Słobody Troickiej.
W sąsiedztwie stały budynki Troickiego przedstawicielstwa arcybiskupiego
(podworia), które w 1815 roku stało się przedstawicielstwem Metropolity
Moskiewskiego. Do chwili obecnej zachowały się budynki przedsta-
wicielstwa, gdzie mieściła się również cerkiew domowa św. Sergiusza.

Słoboda Troicka początkowo należała do wsi Naprudne, potem zaś do
woźniców Słobody Perejasławskiej. W 1609 roku część słobody odstąpiono
Monasterowi Troickiemu, zachowując taki stan posiadania aż do wybuchu re-
wolucji.
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100 Cerkow' Swiatitiela Filippa Mitropolita w Mieszczanskoj słobodie, Moskwa 2007,
s. 25-28.

Cerkiew św. Filipa w Słobodzie Mieszczańskiej.
Fotografia z 1980 r.



Drewnianą cerkiew Troicką wraz z kaplicą pw. św. św. Sergiusza
i Nikona z Radoneża znano już w 1631 roku. Murowaną cerkiew pobudowano
około 1696 roku, a w 1726 roku dobudowano dzwonnicę.

Monaster Troicko-Siergijewski posiadał w Moskwie przedstawicielstwo
lub „zajazd przybyszów” nawet na samym Kremlu. Znajdowało się ono
w pobliżu Kurzej Bramy, którą później nazwano Troicką.

Pomiędzy oboma przedstawicielstwami (podworiami) i Ławrą Troicko-
Siergijewską istniało bardzo dogodne połączenie Drogą Troicką (Jarosławską),
wiodącą od Kremla przez Bramę Nikolską, następnie po ulicy Nikolskiej
w Kitaj-gorodie, potem ulicą Srietieńską, by wjechać pod Wieżę Suchariewską
i dalej po ul. Pierwszej Mieszczańskiej pod samą Rogatkę Troicką, wiodącą
do miejsca zwanego „Przy Krzyżu”.

Pomiędzy ulicami Pierwszą i Drugą Mieszczańską, w niewielkim od-
daleniu od cerkwi św. Filipa znajdowała się obecnie utracona cerkiew świętych
Adriana i Natalii w Słobodzie Mieszczańskiej. Dziś w miejscu, gdzie znaj-
dowała się cerkiew, znajduje się skwer pomiędzy domami nr 11 i 13 na
Prospekcie Pokoju. Murowana świątynia pochodziła z 1672 roku. Wezwanie
cerkwi miało uhonorować nową carycę Natalię Kiryłownę, poślubioną carowi
Aleksemu Michajłowiczowi 22 stycznia 1671 roku. W 1703 roku do cerkwi
dobudowano refektarz i dzwonnicę z dachem namiotowym, ozdobioną
kaflami. W połowie XVIII wieku obszerny podwórzec cerkiewny otrzymał
żelazne ogrodzenie na murowanych słupach – jedno z lepszych jak na owe
czasy.
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Widok na cerkiew św. Filipa, metropolity moskiewskiego w Słobodzie Mieszczańskiej.
2007 r.



W latach 1833-
-1835 do refektarza
dobudowano jeszcze
jedną kaplicę pw. św.
Mikołaja. Kaplicę bocz-
ną św. św. Adriana i Na-
talii poświęcono pono-
wnie po zakończeniu
rekonstrukcji 3 grudnia
1850 roku.

W latach 1881-
-1882 przyozdobiono
malowidłami zakrystię
i bibliotekę.

Zgodnie ze wspo-
mnieniami księdza
Michaiła Wasniecowa,
syna malarza Wiktora
Wasniecowa, w świątyni
znajdował się obraz
„Chrystus Ukrzyżo-
wany” autorstwa jego
ojca101. Cerkiew została
zburzona w 1936 roku,
a ikonę świętych Adria-

na i Natalii przeniesiono do nigdy niezamkniętej i działającej też obecnie
cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej i umiesz-
czono na południowej ścianie refektarza.

Wszystkie cztery ulice Mieszczańskie wychodziły na Plac Suchariewski,
gdzie znajdowała się też główna osobliwość tejże słobody – Baszta
Suchariewska, pełniąca pierwotnie rolę bramy wiodącej do Grodu Ziemnego.

„Gród otoczony jest ziemnym wałem w kształcie koła, który zajmuje
znaczną część powierzchni miasta za rzeką Moskwą przecinając ją od jednego
brzegu po drugi. W ten sposób cały obszar miasta Moskwy posiada kolisty
kształt. Najazd Tatarów krymskich i straszliwe spustoszenia skłoniły cara
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101 W. M. Wasniecow, Russkij chudożnik Wiktor Michajłowicz Wasniecow, Praga 1948.

Widok w kierunku północnym na Rogatkę Krzyżową; na hory-
zoncie widać dwie wieże ciśnień w pobliżu Dworca Ryskiego. Na
wprost biegnie ulica Pierwsza Mieszczańska (z prawej strony rzuca
się w oczy Ogród Botaniczny Uniwersytetu Moskiewskiego). Pier-
wsza z lewej widnieje dzwonnica o dachu namiotowym, należąca
do świątyni pw. św. św. męcz. Adriana i Natalii w Słobodzie
Mieszczańskiej (zburzona w 1936 r.).

Obecnie ulica na zdjęciu nosi nazwę Prospektu Pokoju i obej-
muje odcinek od Pierścienia Sadowego do Trzeciego Pierścienia
Transportowego. Teraz po lewej stronie zobaczylibyśmy kompleks
sportowy „Olimpijski” i wieżę telewizyjną Ostankino, a za nimi
odpowiednio Zagajnik Marii i Ostankino. Fotografia z 1914 r.

Źródło: www.retromoscow.narod.ru



Fiodora Iwanowicza do usypania w 1591 i 1592 roku wału i umocnienia go
drewnianym częstokołem na wysokości wylotu Drogi Troickiej, a w czasie
panowania Iwana i Piotra Aleksiejewiczów w latach 1602-1695 wzniesiono
na tym miejscu wysoką, nawiązującą do stylu gotyckiego basztę, nazwaną
Suchariewską, od imienia strzelca [Laurencjusza] Suchariewa, który nigdy nie
był uczestnikiem buntów, jakie w owym czasie zdarzały się w carskich
pułkach, a koszary pułkowe miał właśnie w tym miejscu, gdzie pobudowano
basztę. Obecnie znajduje się w niej Urząd Admiralicji. W planach Komisji do
spraw Rozwoju Urbanistycznego Moskwy i Petersburga wał miał wytyczać
granicę między miastem i przedmieściami. We wskazanej części znajdują się
następujące monastery: Nowy Monaster Najświętszego Zbawiciela, św. Szy-
mona, św. Daniela, św. Andronika, Doński, Pokrowski, Nowodziewiczy, Matki
Bożej Cierpiącej, Cudownego Poczęcia; do nich dołącza siedziba arcybiskupa
krutickiego, znajdująca się na krańcach miasta, na wysokim, stromym brzegu
rzeki Moskwy.

Spośród zaś przed-
mieść, nazywanych słobo-
dami, znaczna część ich
terenów przylega do rzeki
tego samego co Moskwa
imienia, gdzie miejsce swe
mają kowale. A jest to Sło-
boda Mieszczańska za
Basztą Suchariewską; wieś
Monasteru Pokrowskiego,
zwana wcześniej Rub-
cowo; Słoboda Czerwona
nad stawem Czerwonym,
gdzie znajduje się drewnia-
ny pałac; Taganka za rzeką
Jauzą, nad którą we
wschodniej stronie miasta leży Słoboda Niemiecka. Dobre położenie słobód
wynika z biegu okalającej je rzeki. Wybudowane dla urzędujących senatorów
stare komnaty, kompleks pałacowy Le Forta i wcześniejszy pałac żółty oraz
liczne, pięknie pobudowane domy, przydają dzielnicy schludnego wyglądu.
Naprzeciw tej słobody, po lewej stronie, rozciąga się architektoniczny kom-
pleks wspaniałego pałacu carycy Katarzyny, obok którego znajduje się prze-
stronny sad.
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Podworie (przedstawicielstwo) Ławry Troicko-Siergijewskiej
w Moskwie, świątynia Trójcy Życiodajnej



Całe miasto, prócz Wału Ziem-
nego, obwiedzione było też tak
zwanym Wałem Kamer-Kolegialnym,
w którego skład wchodziło 21 strażnic.
Wszystkie obiekty na tym terytorium
miały między sobą dobrą komunikację
– 25 głównych i 61 średniej długości
ulic oraz 672 zaułki”102.

Baszta Suchariewska stanowiła
pamiątkę po stacjonującym w tym
miejscu pułku stolnika i pułkownika
Laurencjusza Suchariewa. Początkowo
była to drewniana Baszta Srietieńska,
wzniesiona w latach 1591-1592,
stanowiąca część warowni zwanej Sko-
rodom albo Gród Drewniany.
W pobliżu drewnianej baszty przy
Bramie Srietieńskiej wiodącej do
Grodu Drewnianego, w 1613 roku
mieszkańcy Moskwy wyszli na powi-

tanie wybranego na cara Michała Fiodorowicza Romanowa.
Warownia spłonęła w 1611 roku, na jego zaś miejsce pod koniec lat trzy-

dziestych XVII wieku usypano nowy wał ziemny, na którym postawiono
drewnianą palisadę z wieżami wjazdowymi.

W okresie zaostrzenia stosunków pomiędzy Piotrem I a regentką Zofią
na jaw wyszedł spisek strzelecki. Dowiedziawszy się o nim car rychło opuścił
Preobrażenskoje i udał się do Monasteru Troicko-Siergijewskiego. Tu przyszły
mu z pomocą pułki ćwiczebne („pocieszne”), a spośród pułków strzeleckich
jako pierwszy po jego stronie stanął pułk Laurencjusza Suchariewa.

W latach 1692-1695 imperator Piotr I w miejscu drewnianej baszty przy
wjeździe ze Srietienki na Drogę Troicką wybudował dwukondygnacyjne
kamienice z przejazdem na przestrzał i trzykondygnacyjną basztę.

„W latach 1692-1695 Piotr I przy głównej drodze z Europy Zachodniej
do Moskwy, przy szlaku wiodącym od Morza Białego do Bramy Srietieńskiej
Grodu Ziemnego wybudował murowaną bramę – dwukondygnacyjne

120

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

Baszta Suchariewska. Zburzona w 1936 r.
jako symbol dziedzictwa carskiego

102 Rosyjskie Archiwum Państwowe Akt Dawnych, zbiór 197, dział I, nr 35, cz. I.
Założenie stołecznego miasta Moskwy. Teki Malinowskiego.



kamienice i trzykondygnacyjną wieżę ponad nimi. W środku pierwszej kondy-
gnacji kamienic znajdowała się brama, zamykana na noc na żelazne zasuwy.
Basztę prawdopodobnie budował M. Czegłokow, przy bezpośrednim udziale
samego Piotra. Napis na dwóch marmurowych tablicach nad wejściem głosił:
«Z polecenia Najdostojniejszych, Najłaskawszych, dzierżących ster rządów
Carów i Książąt Joana Aleksiejewicza i Piotra Aleksiejewicza, wszystkich
Wielkiej, Małej i Białej Rosji władców, dla Strzeleckiego Prikazu, na którego
czele stał Jan Borysowicz Trojekurow». «Wybudowana została w drugim
pułku strzeleckim w Grodzie Ziemnym Brama Srietieńska, a nad tą bramą
komnaty i wieża zegarowa, po obu zaś jej stronach małe wartownie, i spichrz
skarbowy. Z tyłu bramy,
wkierunku Słobody
Mieszczańskiej wzniesiono
kaplicę z celami dla
mnichów z monasteru św.
Mikołaja (Nikołajew-
skiego) na Piererwie, a bu-
dowę tę rozpoczęto latem
roku 7200, zakończono
w 7203 roku, gdy pułkiem
dowodził stolnik i puł-
kownik Laurencjusz Pank-
racewicz, syn Suchariewa».
Pułk strzelecki pełniący
przy bramie służbę war-
towniczą, nazwę swą za-
wdzięczał pułkownikowi Suchariewskiemu, a miejsce stacjonowania nazwano
Suchariewo. Zwyczaj taki panował też w innych pułkach strzeleckich. Miejsca
stacjonowania pułków w obrębie Wału Ziemnego brały nazwy od nazwisk
pułkowników: Zubowo, Lewszyno itp. Naturalną rzeczą było, że Bramę Srie-
tieńską do Grodu Ziemnego, wzniesioną przez Piotra Wielkiego w kształcie
murowanej baszty zaczęto nazywać Basztą Suchariewską”103.

Wdzięczny Suchariewowi za wierność imperator Piotr I postanowił upa-
miętnić jego czyny tablicą kommemoratywną na baszcie z informacją, że
w tym miejscu stacjonował pułk strzelecki pod wodzą pułkownika Lau-
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103 P. W. Sytin, Istorija płanirowki i zastrojki Moskwy, t. 1, Moskwa 1950, s. 167–168.

Cerkiew św. św. męcz. Adriana i Natalii 
w Słobodzie Mieszczańskiej. Fotografia z 1888 r.



rencjusza Suchariewa.
Mieszkańcy Słobody Mie-
szczańskiej polubili Basztę
Suchariewską, nazywając
ją „żoną Iwana Wielkiego”
lub „siostrą Baszty
Mieńszykowa”. Wokół
baszty rozbrzmiewał gwar
Targu Suchariewskiego,
średniowiecznego rynku,
bazaru…

Obszerne pomie-
szczenia baszty imperator
Piotr przeznaczył na szkołę
matematyczną i nawiga-
cyjną, zanim w 1715 roku
nie przeniósł jej do Stolicy
Północnej – Petersburga.
Następnie przeniesiono doń
Admiralicję, która urzę-
dowała tam do 1806 roku.
W okresie panowania Pio-
tra I w baszcie znajdowały

się też obserwatoria astronomiczne; tutaj przechowywano narzędzia niezbędne
do pracy naukowej, tutaj mieściła się pełna bezcennych skarbów biblioteka.
W dolnej kondygnacji znajdował się globus miedziany, przywieziony jeszcze
carowi Aleksemu Michajłowiczowi z Holandii.

W baszcie, wysokiej niemal na 100 metrów nad poziom rzeki Moskwy,
pod kierunkiem Jakuba Bruce'a104 pracowało obserwatorium astronomiczne.
W 1706 roku w obserwatorium tym po raz pierwszy dokonano naukowego
opisu zaćmienia Słońca. Jednak carskiego współpracownika Bruce'a lud
powszechnie uważał za szarlatana, czarnoksiężnika, opętanego przez złego
ducha czarownika, a jego astronomiczne i alchemiczne doświadczenia
przeprowadzane w Baszcie Suchariewskiej – za szarlataństwo.
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104 Jakub Bruce (1670-1735) – rosyjski feldmarszałek, hrabia i inżynier wojskowy,
uczony i dygnitarz państwowy, syn szkockich emigrantów; jeden z najbliższych współpra-
cowników imperatora Piotra I i twórca artylerii rosyjskiej.

Widok w kierunku trzech dworców kolejowych. Poniżej
Plac Wielki Suchariewski i znaczna część Rynku Suchariew-
skiego na Pierścieniu Sadowym, naprzeciw szpitala w Szere-
mietiewie (dawna rezydencja hr. Szeremietiewa, obecnie Insty-
tut Sklifosowskiego, zwany popularnie „Sklifem”). „Wzniesie-
nie” w kształcie piramidki w centrum – prawdopodobnie wieża
przebudowywanego Dworca Riazańskiego (obecnie Kazań-
skiego). Po lewej stronie za kopułą „Sklifa” znajduje się dzwon-
nica cerkwi Przemienionego Zbawiciela przy ulicy Zbawiciela
(zburzona w 1937 r.).

Zdjęcie z 1914 r.
Źródło: www.retromoscow.narod.ru



W 1828 roku, wykorzystując wyjątkową wytrzymałość fundamentów,
w baszcie zamontowano dwa żeliwne zbiorniki wodociągu mytiszczańskiego.
Do 1893 roku baszta pełniła rolę wieży ciśnień, zasilającej fontanny miejskie.

Szczególną rolę wymyślono baszcie w czasach radzieckich. W1925 roku
zaadaptowano ją na siedzibę Muzeum Komunalnego. Znany piewca Moskwy
Władimir Gilarowski po wizycie w nowym muzeum pozostawił mu taką,
jakże typową dla ówczesnego stylu, wierszowaną laurkę:

Woda źródlana
kiedyś poiła
moskiewską brać,
niepokonana
dziś nowa siła
tu będzie trwać.

Inicjator projektu, historyk
Moskwy Piotr Wasiliewicz Sytin
z całego serca i z całej duszy zaan-
gażował się w tworzenie muzeum.
Zamierzał organizować bogate wys-
tawy, wykłady, a teren wokół baszty
pragnął wykorzystać na rekon-
strukcję niewielkiego zakątka starej
Moskwy. Niestety, żadnego z tych
przedsięwzięć nie udało się zreali-
zować: Sytina zwolniono z mu-
zeum, a basztę rozebrano.

Wspomniany pisarz W. Gi-
larowski z wielkim nieukon-
tentowaniem pisał o zburzeniu Baszty Suchariewskiej w liście do córki: „Już
ją niszczą. W pierwszej kolejności zdjęto z niej zegar, potem zniszczono
ganek, zwalono i połamano iglicę, rozebrano cegła po cegle górne kondy-
gnacje, by z dnia na dzień unicestwić jej wspaniałą, różowa bryłę…

Coś okropnego! W purpurze i pięknie
Słońca zachodu skąpana ponętnie
Teraz w ruinie… Zapłakać najchętniej!
Wszak pomnę jeszcze, a pomni to każdy
Wzniosłą i dumną urodę mej baszty…
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Imperator Piotr I
Litografia kolorowa. Początek XX w.



Opisane wydarzenia
wiązały się z faktem po-
jawienia się w 1932 roku
w gazecie „Wieczerniaja
Moskwa” szeregu arty-
kułów, których tytuły
brzmią dość jednoznacznie:
Usunąć, jak tylko można
najszybciej!; Jesteśmy za!;
Przekonać się każdy
może… W artykułach przy-
taczano skargi i doniesienia
posterunkowych milicjan-
tów, którym zabytek miał
przeszkadzać w pełnieniu
obowiązków. Nie zważając

na liczne protesty w 1934 roku Basztę Suchariewską rozebrano, ponieważ
przeszkadzała w ruchu ulicznym105.

W budynku Baszty Suchariewskiej od 1693 roku funkcjonowała kaplica
Iwirońska106, podlegająca jurysdykcji Monasteru św. Mikołaja na Pierierwie.
Początkowo drewnianą kaplicę przybudowano do baszty z północnej strony.
W 1755 roku zamieniono ją kaplicę murowaną. W latach 80. XIX wieku
kaplicę rozebrano. Podczas rozbiórki odkryto, iż na szczelnie przylegającej
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105 S. Romaniuk, Moskwa. Utraty, Moskwa 1992, s. 223.
106 Nazwa kaplicy pochodzi od cudownej kopii ikony Matki Bożej z monasteru Iwiron

na Świętej Górze Atos. Wizerunek dotarł do Moskwy w 1648 r. i został umieszczony w tym-
czasowej kaplicy, a jego opiekunami zostali mnisi z Góry Atos, którzy znaleźli mieszkanie
w Monasterze Mikołajewskim. Na budowę kaplicy trzeba było czekać do 1791 r. Pobudowano
ją przy wjeździe na Plac Czerwony i tam umieszczono Cudowną Ikonę. Kaplica stanowiła
autentyczne centrum duchowe, nie zamykano jej nawet na noc, mimo bogatego wystroju
i cennych wotów, jakie wierni przynosili z wdzięczności za wysłuchane modły. W kwietniu
1918 r. do kaplicy wdarli się złodzieje i dokonali jej ograbienia, a w jedenaście lat później
pozostały majątek ruchomy skonfiskowało państwo radzieckie, kaplicę zaś zburzono pod pre-
tekstem poprawy wizerunku architektonicznego Placu. W 1993 r. władze Moskwy podjęły
decyzję o rekonstrukcji obiektu. Wykonanie nowej kopii powierzono również mnichom ato-
skim, prace zakończono w rok później. (Na podstawie artykułu Powrót ikony, „Przegląd Pra-
wosławny”, nr 5 (131), s. 39). Przy okazji warto zauważyć niezwykłe tempo budowy i odbu-
dowy rosyjskich świątyń, nie tylko prawosławnych, podkreślając upodobanie architektów do
piękna i tradycji, czym się niewątpliwie wyróżniają na tle europejskim…

Brama Srietieńska wiodąca do Grodu Ziemnego w Moskwie.
Miniatura z rękopisu książki „Wybranie na carstwo

Michała Fiodorowicza Romanowa”



do baszty ścianie kaplicy w dobrym stanie zachowało się malowidło, na
którego podstawie pojawiła się możliwość odrestaurowania całego bu-
dynku107. Od 1883 roku kaplica Iwirońska z dwiema umieszczonymi za
ikonostasem celami mniszymi znajdowała się w zachodniej części parteru
Baszty Suchariewskiej108.

W pobliżu Baszty Suchariewskiej funkcjonowała cerkiew świętego
męczennika Pankracego, znajdująca się w zaułku św. Pankracego. Obecnie
zaułek ten niemal w zupełności został
zlikwidowany, a dom wybudowany na
miejscu świątyni nosi adres Zaułek
Ananiewskiego 6. W XVIII wieku za-
ułkowi nadano imię męczennika od ist-
niejącej tu XVII-wiecznej czarnej (tar-
gowej) Słobody Pankratiewskiej, którą
z kolei nazwano tak z uwagi na stojącą
tu cerkiew św. Pankracego. Cerkiew
znana jest od 1620 roku. W drugiej
połowie XVII wieku Nowa Słoboda
Srietieńska nazywała się Pankratiewską
Czarną Słobodą i rozciągała się po obu
stronach Srietienki, w pobliżu
dzisiejszego Pierścienia Sadowego. Za
czasów cara Aleksego Michajłowicza
pomiędzy posesje tworzące czarną sło-
bodę wciśnięto zagrody należące do
strzelców stacjonującego tu pułku Wa-
syla Puszecznikowa. Pod koniec wieku
dowódcą pułku był Laurencjusz
Suchariew. Bardzo prawdopodobne, iż to właśnie strzelcy wznieśli cerkiew
dla upamiętnienia zdobycia Kazania w dzień św. Pankracego, 9 lipca 1487
roku. Cerkiew zburzono w 1929 roku.

W pobliżu Placu Suchariewskiego funkcjonuje stara cerkiew Trójcy Świętej
w Listach. Jako drewniana świątynia występuje w źródłach pisanych w 1632 roku.
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107 Informację tę Autor zaczerpnął z wykładu pomysłodawcy rekonstrukcji Baszty
Suchariewskiej i kaplicy Olega Żurina, wygłoszonego w Moskiewskim Oddziale Miejskim
Wszechrosyjskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Historii i Kultury w 1983 r.

108 P. Pałamarczuk, Sorok sorokow, Moskwa 1994, t. 2, nr 81, s. 467–470.

Baszta Suchariewska
Malarz Aleksiej Sawrasow, 1872 r.



Za panowania cara Aleksego
Michajłowicza wokół
cerkwi postawiono około
pięciuset dworów, należą-
cych do osadzonych tu
strzelców z pułku Wasyla
Puszecznikowa.

W 1657 roku strzelcy
obok drewnianej zaczęli
wznosić cerkiew murowaną.
Na budowę strzelcom
wydano na kredyt
z Carskiego Zarządu
Dworskiego 150 tysięcy
cegieł, które „za pojmanie
i przyprowadzenie do
Moskwy buntownika
Stieńki Razina109 wraz z to-

warzyszami” podarował car Aleksy Michajłowicz bez obowiązku zwrotu
pieniędzy. „Do tego z sympatii dodał ikony miestne, carskie wrota i kielich sre-
brny, wywiezione z białoruskich miast Dubrowny i Orszy w 1656 roku”.
Murowaną cerkiew pw. Trójcy Świętej w Listach konsekrowano w 1661 roku.

„Na temat nazwy Listy w wezwaniu cerkwi rozpowszechnione są dwie
hipotezy i chociaż jedna przeczy drugiej, każda z nich zawiera w sobie pewną
dozę wiarygodności. A mianowicie:

1) Listy to nazwa uroczyska, pochodząca od dokumentów (listów) poży-
czkowych, wystawionych przez strzelców dla cara Aleksego Michajłowicza
za materiały na budowę cerkwi parafialnej w pobliżu Bramy Srietieńskiej
Grodu Ziemnego i upamiętniająca dar władcy za ich bohaterskie czyny.

2) Nazwa pochodzi od „łubocznych listów”110 – obrazków, które
rzekomo drukowano w Pieczatnej Słobodzie w pobliżu Bramy Srietieńskiej
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Ogólny plan posiadłości cerkwi pw. Życiodajnej Trójcy
Świętej w Listach. Centralne Archiwum Historyczne Moskwy,

zbiór 303, dział 2, dokument 149

109 Stieńka Razin, właściwie Stefan Timofiejewicz Razin (1630-1671) – doński Kozak,
przywódca powstania przeciw samowładzy carskiej w 1670 r. Stracony przez ścięcie głowy
stał się kozackim i ukraińskim bohaterem narodowym, opiewanym w pieśni i poezji (przypis
tłumacza).

110 Łubok –  drzewo- i miedzioryty ukazujące się w Rosji w XVII i XVIII w. w formie
ulotek, broszur i ogłoszeń, rodzaj naiwnej grafiki plebejskiej i ludowej o tematyce religijnej
i obyczajowej, zazwyczaj z towarzyszącymi tekstami.



do Białego Miasta, należącej do
parafii cerkwi Zaśnięcia Marii
w Pieczatnikach111, i sprze-
dawano przy ogrodzeniu cerkwi
Trójcy Świętej nieopodal Bramy
Srietieńskiej do Grodu Ziem-
nego (w Baszcie Sucha-
riewskiej), obok której od dawna
handlowali strzelcy.

Pierwsza hipoteza
odpowiada kronice cerkiewnej
i starej nazwie papierowych
dokumentów zwanych listami,
druga – ma związek z wyt-
warzaniem i sprzedażą listów
(arkuszy) z obrazkami w pobliżu
tego miejsca. Dwuznaczność
słowa Listy dała asumpt do jed-
nakowo wiarogodnych hipotez,
które acz przeczą same sobie, nie
stoją w sprzeczności ani z his-
torią cerkiewną, ani z faktyczną
sytuacją”112.

W 1689 roku z powodu pożaru kopuła cerkwi uległa zniszczeniu.
W związku z tym imperator Piotr I podarował strzelcom na naprawę siedemset
rubli „za pojmanie buntownika Fied'ki Szczegłowitowa”. W dziesięć lat
później ze względu na zasługi strzelców cerkiew podniesiono do wyższej
rangi, co zapewniało jej regularne wsparcie z kasy państwowej.

W 1774 roku zniszczony refektarz i kaplicę Opieki Najświętszej
Bogurodzicy rozebrano, a z funduszów darczyńcy, fabrykanta Piotra
Kołosowa wybudowano nowy refektarz. Kaplicę Opieki Bogurodzicy
ponownie konsekrowano w 1774 roku. Od 1796 roku odnotowuje się istnienie
drugiej kaplicy bocznej pw. św. Jana Damasceńskiego. W 1878 roku główna
świątynia otrzymała nowy ikonostas.
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111 Pieczatnaja Słoboda w tłumaczeniu na język polski znaczy Słoboda Drukarska,
a Pieczatniki – Drukarze  (przypis tłumacza).

112 I. M. Sniegiriew, Moskowskije urocziszcza driewnije i nowyje, Moskwa 1852.

Plan posiadłości cerkwi pw. Życiodajnej Trójcy Świętej
w Listach. 1790 r. Centralne Archiwum Historii

Moskwy, zbiór 2134, dział 1, dokument 31



W świątyni Trójcy
Świętej znajdowały się piękne
obrazy z połowy XVIII stule-
cia, w tym ikony szkoły za-
chodnioruskiej.

17 października 1823
roku książę Włodzimierz
Nikitin wraz z duchowieńst-
wem i starostą cerkiewnym,
moskiewskim kupcem Wa-
sylem Sobolewem, w petycji
skierowanej do metropolity
moskiewskiego Filareta pisali:
„Znajdująca się przy naszej
cerkwi Trójcy Świętej kaplica

pod wezwaniem św. Aleksego, zgodnie z planem zatwierdzonym przez Waszą
Świątobliwość została ukończona, którą to prosimy konsekrować w dwudzie-
sty ósmy dzień października roku 1823 i przekazać do niej poświęcony an-
tymins”113.

Kaplicę tę poświęcił z urzędu dziekan parafii w Kitaj-gorodie, zarządca
cerkwi Pokrowskiej i cerkwi Wasyla Błogosławionego na Rwie, protojerej
Joan Płatonow wraz z pozostałym duchowieństwem.

Cerkiew Trójcy Przenajświętszej w Listach zamknięto na początku 1931
roku. W latach trzydziestych ubiegłego wieku rozebrano kopuły, a pod koniec
lat pięćdziesiątych dzwonnicę. Przez dłuższy czas mieściła się tu pracownia
rzeźbiarska.

W 1968 roku M. L. Bogojawleński tak opisywał stan cerkwi: „Dzwon-
nica zniszczona, cerkiew pozbawiona kopuł, sztukateria odpada, ze ścian ster-
czą jedynie żelazne rury. W niektórych oknach zachowały się stare okratowa-
nia. Dach zdeformowany, podobny do przykrycia szopy”.

W latach 1979, 1980-1983 budynek cerkwi częściowo odrestaurowano.
W 1990 roku, gdy budynek przejęła Moskiewska Agencja Koncertowa, dzia-
łająca przy Ministerstwie Kultury ZSRR, procesowi odnowy poddano niemal
cały budynek. Przywrócono kopuły z krzyżami. Pod koniec lat
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Koniec ulicy Srietieńskiej, Baszta Suchariewska i cerkiew
pw. Życiodajnej Trójcy witej w Listach. Zdjęcie z 1880 r.

113 Antymins (gr. antimension) – obrus ołtarzowy z wizerunkami Chrystusa w Grobie,
czterech Ewangelistów oraz relikwiami męczennika. Bez antyminsu  w Cerkwi prawosławnej
nie można sprawować Eucharystii.



dziewięćdziesiątych, przychy-
lając się do prośby zawartej
w liście patriarchy Alek-
sego II, Komitet Wykonawczy
Rady Moskwy zwrócił
cerkiew wiernym. Kon-
sekracja świątyni odbyła się
31 maja 1991 roku, gdy pro-
boszczem był o. Gieorgij
Mieziencew.

Podczas uroczystości
odpustowej Trójcy Świętej
w 1991 roku zwrócono cerkwi
dwa należące do niej domy115.

W miejsce starej,
carskiej giserni116, niemalże
naprzeciw Baszty Sucha-
riewskiej, hrabia N. P. Sze-
remietiew wybudował Przy-
tułek wraz ze szpitalem i ob-
szernym, rozciągającym się
wzdłuż Zaułka Protopopa,
sadem. Obecnie mieści się tu
Instytut Pogotowia Ratunko-
wego im. Sklifosowskiego117.
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114 Franciszek Aleksiejewicz Roubaud (1856-1928) – jedno z dziewięciu dzieci fran-
cuskich emigrantów. Wywodził się z rodziny kupieckiej. Pod koniec XIX w. studiował ma-
larstwo w Monachium, gdzie szczególne znaczenie dla jego twórczości miały studia pod kie-
runkiem batalisty Józefa von Brandta. O jego wielkości niech świadczy medal otrzymany
podczas Wielkiej Wystawy Berlińskiej w 1895 r. za wystawioną tam ekspozycję jego dzieł.
Po wybuchu rewolucji wyjechał do Monachium, gdzie przebywał do końca życia.

115 P. Pałamarczuk, Sorok sorokow, t. 2, nr 7, Moskwa 1994.
116 Gisernia – dawna nazwa odlewni, zajmującej się odlewaniem z metalu gotowych

wyrobów końcowych, zazwyczaj jednostkowych. Jeśli wierzyć przekazom z epoki, robotnicy
giserni byli najbardziej aktywnymi uczestnikami rewolucji październikowej (przypis tłumacza).

117 Obecnie jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych stolicy Rosji,
zbudowany w latach 1784-1803 przez chłopów pańszczyźnianych z majątku hrabiego. Nad
przebiegiem prac czuwał petersburski architekt Giacomo Quarenghi.

Widok na Czerwoną Bramę, Czyste Stawy i Lefortowo.
Po lewej stronie na pierwszym planie – dzwonnica cerkwi
pw. św. Pankracego w Zaułku św. Pankracego (zburzona
w 1929 r.). Na zdjęciu po stronie prawej iglica Baszty
Mieńszykowej (cerkiew św. arch. Gabriela), na prawo od
niej niewielka kopuła nowego Urzędu Pocztowego przy ul.
Miasnickiej; w centrum wielki „jajowaty” owal to najpraw-
dopodobniej specjalnie wybudowany w 1912 r. na Czystych
Stawach pawilon z przeznaczeniem na prezentację
panoramy Bitwa pod Borodino F. Roubauda114. Później
pawilon rozebrano i w 1962 r., dla uczczenia 150. rocznicy
bitwy, odbudowano go w Muzeum Panoramy Bitwy pod
Borodino przy Prospekcie Kutuzowa.

Zdjęcie z 1914 r.
Źródło: www.retromoscow.narod.ru



W pierwszej połowie XVII
wieku znajdowała się tu ziemia
należąca do książąt Czerkasskich,
stąd nosiła ona nazwę  Ogród
Czerkasski. Tutaj w 1649 roku
książę Jakub Czerkasski wybu-
dował drewnianą cerkiew pw. św.
Ksieni. W 1684 roku jego syn,
książę Michał, wybudował nową
cerkiew w miejsce zniszczonej,
zachowując dawne wezwanie.
Jednak i ta cerkiew uległa
zniszczeniu, więc w 1743 roku
księżna Maria Juriewna Czer-
kasska zastąpiła ją nową, trójoł-
tarzową świątynią, której kaplicę
główną poświęcono Życiodajnej
Trójcy, a kaplice boczne –

– Archaniołowi Michałowi118 i św. Ksieni. Cerkiew zburzono w 1800 roku,
a w miejscu, gdzie stał wielki ołtarz, wzniesiono krzyż drewniany. W 1869
roku krzyż zastąpiono kaplicą memoratywną119 z białego kamienia, stojącą
w sadzie obok przytułku.

Wspomniany wyżej Ogród Czerkasski wraz z miejscowością Ostankino
przeszedł w posiadanie rodu Szeremietiewów jako część posagu wniesionego
przez matkę hrabiego Mikołaja Piotrowicza, księżnę z rodu Czerkasskich.
N. P. Szeremietiew postanowił w tym miejscu założyć instytucję dobroczynną.
„Budynek wzniesiono w latach 1794-1810 wedle projektu Elizwoja Nazarowa.
Zgodnie z pierwotnym zamysłem miał to być półokrągły, dwukondygnacyjny
budynek, z piętrzącą się w centralnej części cerkwią, z przytułkiem w lewym
skrzydle, a ze szpitalem w prawym.

Po śmierci Praskowii Żemczugowej-Kowalowej, aktorki zatrudnionej
w teatrze Szeremietiewa i jego żony, hrabia postanowił nadać budynkowi
charakter memorialny, przydając mu o wiele wznioślejszą formę. Ideę Sze-
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118 W teologii prawosławnej Archanioł Michał nazywany jest Dowódcą Zastępów
Niebiańskich, Arcystrategiem.

119 Kaplica memoratywna – kaplica wzniesiona na pamiątkę istnienia budynku
świątynnego lub jakiegoś wydarzenia.

Wyciąg z protokołu Prezydium Rady Moskwy
dotyczący likwidacji cerkwi domowej przy Instytucie

Pogotowia Ratunkowego im. Sklifosowskiego
(dawnym Szpitalu Szeremietiewa)



remietiewa zrealizował sławny włoski architekt Giacomo Quarenghi120, który
projekt Nazarowa uzupełnił piękną podwójną, półokrągłą kolumnadą w cen-
trum budowli, podkreślając tym samym znaczenie cerkwi w ogólnym zarysie
architektonicznym. Wzniósł też portyki w łukowatych skrzydłach oraz na ich
szczytowych fasadach. Budową kierowali poddani Szeremietiewa – architekci
Paweł Argunow, Grigorij Dikuszyn i Aleksiej Mironow.

Otoczenie budynku zaprojektowano zgodnie z zasadami ówczesnego
klasycyzmu moskiewskiego: prowadziło do niego wspaniałe wejście pała-
cowe, otaczał zaś regularny park (zaprojektowany przez Nazarowa), a szczy-
towe ściany skrzydeł gmachu dotykały bardzo harmonijnie rozwijającej się
linii ulicy.

Wewnętrzny wys-
trój cerkwi zreali-
zowano zgodnie z pro-
jektem G. Quaren-
ghiego. Malowidła na
plafonie i sklepieniu ża-
glowym wykonał Iwan
Scotti, płaskorzeźby zaś
i rzeźby – Gawriił Za-
marajew (w 1806 r.).
Największą sławą cieszą
się dwie płaskorzeźby
nad chórami po stronie
północnej i połud-
niowej: Wskrzeszenie

Łazarza i Rzeź niewiniątek.
W 1954 roku podczas rekonstrukcji budynku w niszy jednej ze ścian

znaleziono tablicę miedzianą z napisem: „Roku Pańskiego 1792, 28 dnia czer-
wca. Budowniczy całości hrabia Mikołaj Szeremietiew”. Tablica pamiątkowa
pozwala zatem dokładnie ustalić czas rozpoczęcia budowy.
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120 Giacomo Quarenghi (1744-1817) – działający w Rosji włoski malarz, student
rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 1779 r. dobrowolny malarski piewca Moskwy i Pe-
tersburga. Jako architekt zapisał się szeregiem ważnych obiektów (Teatr Ermitażowy, budynek
Akademii Nauk w Petersburgu, Pałac Aleksandryjski w Carskim Siole czy boczne skrzydło
pałacu Katarzyny II). Działał też na Łotwie, w Irkucku, Woroneżu. Można zatem powiedzieć:
rosyjski Canaletto (przypis tłumacza).

Budynek przytułku Mikołaja Szeremietiewa. Grawiura 
z oryginału Augusta Cadollego, lata trzydzieste XIX w.



Dzień i rok poświę-
cenia cerkwi Troickiej
uwieczniono po wszystkie
czasy. Pod ołtarzem Trójcy
Świętej, na krzyżu
miedzianym widnieje
napis: „Niechaj się święci
ofiarny stół Pana Boga
naszego, Jezusa Chrystusa
w cerkwi Życiodajnej
i Nierozdzielnej Trójcy
przy Przytułku, który
dziełem jest Głównego
Szambelana, hrabiego

Mikołaja Piotrowicza Szeremietiewa, by służył pielgrzymującemu ludowi
i wspierał czas rządów Najdostojniej nam panującego Imperatora Aleksandra
Pawłowicza, pana całej Rosji. Dan latem roku 1810, w 28 dzień miesiąca czer-
wca, dzień poświęcony świętym Cyrusowi i Janowi”.

W 1812 roku po wkroczeniu do
Moskwy Francuzi zajęli przytułek i ogra-
bili cerkiew. Po wyzwoleniu miasta
i ponownym otwarciu świątyni na krzyżu
ołtarzowym Trójcy Świętej wykonano
następujący napis: „2 września 1812
roku, podczas napaści na Moskwę wro-
giego wojska Napoleona, ta święta
cerkiew nie ustrzegła się powszechnego
losu, który dotknął też inne stołeczne
cerkwie Boże; nieokrzesani Galowie
zhańbili jej świętość swoim tam przeby-
waniem, podnieśli swe bezbożne ręce dla
zagrabienia otaczanych czcią ikon i świę-
tych szat cerkiewnych, nie wahając się
nawet przed udziałem w pohańbieniu
świętości Ołtarza  Pańskiego”.  Jednak
najcenniejsze naczynia liturgiczne
ocalały, będąc zamurowane w jednej z pi-
wnic przytułku.
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Wnętrze cerkwi 
w przytułku Szeremietiewa

Przytułek Mikołaja Szeremietiewa (Instytut Pogotowia
Ratunkowego i szpital im. Nikołaja Sklifosowskiego) – 

centralna część budynku głównego. 
Fotografia z lat 1980



Według świadectwa niewielkiego muzeum przytułku, mieszczącego się
w jednej z sal, cerkiew ostatecznie zamknięto w 1922 roku. W roku następ-
nym, na bazie szpitala Szeremietiewa, jak w owym czasie zaczęto nazywać
przytułek, utworzono instytut imienia Sklifosowskiego, dla którego już po za-
kończeniu wojny wybudowano nowe, wielopiętrowe budynki. Pomieszczenie
zamkniętej cerkwi wykorzystywano jako salę wykładową, a potem jako hall.

Dokonana w latach pięćdziesiątych rekonstrukcja świątyni w znacznej
mierze usprawniła sposób jej eksploatacji. W latach siedemdziesiątych
odnowiono zwieńczenie kopuły, elementy dekoracyjne pozbawiono
późniejszych ozdób i zniekształceń; uzupełniono ubytki architektoniczne na
fasadach i w wystroju wnętrz, odrestaurowano też ogrodzenie.

Podjęto się odmalowania kopuły, przywracając jej pierwotną świeżość
barw użytych przez Scottiego121. Od 1990 roku w odrestaurowanej cerkwi
znajduje się Centralne Muzeum Medycyny Akademii Nauk Medycznych
ZSRR.

Ulice Zbawiciela – Wielka i Mała – zawdzięczają nadane im w XVIII
stuleciu nazwy od znajdującej się tam cerkwi Najświętszego Zbawiciela w Sło-
bodzie Spasskiej (Zbawiciela), sto lat wcześniej należącej do Słobody Pała-
cowej. Tutaj, zapewne między siedemnastym a osiemnastym stuleciem stał
drewniany pałac „stacyjny”, należący do cara Aleksego Michajłowicza. Pałac
posiadał wieżę obronną (kałancza), od której to nazwy cały leżący na wschód
od niej teren nazywano Kałanczewskim. Ziemia Słobody Zbawiciela od 1600
roku należała do Monasteru Spasskiego w Jarosławiu.

Pierwsze wzmianki o drewnianej cerkwi pochodzą z 1643 roku. Około
1701 roku, dzięki wsparciu i błogosławieństwu pełniącego wówczas obowią-
zki patriarsze metropolity Stefana (Jaworskiego), wybudowano cerkiew
murowaną, do której z jednej strony przylegał refektarz i kaplica z ołtarzem
św. Mikołaja Cudotwórcy.

18 maja 1750 roku decyzją Konsystorza dobudowano z prawej strony
refektarza kaplicę pw. Tychwińskiej Ikony Matki Bożej do odprawiania w niej
Świętych Liturgii porannych. Przy okazji dokonano przebudowy całego refek-
tarza, wzniesiono też nową dzwonnicę. Świątynię otaczało piękne ogrodzenie
z żelaznych sztachet pomiędzy kamiennymi słupami. Wszystkie prace zakoń-
czono w 1754 roku.
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121 Prace restauracyjne wykonała brygada malarzy z Wszechzwiązkowego Przedsię-
biorstwa Naukowo-Konserwatorskiego Ministerstwa Kultury ZSRR.



Podczas ataku nieprzyjaciel-
skiego chorągwie cerkwi Zbawi-
ciela przekazano moskiewskiemu
pospolitemu ruszeniu, by służyły
zamiast wojskowych sztandarów
w trudnym 1812 roku. Chorągwie
przekazał arcybiskup Augustyn,
którego ojciec był pogrzebany
przy tej świątyni.

W latach 1884-1887 ołtarze
w bocznych kaplicach zrównano
z poziomem ołtarza głównego,
wybudowano też nową dzwonnicę
(architekt Paweł Zykow). Funda-
torem tego przedsięwzięcia był
fabrykant Fomiczew.

W 1938 roku cerkiew
zamknięto i w przeciągu krótkiego czasu budynek rozebrano, wznosząc na
tym miejscu typową, czterokondygnacyjną szkołę. Przy ulicy zachował się
fundament z elementami ogrodzenia z połowy XVIII stulecia.

W XVIII i XIX wieku rejon Słobody Mieszczańskiej zyskuje na popu-
larności wśród szlachty, kupców i bogatych przemysłowców, którzy jęli
kupować, wydzierżawiać i intensywnie zabudowywać te moskiewskie ziemie.
Tu osiedlili się Nabiłkowowie, Perłowowie, Firsanowowie. Tu wznoszono
przepiękne wille, domy czynszowe, liczne sklepy i kramy, tu powstawały
przedsiębiorstwa przemysłowe, placówki opiekuńcze i instytuty naukowe.

Na ulicy Pierwszej Mieszczańskiej (obecnie Prospekt Pokoju) znaj-
dowała się posiadłość i willa (dom nr 14) kupca pierwszej gildii122 Ł. I. Doł-
gowa, zajmującego się handlem zagranicznym; tutaj (dom nr 19) stał dom
czynszowy kupca A. F. Czułkowa. Domy nr 32 i 60 należały do kupca
I. K. Bajewa.

Ogromna posiadłość przy ulicy Pierwszej Mieszczańskiej została nabyta
od księcia Dołgorukowa przez reprezentantów najbogatszej w Rosji „porce-
lanowej dynastii” Kuzniecowów, władającej szeregiem wytwórni porcelany
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Dom Kuzniecowów 
przy ul. Pierwszej Mieszczańskiej

122 Gildia – stowarzyszenie kupieckie w Rosji, grupujące kupców trzech kategorii
w zależności od rozmiarów posiadanego kapitału i wielkości obrotów. Największy kapitał
i najbardziej znaczące obroty mieli przedstawicieli gildii pierwszej (przypis tłumacza).



i fajansu w wielu miejscach
Rosji123 – w Likino-Du-
lowie, Rydze, Twerze, Bu-
dach, Wierbiłkach, Ry-
bińsku.

Wszystkie budowle
wznoszone przez Kuznie-
cowów zaprojektowane
zostały przez architekta
Fiodora Szechtela124.
Mimo że architekt ten
preferował secesję, dla
rodziny Kuzniecowów
tworzył budowle w stylu
neogotyckim, zapocząt-
kowanym projektem domu
dla Sawwy Morozowa na
Spirydonówce. Oto jak wyglądał ich dom mieszkalny (nr 41):

„Po obu stronach domu przygotowano podjazdy z łukowymi sklepi-
eniami na kolumnach. Wnętrza tej willi i pomieszczeń przylegających do
głównego budynku były wspaniale wykończone. W jednych pokojach ściany
i sufity były ozdobione sztukaterią, w innych zaś wykończone dębową
wykładziną, tkaninami, malowidłami, kaflami. Na podłogach mozaiki lub
parkiet dębowy. Odrzwia dębowe i sosnowe, pomalowane. Okna lustrzane
w dębowych obramowaniach, parapety zaś marmurowe i sosnowe; piece
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123 Tytułem uzupełnienia dodajmy, iż historia rosyjskiej porcelany rozpoczęła się przed
ponad 250 laty, w 1744 r. Jest to rok założenia w Petersburgu manufaktury porcelanowej, pro-
dukującej wysokiej klasy wyroby na potrzeby dworu carskiego. Spośród rosyjskich wyrobów
wyróżnia się „obdarzona rosyjską duszą” porcelana Kuzniecowa. Filiżanki z fabryk tej rodziny
charakteryzują się, także obecnie, wyjątkową lekkością i niepowtarzalnym wzornictwem.
Obok omawianej fabryki w Polsce i w świecie znane są wytwórnie z  Petersburga i Mo-
skiewska Fabryka Porcelany. Por.: J. Kosiedowski, Porcelana rosyjska, link na stronie BHZ
Natex w Pęcicach – <http://www.natex.net.pl/index.php?porcelana=k&b=kuzniecow>,
10.01.2016.

124 Fiodor Osipowicz Szechtel (1859-1926) – rosyjski architekt, malarz, scenograf,
jeden z najbardziej twórczych i najznamienitszych przedstawicieli rosyjskiej secesji przełomu
stuleci. Kawaler orderów św. Anny i św. Stanisława.

Jadalnia w stylu ruskim w domu Kuzniecowa przy ul. Pierw-
szej Mieszczańskiej; dzieło architekta Fiodora Szechtela.

Fotografia ze zbioru Michaiła Zołotariowa



holenderskie, dmuchawy i piece rosyjskie, płyty i kominki, kamienne też
schody.

Tutaj, podobnie jak i we wszystkich należących do Kuzniecowów do-
mach mieszkalnych, doprowadzono wodociągi; były też ubikacje i łazienki
podłączone do ulicznej kanalizacji. W tej posiadłości przewidziano wszystkie
wygody dla ulepszenia życia ogromnej rodziny Kuzniecowów.

W pomieszczeniach gospodarczych mieściły się pralnie z kotłem
parowym, maszyna do ogrzewania wodnego, silnik spalinowy, dynamo-
maszyna i akumulatorownia do elektrycznego oświetlenia całego kompleksu.
Do tego stajnie, powozownie, garaż na automobil, piwnice, lodownie i po-
zostałe zabudowania gospodarcze.

W zespolonych w jeden ar-
chitektoniczny organizm skrzy-
dłach gmachu znajdowała się
cerkiew domowa Kuzniecowów
pw. św. apostoła Macieja.

W skład kompleksu
wchodziła też wspaniała jadalnia
w stylu ruskim, wykonana wg
projektu Szechtela. Ozdobą
jadalni był piec kaflowy, takie
same kafle znajdowały się na
panelach ściennych. Nie
brakowało wzorów wyrobów ce-
ramicznych, wyprodukowanych
przez fabryki gospodarzy domu.
Tę właśnie jadalnię umieszcza

F. O. Szechtel w spisie swoich prac, zaprezentowanych w 1902 roku podczas
starań o uzyskanie honorowego tytułu akademika. Część tej „kaflowej jadalni”
zachowała się w moskiewskim Muzeum Architektury”125.

W części ulicy Mieszczańskiej, przy zaułku Protopopowskim (nr 25),
w 1828 roku kupiec Nabiłkow wybudował przytułek, a na ul. Pierwszej
Mieszczańskiej założył szkołę handlową. Przy ul. Czwartej Mieszczańskiej
mieścił się przytułek Sołdatienkowa. Przy ulicy Drugiej Mieszczańskiej zna-
jdowały się domy czynszowe z tanimi mieszkaniami, będące własnością
Sołodownikowa.
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Przytułek Nabiłkowski.
Fotografia z 1892 r.

125 E. Gałkina, R. Musina, Kuzniecowy, Moskwa 2005.



W grudniu 1904 roku zgod-
nie z testamentem Sołodowni-
kowa i za jego pieniądze miasto
pod budowę tanich mieszkań im.
Sołodownikowa nabyło działkę
należącą do W. I. Smirnowa przy
ul. Drugiej Mieszczańskiej
pomiędzy zaułkami św. Tryfona
i Naprudnym o powierzchni
około 1548 sążni kwadratowych.
W marcu 1905 roku spadko-
biercy zmarłego rzeczywistego
radcy stanu G. G. Sołodowni-
kowa, udziałowcy Banku Ziem-
skiego Niżnego Nowgorodu
i Samary w Moskwie poinfor-
mowali moskiewski zarząd mia-
sta, że pragną wykupić jeszcze
jeden kawałek ziemi, należący do Małyszewa, przy ul. Drugiej Mieszczańskiej
celem wybudowania tam tanich mieszkań dla biednych  rodzin. Chodziło im
o 1124 sążni kwadratowych po cenie 47 rubli za sążeń. W wydatkach mieli
partycypować wykonawcy testamentu Sołodownikowa.

Budowę kompleksu tanich mieszkań dla ubogich im. Sołodownikowa
według projektu architekta Traugota Jakowlewicza Bardta rozpoczęto we
wrześniu 1905 roku, ukończono zaś w 1906 roku. Jedną część budynku
z dwustoma pokojami do wynajmu przeznaczono dla mało zarabiających oby-
wateli miasta wraz z ich rodzinami (obecnie ulica Gilarowskiego 57), drugą
zaś z 1173 pokojami przeznaczono dla osób samotnych (na rogu zaułka
Naprudnego, dom nr 65). Obok kolonii miejskich domów czynszowych im.
G. G. Sołodownikowa wybudowano też kaplicę pw. Dońskiej Ikony Matki
Bożej126. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku mieszkańców tych
domów wysiedlono w związku z umieszczeniem tam Rosyjskiego Związku
Spółdzielni Spożywców i Instytutu Naukowo-Badawczego Naturalnych
i Sztucznych Diamentów i Narzędzi Diamentowych (WNIIAŁMAZ).
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126 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 179, dział 52, sprawa 610.

Czynszówka Sołodownikowa przy ulicy Drugiej 
Mieszczańskiej. Fotografia z 1910 r.



Godną uwagi jest znaj-
dujący się po prawej stronie
Rogatki Krzyżowej budynek
obecnie Ryskiego, a wcześniej
Dworca Windawskiego. Bu-
dynek ten w szczególny
sposób wyróżnia się piękną
fasadą w starym stylu ruskim,
i składa się jakby z trzech
pałaców połączonych ze sobą
na parterze krytymi przejścia-
mi. Ozdobą budynku są prak-
tycznie wszystkie elementy,
spotykane w rosyjskiej ar-
chitekturze XVII stulecia:

różnorodne w formie okna, futryny, kokoszniki127. Za szczególnie elegancką
uchodziła centralna część dworca z krytym gankiem i wygodnym wejściem.
Dworzec ten uważano powszechnie za najwygodniejszy dla pasażerów
z uwagi na liczne udogodnienia techniczne. Posiadał on nawet małą elek-
trownię dla potrzeb oświetlenia pomieszczeń i peronu.

W związku ze wzrostem handlu wewnętrznego 2 marca 1897 roku
Mikołaj II wydał ukaz o wytyczeniu najkrótszej, bezpośredniej trasy ze „starej
stolicy” do niezamarzających portów nadbałtyckich: Windawy (obecnie
Ventspils) i Rygi. Uroczyste otwarcie Dworca Windawskiego w Moskwie
odbyło się 11 września 1901 roku. Ówcześni uczestnicy wydarzenia
jednogłośnie podkreślali wspaniały smak i kunszt artystyczny młodego pe-
tersburskiego architekta Stanisława Brzozowskiego, również autora Dworca
Witebskiego w Petersburgu.

Budowę dworca prowadzono pod kierunkiem architekta Juliusza Diet-
richa. Tuż po oddaniu go do użytku i do lat trzydziestych minionego stulecia
dworzec nazywano Windawskim, następnie Bałtyckim, Rżewskim, a od 1946
roku Ryskim. Plac przed Dworcem Ryskim do 1917 roku nosił nazwę Placu
św. Krzyża. Obecnie na terenie Dworca Ryskiego znajduje się muzeum tech-
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127 Kokosznik – w ruskiej architekturze sakralnej z okresu XVI-XVII w. przypomi-
nająca kobiecy czepiec ozdoba szczytu świątynnego, mająca najczęściej kształt łuku koszo-
wego, zazwyczaj bogato profilowanego. Stosowany zarówno w budownictwie drewnianym,
jak i murowanym u nasady bębna, hełmu, więźb dachowych lub iglic.

Czynszówka Sołodownikowa.
Fotografia z 2007 r.



niki  kolejowej, gdzie
eksponowanych jest 47
unikalnych wzorów
parowozów i lokomo-
tyw, świadków i uczest-
ników rozwoju kolej-
nictwa w Rosji.

Podczas przejazdu
z Placu św. Krzyża na
Most Świętokrzyski, od
miejsca gdzie stały
wiekopomne wieże
ciśnień przy Rogatce
Krzyżowej, otwierała się perspektywa na Drogę Troicką, wiodącą za obrzeża
stolicy. Przebiegała ona obok Cmentarza Piątnickiego, znajdującego się poza
granicami miasta.

Kiedy moskiewskie cmentarze przy cerkwiach parafialnych rozrosły się
na tyle, że zaczynały stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, car Piotr I
w 1723 roku wydał ukaz, by „w Moskwie i wszystkich innych miastach grze-
bano przy cerkwiach wyłącznie znaczniejsze persony, pozostałe zaś (…) niech
grzebane będą przy cerkwiach parafialnych, położonych wszelako poza mi-
astem”. Dlatego też do czasu utworzenia nowych cmentarzy podmiejskich
jako świątynie cmentarne wyznaczono następujące cerkwie: św. Mikołaja
w Dierbeni, św. Charytona w Ogrodnikach, Najświętszego Zbawiciela
w Puszkarach, Najświętszej Trójcy w Listach, św. Mikołaja w Draczewie, św.
św. Adriana, Natalii i Filipa metropolity w Słobodzie Mieszczańskiej, Zba-
wiciela w Słobodzie Spaskiej i cerkwi Znak w Słobodzie Pieresławskiej.

W 1771 roku Moskwę nawiedziła „plaga choroby, znanej pod nazwą
dżumy lub zarazy morowej”. „W Moskwie na podstawie rozporządzenia
władz miasta wybudowano nowe cmentarze i drewniane cerkwie na nich pod
nadzorem architekta Bażenowa i członka kolegium sprawiedliwości, bry-
gadiera Durnowa.

W 1772 roku brygadier Durnow przedstawił w Konsystorzu rejestr nowo
pobudowanych cerkwi cmentarnych”128. Spośród nich szczególną uwagę przy-
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128 N. Rozanow, O moskowskich gorodskich kładbiszczach, [w:] Duszepoleznoje cztie-
nije, Moskwa 1868.

Dworzec Windawski (obecnie Ryski).
Widok z pocztówki, koniec XIX w.



ciągała cerkiew św. Paraskie-
wy129 przy Drodze Troickiej.

Powstanie Cmentarza
Piątnickiego za Rogatką
Krzyżową (1771) wypada
dokładnie na czas pojawienia
się dżumy. Drewnianą cerkiew
stojącą przy Drodze Troickiej
„za Krzyżem” poświęcono 23
grudnia 1772 roku, nadając
świątyni wezwanie świętej
mniszki Piątnicy (Paraskie-
wy). Od jej też miana wziął
swą nazwę Cmentarz Piąt-
nicki.

W 1830 roku rozpoczęto budowę świątyni murowanej z ołtarzem
głównym Trójcy Świętej i kaplicami świętej mniszki Piątnicy i Sergiusza; bu-
dowę zakończono w 1835 roku. Wystrój Cmentarza Piątnickiego w latach
1830-1835 realizowano według projektu architekta A. A. Grigoriewa. Do tej
pory na ścianie południowej na zewnątrz świątyni zachowała się nagrobna
tablica z napisem:

„Ksiądz Fiodor Symeonowicz Protopopow, którego staraniem pobu-
dowano tę świątynię i wszystkie ulepszenia na cmentarzu.

1792-1845
W kapłaństwie 30 lat”.
W 1911 roku cerkiew Trójcy Świętej została przerobiona staraniem

„mecenasa” cmentarza, mieszczanki J. J. Nos. Wewnątrz świątyni w pobliżu
ściany południowej pochowano matkę znamienitego kapłana, metropolity
moskiewskiego Filareta; nagrobek ten zachował się po dzień dzisiejszy.

W połowie XIX wieku nabrzmiałym problemem moskiewskich cmen-
tarzy miejskich, zwłaszcza tam, gdzie organizowano tanie lub bezpłatne
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129 Trzynastowieczna mniszka Paraskiewa, zwana też Piątnicą została ochrzczona na
pamiątkę piątkowej Męki Chrystusa Pana. Siostra biskupa Eutymiusza. Po śmierci rodziców
udała się do Ziemi Świętej, a na Pustyni Jordańskiej przez szereg lat wiodła życie eremickie.
Posłuszna wezwaniu Anioła, po wielu latach powróciła do rodzinnej wioski, gdzie zmarła
i została pochowana w 27 roku życia. Jej relikwie często przenoszono w związku z najazdami
Turków, co porównywano do ucieczki słowiańskich ludów przed inwazją islamu.

Dworzec Ryski.
Muzealne eksponaty techniki kolejowej



pochówki, okazał się niedostatek miejsca dla nowych mogił. W Kancelarii
Gubernatora Moskiewskiego zachowały się dokumenty z lat 1873-1874,
związane z kwestią poszerzenia cmentarzy, zwłaszcza w odniesieniu do
niemajętnych mieszkańców Słobody Mieszczańskiej i jej okolic:

„W związku z informacją kapłanów i służby cmentarzy Piątnickiego
i św. Łazarza o braku wystarczającej ilości miejsc w rzędzie szóstym i siód-
mym przeznaczonych na grzebanie zmarłych ze szpitali dla niewykwali-
fikowanych robotników, Szeremietiewa, Maryjskiego, Jekatierinowskiego,
szpitala więziennego, zmarłych pacjentów z klinik uniwersyteckich oraz
z oddziałów syfilityków szpitala dla niewykwalifikowanych robotników,
w 1871 roku wydano rozporządzenie dotyczące przyspieszenia pochówku
zmarłych z wyżej wymienionych szpitali, bez oczekiwania na urzędowy przy-
dział nowych miejsc, wchodzących w skład Cmentarza Piątnickiego. Jed-
nocześnie gubernator prosił byłego głowę miasta o okazanie przychylności
i jak najrychlejsze przydzielenie ziemi Cmentarzowi Piątnickiemu.

W tym samym czasie zarząd oddziału starego Szpitala Jekatieri-
nowskiego dla niewykwalifikowanych robotników skontaktował się z guber-
natorem, by mu przekazać informację, że w obecnym czasie, podobnie jak
praktykowano to wcześniej, umarłych odwozi się na Cmentarz Wagańkowski.
Pomijając, iż jest on bardzo oddalony, w związku z tym transport wymaga
pokonania znacznej odległości, wskazać należy na rozliczne trudności natury
organizacyjnej.

Z uwagi na to, że zarówno Cmentarz św. Łazarza, jak i Cmentarz Piąt-
nicki znajdują się w niewielkiej odległości od szpitala, a przewóz zmarłych
nie przedstawiałby najm-
niejszych trudności, uprasza
się o szybszy przydział ziemi
dla Cmentarza Piątnickiego.
Zgodnie z tym zarządzeniem,
kierownictwo oddziału dla ro-
botników niewykwali-
fikowanych starego Szpitala
Jekatierinowskiego wyrazi
swą ogromną wdzięczność za
okazanie serca tym, co za-
sługują na baczniejszy
wzgląd; troska ta ujawni się
bezpośrednio wtedy, gdy
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Dworzec Ryski (Windawski). 
Centralna część budynku



nastąpi rychlejszy przydział ze
strony miasta ziemi do Cmen-
tarza Piątnickiego, zgodnie
z tym o czym pisano już
w 1865 roku”.

Moskiewska Duma
Miejska w sprawozdaniu z 14
stycznia 1874 roku zbadała
przyczyny zaistniałej zwłoki
i zaproponowała rozwiązanie
tego nabolałego problemu:

„W związku z inter-
wencją metropolity mos-
kiewskiego Filareta odnośnie do
poszerzenia terenu Cmentarza

Piątnickiego, Pan Gubernator Moskiewski w dniu 8 marca 1857 roku polecił dzia-
łającej wtedy Dumie, by przedstawiła swój punkt widzenia odnośnie do możli-
wości przydziału dodatkowej ziemi grzebalnej pobranej z nieużytków miejskich.
Miała też ona ustalić ilość pobranej ziemi, Jeśliby zaś nie okazało się to możliwe,
winna była wskazać jakikolwiek inny obszar.

Po porozumieniu z Konsystorzem, on właśnie powiadomił Dumę, iż
przydział nowej ziemi dla Cmentarza Piątnickiego jest koniecznością, i to
w ilości następującej: w części południowej 92 sążni na długość, 74 na sze-
rokość; a w części północnej odpowiednio 44 i 56 sążni.

Po czynnościach sprawdzających ze strony Dumy okazało się, że
w północnej części cmentarza znajduje się ziemia będąca własnością bogatych
mieszkańców ze wsi Aleksiejewskie, w południowej zaś znajduje się ziemia
woźniców ze Słobody Pierejasławskiej, w zachodniej zaś ziemia hrabiego Sze-
remietiewa. Okazało się ponadto, iż tereny należące do wsi nie nadają się do
użytku, gdyż są terenem zabudowanym i znajdują się w zbyt bliskiej
odległości od instalacji wodociągowych. Natomiast ziemie hrabiego i ziemie
woźniców nadawały się.

Tymczasem w szpitalach umierało rocznie około 1300 osób, przewóz
ich na inne cmentarze niż Piątnicki okazał się z różnych względów
niemożliwy:

– na Cmentarzu św. Łazarza brakowało kwater,
– Cmentarz Miusski okazał się zbyt ciasny,
– Cmentarz Siemionowski był od Piątnickiego nazbyt oddalony.
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Po skontaktowaniu się Dumy z Izbą Własności Państwowej okazało się,
że ani mieszkańcy wsi Aleksiejewskie, ani woźnice ze Słobody Pere-
jasławskiej nie mają zamiaru zamieniać swych gruntów w sąsiedztwie Cmen-
tarza Piątnickiego na oferowane im przez miasto działki z powodu odległości.

W związku z tym moskiewski generał-gubernator w dniu 1 grudnia 1859
roku polecił Dumie zbadać, czy do celów grzebalnych mogłyby się nadać
grunty hr. Szeremietiewa, położone na zachód od cmentarza o powierzchni
2 dziesięcin i 595 sążni kwadratowych.

Po skontaktowaniu się z kancelarią hr. Szeremietiewa, uzyskano infor-
mację z dnia 21 kwietnia 1861 roku o wyrażeniu przez hrabiego zgody na
przekazanie wskazanego gruntu po wpłacie odstępnego w wysokości pięciuset
rubli za każdą dziesięcinę. Rachunek opiewał na 1146 rubli. Suma ta obej-
mowała również opłaty za przeprowadzone na koszt Dumy pomiary terenu,
mające pomóc w ustaleniu odstępnego, podjęto bowiem decyzję
o wywłaszczenia dotychczasowych dzierżawców do dnia 10 października
1862 roku lub w innym terminie, polubownie uzgodnionym przez obie uma-
wiające się strony.

Generał-gubernator 4 września 1861 roku ustosunkował się pozytywnie
do przedstawionej mu przez Dumę propozycji zakupu gruntu, przeznaczając

akonto roku 1862 sumę 1146 rubli, którą
1 maja 1863 roku zaksięgowano jako
darowiznę.

Dnia 11 czerwca 1862 roku Duma
poprosiła kancelarię hrabiego Sze-
remietiewa o wystawienie pełnomoc-
nictwa, celem dokonania pomiaru ziemi
i założenia hipoteki gruntowej, z polece-
niem dokonania tychże pomiarów przez
mierniczego Biełousowa, któremu też zle-
cono wykonanie odpowiedniego planu.

Po dokonaniu pomiarów okazało się
jednak, iż zamiast 2 dziesięcin i 695 sążni,
grunt liczy zaledwie 2 dziesięciny i 15
sążni. Gdy więc w lutym 1862 roku kance-
laria hrabiego zwróciła się do Dumy
z prośbą o rychlejsze założenie księgi
hipotecznej omawianego gruntu, uzyskała
odpowiedź, iż z uwagi na wynik pomiarów
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stwierdzono brak deklarowanych wcześniej 680 sążni, w związku z czym
wartość pomienionego gruntu, zgodnie z początkowymi ustaleniami (po
pięćset rubli za dziesięcinę), spada do wysokości jedynie 1000 rubli i 42
kopiejek. W związku z tym Duma skierowała zapytanie do kancelarii
dworskiej, czy ta zgadza się na pomniejszoną sumę. Kancelaria dworska
odpowiedziała milczeniem, dopiero w październiku 1867 roku powiadomiła,
że zgodnie z uzyskanymi informacjami przylegająca do Cmentarza Piątnic-
kiego, a przekazana miastu w dzierżawę ziemia hrabiowska to w istocie
wcześniejsze nadania emerytalne dla byłych pracowników zatrudnionych na
hrabiowskim dworze.

Ponieważ w ten sposób ujawnił się brak możliwości wydzielenia
stosownego kawałka gruntu z przeznaczeniem na cele grzebalne, a w konsek-
wencji brak szóstego i siódmego rzędu kwater przeznaczonych na pochówki,
metropolita moskiewski poprosił generała-gubernatora o wydanie roz-
porządzenia, by wszyscy kończący żywot pacjenci oddziału przeznaczonego
dla robotników niewykwalifikowanych (Szpital Jekatierinowski), a także pac-

jentów szpitali Szeremietiewa,
Maryjskiego, Policyjnego i Więzien-
nego mogli być chowani na Cmen-
tarzu Wagańkowskim do tego mo-
mentu, gdy stanie się możliwe posze-
rzenie cmentarzy Piątnickiego
i Miusskiego.

Moskiewski generał-guberna-
tor uświadomił sobie jednak, że prob-
lemy mogą się pojawić także i na
Cmentarzu Wagańkowskim, a będą
one spowodowane całkowitym wyko-
rzystaniem udostępnionych miejsc
w czasie bardzo  nieodległym,  więc
6 sierpnia 1871 roku wydał polecenie
poprzedniemu zarządowi miasta, by
jak najszybciej uporał się z załatwie-
niem spraw związanych z poszerze-
niem gruntów cmentarzy Piątnickiego
i Miusskiego.

We wrześniu 1871 roku Duma
Zarządzająca wezwała do swego
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urzędu starostę wsi Nowe
Ostankino Kałmykowa wraz
z deputowanym Pergolinem
w celu omówienia kwestii
odstąpienia na rzecz miasta
gruntu na poszerzenie Cmen-
tarza Piątnickiego. Obaj
oświadczyli (co potwierdzili
własnoręcznymi podpisami),
iż wspólnota wiejska nie
zgadza się na sprzedaż grun-
tów koło Cmentarza Piąt-
nickiego, podarowanego jej
przez hrabiego Szeremietiewa. Chociaż grunty te dzierżawił ogrodnik Jefremow,
to zgodnie z umową z hrabią w 1880 roku są oni zobowiązani do przesiedlenia się
z Ostankina na tereny przycmentarne. Oprócz tej ziemi na żadną inną należącą do
miasta włościanie nie wyrażają zgody. Gdyby jednak hrabia pozostawił w ich
władaniu ziemię w Ostankinie, odstąpiliby oni od roszczeń do podarowanych im
gruntów przy cmentarzu.

Wnioski i zakończenie: Problem niezwłocznego poszerzenia cmentarza
Piątnickiego (jak również innych) istniał od dawna, lecz do tej pory nie doczekał
się pomyślnego rozwiązania. Sprawa ta, wymagająca zarówno zebrania infor-
macji o sytuacji wszystkich cmentarzy moskiewskich, jak i wszechstronnego
omówienia kroków zaradczych, zmierzających do usunięcia niedogodności
i urządzenia nowych cmentarzy wraz z przyjęciem przepisów o zarządzaniu
tymi cmentarzami, może być opracowana w szczegółach przez powołaną
wyłącznie do tego celu specjalną komisję. W związku z tym uprasza się Dumę
Miejską o powołanie takiej komisji i wyasygnowanie dziesięciu tysięcy rubli
na zakup od hrabiego Szeremietiewa niezbędnej ilości ziemi na poszerzenie
Cmentarza Piątnickiego, znajdującej się między cmentarzem a szosą,
prowadzącą z Moskwy do Ławry Siergijewskiej, lub przynajmniej jej części.

Jeśliby zaś nabycie gruntu dla Cmentarza Piątnickiego okazało się
niemożliwe z powodu odmowy właścicieli ziemi lub nazbyt wysokiej ceny,
wówczas należy rozpocząć wywłaszczenie ziemi niezbędnej dla zaznaczonych
cmentarzy”130.
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130 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 17, dział 47, sprawa 74, karty 1-6.



Na początku XX
stulecia przy cmentarnej
cerkwi pw. Trójcy Świętej
(Troickiej) funkcjonowała
jednoklasowa koeduka-
cyjna szkoła cerkiewna.
W 1916 roku w centralnej
części cmentarza wznie-
siono niewielką świątynię
pw. św. Symeona Per-
skiego. W niej patriarcha
Tichon 30 grudnia 1924
roku odprawił jedną ze
swych ostatnich posług
mszalnych. W tym dniu
zainicjowano tam wytwa-

rzanie krzyżma (św. mira). Jednak cerkiew św. Symeona wkrótce zamknięto,
a jej budynek wykorzystano na składzik wyposażenia cmentarnego. Świątynny
obraz patrona cerkwi przeniesiono na chór cerkwi Trójcy Świętej, gdzie
umieszczono go od strony południowej.

W latach trzydziestych minionego stulecia świątyni Troickiej nie za-
mykano, aczkolwiek została ona przekazana przez Radę Moskwy w ręce
„odnowicieli” razem z pozostałymi cerkwiami cmentarnymi. W protokole
Prezydium Rady Moskwy z 1929 roku czytamy, że „cerkiew Trójcy Świętej
na Cmentarzu Piątnickim zamknięto na wniosek robotników fabryki sto-
warzyszenia katorżników politycznych, fabryki „Cełłuługoł” i zakładów
„Kosa” o przekazanie budynku cerkiewnego na klub. Wniosek motywowano
przydatnością budynku do celów klubowych, niewielką ilością wiernych i fak-
tem istnienia drugiej cerkwi na cmentarzu”.

Ogólnie rzecz biorąc, moskiewskie cmentarze miejskie zdawały się być
łakomym kąskiem dla nowych władz miejskich. Z tego też powodu, aby przejąć
cerkwie cmentarne na własność, Rada Moskwy uciekała się do rozmaitych
wybiegów. W owym czasie często się zdarzało, że budynek i mienie cerkwi
cmentarnej przydzielano jednocześnie kilku grupom wiernych, należących do
różnych nurtów religijnych, aby swobodnie ciągnąć zyski z cmentarza. Na
przykład 29 czerwca 1923 roku Pierwszy Oddział Likwidacyjny pisał do
Wydziału Cerkiewnego Zarządu Rady Moskwy: „Należy ustalić skład grup,
korzystających z cerkwi na cmentarzach; w przypadku ich reakcyjności, jak
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np. grupa cerkwi na Cmentarzu
Daniłowskim, należy przypisać ich, wg
typu kaplic, do jednej z grup
odnowicieli; (...) ponieważ cerkwie na
cmentarzach są miejscem obrzędowym
dla wiernych całej Moskwy, być może
bardziej celowe byłoby dać możliwość
odprawiania kultu w tych cerkwiach na
równych prawach wszystkim grupom
cerkiewnym, nie przypisując ich do
żadnej z nich, ale jeśli to z przyczyn
technicznych okaże się niemożliwe,
wtedy część cerkwi cmentarnych należy
przekazać odnowicielom, a część
grupom starocerkiewnego układu”.

W Archiwum Obwodowym za-
chowała się tajna korespondencja
wydziału Zarządu Rady Moskwy
z Prezydium Rady Moskwy. W doku-
mentach wyłożona została istota „spry-
tnego” systemu przejmowania
moskiewskich cmentarzy: „Wydział
Zarządu Rady Moskwy niniejszym in-
formuje, że cmentarne obiekty kultu na
cmentarzach Drogomiłowskim, Mius-
skim, Wagańkowskim, Piątnickim,
Kaletnikowskim, Siemionowskim, Daniłowskim i Nowozbawicielskim zostają
wyłączone ze spisu obiektów religijnych, przeznaczonych do przekazania
w dzierżawę grupom wiernych, ponieważ będą one obsługiwały całą wierzącą
ludność Moskwy, a nie poszczególne jej części, i wszystkie bez wyjątku przy-
pisane będą do cerkwi tzw. Chrystusa Zbawiciela, która jako zabytek histo-
ryczny potrzebuje pełnego wsparcia i wielkich środków finansowych, które
grupa religijna przy niej może czerpać z dochodów płynących z cmentarnych
obiektów kultu. Takie postawienie sprawy nie przeczy dekretowi o rozdziale
Cerkwi od Państwa i praktyce, ponieważ przed rewolucją cmentarne obiekty
kultu nie należały do parafii, lecz do Konsystorzy. Niniejsze działania zostały
podjęte w celu wsparcia ruchu odnowicielskiego. Uważamy, że te działania
nie naruszają dekretu o rozdziale Cerkwi od Państwa, a wsparcie dla ruchu
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odnowicielskiego zostanie ukryte pod mglistą przyczyną materialnej pomocy
dla cerkwi tzw. Chrystusa Zbawiciela jako zabytku historycznego. Wydział
Zarządu ma nadzieję, że jego postanowienie w tym przedmiocie zostanie przez
Prezydium Rady Moskwy uznane za prawidłowe i zatwierdzone. Umowa
z wyżej wspomnianymi grupami zostanie rozpatrzona w trybie ponownej re-
jestracji. 13 sierpnia 1923 roku”131.

Wspólnota prawosławna i rada parafialna cerkwi Trójcy Świętej na
Cmentarzu Piątnickim, jak tylko mogła, starała się bronić swoich praw, słała
więc pisma do Prezydium Rady Moskwy z prośbami i zażaleniami na działa-
nia Wydziału Zarządu: „W dokumencie z 17 sierpnia Wydział Zarządu
powiadomił, że cerkiew na Cmentarzu Piątnickim zostaje przypisana do
cerkwi Chrystusa Zbawiciela, a umowa zawarta z nami na korzystanie
z obiektu kultu i mieniem zostaje rozwiązana.

Równocześnie z wręczeniem nam wspomnianego dokumentu odebrano
nam: umowę zawartą z nami przez Radę Moskwy, inwentaryzację majątku
cerkiewnego, pieczęć i stempel. Biorąc pod uwagę, że żadnych podstaw do
rozwiązania z nami umowy nie było, że cerkiew na Cmentarzu Piątnickim od
kilku lat prowadzona jest przez naszą grupę wiernych i że cerkiew Chrystusa
Zbawiciela odległa jest od naszej cerkwi o ponad 12 wiorst, przypisanie do
niej zupełnie nie odpowiada ani duchowym interesom naszej grupy wiernych,
składającej się z 3 tysięcy osób, przeważnie robotników i urzędników kole-
jowych, ani warunkom ekonomicznym przechowywania i wykorzystania
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mienia cerkiewnego. Rada
parafialna wierzy, że
powyższe działania Wy-
działu Zarządu są zupełnie
bezprawne, ponieważ
władza świecka, zgodnie
z obowiązującym teraz
prawem, w żadnym
wypadku nie może wtrącać
się w życie wewnętrzne
wspólnot religijnych, po-
nieważ one ni w czym nie
naruszają umowy, na której
podstawie powierzono im
mienie cerkiewne.
W związku tym prosimy
o uznanie działań Wydziału
Zarządu za nieprawidłowe
i anulowanie ich, polecając mu niezwłoczne zwrócenie nam wszystkiego, co
zostało zabrane. Przed rozpatrzeniem tej naszej skargi prosimy o niezwłoczne
wydanie rozporządzenia o wstrzymaniu dalszego przekazywania naszej
cerkwi i anulowanie rozwiązania umowy. 21 lipca 1923 roku”132.

Okres masowego zamykania i burzenia budowli cerkiewnych przypadł
na lata 1929-1936. Represje lat trzydziestych dwudziestego stulecia
pochłonęły setki tysięcy istnień ludzkich z kręgu duchowieństwa, posługi
cerkiewnej i wiernych.

Do jednej z takich bezprawnych i bluźnierczych represji ze strony władz
moskiewskich można zaliczyć zmianę historycznie uprawomocnionych nazw ulic,
zaułków, parków i innych miejsc użyteczności publicznej. Plan miasta Moskwy
stał się dla radzieckiej politycznej nowomowy najszerszym teatrem działań wo-
jennych przeciwko kulturze, tradycji, duchowości, a niekiedy też… zdrowemu
rozsądkowi. Wśród „osiągnięć” radzieckiego języka topograficznego najbardziej
wyróżnia się zaułek Bezbożny. Jego wcześniejsza nazwa brzmiała zaułek Pro-
topopowa, a przemianowano go w 1924 roku. Zaułek Protopopowa czy też Pro-
topopowski nazwę swą zawdzięczał nazwisku jednego z właścicieli kamienic, co
w ówczesnej Moskwie było powszechnie stosowaną praktyką.
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Z kolei Plac Rogatki przy Krzyżu, nazwany tak od kaplicy świę-
tokrzyskiej, w 1947 roku przemianowano na Plac Ryski.

Obie kaplice z ulicy Pierwszej Mieszczańskiej (przemianowanej zrazu
na ulicę Obywatelską, a potem na Prospekt Pokoju) – Piękną i Przy Krzyżu
zburzono około 1929 roku, a sam Krzyż, pamiętający czasy cara Aleksego
Michajłowicza, przekazano do cerkwi Znak w Słobodzie Dorożkarsko-Pere-
jasławskiej, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Mieszkańcy Moskwy, w ten czy inny sposób mający udział w życiu
i rozwoju swojego miasta, czy to mężowie stanu, czy prości urzędnicy i sze-
regowi właściciele domów pozostawili swój niezatarty ślad w historii. Ich
imiona, twórczość, udoskonalenia techniczne, dzieła sztuki i architektury,
czyny miłosierdzia czy ewangelizacyjna troska o bliźniego na wieki wycisnęły
swe piętno w cechach rozwoju miasta, w układzie jego architektonicznych
labiryntów, monumentalności budynków, rozmachu zabudowy, estetyce
i pogrążonych w głębinach duchowości budowlach sakralnych.
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Perejasławska Słoboda Pocztowa. Sokolniki

W XVI stuleciu Państwo Moskiewskie wzbogaciło się o nowy
rodzaj posługi publicznej – „poczty kurierskiej”. Wówczas na głównych dro-
gach kraju, w dokładnie wymierzonych odległościach, budowano stacje po-
cztowe (lub przystanki), które zasiedlone zostały przez kurierów (jamszczi-

ków), obarczonych powinnością przewożenia poczty na swoich rumakach.
Określenie jamszczik wywodzi się od słowa jam. Jamami nazywano stacje

pocztowe, gdzie dokonywano odprawy towarów i  pasażerów, a także domy za-
jezdne, pełniące funkcje współczesnych moteli. Kurierzy mieszkali w przezna-
czonych dla siebie słobodach. Każdy z nich był zobowiązany do utrzymywania
w celach pocztowych trzech wałachów i pilnowania swojej „kolejki” w wy-
pełnianiu posług. Słobody „jamskie” zakładano w różnych miejscach, na
przykład w pobliżu Bramy Twerskiej, niedaleko obecnych ulic Twerskiej i Jam-
skiej, na Zacepie (w kierunku Kaszyry133) oraz w rejonie Słobody Rogowskiej
przy Drodze Włodzimierskiej.

Mniej więcej na
początku drugiej
połowy XIX stulecia
posługa kurierska po-
szła w zapomnienie.
Jednak siedziby kurie-
rów zostają. Zacho-
wują się też nazwy:
Jamska Słoboda,
Jam… Mieszkańcy
zaś tych rejonów nie
przestają zajmować
się transportem kon-
nym.
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133 Kaszyra – miasto przemysłowe w obwodzie moskiewskim, liczące obecnie ok. 40
tys. mieszkańców (przypis tłumacza).
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Posługa kurierska nie należała do łatwych, była niebezpieczna, wyma-
gała też śmiałości w obejściu, a czasem wprost dobrego fartu. Bardzo istotnym
elementem właściwego jej wykonywania był koń. Dla człowieka był on kar-
micielem i pomocnikiem, obrońcą i współpracownikiem, a nawet przyjacie-
lem. Koń umiał wybawić z nieszczęścia, pomóc w pracy zarobkowej na utrzy-
manie rodziny, bez konia niemożliwa była praca na roli

Perejasławska (Peresławska) Słoboda Pocztowa, założona przez cara
Iwana IV w pobliżu wioski Naprudnej, na „górce hołdowniczej”, niedaleko
wielkiej i ważnej Drogi Troickiej, wiodącej do Perejasławia i dalej na północ,
wybudowana została dla pięćdziesięciu kurierów, którym przydzielono ziemię
orną po drugiej stronie drogi, w stronę Nieglinnej, przedzieloną miedzą od
wioski Naprudnej. Słoboda pojawiła się na początku XVI wieku, gdy po 1556

roku kurierów przesied-
lono z okolic Monasteru
Srietieńskiego w rejon
przyszłej Rogatki
Krzyżowej.

Ziemia „jamsz-
czyków”, w której skład
wchodziło „pole kurier-
skie”, brzegi Czerwo-
nego Stawu, od
wschodu sięgała Sło-
body Mieszczańskiej,
dochodząc do Cmenta-
rza Morowego134 w po-
bliżu cerkwi świętej Pa-
raskiewy Piątnickiej
(cerkiew Trójcy Życio-

dajnej na Cmentarzu Piątnickim). Następnie tereny te zostały zajęte pod bocz-
nice kolejowe.

Cerkiew pw. Ikony Bogurodzicy „Znak” w Pocztowej Słobodzie Pere-

jasławskiej (Drugi Zaułek Krzyżowy, nr 17) powstała w związku z przesied-
leniem kurierów za cara Iwana Groźnego, czyli wkrótce po 1556 roku.
W Słobodzie tej wznieśli oni drewnianą świątynię, której z wdzięczności dla

Widok zimowy cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak”.
Fotografia z 2007 r.

134 Chowano tam zmarłych w wyniku zarazy (przypis tłumacza).
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carskiego dobroczyńcy
dali wezwanie Ścięcia
Głowy św. Jana, Poprzed-
nika Pańskiego i Chrzci-
ciela. Bardzo prawdopo-
dobne, iż w owym
miejscu wcześniej  istniała
przynajmniej kaplica, jeśli
nie świątynia „na Pe-
resławce” przed powsta-
niem słobody pocztowej.
Ołtarz boczny św. Mi-
kołaja znany był już od
1628 roku. Jednak w 1712
roku świątynia uległa spa-
leniu. Już w roku następ-
nym wybudowano nową
drewnianą cerkiew, przy
czym ołtarz główny po-
święcono już Ikonie Matki
Bożej „Znak”. Murowaną
świątynię zaczęto wznosić
w 1757 roku i „wybudo-
wano ją dzięki szczodrob-
liwości parafian i innych
pełnych dobroci darczyńców, poświęcona zaś została w 1765 roku”.

Świątynia posiadała trzy ołtarze: w nawie głównej – ołtarz Ikony Bo-
gurodzicy „Znak”, w kaplicach bocznych od strony południowej – ołtarz św.
Jana Chrzciciela, a od strony północnej – ołtarz św. Mikołaja Cudotwórcy.

Ikona Przeczystej Bogurodzicy  „Znak” w dawnych czasach stanowiła
źródło Bożego błogosławieństwa dla mieszkańców ziem nowogrodzkich,
gdzie rozpoczęło się panowanie Rurykowiczów. Była to pierwsza z ikon ru-
skich, której cudotwórcze działanie stało się widome: ikona płakała żywymi
łzami. Wsławiła się zaś w 1169 roku , gdy książę Suzdala podjął decyzję zbroj-
nego najazdu na ziemie nowogrodzkie. Posiłki ściągały ze wszystkich ziem
okolicznych, drużyny książęce przysyłano zewsząd, a samych tylko zbrojnych
kniaziów naliczyć się dało siedemdziesięciu i dwu – jak donoszą średnio-
wieczne latopisy.

Świątynna ikona Matki Bożej „Znak”



Nocą, w przeddzień
planowanego szturmu, Jan,
arcybiskup Nowogrodu
posłyszał głos, polecający
mu wyniesienie na mury
obronne ikony Matki
Bożej z cerkwi Zbawiciela,
„by ujrzeć ocalenie grodu”.
Następnego dnia władyka
wyniósł ikonę i umieścił ją
na murze obronnym. Jedna
z nieprzyjacielskich strzał
dosięgła wizerunku,
a wtedy oblicze Marii
z ikony zwróciło się

w stronę miasta, roniąc gorzkie łzy. Świątobliwy władyka Jan jął je zbierać do
swojego felonionu135, wykrzykując przy tym: „Co to za cud! Czy z suchego
drewna mogą płynąć łzy? O niebiańska Królowo! Ty sama dajesz nam znak po-
twierdzający, iż wstawiasz się za nami do Syna Twojego, by gród ten ocalić!”.

Znak miłosierdzia Bożego podniósł nowogrodzian na duchu, dodał im
takiej odwagi, iż rozbili bramę miejską i rzucili się w sam środek wojsk nie-
przyjacielskich. Od tych wydarzeń ikona otrzymała swoje miano „Znak”. By
stworzyć ikonie godne miejsce, mieszkańcy Nowogrodu zbudowali sobór pw.
Ikony Bogurodzicy „Znak”. Święto ikony ustanowiono na 27 listopada / 10
grudnia. Wnet zaczęto obchodzić je uroczyście także w innych księstwach.
Następnie zaś kopie nowogrodzkiej ikony Znaku Przenajświętszej Boguro-
dzicy stały się powszechne w całej Rusi.

W parafii pw. Ikony Matki Bożej „Znak” na terenie Perejasławskiej
Słobody Pocztowej zamieszkiwali ludzie różnej proweniencji. Parafia, razem
z nieruchomościami duchownych i pomocników cerkiewnych, liczyła 67 dwo-
rów, „gdzie przebywało 320 mężczyzn i 386 dusze kobiece”. Zgodnie z tra-
dycją utrzymanie duchowieństwa uzależnione było od przychodów parafial-
nych. Ponadto utrzymywali się oni z dochodów z ziemi, ponieważ cerkiew
posiadała jej dosyć dużo: 3 dziesięciny 1441 sążni kwadratowych placów pod
zabudowę i 57 dzies. 336 sążn. kw. gruntów uprawnych. Ziemię uprawną wy-
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Jazda kibitką. Malarz Aleksander Orłowski

135 Felonion –  szata liturgiczna, odpowiednik ornatu (przypis tłumacza).



dzierżawiono pod ogrody za 3200-4000 rubli rocznie. I tę sumę, jak zapisano
w dokumentach Moskiewskiego Konsystorza Duchownego, przeznaczano na
utrzymanie kleru. Duchowni posiadali domy na własność. Budowano je
z drewna na placach cerkiewnych.

W informatorze cerkiewnym z 1829 roku wspomniana jest kaplica mu-
rowana „znajdująca się na terenie parafii cerkwi, która ucierpiała w wyniku
pożaru w 1827 roku i nie została jeszcze odbudowana; w tym samym roku
parafia skierowała do
władz duchownych sto-
sowną prośbę o jej odbu-
dowę”. W dokumencie
mówi się też o kaplicy
Pięknej z czczoną ikoną
Ukoronowania Matki
Bożej136.

Na terenie parafii,
w tym również na ziemi
cerkiewnej, domy posiadali
przedstawiciele szlachty,
między innymi tajny radca
Mikołaj Piotrowicz Sałty-
kow, książę Jan Fiodoro-
wicz Golicyn, hrabina Na-
talia Aleksandrowna
Tołstoj, jej brat hrabia Piotr
Aleksandrowicz Tołstoj,
generał major Andrzej Zi-
nowiewicz Durasow. W do-
mach tych na stałe miesz-
kali ich służący, którzy
także byli parafianami cer-
kwi Ikony Bogurodzicy
„Znak” w Słobodzie Perejasławskiej. Ponadto parafianami byli kupcy, miesz-
czanie, żołnierze i policjanci, tkacze z fabryki jedwabiu, której właścicielem
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Świadectwo udzielenia święceń kapłańskich. 1763 r.

136 Centralne Archiwum Historyczne Moskwy, zbiór 203, dział 744, sprawa 1804,
karty 1-2.



był Łazarz Nazarow. Nie brakowało też
chłopów – państwowych (nadzorowa-
nych przez Państwowe Kolegium Eko-
nomii), czynszowych (monasterskich)
i pańszczyźnianych (poddanych
różnych ziemian). Jednak zasadniczą
część parafian stanowili kurierzy ze
Słobody Perejasławskiej, przewożacy
towary i pasażerów.

W początkach formowania się
służby pocztowej kurierzy wypełniali
bardzo ważną dla państwa funkcję
przewozu listów i paczek. Carowie da-
wali kurierom duże nadziały ziemi, co
pozwalało im wieść spokojne i dostat-
nie życie. Ogromne nadania wspólno-
tom kurierów przetrwały aż do 1917
roku.

W maju 1825 roku do Moskiew-
skiego Konsystorza Duchownego

zwrócił się duchowny wraz z klerem cmentarnej cerkwi św. Paraskiewy
(Trójcy Świętej) z prośbą o rewizję części posiadłości Słobody Perejesław-
skiej, leżącej w okolicy Cmentarza Morowego, na ich korzyść. „Z dzielnicy
Mieszczańskiej przekazano wyjaśnienie deputowanego Pocztowej Słobody
Perejasławskiej Jakuba Szkirkina i innych kurierów, w którym stwierdzają, że
należąca do nich ziemia, nadana dawno temu, odnotowana jest w ewidencji
gruntów i naniesiona na plan generalny z 1766 roku, zarówno wewnątrz
miasta, jak i poza jego granicami, poczynając od Wału Kamer-Kolegialnego,
wzdłuż Wielkiej Drogi Troickiej do ziem carskiej wsi Aleksiejewskoje. Nie
dochodząc do granicy wsi Aleksiejewskoje, jak wynika z planu, na 70 sążni,
wykopano jamę, w której chowano ofiary zarazy morowej w Moskwie.
Miejsce to otrzymało wtedy nazwę Cmentarza Morowego. Potem w tym miej-
scu już nigdy zmarłych nie chowano.

Dookoła Cmentarza Morowego, z każdej strony, do samej granicy wsi
Aleksiejewskoje, rozciąga się ziemia ich, kurierów, którą zaznaczono też na
planie generalnym. Po 1772 roku w celu grzebania ciał zmarłych założono
cmentarze miejskie, w tym między innymi funkcjonujący po dziś dzień Cmen-
tarz Piątnicki.
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Okolice za Rogatką Krzyżową. Zaznaczony
Cmentarz Piątnicki i Cmentarz Morowy



Cmentarz ten wytyczono na ziemi pałacowej wsi Aleksiejewskoje, a nie
na ich ziemi, która od tej morowej jamy przez ich ziemię znajduje się w od-
ległości 70 sążni. Owa jama nigdy nie wchodziła w skład Cmentarza Piątnic-
kiego. Ponadto ze wspomnianego dokumentu wynika, że znajdująca się za
Wałem Kamer-Kolegialnym wydzielona ziemia z ich, Słobody, władania
nigdy nikomu nie była przekazywana i dla wspomnianej cerkwi Cmentarza
Piątnickiego nigdy przez nich nie była oddawana”.

W swoich wyjaśnieniach kurierzy powoływali się na opinię Rady Pań-
stwa Imperium Rosyjskiego z 4 marca 1812 roku, w której w 7 punkcie zale-
cano: „Ziemie kurierskie,
położone poza granicami
miasta w terenie niezabu-
dowanym, pozostawić przy
tych słobodach, którym
zgodnie z prawem nadawa-
nia należą”. W wyjaśnie-
niach kurierów była rów-
nież mowa o tym, że
„naprzeciw owej działki, za
wytyczoną wzdłuż Drogi
Troickiej miedzę, zobo-
wiązali się oni płacić
i płacą 6500 rubli, do tego
owa ziemia również w Mo-
skiewskiej Izbie Skarbowej
figuruje na nich jako nieru-
chomość skarbowa i dla-
tego przedmiotowa ziemia
całkowicie do nich należy”.
Sprawa ciągnęła się do
1833 roku. W rezultacie
„urzędujący Senat, zgodnie
z wnioskiem pana ministra
finansów postanawił „zie-
mię tę pozostawić, jak
dawniej, pod zarządem ku-
rierów, zobowiązując ich,
aby w żadnym wypadku jej
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Kontrakt dzierżawny ziemi należącej do cerkwi pw.
Ikony MB „Znak” w Pocztowej Słobodzie Perejasławskiej.

1861 r.



nie dzielili, ani nie  zabudo-
wywali”137.

W połowie XIX w. pa-
rafia cerkwi Ikony MB
„Znak” liczyła tysiąc wier-
nych, nie licząc przyby-
wających w okresie zimo-
wym z sąsiednich powiatów
i guberni chłopów, pragną-
cych sezonowo zarobić w sto-
licy. Z tego powodu parafia-
nie zaczęli odczuwać
potrzebę poszerzenia
świątyni. W 1840 roku z po-
wodu niewielkiej przestrzeni
refektarza w celu zlikwido-
wania ciasnoty w jednej cer-
kwi refektarzowej rozebrano
ścianę z łukiem, oddzielającą
ją od nieogrzewanej cerkwi.
W to miejsce wstawiono
szklane ramy w drugim końcu
łuku w ścianie cerkwi, co
znacznie zwiększyło  po-
wierzchnię refektarza. Mimo
to przestrzeni dla rosnącej
liczby wiernych wciąż było
mało.

W październiku 1851
roku, gdy starostą cerkiewnym był zasłużony obywatel Aleksander Adriano-
wicz Sawieliew, z inicjatywy miejscowego duchownego Aleksandra Siemio-
nowicza Karyńskiego postanowiono zrobić pewne przeróbki w cerkwi. Kon-
kretnie zaś chodziło o usunięcie szklanego łuku, oddzielającego nieogrzewaną
część cerkwi od ogrzanych kaplic, i ogrzać całą świątynię piecami kaflowymi.
Cel tego przedsięwzięcia był prosty: chodziło o umożliwienie każdemu bez
wyjątku godnego, bez zbędnego tłoczenia się, udziału w Liturgii Świętej.
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Zaświadczenie o przekazaniu ziemi cerkiewnej przez 
duchowieństwo cerkwi Ikony MB „Znak” w Słobodzie 

Perejasławskiej Towarzystwu Kolei Saratowskiej 
pod budowę bocznicy. 1862 r. 

Centralne Archiwum Historyczne Moskwy

137Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 210, sprawa 102.



W 1857 roku część parafian wraz z nowym starostą cerkiewnym zwró-
ciła się do Moskiewskiego Konsystorza Duchownego z prośbą „o przywró-
cenie zburzonego łuku, oddzielającego ogrzewaną część cerkwi od nieogrze-
wanej i usunięcie zainstalowanych w cerkwi pieców, gdyż są one
bezużyteczne.

Pewnie z powodu braku doświadczenia architekta lub z innych przyczyn
niezdarnie postawione cztery piece wcale nie dają ciepła i nie przyniosły ko-
rzyści dla cerkwi oprócz niepotrzebnych kosztów  poniesionych w ciągu trzech
lat na ogrzewanie i oświetlenie wnętrza”.

Po zbadaniu sprawy przez starszego architekta Kozłowskiego z Zarządu
IV Okręgu Wydziału Komunikacji i Budynków Użyteczności Publicznej
w obecności miejscowego ducho-
wieństwa i parafian okazało się,
że „zbudowane w cerkwi piece
przy 25 stopniach poniżej zera do-
starczają dostateczną ilość ciepła.
Na podstawie kilkakrotnych ob-
serwacji stwierdzonio, że ściany
i sklepienia cerkwi wolne są od
wilgoci, aczkolwiek niekiedy
z powodu dużej liczby wiernych
na powierzchni olejnej szpach-
lówki pojawia się nieunikniona
wilgotność, wysychająca tego sa-
mego dnia”. Ponadto architekt
Kozłowski objaśnił, że „umiesz-
czone obecnie w cerkwi piece,
z uwagi na swoją budowę za-
pewne dostarczają odpowiedniej
ilości ciepła, jednakże z czasem
będą ulegać zużyciu. Przy remon-
cie niezbędne okaże się ponowne
umieszczenie w ich wnętrzach żelaznych wkładów, cegieł szamotowych, rur
z odpowiednimi dmuchawami, w wyniku czego zmniejszy się zużycie opału,
a suchość w cerkwi będzie nadzwyczajna. Jednakże w piecach należy palić
prawidłowo i drzewem dobrej jakości”138.
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Fragment planu dzielnicy Mieszczańskiej
w Moskwie z 1917 r. wraz z kolejowymi 

szlakami dojazdowymi

138 Centralne Archiwum Historyczne Moskwy, zbiór 203, dział 438, sprawa 8.
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Plan miasta z 1799 r., obejmujący teren dzielnicy Mieszczańskiej w pobliżu Rogatki Krzyżowej na
ziemiach parafii Ikony Przeświętej Bogurodzicy „Znak” w Pocztowej Słobodzie Perejasławskiej. Plan
sporządzono na polecenie Jego Ekscelencji Moskiewskiego Gubernatora Generalnego, hrabiego Iwana
Piotrowicza Sałtykowa w związku z podaniem księdza Miefodijewa o wybudowanie drogi przecinającej
grunty cerkiewne.

1) Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Pocztowej Słobodzie Perejasławskiej.
2) Dwory i sady należące do kleru.
3) Ziemia cerkwi pw. Ikony MB  „Znak”, na której  zaznaczono następujące obiekty:
4) Ziemia oddana w dzierżawę radcy tytularnemu Pawłowskiemu; na planie literą a zaznaczono

zabudowania, zaś literą b ziemię przeznaczoną pod ogród.

5) Wcześniej istniejąca droga przejazdowa od Bramy Czerwonej139 do Rogatki Krzyżowej; na
planie literami a i b oznaczono ilaste fragmenty drogi.

6) Istniejąca obecnie droga, jak twierdzą miejscowi kurierzy, przebiegała przez grunty cerkiewne
i kurierskie; ksiądz Miefodiejew proponuje, by ziemię cerkiewną pod drogą zagrodzić do dworów zaj-
mowanych przez kler, co świadczy, że wcześniej droga przebiegała przez ogród kurierów. Ci natomiast
twierdzą, że przez ich ziemię żadna droga nie tylko nigdy nie przebiegała, lecz wręcz przebiegać nie
mogła, gdyż grunt jest luźny. A obecnie służący do jeżdżenia szlak jest bardziej zwięzły, a tym samym
przydatny do wytyczenia tam drogi.

7) Ogród kurierski z tutejszej słobody.
8) Dwory kurierskie z zabudowaniami.
9) Rogatka Krzyżowa i wartownie.
10) Dwory różnych obywateli.
Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 2134, dział 1, sprawa 18

139 Zbudowany w XVIII w. łuk triumfalny, odznaczający się szczególnym pięknem;
przetrwał do początków XX w. (rozebrany w 1928 r., zapewne z pobudek ideowych). Obecnie
uwieczniona w nazwie jednej ze stacji moskiewskiego metra (przypis tłumacza).



Niektórzy spośród parafian znowu zażyczyli sobie oddzielenia głównej
części cerkwi od części refektarzowej szklanymi ramami w łuku, jak było po-
przednio. Reszta parafian sprzeciwiała się temu, argumentując, że „z powodu
takiego oddzielenia zmniejszy się pomieszczenie dla wiernych, co będzie
szczególnie istotne w przypadku gremialnego zgromadzenia się parafian w dni
świąteczne. Zgodnie z założeniami architektonicznymi część refektarzowa
przeznaczona jest dla dwustu wiernych, razem zaś z główną częścią może po-
mieścić do czterystu osób. Obecnie parafia liczy ponad tysiąc mieszkających
na stałe dusz. Nawet w dwóch częściach cerkwi może zmieścić się mniej niż
połowa parafian, nie mówiąc
o przyjeżdżających na okres
zimowy i mieszkających w na-
szej parafii mieszkańcach wsi,
którzy  w świąteczne dni stale
bywają w naszej cerkwi na
Świętej Liturgii.

Parafia nasza rozbudo-
wuje się, co roku przybywa
wciąż nowych domów,
w związku z czym liczba
stałych mieszkańców znacz-
nie wzrasta, szczególnie dużo
przybywa pracowników
kolei. Dlatego zakładamy, że
niedługo niezbędne okaże się
poszerzenie cerkwi poprzez
nowe dobudówki, a nie jej
zmniejszanie poprzez rodzie-
lenie łukiem.

Moskiewski Konsys-
torz Duchowny po zapozna-
niu się z obiema opiniami po-
stanowił, by „przedstawioną
powyżej prośbę parafian
z cerkwi pw. Ikony MB
„Znak” w Pocztowej Słobo-
dzie Perejasławskiej o zacho-
wanie poprzedniego stanu,
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z rozdzieleniem  obecnej cerkwi nieogrzewanej i oddzielenie jej szklanym
łukiem od ogrzewanego refektarza nie były uwzględnione. Kapłana zaś
wspomnianej cerkwi Karyńskiego oraz cerkiewnego starostę, kupca moskiew-
skiego Anisimowa zobowiązać do uwzględnienia uwag pana architekta
Kozłowskiego i kierowania się nimi przy przebudowie pieców”140.

W 1845 roku pod budowę kolei petersbursko-moskiewskiej oddano zie-
mię rejestrową kleru, za którą cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak” w Pocztowej
Słobodzie Perejasławskiej otrzymała kapitał w wysokości 66 250 rubli w sreb-
rze. W 1860 roku kapitał ten zdeponowano w Banku Państwowym, wymie-
niając go na obligacje, które przysparzały corocznie 2650 rubli odsetek, wy-
korzystywanych na utrzymanie miejscowego duchowieństwa. W 1862 roku,
na potrzeby kolei jarosławsko-saratowskiej przekazano jeszcze 10 244 sążni
kwadratowych łąk cerkiewnych141.

W 1888 roku ołtarze w kaplicach przesunięto do przodu, do poziomu
ołtarza głównego. Nawet do naszych czasów w ścianie refektarza, nad miejs-
cem, gdzie sprzedawanio świece zachowała się marmurowa tabliczka, upa-
miętniająca tę przebudowę: „Z błogosławieństwa Najdostojniejszego Joanni-
cjusza, metropolity Moskwy i Kołomny, położono fundamenty pod przyszłe
kaplice poświęcone świętemu Prorokowi, Poprzednikowi i Chrzcicielowi Pań-
skiemu Janowi oraz świętemu Mikołajowi z Miry, Cudotwórcy, w obecności
ojca dziekana i zarządców miejscowej cerkwi, protojereja Fiodora Gawryłowi-
cza Bielajewa i księdza Wasyla Piotrowicza Fleryna oraz starosty cerkiewnego,
moskiewskiego kupca Jegora Maksymowicza Kozłowa, a także przedstawicieli
budowniczych świątyni: Dymitra Jegorowicza Udalcowa i Iwana Iwanowicza
Biezborodowa; roku 1888, 22 dnia maja”. Podczas przebudowy kaplice boczne
podniesiono do poziomu zasadniczego cerkwi, a dzwonnicę z boków zabudo-
wano. W ten sposób budynek przyjął taki kształt, jaki ma obecnie.

W 1899 roku „Moskiewskie Wiadomości Cerkiewne” tak pisały o od-
nowieniu głównego korpusu cerkwi oraz kaplic bocznych: „Piętnastego sierp-
nia, w cerkwi św. Jana, Poprzednika Pańskiego, która znajduje się w Słobodzie
Pocztowej nieopodal Rogatki Krzyżowej, dokonano poświęcenia głównej
części świątyni pw. Ikony Bożej Matki „Znak” oraz kaplicy ku czci św. Mi-
kołaja Cudotwórcy. Dokonano w nich pozłocenia ikonostasów, odnowiono
utensylia cerkiewne, a ściany ozdobiono wspaniałymi malowidłami i orna-
mentami autorstwa J. J. Jepaniecznikowa. Poświęcenia dokonał proboszcz
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miejscowej parafii, ojciec
W. P. Fleryn”. A 29 sierp-
nia dokonano poświęcenia
kaplicy św. Jana Poprzed-
nika Pańskiego: „Stara-
niem duchowego opiekuna
i parafian, a także częś-
ciowo dzięki cerkiewnym
pieniądzom parafialnym,
odnowiono wspaniale
wnętrze kaplicy: ikono-
stasy na powrót jaśnieją od
złota, szaty na ikonach też
są pozłocone, a ściany
ozdobił wspaniałymi dzie-
łami malarskimi J. J. Jepa-
niecznikow. Odnowiono
też utensylia cerkiewne.
Służbę Bożą w ten dzień
sprawował miejscowy
dziekan, protojerej P. W.
Rubin wraz z proboszczem
świątyni, przy wtórze
chóru śpiewaków i licznie
zebranych rozmodlonych
wiernych”142.

W początkach XX
wieku cerkiew Ikony Prze-
najświętszej Bogurodzicy
„Znak” w Pocztowej
Słobodzie Perejasławskiej
należała do jednej z najbo-
gatszych w Moskwie. W instytucjach kredytowych cerkiew posiadała stałą
sumę 241 084 rubli i 57 kopiejek. Prócz tego sama cerkiew miała 133 800
rubli kapitału stałego, z którego odsetki szły na utrzymanie Domu Eparchial-
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142 Oswiaszczenije chrama, „Moskowskije Cerkownyje Wiedomosti”, 1899, nr 34, s.
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nego; odsetki od kapitału
55 110 rubli przeznaczano
na cele duchowo-oświa-
towe; od kapitału 55 100
rubli – na utrzymanie miej-
scowej szkoły cerkiewno-
parafialnej i na opłatę
długów przy zakupie
domów dla kleru. Po-
wyższe sumy cerkiew
otrzymała za ziemię cer-
kiewną wywłaszczoną pod
budowę kolei. Na polece-
nie Świętego Synodu z 24
grudnia 1914 roku z tych
pieniędzy udzielono
pożyczki w wysokości 188
tysięcy rubli na potrzeby
moskiewskiej cerkwi
Uspienskiej w Pieczatni-
kach; zwrócono 50 tysięcy
rubli, u dłużnika zostawało
138 tysięcy rubli143.

Z informacji za-
mieszczonych w kronice
cerkiewnej wynika, że
w 1916 roku duchowień-
stwo wspomnianej cerkwi

z datków otrzymało 1850 rubli rocznie. Na utrzymanie tegoż duchowieństwa
dysponowano również innymi „kapitałami duchownymi: 1) 67 454 ruble w pa-
pierach wartościowych; 2) 124 100 rubli w obligacjach państwowych z zy-
skiem czteroprocentowym; 3) 300 rubli w bilecie Państwowej Komisji
Długów; 4) 50 rubli w 5-procentowym bilecie loteryjnym 2. Wewnętrznej
Pożyczki Państwowej; 5) 157 rubli 9 kopiejek pozostałych na książeczce Kasy
Oszczędnościowej; 6) 92 100 rubli zaciągniętego kredytu na zakup domów
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dla duchowieństwa, wybudowanie domu z dwoma mieszkaniami dla dwu
psalmistów, przeprowadzenie robót remontowych, doprowadzenie wodo-
ciągów i kanalizacji. Z powyższego kapitału na rzecz duchowieństwa należy
się 9360 rubli 30 kopiejek odsetek”.

W 1916 roku cerkiew posiadała „1 dzies. 2198,5 sążni kw. ziemi pod
zabudową i cmentarzem, 15 dzies. 1985 sążni kw. gruntów ornych oraz
2 dzies. 1448 sążni kw. użytków zielonych – sianożęci, ogrodów oraz łąk –
położonych przy ulicy Pierwszej Mieszczańskiej. Ogółem 20 dzies. 831,5
sążni kw. Wszystkie wyżej wymienione ziemie zgodnie z zachowanymi w cer-
kwi planami, nadaniami i zapisami w księgach rejestrowych powinny znaj-
dować się w bezsprzecznym władaniu duchowieństwa, lecz z dochodów
z 2 dzies.1448 sążni kw. użytków zielonych obecnie korzysta nie kler, lecz
cerkiew”. Cała ziemia cerkiewna – siedliskowa i orna – zajęta była pod zabu-
dowania dzierżawców.

Średni dochód roczny z tych gruntów wynosił 13294 ruble 75 kopiejek.
Niemal cała ziemia orna (15 dziesięcin 885 sążni kwadratowych) 22 kwietnia
1916 roku została oddana w dzierżawę na cele budowlane dla wielkiego mo-
skiewskiego dzierżawcy p. Michelsona.

Domy dla duchowieństwa na placach cerkiewnych, zbudowane
w różnych okresach przez kler, stały się własnością cerkwi w 1908 roku.
W tym czasie  w domach miejscowego duchowieństwa przeprowadzono prace
remontowe, zainstalowano w nich sieć wodociągową i kanalizacyjną.

W innych budynkach  cerkiewnych znajdowała się szkoła cerkiewno-
parafialna wraz z biblioteką cerkiewną, liczącą osiemdziesiąt tomów, miesz-
kania dla trzech kobiet wypiekających prosfory i czterech stróżów. Na utrzy-
manie szkoły cerkiewnej
wykorzystywano odsetki
pochodzące ze specjalnego
kapitału wysokości 55 100
rubli (na potrzeby szkoły
wystarczało każdego roku
sześćset rubli). W szkole
pobierało naukę pięćdzie-
sięcioro chłopców i dziew-
czynek. Szkołę otwarto
w 1893 roku dzięki paster-
skiemu zatroskaniu miej-
scowego protojereja Wa-
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syla Piotrowicza Fleryna. W górnej kondygnacji obszernego budynku szkol-
nego w mieścił się niewielki przytułek, w której opiekę znajdowało osiem naj-
starszych parafianek.

Protojerej Wasyl Piotrowicz Fleryn zmarł 31 marca 1908 roku w wieku
62 lat. „Moskiewskie Wiadomości Cerkiewne” zamieściły z tego powodu na-
stępującą notatkę: „Liturgię za spokój duszy i śpiewy pogrzebowe odprawił
dziekan dekanatu srietieńskiego protojerej  W. F. Ostrouchow wespół z licznie
zgromadzonym duchowieństwem. Podczas Liturgii, po odśpiewaniu hymnu
pochwalnego przez miejscowego kapłana G. J. Kossina wygłoszono poświę-
cone pamięci zmarłego słowo nad grobem. Po zakończeniu śpiewów trumnę
ze zwłokami obniesiono dokoła świątyni, poczynając od dzwonnicy. Następnie
procesja pogrzebowa udała się w stronę Monasteru Aleksiejewskiego, gdzie
na cmentarzu miejscowym zwrócono zmarłego ziemi”144.

Intensywny rozwój terenu wokół Rogatki Krzyżowej i wzrost liczby
ludności, przybywającej tam z odległych zakątków moskiewskiej i sąsiednich
guberni wymagał utworzenia nowych placówek oświatowych. Oprócz
wspomnianej szkoły cerkiewno-parafialnej władze miasta założyły siedem
miejskich szkół podstawowych, gdzie obowiązki nauczycielskie pełnili du-
chowni parafii Przenajświętszej Bogurodzicy „Znak” w Pocztowej Słobodzie
Perejasławskiej.

Na początku XX w. w cerkwi tej posługę zaczęli pełnić dobrze wy-
kształceni duchowni, wcześniej wykładający zasady religii w najznamienit-
szych placówkach oświatowych Moskwy, dysponujący odpowiednim doś-
wiadczeniem zawodowym w prowadzeniu kursów oświatowych, wykładów,
dysput teologicznych. Do takich pasterzy należy zaliczyć księdza Sergiusza

Iwanowicza Głagolewskiego, absolwenta Moskiewskiej Akademii Duchow-
nej, posiadającego stopień kandydata teologii z prawem otrzymania stopnia
magistra bez konieczności dodatkowych egzaminów. Postanowieniem Rady
Akademickiej w 1895 roku o. Sergiusz otrzymał nagrodę metropolity Ma-
karego za doskonałą kompozycję kazań. Wykładał w szkole duchownej
w Zwienigorodzie. Pracował  jako katecheta w szkole w Słobodzie Miaśnic-
kiej prowadzonej przez Żeńskie Towarzystwo Dobroczynne, w III miejskiej
szkole żeńskiej oraz w żeńskiej szkole podstawowej w Słobodzie Ro-
gożskiej. Pracując na moskiewskiej Tagance, w cerkwi świętych Kosmy
i Damiana, założył tam szkołę parafialną. Gdy w 1908 roku został przydzie-
lony do posługi kapłańskiej w cerkwi Ikony MB „Znak” w Pocztowej Słobo-
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dzie Perejasławskiej został katechetą w VII Świętokrzyskiej Miejskiej
Szkole Podstawowej i prywatnym Gimnazjum Żeńskim. Z nominacji Rady
Bractwa św. Piotra Metropolity corocznie prowadził dysputy teologiczne ze
staroobrzędowcami w Moskwie. W 1911 roku na Diecezjalnym Zjeździe
Duchowieństwa został wybrany i zatwierdzony przez arcybiskupa na
członka Rady i Zarządu Diecezjalnej Żeńskiej Szkoły Duchownej św. Fila-
reta.

Po mianowaniu na proboszcza cerkwi Ikony MB „Znak”, w 1914 roku
władze diecezjalne doręczają mu obowiązki ojca duchowego dekanatu srie-
tieńskiego miasta Moskwy. Za żarliwą służbę  i głoszenie Słowa Bożego był
uhonorowany licznymi nagrodami cerkiewnymi i państwowymi. Dostojnymi
pomocnikami proboszcza w dziele oświaty ludowej byli też pozostali człon-
kowie miejscowego duchowieństwa:

Ksiądz Mikołaj Warsonofiewicz Nikanorow. Ukończył seminarium du-
chowne w Nowogrodzie. Od 1897 roku pełnił obowiązki dyrektora i katechety
w szkole cerkiewno-parafialnej we wsi Kukarino, należącej do Możajska oraz
wizytatora szkół cerkiewnych w powiecie możajskim. Od 1905 roku pełnił
obowiązki kierownika szkoły parafialnej cerkwi Ikony MB „Znak”.

Ksiądz Aleksander Aleksiejewicz Szuwałow ukończył pełny kurs nau-
kowy w Moskiewskim Seminarium Duchownym w 1886 roku. W ludowych
szkołach pełnił obowiązki nauczyciela i katechety, był członkiem Rady Po-
wiatowego Oddziału Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Wierei oraz kate-
chetą miejskich szkół (Aleksandrowskiej w Dorogomiłowie oraz III i IV
w Słobodzie Rogożskiej).

Ksiądz Michał Siergiejewicz Sokołow ukończył seminarium du-
chowne przy Monasterze Zbawiciela w Betanii (taką nazwę nosił skit
w Siergijewym Posadzie). Na mocy postanowienia biskupa możajskiego
Aleksandra w 1891 roku objął godność prefekta uczniów szkoły duchownej
w Wołokołamsku. Po skierowaniu do cerkwi Ikony MB „Znak” w Słobo-
dzie Perejasławskiej został przez metropolitę Możajska i Kołomny Maka-
rego wyświęcony na kapłana z pozostawieniem na wakującym urzędzie dia-
kona i skierowany do pracy misyjnej wśród pracowników miejscowej kolei
nikołajewskiej. Został członkiem komisji rewizyjnej oddziału Bractwa Cy-
ryla i Metodego przy monasterze św. Józefa koło Wołokołamska. Z pole-
cenia biskupiego został kierownikiem kursów ludowo-misyjnych, które sam
organizował: 1) w pomieszczeniu brygad konduktorskich na stacji Moskwa
kolei nikołajewskiej; 2) w pomieszczeniu kompanii  strażników kolei ni-
kołajewskiej.
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Diakon Mikołaj

Iwanowicz Zabawin uczył
się w moskiewskim semi-
narium duchownym. Był
katechetą w szkole po-
czątkowej we wsi Nowo-
siółki w powiecie sierpu-
chowskim, a także
w prywatnych gimnazjach
żeńskich Moskwy.

„Za pracę przy zbie-
raniu datków na rzecz to-
warzystwa misyjnego met-
ropolita Moskwy i Ko-
łomny Makary nagrodził
go błogosławieństwem ar-
cypasterskim”.

Diakon Jan Mi-

kołajewicz Strachow – ab-
solwent moskiewskiego
seminarium duchownego.
W 1904 roku objął obo-

wiązki nauczycielskie w szkole cerkiewno-parafialnej Bogurodzicy i Naro-
dzenia Pańskiego za Bramą Smoleńską. Był też katechetą w szkole przy parafii
Ikony MB „Znak” i w młodszych klasach VII Świętokrzyskiej Szkoły Miej-
skiej.

Psalmista Aleksy Aleksandrowicz Bogojawleński ukończył seminarium
duchowne przy Monasterze Zbawiciela w Betanii w Siergijewym Posadzie.
Przez Radę Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w 1900 roku skierowany
w charakterze nauczyciela do gubernialnej cerkiewno-parafialnej szkoły po-
wiatu bronnickiego. Był też katechetą i nauczycielem języka staro-cerkiewno-
słowiańskiego w miejscowej szkole parafialnej Ikony MB „Znak”145.

Po 1917 roku, w czas jarzma bezbożności, rozpoczął się proces likwi-
dacji świątyń i monasterów. Instytucje cerkiewne przestano traktować jako
osoby prawne. W latach 1918-1920 zlikwidowano wszystkie cerkiewne pla-
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Ikona świątynna św. męczennika Tryfona 
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cówki edukacyjne i naukowe, monastery, to-
warzystwa prawosławne, konsystorze, za-
rządy duchowne oraz instytucje charyta-
tywne. W 1922 roku, pod pretekstem
pomocy głodującym z Powołża146 dokonano
grabieży kosztowności cerkiewnych. Sta-
rożytne ikony, szlachetne kamienie w opra-
wach ze złota czy srebra, utensylia cer-
kiewne, dzwony szerokim strumieniem
popłynęły za granicę jako zapłata zlecenio-
dawcom i kredytodawcom nowej smuty ro-
syjskiej. Zrabowane przedmioty o ogrom-
nym, zarówno historycznym, jak
i artystycznym znaczeniu, ze zburzonych
i zamkniętych świątyń przekazywano do
Wydziału Muzealnego Rady Moskwy i do
Muzeum Głównego (Głównego Komitetu
ds. Muzeów i Ochrony Dzieł Sztuki, Zabyt-
ków i Przyrody przy Ludowym Komisaria-
cie Oświaty RFSRR). Na czele komisji do
spraw konfiskaty kosztowności cerkiewnych
stał Lew Trocki (właściwie: Lejba Dawido-
wicz Bronstein). Jego żona, Natalia Sie-
dowa, kierowała Muzeum Głównym, które
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Siedemnastowieczny krzyż ołtarzowy
z kaplicy św. Jana Chrzciciela

w moskiewskiej cerkwi pw. Ikony
Matki Bożej „Znak” (rzeźba w drewnie).

Wykonany na pamiątkę spotkania
relikwii św. Filipa w Moskwie 

9 czerwca 1652 r. 
Wcześniej znajdował się w kaplicy

niedaleko Rogatki Krzyżowej

146 Rosja przed wybuchem I wojny światowej należała do najważniejszych europej-
skich eksporterów zboża i żywności przetworzonej. Rok 1917 miał jednak dokonać podziału
społecznego, w którego wyniku rolników, zwłaszcza chłopów, obarczono obowiązkiem kon-
tyngentów, co spowodowało liczne niedobory żywności nawet na terenie żyznego Powołża.
Głód rozpoczął się latem 1921 r., oficjalnie jako wynik wielkiej suszy, lecz przedstawiciele
nowej władzy dalecy byli od redukowania kryzysu żywnościowego. Sam towarzysz Ulianow
nakazywał zwiększenie kontyngentów i pozostawienie głodujących samym sobie. Z pomocą
pospieszyły kraje ościenne – specjalną komórkę pomocową zorganizował norweski badacz
polarny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1922 r. Fridtjof  Nansen. Działania te uznano za
szpiegowski zamach na nowy, szczęśliwy ustrój. Społeczność chłopska jednak kilkakrotnie
poprzez zbrojne powstania i zmniejszanie areałów upraw podjęła walkę z systemem sprzy-
jającym „polityce głodu”. Po dwu latach, w 1922 r. kryzys się zakończył, pochłonąwszy jed-
nak ponad 5 milionów istnień ludzkich. Encyklopedia Radziecka z 1930 r. tłumaczyła jego
zaistnienie dywersyjną działalnością na rzecz Ameryki, gromadzącej wielkie zapasy żywności
w związku z przygotowywaną kolejną ofensywą imperialistyczną.



przy desakralizowanych cerkwiach
i monasterach otwierało „muzea”
z „eksponatami”, zrabowanymi od Ro-
syjskiej Cerkwi Prawosławnej. Na-
stępnie „eksponaty”, czyli zrabowane
skarby cerkiewne przemycano (sprze-
dawano) za granicę. Natalia Siedowa
zadecydowała też o wysiedleniu pat-
riarchy Tichona do stróżówki, aby ten
nie przeszkadzał jej w organizowaniu
„muzeum” w Monasterze Dońskim.

Świątynia Ikony Przeświętej Bo-
gurodzicy „Znak” w Pocztowej Słobo-
dzie Perejasławskiej nie została nawet
zamknięta w latach trzydziestych –
w okresie wzmożonego terroru stali-
nowskiego. Nieustannie zaczęły doń
spływać uratowane święte rzeczy z za-
mkniętych i zburzonych świątyń. Na

dzwonnicy zachowały się dzwony, a wokół świątyni oryginalne ogrodzenie
i brama. Co więcej, tę pochodzącą z lat 1765-1890 świątynię, wraz z refekta-
rzem i dzwonnicą, z dziewiętnastowiecznym ogrodzeniem i bramą wzięło pod
swą opiekę państwo radzieckie.

W 1979 roku przeprowadzono remont wnętrza budynku.W początkach
lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zbudowano nowy dom cerkiewny.

Szczególną osobliwością cerkwi jest chór na drugiej kondygnacji we
wschodniej części refektarza.

Od lat siedemdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku proboszczem świątyni był znany kapłan protojerej Włodzimierz

Rożkow. Jednym z najważniejszych wydarzeń jego posługi była budowa i po-
święcenie (8 listopada 1980 roku) z błogosławieństwem patriarchy Pimena
przenośnego prestołu147 ku czci św. męczennika Tryfona. Oto co o tym wy-
darzeniu donosił „Żurnał Patriarchatu Moskiewskiego” z 1981 roku:

„Ósmego listopada 1980 roku, w dzień upamiętniający wielkiego mę-
czennika Dymitra z Salonik, w miejscowej cerkwi Ikony MB „Znak”,
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Ikona świątynna św. męczennika Tryfona

147 Prestoł – tron, najważniejsze miejsce w ołtarzu, okryty specjalną szatą stół
w kształcie sześcianu, sporządzony z drewna lub marmuru.



z błogosławieństwa Najdostojniejszego Patriarchy Pimena poświęcono prze-
nośny stół ołtarzowy w imię świętego męczennika i cudotwórcy Tryfona.
Czczona ikona świętego z cząsteczkami jego relikwii to jedna z głównych
świętości cerkwi. W czasie swej ziemskiej wędrówki, już od najmłodszych lat
posiadał Tryfon Boży dar cudotwórczego działania, a tuż przed swym mę-
czeństwem uprosił on Chrystusa Zbawiciela, by obdarzał szczególnie szybką
pomocą tych, co przyzywać będą imię Tryfona w swoich modlitwach.

Moskiewscy wyznawcy prawosławia wielką czcią i miłością otaczają
tego pokornego sługę Bożego. Zdarza się też, iż parafię Ikony MB „Znak” lu-
dzie nazywają „parafią świętego Tryfona”. I gdy powstała kwestia, komu z po-
wszechnie znanych świętych poświęcić nowy ołtarz, Jego Świątobliwość Pat-
riarcha Pimen wskazał tego świętego męczennika i cudotwórcę Tryfona.
Postanowił też poświęcenie ołtarza przekazać w ręce proboszcza Włodzimie-
rza Rożkowa i duchowieństwa parafii.

Na początku uroczystości odmówiono molebien, któremu towarzyszyło
pokropienie wodą święconą przed ikoną świętego męczennika Tryfona. Na-
stępnie poświęcono paramenty ołtarzowe. Poświęceniu stołu ołtarzowego licz-
nie towarzyszyli parafianie. Wspaniale brzmiały rozmodlone głosy chóru pod
kierownictwem J. I. Fiediuszyny. Po konsekracji świątynię i licznie zebranych
wiernych skropiono wodą święconą.

Następnie na nowym stole ołtarzowym sprawowano po raz pierwszy
Świętą Liturgię. Po modlitwie dziękczynnej protodiakon Paweł Mieleniako
złożył tradycyjne życzenia długich lat pomyślności148. Proboszcz protojerej
Włodzimierz Rożkow wygłosił zaś słowo, w którym pozdrowił parafian z okazji
nowego przedmiotu świątynnego, ołtarza świętego męczennika i cudotwórcy
Tryfona, odwołując się jednocześnie do niektórych symbolicznych czynności
i symboli słownych występujących w obrzędzie poświęcenia ołtarza.

Nowy ołtarz z mistrzowską znajomością rzeczy wyrzezał z dwuipółwie-
kowego drewna dębowego artysta stolarski W. I. Kudinow, miejscowy para-
fianin, który bezinteresownie wiele lat poświęcił dziełu ozdoby świątyni”.

Od strony południowej, w kaplicy pw. św. Jana Chrziciela stół ołtarzowy
wzbogacono kowczerzcem149 z relikwiami wielu świętych.

Naród prawosławny w szczególny sposób czci w tej kaplicy Życiodajny
Krzyż Chrystusowy, wykonany w drewnie, wysokiej wartości artystycznej
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148 Chodzi o powszechnie śpiewany hymn Mnogaja leta.
149 Kowczerzec – miejsce na relikwie w stole ołtarzowym w świątyniach prawosław-

nych.



siedemnastowieczne przedsta-
wienie pasyjne. Krzyż prze-
niesiono tutaj z Monasteru pw.
Ikony MB „Cierpiącej”.
W każdy piątek, po zakończe-
niu wieczornej Liturgii, przed
tym krucyfiksem czytany jest
akatyst o Zbawczych Mękach
Chrystusa.

Lud oddaje też głęboką
cześć wielkiemu Krzyżowi
dębowemu, znajdującemu się
ponad ołtarzem kaplicy św.
Jana Chrzciciela. Krzyż
wzniesiono w 1652 roku dla
upamiętnienia adoracji przy
moskiewskiej Rogatce Troic-
kiej relikwii św. Filipa, metro-
polity moskiewskiego. Pa-
miątką tego wydarzenia jest
również Plac Świętego
Krzyża, który obecnie nosi

nazwę Placu Dworca Ryskiego.
Za inną wielką świętość cerkwi uznać można ikonę Matki Bożej „Znak”,

która jest szesnastowieczną kopią starej ikony nowogrodzkiej. W niedzielne
wieczory przed ikoną czytany jest akatyst ku czci Matki Bożej, odmawiany
molebien, któremu towarzyszy poświęcenie wodą.

Od dawna wielką czcią cieszy się też siedemnastowieczna ikona św.
Jana, Poprzednika Pańskiego i osiemnastowieczna ikona św. Mikołaja Cudo-
twórcy. Rozwija się też kult św. Teodozego z Czernihowa oraz jego relikwii
(fragmentów ubioru), św. Serafina z Sarowa (i cząstek jego trumny), a także
dziewiętnastowiecznej ikony św. św. męczenników Adriana i Natalii, przenie-
sionej do świątyni Ikony MB „Znak” ze zniszczonej w latach trzydziestych
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Pismo przewodnie Wydziału Administracyjego Rady
Moskwy do Prezydium tejże Rady towarzyszące doniesie-
niom dwóch grup parafian cerkwi św. św. męczenników
Adriana i Natalii przy ulicy Pierwszej Obywatelskiej – od-

nowieńców i tradycjonalistów150.
1935 r., Centralne Archiwum Państwowe Obwodu 

Moskiewskiego, zbiór 96, dział 18, sprawa 352

150 Powstanie takich grup w ramach jednej parafii spowodowane było ogólnymi ten-
dencjami przełomu XIX i XX w., zwanego srebrnym wiekiem myśli rosyjskiej, zakończonego
zdominowaniem w latach trzydziestych wieku minionego całej rosyjskiej kultury założeniami
socrealizmu.



ich patronalnej cerkwi, znajdującej się na byłej ulicy Pierwszej Mieszczań-
skiej. Bardzo głęboko zapadł też w serca wierzących św. wyznawca Filaret
Miłościwy.

W zakrystii świątynnej przechowywane są antyminsy, przed którymi
Świętą Liturgię sprawowali kapłan męczennik Włodzimierz (Bogojawleński,
+ 1918), metropolita Dmitrowa Tryfon (Turkiestanow, + 1934), metropolita
Moskwy i Kołomny Sergiusz (Stragorodzki), późniejszy Najjaśniejszy Pat-
riarcha Moskwy i całej Rusi, Aleksy I (+ 1970) oraz Najjaśniejszy Patriarcha
Pimen (+ 1990).

Z błogosławieństwem Najdostojniejszego Patriarchy Pimena i zgodnie
z ukształtowaną w świątyni tradycją, każdego tygodnia w środę wieczorem
zbierano się w cerkwi dla odprawienia wieczerni i modlitw wraz z akatystem
ku czci św. męczennika
Tryfona.

W drugiej połowie lat
osiemdziesiątych probosz-
czem świątyni został ulu-
biony przez wszystkich pa-
rafian protojerej Sergiusz

Wiszniewski. W 1990 roku
z własnej inicjatywy porzu-
cił Moskwę, by, powróciw-
szy do rodzinnych stron, do
głuchej wioski Florowskoje
pod Jarosławiem, odbudo-
wywać zaniedbaną tam-
tejszą cerkiew, gdzie Służbę
Bożą sprawował jeszcze
jego dziadek.

9 sierpnia 1990 roku proboszczem cerkwi Ikony Przenajświętszej Bo-
gurodzicy „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej mianowano księdza protoje-

reja Fiodora Rożyka. Wraz z radą parafialną zwrócił się on do Najjaśniejszego
Patriarchy Moskwy i całej Rusi Aleksego II z prośbą o przyłączenie do parafii
zaniedbanej, na wpół zburzonej cerkwi św. męczennika Tryfona w Naprud-
nym. Po otrzymaniu błogosławieństwa rozpoczęto prace remontowe. Odres-
taurowano dach i ściany. Wnętrze starej, wzniesionej w 1492 roku, murowanej
cerkwi było kompletnie zdewastowane. Świątynia była tak zaniedbana, że bra-
kowało w niej nawet okien i drzwi, we wnętrzu hulał wiatr i miały tam bez-
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Widok ogólny cerkwi Ikony MB „Znak”
od strony północno-zachodniej. Zdjęcie z 1990 r.



pieczną przystań miej-
scowe wrony151.
W 1992 roku, po dwóch
latach prac konserwator-
skich, dokonano małego
poświęcenia152 niewyre-
montowanej w pełni
świątyni, co pozwalało
na sprawowanie w niej
Służby Bożej. Od tego
czasu Liturgia Boża
sprawowana jest nie-
przerwanie w każdy so-
botni i niedzielny dzień
oraz w większe święta.

Wraz z pracami
r e k o n s t r u k c y j n y m i
świątyni rozpoczęto też

porządkowanie otoczenia cerkwi św. Tryfona, męczennika i cudotwórcy. Po-
nieważ świątynia znajdowała się na terenie Moskiewskiego Obwodowego
Naukowo-Badawczego Instytutu Klinicznego, najwięcej zachodu pochłonęły
starania o odzyskanie działki w strefie ochronnej zabytku.

Po otrzymaniu błogosławieństwa od patriarchy Aleksego II, w 1995 roku
rozpoczęto, a w 1998 roku zakończono budowę baptysterium. W tymże roku
dokonano małego poświęcenia świątyni i obdarzono ją wezwaniem świętego
męczennika Aleksandra Chotowickiego, ostatniego zakrystiana świątyni
Chrystusa Zbawiciela. Wespół z baptysterium wzniesiono też szkółkę nie-
dzielną.

Z błogosławieństwem patriarchy Aleksego II rozpoczęły się szeroko za-
krojone prace nad dokumentacją niezbędną do rekonstrukcji zburzonej kaplicy
Świętego Krzyża. Obecnie prowadzone są prace budowlane. Kaplica będzie
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151 Nawet wróbel dom sobie znajduje, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta
przy Ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże… (Ps 84,4).

152 Obrzęd skrócony (w tradycji rzymskokatolickiej liturgia simplex) w swej istocie
zawiera wszystkie istotne elementy obrzędu pełnego bądź uroczystego (liturgia plena aut sol-

lemnis), lecz trwa znacznie krócej, najczęściej ze względu na pozbawienie pełnej muzycznej
oprawy (przypis tłumacza).

Kompleks parkowy Sokolniki niemal czterokrotnie jest większy
od londyńskiego Hyde Parku. W XV w. było to miejsce wielko-
książęcych polowań z sokołem. Tu znajdował się dwór sokolniczego
wraz z pomieszczeniami dla sokołów oraz zagajnikiem. Zapewne
w tym miejscu mieszkali sokolnicy. Później Sokolniki stały się
miejscem tradycyjnych spacerów moskiewskiej elity i ludu



miejscem kultu dębowego Krzyża, wzniesionego na pamiątkę spotkania re-
likwii świętego Filipa podczas ich przeniesienia z Wysp Sołowieckich do
Moskwy. O stronę finansową odbudowy kaplicy dbają parafianie świątyni
Ikony MB „Znak” Aleksy Arkadiewicz i Bazyli Arkadiewicz Sokołowowie
oraz Aleksander Gieorgijewicz i Natalia Konstantinowna Michajlikowie.

Na północny-wschód od cerkwi Ikony MB „Znak” w Słobodzie Pere-
jasławskiej rozciąga się park Sokolniki, leżący na miejscu dawnego Zagajnika
Sokolnickiego. Od Placu Sokolnickiego w kierunku północno-wschodnim
wiedzie ulica Stromynka, biegnąca szlakiem dawniejszej drogi, noszącej
nazwę  podmoskiewskiej wsi Stromyń. Powszechnie przyjęte wyjaśnienie
nazwy w ostatnich czasach jest podważane, ponieważ wieś nigdy nie była
szczególnie bogata i nie było ważnych powodów, by jej imieniem nazwać
drogę wylotową z Moskwy. Z drugiej jednak strony badacze zwracają uwagę
na Monaster Troicki w Stromyniu, założony około 1379 roku przez św. Ser-
giusza z Radoneża. Istnieje więc wersja, iż wiodąca na północny-wschód
droga wylotowa ku Kostromie mogła się nazywać Kostromyńską lub Ostro-
myńską, co współbrzmi ze Stromynką153.

Sokolnicki zagajnik sosnowy był ulubionym, niemal wymarzonym
miejscem początkowo książęcych, potem zaś i carskich polowań. Kniaziowie
moskiewscy hodowali ptaki drapieżne, obdarowywali nimi swych gości,
sprzedawali sokoły i jastrzębie. Ptaki te ceniono niezmiernie wysoko, zwłasz-
cza w czasach, gdy polowanie z sokołem należało do najulubieńszych rozry-
wek najwyższych sfer. W XVI wieku w Sokolnikach polował Iwan Groźny.
W XVII wieku wykarczowano część lasu, w wyniku czego pośrodku zagajnika
powstało ogromne pole, nazwane Sokolniczym. Polowania z sokołem upodo-
bał też car Aleksy Michajłowicz. Często polował on w lesie pomiędzy drogami
wiodącymi do Stromynia i do Ławry Troickiej. Teren ten otrzymał nazwę So-
kolniki ze względu na mieszkańców niewielkiej słobody sokolnickiej.

Przez długi okres czasu Sokolniki nie stanowiły części terytorium miej-
skiego – należały do dworu carskiego, dopiero w 1879 roku przeszły pod za-
rząd miasta.

Przypuszczalnie już w XVIII wieku Sokolniki stały się ulubionym
miejscem spacerowym moskwian, którzy w XIX wieku przekształcili go w po-
pularne osiedle willowe. Najbardziej znaną formą wypoczynku w Sokolnikach
była majówka w pierwszy dzień miesiąca, zwana „niemieckimi stanami” lub
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153 S. Romaniuk, Po ziemlam moskowskich sioł i słobod, cz. 1, Moskwa 2001, s. 148-
164.



„niemieckimi stołami”. Jak się
powszechnie sądzi, nazwa ta
wywodzi się od szwedzkich
jeńców, „nauczycieli” mło-
dego Piotra I, których osied-
lono niedaleko stąd. Pierw-
szego maja zbierali się oni w
Sokolnikach, aby obchodzić
tam wiosenne święto. Z bie-
giem czasu dołączali do nich
także rosyjscy mieszkańcy
stolicy, chętnie przejmując ten
radosny zwyczaj. „Pierwszo-
majowa zabawa” w Sokolni-
kach stała się chyba najlud-
niejszą imprezą w Moskwie.
A w XIX wieku temu ludo-
wemu świętu poświęcono też
takie niebanalne wiersze:

Hałas kipi od rana w moskiewskich ulicach,

(może hordy tatarskiej to zgraja?)…

Nie! To tylko myśl jedna każdemu przyświeca:

Na Pierwszego pojedziem znów Maja!

Dokąd wszyscy tak pędzą i dokąd tak spieszą?

(Mostu przęsło się skarży i trzeszczy…)

W Sokolnikach spacery, a drzewa to wieszczą:

Dzisiaj Maja przypada dzień pierwszy!

W drugiej połowie XIX wieku darmo by szukać w Sokolnikach Stro-
mynki jako ulicy miejskiej. Z prawej i lewej strony od niej rozpościerały się
szerokie pola, które dopiero pod koniec stulecia stały się terenem ożywionego
budownictwa.

Czasopismo „Czytanki duchowne” z 1863 roku zamieściło publikację,
będącą bardzo interesującym dokumentem historycznym poświęconym
otwarciu w Sokolnikach cerkwi ku czci św. Tichona z Woroneża. Dokument
ten w bardzo plastyczny sposób opisuje życie w dzielnicy willowej i budow-
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Wyjazd imperatora Piotra II
i jego córki Elżbiety na polowanie.

Malarz Walentyn Sierow. Koniec XIX w.



nictwo na szeroką skalę w Sokolnikach. W artykule znajdziemy opis doznań
miejscowych mieszkańców, troszczących się o sprawy porządku publicz-
nego i  pobożności w miejscu odpoczynku i spacerów. „Dawny sokolnicki
zagajnik sosnowy, który ocalał dzięki łaskawości zarządu miasta, zdającego
sobie sprawę z bezlitosnego niszczenia okolicznych lasów, stał się w letnie
miesiące wymarzonym miejscem spacerowym dla mieszkańców Moskwy.
Szeroka przestrzeń, jaką zajmuje zagajnik, doskonała do pieszych przecha-
dzek i przejażdżek powozem, suchy, piaszczysty grunt, rzadkie w naszych
czasach i w naszej okolicy wielowiekowe drzewa, czyste, żywiczne powiet-
rze – to wszystko przyciąga latem do Sokolnik liczne rzesze mieszkańców
stolicy. W ciągu ostatnich czterdziestu lat tak wiele pobudowano tam willi,
że Sokolniki bez obaw można określić mianem miasteczka, które  wyrosło
pod stolicą i z roku na rok wciąż  się rozrasta; obecnie rozciąga się już na
przestrzeni niemal trzech wiorst, poczynając od Monasteru Aleksiejewskiego
po rzekę Jauzę.

Pole Szyrajewo nad Jauzą jeszcze w 1840 roku było całkowicie
otwartą doliną, natomiast obecnie większa jego część zabudowana jest naj-
różniejszymi willami; za ostatnie cztery lata w lasku przy jednym z pro-
wadzących ku rzece duktów wzniesiono ich niemal piętnaście – przestrzen-
nych, luksusowych, przeważnie  solidnie zbudowanych. Właściciele willi,
po większej części kupcy moskiewscy, starali się prześcigać nie tylko w luk-
susowym urządzeniu domów, lecz również w okazałości i przepychu wy-
kończenia budowli.
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Ceny wynajmu willi na
lato wahały się  od trzystu do
ośmiuset srebrnych rubli. Po-
bliże miasta, łatwość kontaktu
z nim, możliwość nabycia na
miejscu wszystkich niezbęd-
nych dla realizacji potrzeb
życiowych rzeczy, dostęp do
lekarza o każdej porze dnia
i nocy, bogaty wybór leków w
aptece – wszystkie te wygody
przydawały Sokolnikom at-
rakcyjności, sprawiając, iż
wille niemal każdego lata były
wykorzystywane przez przed-
stawicieli wszystkich stanów
moskiewskiego społeczeń-
stwa.

Mimo doskonałych
warunków, pozwalających na
wygodne spędzanie letniego
czasu, najemcy willi,

w większości przypadków głęboko wierzący ludzie odczuwali jedną, bar-
dzo jednak dla nich istotną, niedogodność: oddalenie od świątyń Pańskich.
Co prawda, mieszkańcy tak zwanych Sokolnik Starych mogli uczestniczyć
w uroczystościach liturgicznych w położonej nieopodal świątyni Mona-
steru Aleksiejewskiego, jednakże mieszkańcy Sokolnik Nowych, a zwłasz-
cza zamieszkujący okolice Pola Szyrajewo, często nie dysponujący powo-
zami, z trudem udawali się na Służbę Bożą pieszo, pokonując
niezmierzone połacie pola, by dotrzeć do zaułku Pokrowskiego bądź do
ciasnej cerkiewki obozowej (gdy na Polu Sokolnickim znajdował się obóz
wojskowy) lub uczestniczyć w liturgii odprawianej w kaplicach instytucji
państwowych – w przytułku dla marynarzy, w więzieniu lub w szpitalu
Przemienienia Pańskiego.

Pięćset, a niekiedy i więcej rodzin przebywających latem w Sokolnikach
potrzebowało opieki duszpasterskiej, a jej zapewnienie sprawiało wiele
kłopotu zarówno dla stałych mieszkańców Sokolnik, jak i dla duchowieństwa
parafialnego. Myśl o wybudowaniu oddzielnej cerkwi pojawiała się niejed-
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nokrotnie, lecz pozostawała bez odzewu, dopóki nie wzięło jej do serca  ku-
piectwo moskiewskie.

Znamienici obywatele Dymitr Siemionowicz Lepioszkin i Jan Artemo-
wicz Lamin w listopadzie 1861 roku z piętnastoma kupcami moskiewskimi
skierowali do metropolity moskiewskiego Filareta podanie o zgodę na budowę
oddzielnej cerkwi w Sokolnikach na ich własny koszt, wnioskując jedynie
o przyłączenie świątyni do parafii Pokrowskiej (Opieki Matki Bożej) w zaułku
Pokrowskim, przydzielenie do niej jednego nieetatowego kapłana z psalmistą,
by sprawował Liturgię Świętą w okresie letnim od 1 maja do 15 września.
Metropolita Filaret, patron wszystkich dobrych inicjatyw, z radością wyraził
zgodę, udzielając błogosławieństwa dla tak zbożnego przedsięwzięcia.

W marcu 1862 roku Ministerstwo Własności Państwowej wydzieliło od-
powiedni teren pod budowę, zasugerowany przez przyszłych budowniczych
cerkwi. A miejsce pod cerkiew obrano wspaniałe: zaraz przy wjeździe na Pole
Szyrajewo, na lewo od szlaku wylotowego, w malowniczym zakątku otoczo-
nym niewielkim wałem, okalającym zagajnik Sokolnicki.

Dzieła wzniesienia świątyni podjęły się mocne, zdecydowane
w działaniu ręce,  dlatego szybko je ukończono: wiosną minionego roku roz-
poczęto budowę cerkwi, a w końcu czerwca bieżącego roku [1863 – tłum.]
była gotowa do poświęcenia (podawano sobie z ust do ust).

Cerkiew w Sokolnikach to pierwsza w tych stronach świątynia pw. nowo
kanonizowanego św. Tichona z Woroneża, co z wielką radością przyjęły  rzesze
jego czcicieli. Już podczas budowy cerkwi widoczne było, że poświęcenie jej
św. Tichonowi spotka się
z bardzo miłym odzewem
ze strony mieszkańców
Moskwy. Odwiedzający
park Sokolniki moskwianie
często przystawali przy bu-
dowie, wznosząc modlitwy
przed wystawioną na ze-
wnątrz ikoną św. Tichona.

Podług naszego
mniemania, architekto-
niczny wymiar świątyni
w pełni odzwierciedla jej
przeznaczenie. Wybudo-
wano ją według projektu
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i pod nadzorem architekta
Pawła Zykowa. Wyras-
tająca z kamiennego funda-
mentu drewniana cerkiew
wzniesiona jest na planie
regularnego ośmioboku.
Nie jest nazbyt wysoka,
z czterema frontonami
i piękną, białą, wieńczącą
ją kopułą.

Wielką ozdobą jest
trójskrzydłowa dzwonnica
z pomalowaną farbą deli-
katną sztukaterią, okolona

żelaznymi daszkami, z maleńkim miejscem na dzwon, umiejscowiona na
wschód od świątyni na fundamencie z białego kamienia, z szykownym dom-
kiem dla kapłana. Wszystko to pośród zieleni wygląda na pełną powabu
wiejską cerkiewkę.

To miłe wrażenie szczególnie wzmacnia założony koło cerkwi park
z alejkami, kępami młodych drzewek, niewielkimi łąkami i kwietnikami.

Wewnątrz cerkiew jest przestronna, jasna, sprawia wrażenie otwartości.
Lekkie, drewniane sklepienie wsparte jest na ośmiu drewnianych kolumnnach.
Wewnątrz kopuły znajduje się kilka malowideł z przedstawieniami świętych,
a sklepienie zdobią wspaniałe sztukaterie. Przepiękny jest ikonostas, złożony
z ikon doskonałej szkoły malarskiej; ołtarz jest dość przestronny, ze wszyst-
kimi udogodnieniami do przechowywania szat i naczyń  liturgicznych. Cała
cerkiew wywiera niezmiernie korzystne wrażenie dzięki temu, że każdy szcze-
gół w niej dopracowano starannie, ze smakiem i z wielką troską. Przepiękne
polikandyliony154 i podstawki pod świece przed ikonami, piękne analogiony
(anałoje)155 i brązowe stoliki, podłoga mozaikowa, niezmiernie wygodne
miejsca dla wiernych, pozwalające uniknąć im poczucia ciasnoty (za co
w szczególny sposób wdzięczność swą wyrażą ludzie słabi i cierpiący). To
wszystko świadczy, iż budowniczowie świątyni nie szczędzili ani wydatków,
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Majówka ludowa w Sokolnikach.
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154 Polikandylion (scs. poliikadiło) – w świątyni prawosławnej centralnie umiejsco-
wiony wiszący okrągły świcznik dla licznych (pollis) świec czy lampek (kandilon).

155 Analogion (scs. anałoj) – prostokątny i skośnie ścięty stolik, służący jako podstawa
dla wystawionych do adoracji ikon lub ksiąg cerkiewnych.



ani pracy. A wszystko robiono nie na pokaz, lecz z serdecznej miłości do domu
Bożego. Każdy się o tym przekona, jeżeli weźmie pod uwagę nie zawsze wi-
doczne dla ogółu wiernych święte przedmioty, używane podczas celebracji li-
turgicznych i przechowywane w ołtarzu.  Ewangeliarz ołtarzowy, krzyże, na-
czynia i szaty liturgiczne, stosowane zarówno w dni uroczyste, jak
i powszednie; tabernakulum (darochranitielnica), daronośnica (daronosica)156

używana podczas sakramentu chorych, a nawet kowczeg157 z kryształowymi
naczyńkami dla świętego mira i oleju, stosowanych podczas chrztu niemowląt.
Wszystko to jest bardzo
cenne i piękne.

Szyte wozduchy158

i obrusy doskonałego ga-
tunku dowodnie świadczą,
iż w dziele świętym brały
też udział świątobliwe nie-
wiasty.

Czternastego lipca
1863 roku cerkiew poświę-
cił Najdostojniejszy Metro-
polita Filaret. Nasz do-
stojny i sędziwy Arcy-
pasterz, wydawszy pozwo-
lenie na budowę cerkwi
w Sokolnikach, odwiedził
plac, kiedy ją wznoszono. Przyjąwszy zaś na siebie trud jej poświęcenia, tym
samym nałożył na mieszkańców Sokolnik obowiązek ochrony świątyni od ja-
kiejkolwiek profanacji, o którą łacno, zważywszy na liczne nieprzystojności
i wyuzdaną niemal swobodę, na jaką niekiedy pozwalają sobie nieostrożni
mieszkańcy stolicy podczas podmiejskiego spaceru. Z tego też powodu
pożądane byłoby przeniesienie zabaw majówkowych, które wcześniej odby-
wały się właśnie tutaj, gdzie obecnie znajduje się świątynia, na nieco bardziej
oddalone miejsce. Dla budowniczych cerkwi nie powinno być trudne upro-
szenie na to zgody miejscowych władz. Obowiązek ochrony tego miejsca po-
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156 Daronośnica (daronosica) – naczynie służące do przechowywania Św. Eucharystii
w drodze do chorego.

157 Kowczeg – szkatułka ze świętymi darami.
158 Wozduch (scs.) – narzuta ołtarzowa na kielich i patenę.



twierdzony jest roz-
porządzeniem Minister-
stwa Własności Państwo-
wej. Na jego mocy
właściciele znajdujących
się w obrębie cerkwi willi
mają zakaz sprzedaży wina
w swoich domach, otwiera-
nia w nich traktierni159

i świadczenia podobnego
typu usług. Należy jedynie
zatroszczyć się, by wy-
twórcy alkoholu, nie zwra-

cający uwagi na moralną stronę własnych interesów, pod zwodniczymi pre-
tekstami nie wystarali się o jakiekolwiek dla siebie wyjątki i po cichu nie
łamali przepisów.

Przy tym należy wyrazić głębokie współczucie z tego powodu, że tak
zwane Stare Sokolniki i przylegający do nich zagajnik już przeobrażają się w
melinę wszelkiego autoramentu amoralnych ludzi, szczególnie w dni
świąteczne. I nikt się nawet nie zatroszczy, aby odgrodzić to drogie dla miesz-
kańców Moskwy miejsce od napływu wszelkiej hołoty z ciemnych zakątków
stolicy! Napływ ten rośnie z każdym rokiem, co grozi wręcz wyrugowaniem
statecznych rodzin i wszystkich porządnych ludzi. Uniemożliwi też w tej
części lasu sokolnickiego organizację tradycyjnych spacerów, szczególnie
z udziałem małych dzieci. Przed tą niesforną zgrają wkrótce nie uchronią się
pozostałe, jakże już nieliczne zakątki Sokolnik.

Zwolennicy hałaśliwych zabaw ludowych powtarzają: „trzeba gdzieś
się bawić ludowi”. Lecz przecie co innego lud, a co innego zwyrodniała część
ludu, która obecnie, przy niskich cenach wina, jest bardziej zepsuta, niźli było
dotąd. Nasze majówki ludowe, choć nie pozbawione wiejskiego charakteru,
nie mają w swej istocie niczego zdrożnego, by nie mogły być atrakcją dla
mieszkańców stolicy. Jednak „majówki” zepsutej hołoty fabrycznej to tylko
skandaliczne wybryki! Ich ekscesy, ich plugawa mowa zmuszają uczciwych
ludzi do ucieczki przed nimi jak najdalej, zwłaszcza gdy w spacerach uczest-
niczy cała rodzina.
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159 Rodzaj taniej restauracji.



Uciekać? A komu społeczność i władza winny dać pierwszeństwo
i komu okazać szacunek? Lepszej, czy może gorszej części narodu? O kogo
należy dbać i kogo strzec – ludzi z najszlachetniejszymi uczuciami czy ludzi
ich pozbawionych? Jeśli konieczne jest wypuszczenie z miasta durnowatych
jego mieszkańców, to niech sobie oni „spacerują” na swoją modłę, choćby
w takim Zagajniku Marii, a nie w Sokolnikach, które należałoby udostępnić
wyłącznie ludziom uczciwym. Dobre warunki willowego życia, dostępnego
zwłaszcza dla niebogatej części mieszkańców, czynią Sokolniki niezastąpio-
nym miejscem podmoskiewskiego wypoczynku. Obecność cerkwi w Sokol-
nikach, jak sądzimy, okaże się nowym bodźcem do działania i będzie skutecz-
nie chronić przed inwazją gorszej części moskiewskiego społeczeństwa.

Mieszkańcy Sokolnik wielce uradowali się z nowej świątyni. Już
w pierwsze powszednie dni po poświęceniu cerkwi zaczęli oni przynosić ma-
lutkie dziatki, aby je włączyć do społeczności wierzących, i wspominać w niej
swoich zmarłych krewnych. Obecnie w dni świąteczne cerkiew jest pełna na-
rodu. Po Liturgii spora część wiernych uczestniczy w modlitewnym śpiewie
ku czci św. Tichona, patrona nowo wzniesionej cerkwi. Jej budowniczowie
uczynili ze swej strony wszystko, by nawet najbardziej wymagający parafianie
nie mogli w żaden sposób wymówić się od uczestnictwa w Świętej Liturgii,
zwłaszcza w dni świąteczne. Dzwon wzywa do świątyni o 9:30 rano, Liturgia
przebiega uroczyście i sprawnie, śpiewa obdarzony rzadko spotykanym ar-
tyzmem chór Monasteru Czudowskiego.

Dojście do cerkwi
niemal z każdego zakątka
Sokolnik jest bardzo do-
godne, a przy pięknej po-
godzie nawet przyjemne,
gdy wielowiekowe drzewa
rzucają cień na spacerowe
alejki. W przeszłości
mieszkańcy Sokolnik sto-
sowali osobliwą praktykę:
podczas cerkiewnego na-
bożeństwa spacerowali po
zagajniku, usprawiedli-
wiając swe zachowanie
zbyt daleką odległością do
cerkwi. Obecnie na takie
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„usprawiedliwienie” nie
ma miejsca, a grzech zanie-
dbania może być po-
dwójny: zlekceważenie na-
bożeństwa i nieskorzy-
stanie z tak niezwykłych
udogodnień, sprzyjających
wypełnianiu chrześcijań-
skich obowiązków.

Sądzimy, iż ludzie
niezdrowi, przebywający
tutaj w celach leczniczych,
i nieuczestniczący w reko-
lekcjach w okresie Wiel-
kiego Postu, z radością

spełnią ten święty obowiązek w Sokolnikach przy okazji zbliżającego się postu
przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy.

Ogólnie rzecz ujmując, nowa cerkiew to wielkie błogosławieństwo dla
mieszkańców Moskwy przybywających na okres lata do Sokolnik. Moskwia-
nie winni więc być szczególnie wdzięczni jej twórcom, a szczególnie Dymit-
rowi Lepioszkinowi oraz Janowi Laminowi. Obaj bowiem wzięli na siebie
większą część kosztów budowy świątyni. D. S. Lepioszkin bardzo dbał o prze-
bieg budowy, ozdobienie świątyni oraz wyposażenie jej we wszystkie akce-
soria niezbędne do sprawowania Posługi Świętej i zaspokojenia duszpaster-
skich posług religijnych. My ze swej strony poczuwamy się do obowiązku
wyrażenia im jak najdalej idącej wdzięczności w imieniu duchowieństwa mo-
skiewskiego.

Moskiewscy kapłani i diakoni, odczuwający potrzebę letniego wypo-
czynku na daczy w celu podreperowania własnego zdrowia, najczęściej wy-
bierają Sokolniki. Dla nich szczególnie bolesny był brak możliwości uczest-
niczenia w nabożeństwach. Teraz odczuwają niezmierną radość nie tylko
z możliwości uczestniczenia w Liturgii zarówno niedzielnej, jak i w dni po-
wszednie, lecz i z możliwości sprawowania Jej w przepięknej świątyni, kiedy
tylko tego zapragną”160.
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160 Zob.: Cerkow’ w Sokolnikach, [w:] Duszepoleznoje cztienije, Moskwa 1863, s. 80-88.



Pole Sokolnickie, znajdujące się naprzeciw rogatki Wału Kamer-Kole-
gialnego zaczęto zabudowywać w drugiej połowie XIX stulecia. Stało się ono
centrum, mieszczącym szereg budynków użyteczności publicznej, takich jak
szpitale, przytułki, instytucje dobroczynne, uczelnie, wzniesionych na
przełomie XIX i XX wieku na dużych działkach, należących do miasta.
Obiekty użyteczności pub-
licznej na Polu Sokolnic-
kim zostały wzniesione ze
środków moskiewskich dy-
nastii kupieckich. W dzia-
łalności dobroczynnej
każda dynastia specjalizo-
wała się w czym innym.
Jedni budowali świątynie,
domy modlitwy, szpitale,
przytułki, inni – przed-
szkola, żłobki, szkoły,
uczelnie, biblioteki pub-
liczne…

Znana z filantropii
dynastia kupiecka Bachru-
szynów starała się zakładać
organizacje charytatywne
o znaczeniu ogólnomiejskim. Na Polu Sokolnickim bracia Bachruszynowie
wybudowali szpital miejski na wydzielonej przez władze miasta działce o po-
wierzchni 41 dziesięcin. Na budowę szpitala wyłożyli oni  450 tysięcy rubli.
Początkowo wzniesiono zasadniczy korpus szpitalny (ul. Stromynka 1,
otwarty w 1887 roku) według projektu architekta Borysa Frejdenberga wraz
z cerkwią św. Pantelejmona Uzdrowiciela161. W 1891 roku bracia zwrócili się
do władz miasta z prośbą „o przydzielenie do szpitala miejskiego imienia dzie-
dzicznych obywateli honorowych Piotra, Aleksandra i Bazylego Bachruszy-
nów na Polu Sokolnickim gruntu miejskiego celem wybudowania domu opieki
dla nieuleczalnie chorych”. W odpowiedzi przydzielono im sąsiednią, nieza-
mieszkałą parcelę o powierzchni 573,4 sążni kwadratowych, na której wybu-
dowano dom opieki dzięki ofiarowanemu przez braci Bachruszynów kapi-
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Szpital i dom opieki imienia braci Bachruszynów 
przy ulicy Stromynka. Zdjęcie z 1898 r.

161 Cerkiew tę zburzono w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.



tałowi. W 1895 roku zwró-
cili się oni do Moskiew-
skiego Zarządu Miejskiego
o przydzielenie działki
uzbrojonej w  wodociąg
pod budowę schroniska dla
porzuconych przez rodzi-
ców dzieci. Za przezna-
czone na to dzieło 150 ty-
sięcy rubli wybudowano
sierociniec miejski. Sieroty
wychowywano w nim aż
do osiągnięcia pełnoletnio-
ści w grupach liczących nie
więcej niż 25 osób. Każda
grupa mieszkała w niewiel-
kim, oddzielnie stojącym
domku. Sierociniec posia-

dał warsztaty do nauki rzemiosła.
W 1903 roku do kompleksu placówek opiekuńczych dołączyła poro-

dówka (wzniesiona według projektu Hilariona Iwanowa-Szyca), a w 1913
roku – ambulatorium według projektu Aleksandra Roopa.

Kompleks szpitalny im. Bachruszynów obecnie nosi nazwę Miejskiego
Szpitala Klinicznego imienia Aleksego Ostroumowa. Szpital ten, jak i znaj-
dujące się naprzeciw niego bydynki innej instytucji dobroczynnej stanowią
interesujący zespół architektoniczny, wybudowany w tym samym czasie
z czerwonej cegły, bogato zdobiony detalami dekoracyjnymi, nawiązującymi
do rosyjskiej architektury renesansowej

W okolicach Sokolnik znajdowały się jeszcze inne instytucje dobro-
czynne. W 1894 roku dzięki ofiarności Mikołaja Bojewa (750 tysięcy rubli)
wzniesiono kompleks opiekuńczy im. Braci Bojewów według projektu archi-
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162 Dom robotniczy – instytucja pomocy społecznej o charakterze hybrydowym; po-
czątkowo była częścią systemu penitencjarnego i miała za zadanie izolację i przymuszanie
do pracy przestępców, następnie prowadziła działalność charytatywną polegającą na zapew-
nieniu pracy bezrobotnym.

163 Dom pracowitości – instytucja pomocy społecznej dla ubogich warstw społecz-
nych. Swoim podopiecznym zapewniała płatną pracę, wyżywienie, a czasami mieszkanie.

Filia Domu Robotniczego162 i Domu Pracowitości163

w Sokolnikach. Kancelaria, pracownie i pomieszczenia 
dla pensjonariuszy



tekta Aleksandra Obera (ul. Stromynka 10). W skład kompleksu wchodził dom
opieki, tanie kwatery do wynajęcia i szkoła dla dzieci mieszkańców kwater.
W centrum kompleksu im. Bojewów wzniesiono cerkiew pw. św. Mikołaja
Cudotwórcy, którą konsekrowano latem 1894 roku i w której dwa lata później
pochowano dobroczyńcę. Obecnie w budynku znajduje się poradnia przeciw-
gruźlicza.

Na ulicy Czwartej Sokolnickiej znajdują się budynki szpitala miej-
skiego, w znacznej mierze wzniesione dzięki środkom miasta. Szpital projek-
towano jako miejsce leczenia i rekonwalescencji osób zakaźnie chorych. Cer-
kiew przy tym szpitalu wybudowano w 1905 roku, a poświęcono na początku
roku następnego dla uczczenia ikony Matki Bożej „Ukój mój smutek”.

Na ulicy Trzeciej Sokolnickiej znajduje się budynek z 1908 roku wznie-
siony za 60 tysięcy rubli otrzymanych w spadku od kupcowej Emilii Rach-
manowej. Spadkodawczyni zapisała je na bezpłatne kwatery dla tych, „co nie-
spodzianie popadli w nędzę z powodu utraty miejsca pobytu, choroby lub
w wyniku komplikacji
spraw”. W domu było pięt-
naście dwupokojowych
i pięć jednopokojowych
mieszkań, wynajmowa-
nych „na czas nie dłuższy
niż sześć miesięcy”. Obec-
nie dom ten jest nie do poz-
nania. Bogaty wystrój ze-
wnętrzny zupełnie
zniszczono w czasach ra-
dzieckich podczas nadbu-
dowy piętra. W rejonie So-
kolnik znajdował się też
szpital gruźliczy im. Cze-
twierikowej i dom opieki
Nazarowów.

Na północ od Stromynki znajdował się jeszcze jeden kompleks instytucji
dobroczynnych: przytułek jermakowski, schronisko „Pod Koroną” i dom
opieki im. J. D. Bojewa. Przytułek nazwę zawdzięczał założycielowi, Fiodo-
rowi Jakowlewiczowi Jermakowowi, fabrykantowi w branży tekstylnej, nie
żałującego grosza na dzieła filantropijne nie tylko w Moskwie, lecz także
i w innych miastach Rosji. Naprzeciw przytułku ciągnął się kompleks schro-
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niska „Pod Koroną”, który tak nazwano dla uczczenia koronacji Mikołaja II
i Aleksandry Fiodorowny, a przeznaczony był dla „osób potrzebujących
opieki, pielęgnacji i troski”. Tuż obok znajdował się dom opieki im. Jana De-
nisowicza Bojewa seniora – założyciela jednej z najbardziej renomowanych
fabryk obuwia w Moskwie. Jego potomkowie, bracia Jan junior i Kuźma dla
uczczenia swego protoplasty ofiarowali czterysta tysięcy rubli na wybudowa-
nie i utrzymanie domu opieki jego imienia.

Z tyłu schroniska „Pod Koroną” widoczne są budynki dawnego domu
robotniczego, w którym była cerkiew domowa. Tworzenie domów robotni-
czych było wynikiem szczególnej polityki socjalnej, łączącej działalność do-
broczynną z walką z ubóstwem, rozpoczętej już za czasów Piotra I. Domy
otwierano dla biedaków, nędzarzy, bezdomnych  i oferowano im płatną pracę,
posiłek, odzież i nocleg.

W 1931 roku Sokolniki uznane zostały za park kultury i wypoczynku.
Przez jakiś czas na terenie parku istniał dzienny dom pobytu, następnie zostały
wzniesione pawilony wystawowe. W 1959 roku zorganizowano w nich pa-
miętną dla wszystkich moskwian Amerykańską Wystawę Narodową164.
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164 S. Romaniuk, Po ziemlam moskowskich sioł i słobod, cz. 1, Moskwa 2001.



Zagajnik Marii165

N azwę Zagajnik Marii współczesny mieszkaniec Moskwy utożsa-
mia z tradycyjnym rejonem stołecznym, w ostatnim stuleciu bardzo dynamicz-
nie się rozwijającym, zgodnie z prawidłami rozwoju wielkiego miasta. Miejsce
położone na północ od historycznego centrum miasta, na granicy Grodu Ziem-
nego, od najdawniejszych czasów było jedną z części składowych posiadłości
rozciągających się wokół zacnej wioski Ostankino.

A przecież wcześniej Marino, jak nazywano to miejsce, było pustacią,
miejscem niezabudowanym, wspominanym już w XVI stuleciu. Do miejsca
tego odnoszono różne miana: a to Bojarkino, a to Marino, a zawsze stanowiło
ono ważną część moskiewskiego powiatu, w dawnych latach nazywaną sta-
nem166 Manatina, Bykowa i Korowina. Ostankino zaś nosiło wtedy miano
Ostaszkowa bądź Ostankowa i pozostawało w zarządzie rodu Satinów.

W 1558 roku wioską zarządzał wojewoda mceński Aleksy Zacharowicz
Satin wraz ze swym bratem Andrzejem, ukaranym przez cara Iwana Groźnego
za zbyt bliskie konszachty z Aleksym Fiodorowiczem Adaszewem167. W związku
z konfiskatą mienia zarząd nad majątkiem przejął „Niemiec Orn”, którego
wkrótce zastąpił znany działacz polityczny, pełen dumy diak Wasyl Szełkałow.

W 1584 roku Marino, nadal pozostające pod zarządem rodu
Szełkałowów, nosi już nazwę pustaci Bojarkino, gdzie „pastwiska zarosły
lasem na średniej jakości ziemiach na 20 ćwierciach168, a na 40 zebrać można
30 kop siana”169. Wspomniany powyżej las przez wieki porastał to miejsce,
które nazywa się Zagajnikiem Marii.
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165 W niniejszym rozdziale wykorzystano materiały zawarte w pracy Leonida Waj-
ntrauba Chram Ikony Bożyjej Matieri «Nieczajennaja Radost'» w Marinoj Roszcze w Moskwie
(Moskwa 2004).

166 Stan – w XIV-XVI ww. jednostka administracyjno-terytorialna.
167 Aleksy Fiodorowicz Adaszew (?–1560) – wódz moskiewski. Brał udział w wielu

szturmach (na przykład na Tatarów) i wojnach (np. w dwu inflanckich), podejrzewany
o działania przeciwko carowi; stracony  przez Iwana Groźnego (przypis tłumacza).

168 Ćwierć – miara powierzchni ziemi ornej równa 0,54627 ha (używana do 1776 r.).
169 Rosyjskie Archiwum Państwowe Akt Dawnych, zbiór 1209, dział 2, księga 689,

karty 689-790.
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Plan Zagajnika Marii. Działka nr 55 to miejsce Starego Cmentarza Niemieckiego. 1901 r.



W 1617 roku,
po zakończeniu
Wielkiej Smuty i na
początku panowania
cara Michała Fiodo-
rowicza Romanowa,
Ostaszkowo, nazy-
wane też Ostanko-
wem, podarowano
bojarzynowi, księciu
Janowi Borysowi-
czowi Czerkas-
skiemu. Za jego cza-
sów w Ostankinie
zbudowano drew-
nianą cerkiew o konstrukcji wieńcowej pw. Życiodajnej Trójcy Świętej.

Do parafii należeli nowo osiedleni chłopi w słobodach Bojarkino i Ma-
rino nad rzeczką Kopytynką, w której mieszkała znaczna liczba ludzi (były
tam 63 zagrody samotnych nie posiadających ziemi chłopów). Od czasu wy-
budowania drewnianej cerkwi, przez niemal cztery stulecia wioska Marino
z otaczającymi ją gruntami wchodziła w skład parafii Trójcy Świętej170.

O dawnej historii wioski Marino i Zagajnika Marii wiemy raczej nie-
wiele. W starych dokumentach głównie opisywane było sioło Ostankino –
centrum posiadłości z dworem bojarskim i sadem. Wiadomo, że właściciele
majątku często polowali w okolicach wioski Marino, więc w liczbie budynków
gospodarczych wspomniany jest dom sokolników i psiarnia. O mieszkających
w latach 1640-1670 bezrolnych chłopach w księgach rejestrowych pisano, że
„karmią się w Moskwie wszelkimi możliwymi sposobami i pracą”. A w czasie
procesji na cześć Przenajświętszej Trójcy, gdy carowie wraz z dworem udawali
się oddać pokłon św. Sergiuszowi w Monasterze Troicko-Siergijewskim,
w Zagajniku Marii organizowano pierwszą stację  i rozbijano namioty do wy-
poczynku.

Ostatnim właścicielem Ostankina z rodu Czerkawskich był kanclerz im-
peratorowej Anny Iwanowny, książę Aleksy Michajłowicz Czerkasski, który
swą posiadłość oddał w posagu córki, księżny Barbary Aleksiejewny, gdy ta
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170 W. i G. Chołmogorowy, Istoriczeskije matieriały o cerkwiach i siołach XVI-
XVIII st., wyp. 5, Moskwa 1887, s. 7.



wychodziła za mąż
za hrabiego Piotra
Borysewicza Szere-
mietiewa. Od tego
czasu aż do 1917 ro-
ku posiadłość Ostan-
kino, w tym także
ziemie w okolicach
wioski Marino znaj-
dowały się w posia-
daniu tego rodu. We
wsi Marino zamieszki-
wało też wielu rzemie-
ślników, świadczących
usługi na rzecz majątku
Szeremietiewów.

Okolice wsi Marino od dawnych czasów stały się miejscem wiecznego
spoczynku cudzoziemców, pracujących w Moskwie. W większości przypad-
ków byli to luteranie, posługujący w Rosji od panowania cara Aleksego Mi-
chajłowicza. Rosjanie uważali miejsce ich pochówku za „nieczyste”, gdyż od
czasu Średniowiecza nie utrzymywali kontaktów z wyznawcami innych reli-
gii, których zgodnie z ruską tradycją nazywano „Niemcami”. Ze wspomnianej
tradycji wynika też nazwa „Stary Cmentarz Niemiecki”. Na wykonanych
z białego kamienia płytach nagrobnych przez długi czas zachowywały się na-
pisy w języku niemieckim i łacińskim. Tu pochowano też pastora z Marien-
burga, Ernesta Glücka, w którego rodzinie wyrosła Marta Skawrońska – znana
w późniejszej historii rosyjskiej żona Piotra Wielkiego i przyszła caryca Ka-
tarzyna I Aleksiejewna171.

Zagajnik Marii stał się miejscem zabaw ludowych. W Zielone Świątki,
czyli Siemik, obchodzony w czwartek siódmego tygodnia po Wielkanocy, na
cmentarzu św. Łazarza i w Zagajniku zbierali się prości ludzie z miasta, aby
wspominać przepadłych bez wieści członków rodziny i bliskich. W świątyni
cmentarnej odprawiano za spokój ich dusz Świętą Liturgię, po zakończeniu
której rozbiegano się w różne miejsca, by uczcić ich wypominkami172. Zgod-
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171A. T. Saładin, Oczerki istorii moskowskich kładbiszcz, Moskwa 1997, s. 23.
172 Wypominki – starożytna tradycja wspominania imion umarłych, najczęściej przez

głośne ich odczytywanie i recytację modlitw w ich intencji (przypis tłumacza).

Zabawy w Zagajniku Marii.
Malarz Wasyl Astrachow, 1852 r.



nie z ludową tradycją wypominkom tym nie mogły nie towarzyszyć pieśni,
korowody, suto zastawione stoły i picie wina. Zielonoświątkowe uroczystości
w Zagajniku Marii cieszyły się szczególnym zainteresowaniem mieszkańców
stolicy na przełomie XVIII i XIX wieku. Zmyślni moskwianie, mając na
względzie przybywający lud, otwierali dlań tanie restauracyjki i budy jar-
marczne. Muzykanci, śpiewacy, a zwłaszcza szczególnie popularne w owym
czasie chóry cygańskie urozmaicały te zabawy173.

W dawnym przewodniku po Moskwie z 1827 roku o Zagajniku Marii
tak pisano: „W różnych miejscach zagajnika rozmieszczono namioty, tam res-
tauracyjki, tu komedia, tam góry, a gdzie indziej ładnie urządzony domek.
A na przestrzeni kilku wiorst dokoła rozpościerające się piękno nieskażonej
przyrody tworzy
miejsce do space-
rów”. Na miejscu
zabaw plenerowych
zjawiała się publicz-
ność różnych stanów.
Szlachta organizo-
wała przejażdżki
w karetach, kupcy
spacerowali przy
śpiewie chóru cygań-
skiego, studenci „bie-
siadowali przy peł-
nych czaszach wina”,
rzemieślnicy i robot-
nicy oglądali spek-
takle bałaganu bądź
siedzieli w traktier-
niach.

Niejednokrotnie szum i krzyki spacerowiczów naruszały spokój na
cmentarzu; nawet płyty nagrobne opuszczonego cmentarza luterańskiego
(niemieckiego) wykorzystywano jako zaimprowizowane stoły, „za którymi
do późnej nocy biesiadowali weseli moskwiczanie, rozkładając się tu na
nocleg”.
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Siemik albo zabawy w Zagajniku Marii. Malarz P. Kuźmin

173 S. M. Lubieckij, Okriestnosti Moskwy, Moskwa 1980, s. 50-52.



Ten Gaj Marii, gdzie teraz rozrywka, był miejscem cmentarzy…
Tu śpią cudzoziemcy, a widne dokoła kamienie nagrobne.
Napisy czas zatarł, by na nich zatańczył baletu piruet,
Nie dbając, że przerwie mogilne uśpienie bezbożną piosenką,
Co Hansa czy Knipsa wnet może poruszy, Taverniera bądź Le Forta!

Nikołaj Karamzin po odwiedzeniu w 1803 roku Zagajnika Marii i sta-
rego cmentarza swoje mające historyczne znaczenie uwagi i wnioski zmieścił
w książce Zapiski starego moskwianina: „Mieszkańcom Moskwy znany jest
stary Cmentarz Niemiecki w Zagajniku Marii. Chciałem się dokładniej wy-
wiedzieć, kiedy on został założony. Zapytawszy o to pastorów tutejszej parafii

luterańskiej, od każdego z nich
otrzymywałem jeno zdawkową od-
powiedź, której daleko było do wia-
rygodności. Olearius174 pisze, iż
Niemcy, zarówno luteranie, jak i kal-
wini przenieśli się do słobody za
czasów cara Aleksego Michajłowi-
cza, wtedy też ufundowali ogrodze-
nie dla swego cmentarza. Całkiem
prawdopodobne, iż właśnie w owym
czasie założono to dawne miejsce
pochówku, oddalone od zabudowań
Słobody, aby grzebać tam zmarłych
pochodzących ze stolicy.

Godzi się zauważyć, iż caro-
wie nasi jedynie rzymskim katoli-
kom zabraniali w Moskwie swobod-
nego rozwijania kultu, co należy
uznać za konsekwencję wzajemnej
nienawiści, jaka targała stosunkami
chrześcijaństwa Wschodu i Za-
chodu! A ta nienawiść wzrosła naj-
okrutniej za czasów Dymitra Samo-
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Car Michał Fiodorowicz

174 Adam Olearius (1599-1671) – niemiecki podróżnik, geograf, orientalista, historyk,
matematyk i fizyk. Autor książki Opisanije putieszestwija w Moskowiju i Piersiju (Beschrei-
bung der muscowitischen und persischen Reise, Schleswig 1647).



zwańca, gdy Polacy dopuszczali się
straszliwych czynów w Rosji!

Podczas oblężenia Smoleń-
ska175 znaleźć można było w naszej
armii kilku rzymskich katolików,
lecz po zakończeniu wojny rychło
wysłano ich za granicę. Posłom hol-
sztyńskim176 udającym się do Persji
przez Rosję za panowania cara Mi-
chała obwieszczono w jego imieniu,
że w ich świcie nie może być ani
jednego katolika.

Wielu obcokrajowców za pa-
nowania Michała Fiodorowicza
przyjmowało wiarę naszą. Niejaki
hrabia Schlück, człowiek młody,
który przybył do Moskwy z listami
polecającymi od duńskiego króla
Chrystiana IV177 został bardzo łas-
kawie przyjęty przez cara i bojarów.
Wyraził on wtedy życzenie przyję-
cia chrztu w Cerkwi greckiej.
Władca na znak radości, jaką mu sprawiła ta nowina, przyznał gościowi
ponad tysiąc rubli wynagrodzenia rocznie (suma astronomiczna jak na owe
czasy). Świadkami chrztu byli wszyscy najwięksi ówcześni dostojnicy, a hra-
bia Schlück, znalazłszy się na carskim dworze nazwał się księciem Lwem
Aleksandrowiczem Szłykowem bądź Szłakowskim. Znał on łacinę i inne ję-
zyki, dysponował obszerną wiedzą; był mądry i sprytny, zamierzał ożenić się
z córką samego cara, Ireną Michajłowną; jednak ta nadzieja się nie ziściła.
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175 Chodzi zapewne o trwające przez cały rok (1632-1633) oblężenie miasta (przypis
tłumacza).

176 Posłowie holsztyńscy, czyli przybywający z misją dyplomatyczną z północnych
Niemiec, gdzie podobnie jak w Bawarii odnotowywano obecność bardzo wielu katolików
rzymskich (przypis tłumacza).

177 Chrystian IV (1577-1648) – król Danii i Norwegii z dynastii oldenburskiej. Pro-
wadząc politykę merkantylizmu, bardzo rozwinął przemysł, czyniąc Danię jedną z najwięk-
szych potęg europejskich owego czasu. Założył między innymi Oslo, które wcześniej na jego
cześć zwano Christianią (przypis tłumacza).



Król duński powiadomił bowiem władcę rosyjskiego, iż mniemany hrabia
Schlück tytuł nosi  bezprawnie,  bowiem pochodzi z zupełnie nieznanej ro-
dziny. Jednakże car upomniał jedynie nowego kniazia ruskiego, nie pozba-
wiając go swoich względów. A młody człowiek ożenił się wkrótce z córką
pewnego bojara.

Pułkownik Leslie, baron Piotr Remon i francuski dworzanin de Gron
także w Moskwie przyjęli wiarę grecką. Pierwszy z nich odniósł ogromny suk-
ces podczas oblężenia Smoleńska, ciesząc się za to uznaniem i carskimi na-
grodami. Następnie wyjechał z Rosji, by po niespełna kilku latach znowu po-
jawić się w Moskwie i dzięki carskiemu poparciu otrzymać dużą wieś nad
brzegiem Wołgi i zamieszkać w niej z żoną i dziatkami swymi.

Jednak chłopom rosyjskim nie spodobała się praca zagranicznego właś-
ciciela. Skarżyli się często, iż żona jego obchodzi się z nimi jak nie z ludźmi,
a do tego wyraża swój pogardliwy stosunek do obrzędów Cerkwi greckiej.
Drugi zarzut okazał się znacznie ważniejszy od pierwszego. Pułkownika i jego
żonę przewieziono do stolicy i srodze przesłuchiwano. Ci przekonywali o swej
niewinności, lecz sam patriarcha wmieszał się do tej sprawy i razem z bojarami
przekonał cara, by nie oddawał chłopów innowiercom. Leslie, nie chcąc po-
stradać dochodowej wsi, postanowił zmienić wiarę. Ochrzczono go, lecz
wioskę przekazano komu innemu, albowiem chłopi oświadczyli, iż wolą
umrzeć, aniżeli należeć do niego. W tej sytuacji car przyznał pułkownikowi
dobre wynagrodzenie178.

Niemiecki cmentarz w Zagajniku Marii założono w pierwszym rzędzie
dla rajtarów, to jest gwardzistów cara Aleksego I Michajłowicza, w później-
szym zaś czasie w tym miejscu swój wieczny odpoczynek znaleźli też osied-
leni w Sokolnikach przez Piotra I szwedzcy pułkownicy. Cmentarz zaprojek-
towano na planie kwadratu o powierzchni nieprzekraczającej jednej dziesię-
ciny179 ziemi otoczonej niewysokim wałem. Zachowało się na nim około
dwudziestu niewielkich nagrobków, mających kształt wydłużonych płyt z pia-
skowca o wymiarach trzech arszynów długości i arszyna180 szerokości,
zwężających się w kierunku nóg zmarłego. Wierzch niemal wszystkich płyt
jest nieco zaokrąglony. Niemal na wszystkich płytach znajdują się nadgryzione
zębem czasu napisy, do tego tak mocno, że nawet najwięksi specjaliści nie po-
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178 N.M. Karamzin, Russkaja starina, [w:] Zapiski starogo moskowskogo żytiela,
Moskwa 1988.

179 Dziesięcina = 10 925,398 m2, co wynosi ok. 1,0925398 ha.
180 Arszyn = 16 wierszków = 28 cali = 0, 7112 m.



trafią odczytać poszczegól-
nych słów. Brzegi płyt cza-
sem zdobione były orna-
mentem.

Sądząc po napisach,
większa część płyt pocho-
dzi z drugiej połowy XVII
wieku, częściowo też z po-
czątku i połowy XVIII
wieku. Jak można przy-
puszczać, początkowo na
cmentarzu prócz rajtarów grzebano też mieszkających w Moskwie stosunkowo
biednych kupców mongolskich. W miarę upływu czasu na cmentarzu zaczęto
grzebać znaczących obywateli, z pochodzenia obcokrajowców. Z odczytanych
napisów widać, że przed wieloma nazwiskami zmarłych użyty jest tytuł „pan”
lub „państwo” z podaniem stanowiska bądź godności. Pod najstarszym nagrob-
kiem spoczywa pan Franz Adolf, pruski poddany Jego Cesarskiej Mości,
zmarły w 1675 roku. Jest też nagrobek z nieczytelnym napisem i wyrytym 1677
rokiem. Chronologicznie następnym jest nagrobek z 1703 roku, kryjący
szczątki pastora Fiodora Szoocha. Pozostałe najstarsze nagrobki datowane są
na lata 1720, 1756, 1757, 1760 i późniejsze. Pod nagrobkami tymi spoczywają
w większości wojskowi wraz z żonami. Na przykład pod nagrobkiem z 1760
roku spoczywa żona generała majora, Elżbieta Meyer, a pod nagrobkiem z 1757
roku – brygadier Gedeon Korret; nagrobek z 1756 roku chroni szczątki pani
Katarzyny Sztalin. Na pozostałych płytach napisy są zupełnie nieczytelne181.

W 1847 roku Moskiewski Konsystorz Ewangelicko-Luterański zlecił lu-
terańskim kirchom św. Michała i św. św. apostołów Piotra i Pawła w Moskwie
powołanie komisji złożonej z członków rad parafialnych tychże zborów celem
przeprowadzenia badań nad stanem cmentarza innowierczego w Zagajniku
Marii. Komisja dokładnie przebadała pozostałości cmentarza, sporządziła listę
pochowanych na nim osób, ustaliła, na czyich nagrobkach zachowały się napisy,
sporządziła kopię napisu na nagrobku pastora Glücka. Prace prowadzono pod
nadzorem moskiewskiego ober-policmajstra i Moskiewskiego Przytułku182.
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Traktiernia Zaikina w Zagajniku Marii. XIX w.

181 W. Ostrouchow, Moskowskoje Łazariewo kładbiszcze. Istoriczeskoje issledowanije,
Moskwa 1893, s. 6-7.

182 Centralne Archiwum Historyczne Moskwy, zbiór 2099, dział 1, sprawa 152, karty
7-10.



Jak zauważa jeden
z pisarzy moskiewskich,
w najgęściej zaludnionym
miejscu Zagajnika Marii
znalazła miejsca traktiernia
Herberga, a niedaleko od
niej traktiernia Zaikina,
która sąsiadowała z cmen-
tarzem. Obok tych przezna-
czonych dla gości miejsc
znajdowały się też niewiel-
kie place ze stolikami i al-
tankami „Tłum narodu gro-
madził się na galeriach
traktierni, szczególnie zaś
koło bufetów, gdzie nader
często rozbrzmiewała ze-
społowa muzyka”.

Poeta i pamiętnikarz Michaił Dmitrijew tak pisał na temat hulanek w Za-
gajniku Marii (1847 rok):

Co za naród!
Nie jedząc, nie plotkując, się bawić nie umie!
Jedzie w gaje – pierogi, samowar, warzywa!
Chodząc, żuje, – przysiądzie, by znów żreć od nowa!
Chwała Bogu, że chociaż rozumna przyroda
Potrafi wraz przebaczyć wybryki hołoty,
Choć nie dla niej pól zieleń ni śpiewy chóralne,
Mało ważne im szczyty, lazury, konary!
Zbyt małe lasy, pola, cisza, aromaty…
Trzeba jeszcze, by zagrzmiał tu tłum muzykantów,
Krzyk kupczyków umacniał żądze nienasyćców!
Niech dym cygar i para wrzących samowarów
Zmiecie z ziemi przyrodę zarazą okrutną!183
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Willa Rykałowa przy ulicy Pałacowej w Zagajniku Marii.
1913 r. Źródło: http://dedushkin1.livejournal.com/

Moskwa w fotografijach, Sankt-Pietierburg, 2004 r.

183 M. A. Dmitrijew, Kupcy w roszczie. Moskowskije elegii, Moskwa 1985.
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Plan przedmieść Moskwy. Dzielnica Marii, Zagajnik Marii i Słobódka Marii. 1911 r.



Władze Moskwy starały się jak mogły organizować i „cywilizować” za-
bawy w Zagajniku. Kapłani z okolicznych świątyń w rozmowach i kazaniach
przekonywali parafian o potrzebie prawosławnego wspominania zmarłych bez
nieopanowanych hulanek i pijackich swawoli.

Rozwój kapitalizmu w Rosji i związany z nim wzrost gospodarki prze-
mysłowej w drugiej połowie XIX stulecia wpłynął również na Zagajnik Marii.
Budowa Kolei Mikołajewskiej, rozdzielającej to miejsce na dwie części, do-
prowadziła do upadku zwyczaju organizowania majówek. Jak zauważył Sier-
giej Lubecki, „w przeszłości Zagajnik Marii pełen był właścicieli dacz z po-
wodu bliskości do miasta i sąsiedztwa gęstego i obszernego lasu. Obecnie
miejsce to w skwarnym słońcu świeci wręcz nieprzyzwoitą nagością; tylko
gdzieniegdzie sterczą rachityczne brzózki, jarzębina i zakurzone akacje,
a z tyłu biegnie Kolej Mikołajewska, obwieszczająca swoją obecność przeni-
kliwymi gwizdkami i sapaniem dyszących ogniem parowozów”184.

Wiele drzew w lesie wtedy wyrąbano, a nowych nie zasadzono, przeto
i „zagajnik przemienił się w trudną do określenia parodię lasu”. Bliskość
Moskwy sprzyjała coraz szybszej zabudowie Zagajnika Marii. Grunty dzie-
lono na  niewielkie działki i przekazywano je w dzierżawę. Ród Szeremietie-
wów, posiadający znaczną ilość ziemi, po zniesieniu pańszczyzny otrzymywał
znaczne dochody z dzierżawy.

Z południa na północ wytyczono pięć prosto biegnących ulic, z których
za główne uznano Aleksandrowską i Szeremietiewską. Tę drugą przecinała
droga wiodąca wprost do Ostankina.

Ulice zabudowywano parterowymi lub jednopiętrowymi domami185. Na
centralnych magistralach pojawiły się niezliczone kramy, sklepy i traktiernie.
Stosunkowo tanie mieszkania i niemal całkowity brak policji sprzyjały po-
wstawaniu na tym terenie wielonarodowych osiedli – Mordwinów, Romów,
Chińczyków i innych.

Skupienie w Zagajniku znacznej liczby warsztatów, kramów czy maga-
zynów w drewnianych budynkach, wybudowanych przez miejscowych „na
łapu capu”, bez dbałości o zabezpieczenie przeciwpożarowe, doprowadzało
do groźnych w skutkach pożarów. W związku z tym gubernialny urząd do
spraw ziemskich i miejskich  w 1901 roku został zaalarmowany rozpaczliwym
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184 S. M. Lubieckij, Okrietsnosti Moskwy, Moskwa 1880, s. 48.
185 W oryginale „jedno- lub dwukondygnacyjnymi domami”, co tłumacz rozumie jako

odzwierciedlenie panującego powszechnie w Rosji (także współczesnej) zwyczajowego na-
zewnictwa.



listem  mieszkańców Za-
gajnika Marii z prośbą
o uratowanie ich od grożą-
cej niechybnie katastrofy
podczas kolejnego pożaru:

„9 maja tegoż roku
na terenie Zagajnika Marii
2 stanu powiatu moskiew-
skiego, w zagrodzie Pola-
kowa wybuchł pożar, który
ogarnął sąsiednie domy,
a wybuchł z nieznanej
przyczyny. Wynik: sześć spalonych domów wraz z zabudowaniami gospodar-
czymi, pięciu ludzi spalonych żywcem i kilku ludzi rannych podczas ratowa-
nia z ognia. Z tego wszystkiego pięknie widać, jakie niebezpieczeństwa czy-
hają na nas, mieszkańców Zagajnika, w przypadku wybuchu pożaru u nas,
gdzie wielka masa drewnianych domów, baraków i bud rozmaitych, gdzie
masa domów zajezdnych z pełnymi siana szopami, gdzie nie brak warsztatów
i magazynów z łatwopalnymi towarami, takimi jak nafta, olej itp. I wreszcie,
w samym centrum naszej miejscowości znajduje fabryka nabojów, która stać
się może główną przyczyną nieszczęścia. Zagrażającą bezpieczeństwu pożaro-
wemu okolicznością jest całkowity brak środków do stłumienia możliwego
pożaru. Cała nadzieja w Moskwie, ale dopóki strażacy moskiewscy pojawią
się w miejscu nieszczęścia, to połowa Zagajnika może spłonąć, nie mówiąc
o tym, iż dzięki stanowi naszych dróg, zwłaszcza wiosną i jesienią, straż
w ogóle w drogę wybrać  się nie zechce, tłumacząc się, że na teren powiatu
nie ma obowiązku jechać, bo i wody tu jak na lekarstwo… Jednym słowem,
wcześniej czy później, pożar w Zagajniku może wszystkim przypomnieć pożar
„na Bałkanach”186, gdzie do imentu ogień zniszczył kilka ulic, w płomieniach
spaliło się wszystko, tak że kilka tysięcy ludzi zostało bez dachu i jedzenia.
Tak będzie i tutaj.

Do doniesienia Waszej Wysokości o wszystkich nieprawidłowościach
i udrękach, które cierpimy, a których dopuszczają się miejscowi opiekunowie,
tak niewiele dbający o pomyślność innych skłoniło nas to, że gdy jeszcze nie
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W Zagajniku Marii. Grafika ludowa, tzw. łubok.
Rysunek z 1863 r.

186 Prawdopodobnie historyczna dzielnica Moskwy zamieszkała przez imigrantów
bałkańskich (przypis tłumacza).



zdążono usunąć popiołu z miejsca
wzmiankowanego pożaru jeden z po-
szkodowanych właścicieli już wybudo-
wał na tym miejscu „gmach” (i to jaki!)
z desek najpośledniejszego gatunku,
krótko mówiąc szopę, do której wstawił
piec, wmurował kocioł na wrzątek i…
otworzył herbaciarnię. Nazwisko tego
„bohatera” Klewalin. A teraz pytanie:
kto mu wydał pozwolenie na wstawie-
nie w budynku w stanie surowym  pieca
i prowadzenie działalności handlowej?
Po odpowiedź zapewne należy się
zwrócić do miejscowych stróżów
prawa, a tymczasem ten „bohater”,
otrzymawszy odszkodowanie z ubez-
pieczalni, zaciera ręce z radości,
a śmiejąc się w kułak powie: „Dobrze
być druhem władzy”. Nic go nie ob-
chodzi, że inni ludzie z jego powodu
czują się jakby mieszkali na rozżarzo-
nych węglach, a gdy kładą się spać
nie są pewni, czy następny dzień po-
wita ich żywych i odzianych, czy nie

pozostaną z nich jeno osmalone zwłoki.
Tylko uwaga i słowo Waszej Wysokości mogą wybawić nas od tragedii,

którą spowodować mogą takie właśnie szopy żarownie, budowane u nas
wbrew prawu i bez odpowiedniego nadzoru w interesie kilku nieczułych osób,
których nie obchodzi nieszczęście tysięcy innych ludzi”187.

W Zagajniku Marii osiedlali się liczni kryminaliści, którzy już  wcześ-
niej źle się przysługiwali reputacji tego podmiejskiego rejonu Moskwy. Bli-
skość kolei żelaznej sprzyjała industrializacji tej części miasta; wspomnieć
zwłaszcza należy zakład obróbki metali G. Lista, pozostający pod zarządem
i opieką Towarzystwa Rosyjsko-Belgijskiego.
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Świątynia pw. Ikony Matki Bożej 
„Nieoczekiwana Radość” w Zagajniku Marii.

Widok od strony południowo-zachodniej

187 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 65, dział 13, sprawa 55, karta 1-2.



W 1897 roku Zagajnik Marii zamieszkiwały 7898 osoby. W prze-
ważającej większości byli to chłopi, rzemieślnicy, drobni sklepikarze i właś-
cicieli traktierni. Rzecz jasna, miejscowe władze i duchowieństwo dbało o po-
ziom wychowania i edukacji dorastających mieszkańców rejonu. W 1879 roku
na Placu Aleksandrowskim otwarto Przytułek Aleksandrowsko-Maryjski dla
dzieci pozbawionych opieki, prowadzony przez Towarzystwo Filantropijne188.
W latach 1880-1900 w słobodzie Marino otwarto  szkołę męską i żeńską.

W opinii inspektorów szkół ludowych w Zagajniku Marii dojrzała ko-
nieczność otwarcia w myśl rozporządzenia z 1872 roku szkoły miejskiej. In-
spektorzy przytaczali dane świadczące o konieczności otwarcia szkoły średniej
w tej podmiejskiej dzielnicy: „Przedmieście Zagajnik Marii styka się z grani-
cami miasta, leżąc na linii łączącej
z dzielnicami Mieszczańską i Susz-
czewską, gdzie brak szkół średnich;
najbliższe z nich to Szkoła Prze-
mysłowa w Miussach i Gimnazjum nr
11 na Pierścieniu Sadowym niedaleko
seminarium. Ludność Zagajnika Marii
składa się z drobnych urzędników, ko-
lejarzy, z drobnych kupców, majstrów
i robotników miejscowych fabryk
i zakładów. Ogólna liczba mieszkań-
ców dochodzi do czterdziestu tysięcy,
z czego niemal połowa to żywiciele ro-
dzin.

Konieczność uczelni na poziomie
średnim, przeznaczonej zarówno dla
chłopców, jak i dla dziewcząt, jest
w Zagajniku Marii sprawą bezdysku-
syjną. W ostateczności wystarczyłaby
jedna szkoła dla płci obojga, albowiem
miejscowe społeczeństwo nie może po-
zwolić sobie na kształcenie dzieci
z uwagi na odległość dzielącą szkoły od ich miejsca zamieszkania. To samo
można powiedzieć o mieszkańcach ulic Aleksandrowskiej, Bachmietiewskiej
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Cerkiew Trójcy Świętej w Ostankinie.
Budowniczy Paweł Potiechin,

Lata 1660-1670

188 Moskwa – 850 let. Siewiero-wostocznyj okrug, Moskwa 1997, s. 39.



czy Mieszczańskiej, leżących daleko od
centralnych rejonów Moskwy. Z son-
dażu przeprowadzonego wśród miesz-
kańców okazało się, że chętnych do po-
bierania nauki w szkole średniej było
136 chłopców i dziewczynek…”189.

Sprawą nie mniej ważną dla
dzielnicy była też świątynia, oczywiś-
cie całkiem nieprzypadkowo pod wez-
waniem Ikony Matki Bożej „Nieocze-
kiwana Radość”. Budowę cerkwi za-
inicjowali sami mieszkańcy
przedmieścia przy wsparciu miejsco-
wego duchownego księdza Sergiusza
Leonardowa, proboszcza cerkwi
Trójcy Świętej w Ostankinie. Ojciec
Sergiusz, co potwierdzają pamiętniki
hrabiego Siergieja Szeremietiewa,
związał się z hrabią Aleksandrem Dy-
mitrowiczem Szeremietiewem, który
w początkach 1901 roku polecił
Głównemu Urzędowi Nieruchomości

Guberni Moskiewskiej wyznaczyć działkę o powierzchni 400 sążni kwadra-
towych pod budowę świątyni. Właściciel Ostankina, hrabia Aleksander Sze-
remietiew (1859-1931) był kompozytorem i dyrygentem nadwornej kapeli
carskiej. W pełni popierał starania mieszkańców Zagajnika Marii o budowę
własnej świątyni, dlatego pod cerkiew wybrał podwyższone i suche, chociaż
o niewielkiej powierzchni miejsce190.

Wypada powiedzieć choć kilka słów o ojcu Sergiuszu Leonardowie,
mającego znaczny udział w budowie świątyni. Syn prowincjonalnego kapłana
w 1862 roku ukończył seminarium duchowne drugiego stopnia
i z błogosławieństwem metropolity Moskwy i Kołomny Filareta (Drozdowa)
przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do cerkwi św. Mikołaja we
wsi Nikulskie (powiat moskiewski). Od 1866 roku przez niemal trzydzieści
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Święty męczennik Włodzimierz
(Bogojawleński),

metropolita Moskwy i Kołomny. 
Fotografia z lat 1900-1910

189 Centralne Archiwum historii Moskwy, zbiór 459, dział 4, sprawa 5003, karta 18-21.
190 Miemuary grafa S. D. Szeremietiewa, Moskwa 2001, s. 699.



lat posługiwał w świątyni znanej
podmoskiewskiej wsi Fiedoskino,
gdzie przy pomocy środków finan-
sowych właścicieli miejscowej fab-
ryki lakierów, kupców Łukutinów
założył parafialną szkołę cerkiewną.
Za działalność pasterską i pedago-
giczną ojciec Sergiusz niejednokrot-
nie doświadczał oznak wdzięczności
od władz diecezjalnych i bło-
gosławieństwa Świętego Synodu.

W 1894 roku, z błogosławień-
stwem metropolity Moskwy
i Kołomny Sergiusza (Lapidew-
skiego), ksiądz Sergiusz Leonardow
otrzymał urząd proboszcza w cerkwi
Trójcy Świętej w Ostankinie,

majątku hrabiów Szeremietiewów.
W tym samym roku za długoletnią
posługę nagrodzono go orderem św.
Anny trzeciego stopnia. Rok pó-
źniej, w 1895 roku, ojciec Sergiusz
został dziekanem świątyń okręgu
szóstego powiatu moskiewskiego.

Ucząc religii w szkołach Za-
gajnika Marii, ojciec Sergiusz prowa-
dził usilne starania o otwarcie cerkwi
w parafialnej wsi Marino. W 1906
roku, dla uczczenia jubileuszu czter-
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Prośba mieszkańców Zagajnika Marii 
o wzniesienie budynku cerkiewno-szkolnego.
1901 r. Centralne Archiwum Historii Moskwy



dziestolecia posługi kapłań-
skiej, metropolita Moskwy
i Kołomny Włodzimierz
(Bogojawleński) podniósł
ojca Sergiusza Leonardowa
do godności protojereja,
a w pięć lat później czynił
usilne starania o odznacze-
nie go orderem świętej
Anny drugiego stopnia. Pro-
tojerej Sergiusz Iwanowicz
Leonardow zmarł pod ko-
niec 1913 roku w wieku 71

lat, nie doczekawszy  jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa. W 1916 roku
w Ostankinie żyła jeszcze wdowa po nim, Julia Fiodorowna, a dwie córki, Se-
rafina i Olimpiada, były żonami diakonów posługujących w Moskwie191.

We wrześniu 1901 roku metropolita Włodzimierz (Bogojawleński) otrzy-
mał petycję od mieszkańców Zagajnika Marii w sprawie zbudowania na ich te-
renie budynku cerkiewno-szkolnego z kaplicą na cześć ikony Matki Bożej „Nie-
oczekiwana Radość”, gdzie „pod płaszczem Niebiańskiej Królowej znajdą dla
siebie pociechę mieszkańcy tejże wioski, a dla dzieci ich to miejsce stanie się
okazją do pobierania nauk”. Jak pisali petenci – rzemieślnicy i robotnicy – środki
na wzniesienie świątyni „właśnie my, pokładając niezmierną ufność w miłości

Królowej Niebiańskiej,
zbierzemy niezwłocznie”192.
Pod petycją podpisali się
najbardziej wpływowi mie-
szkańcy Zagajnika Marii
P. A. Ponomariow, S. W.
Rieszetnikow, S. N. Klagin,
T. F. Niesczastnow i inni.

Budynek cerkiewno-
szkolny, wznoszony na
cześć ikony Bogurodzicy
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w Zagajniku Marii, 1901 r. Architekt Siergiej Kaprałow. 
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Projekt murowanego budynku cerkiewno-szkolnego 
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191 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 1176, dział 1, sprawa 194, karty 159-160.
192 Tamże, zbiór 203, dział 474, sprawa 16, karta 1 (awers i rewers).



„Nieoczekiwana Radość”,
winien być filią cerkwi
Trójcy Przenajświętszej
w Ostankinie, co oznaczało
brak oddzielnego kleru.
Z informacji posiadanej
w Konsystorzu w tym czasie
Zagajnik Marii liczył stu
właścicieli domów i 656
mieszkańców, natomiast
w petycji podano inne
liczby: 500 domów, miesz-
kańców zaś 50 tysięcy. Nie
trzeba dodawać, iż liczby te
zrodziły się w wybujałej
fantazji autorów petycji, co
zresztą w bardzo krótkim czasie zostało wyjaśnione. Jednocześnie wyszło na
jaw, iż część grupy inicjatywnej z przyszłym starostą cerkiewnym, Tymoteu-
szem Fiedorowiczem Niesczastnowem na czele, w swoich oświadczeniach
przekazywanych władzom diecezjalnym niejednokrotnie podawali niepraw-
dziwe dane.

Dziekan 6. okręgu cerkiewnego powiatu moskiewskiego proboszcz cer-
kwi Trójcy Świętej w Ostankinie ojciec Sergiusz Leonardow osobiście przed-
stawił metropolicie plany mieszkańców Zagajnika odnośnie do wzniesienia bu-
dynku cerkiewno-szkolnego i otrzymał na ten zbożny czyn błogosławieństwo
arcypasterskie. Do tego zaś czasu tereny Zagajnika podzielone zostały na dwie
części: pierwsza, znajdująca się bliżej Moskwy, odeszła do parafii Zesłania
Ducha Świętego na cmentarzu św. Łazarza, natomiast druga, „której miesz-
kańcy posiadali domostwa (…) pomiędzy stacją kolejową Przejazd Smoleński
a stacją Mikołajewską” została w parafii Trójcy Przenajświętszej w Ostankinie.
Ojciec Sergiusz w swoim doniesieniu do Konsystorza podkreślał, że „miesz-
kańcy Zagajnika Marii, prawdopodobnie, nie powinni czuć się odrzuceni albo
też oddaleni od świątyni parafialnej. Po bardzo dobrej szosie nie powinno być
trudności w dostaniu się do parafii. Jednakże mieszkańcy miasta, niemający
swoich koni, uważają, że przejście dwu wiorst lub półtorej za odległość nie
małą i dlatego jesienią i zimą bardzo rzadko odwiedzają dom Boży”193.
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Potwierdzenie zarządcy Urzędu Moskiewskiego hrabiego 
A. D. Szeremietiewa o  przekazaniu ziemi 

pod budowę cerkwi w Zagajniku Marii. 1901 r.

193 Tamże, zbiór 203, dział 474, sprawa 16, karta 6 (awers i rewers).



Ojca Sergiusza jako pasterza
bardzo niepokoił stan duchowy jego
wiernych. W jednym ze swych listów
do władz eparchii tak pisał: „Nie za-
uważając ich u siebie, w domu Bożym,
a bolejąc nad tym z całej duszy, nie
jeden raz namawiałem ich, by prosili
hrabiego Szeremietiewa o przydział
gruntu pod budowę cerkwi. Z uwagi na
to, iż większość mieszkańców Zagaj-
nika Marii stanowili ludzie ubodzy, po-
stanowiono zbudować cerkiew drew-
nianą, „jako budynku nie wyma-
gającego szczególnych wydatków
pieniężnych, jednocześnie mogącego
zaspokoić duchowe potrzeby miej-
scowych mieszkańców”. Według ojca
Sergiusza wybudowanie przy cerkwi
szkoły byłoby rzeczą bardzo
pożyteczną dla duchowego i umy-
słowego rozwoju młodocianych194.

Projekt drewnianego bu-
dynku cerkiewno-szkolnego w Za-
gajniku Marii zamówiono
u młodego moskiewskiego archi-
tekta Siergieja Kaprałowa. Na po-
czątku października 1901 roku pro-
jekt wraz z opisem architekta prze-
kazano do gubernialnego oddziału
do spraw budownictwa. Jednakże
zatwierdzenie projektu prze-
ciągnęło się z powodu zastrzeżenia
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Projekt murowanego budynku 
cerkiewno-szkolnego w Zagajniku Marii. 1902 r.

Architekci: Piotr Krotow 
i Dmitrij Zwieriew. 
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Plan parceli cerkiewnej w Zagajniku Marii. 1902 r.
Centralne Archiwum Historii Moskwy

194 Tamże, zbiór 203, dział 474, sprawa 16, karta 6 (awers i rewers).



władz powiatowych, które, choć
ideę budowy popierały, za-
uważyły, że szkołę i cerkiew  za-
projektowano w miejscu nieod-
powiadającym wymogom prawa
budowlanego (niedostateczna od-
ległość od sąsiednich działek).
Dlatego zarząd powiatowy posta-
nowił odrzucić projekt”195.

Dowiedziawszy się o de-
cyzji zarządu powiatu, miesz-
kańcy Zagajnika znowu zwrócili
się do urzędującego arcybiskupa
o uznanie wznoszonego budynku
cerkwi i szkoły za filialną część
parafii w Ostankinie. Takie stano-
wisko podtrzymał też ksiądz
dziekan Sergiusz Leonardow
w piśmie do metropolity Włodzi-
mierza, podkreślając przy tym
„gorącą prośbę mieszkańców Za-
gajnika Marii, pragnących mieć
w swojej dzielnicy szkołę i cer-
kiew, gdzie będzie można pod
opieką Niebiańskiej Królowej
nauczać własne dzieci pisania, czytania i prawdy chrześcijańskiej, oraz samym
słuchać Słowa Bożego, a co najważniejsze, uczestniczyć w Świętej Liturgii”.
Rozpoczęto powszechną zbiórkę środków na budowę świątyni z nadzieją, że
„tę świętą sprawę poprze nie tylko każdy posiadacz domu, lecz także każdy
rzemieślnik i robotnik”196.

Dzieło architekta S. P. Kaprałowa reprezentowało typową dla początków
XX stulecia budowlę zwieńczoną jedną kopułą z wydzielonym miejscem do
odprawiania Liturgii Świętej oraz klasami i szatnią. Podobne świątynie za-
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195 Tamże,  zbiór 54, dział 155, sprawa 15, karta 248,
196 Tamże, zbiór 203, dział 744, sprawa 422, karty 412-514; zbiór 203, dział 474,

sprawa 16, karta 10 (awers i rewers).

Tron (prestoł) ołtarza głównego cerkwi
pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”

w Zagajniku Marii



zwyczaj budowano w pobliżu
osiedli robotniczych i osad kole-
jowych. W Moskwie znane były
podobne budynki, np. niedaleko
stacji Birulewo – pw.  św. Ale-
ksandra Newskiego, na stacji
Moskwa Druga. Swym skrom-
nym wystrojem zewnętrznym
cerkwie-szkoły odróżniały się od
licznych bogato zdobionych
drewnianych świątyń na przed-
mieściach Moskwy197.

Zarząd gubernialny, biorąc
pod uwagę fakt, iż „budowa cer-
kwi-szkoły to sprawa niezmier-
nie potrzebna, a dla potrzeb
mieszkańców wręcz niezbędna”,
w kwietniu 1902 roku zatwierdził
projekt świątyni, pod jednym
wszakże warunkiem: „nowo wy-
budowana cerkiew winna pozos-
tać świątynią wyłącznie filialną,
nie może natomiast pod żadnym
pozorem przekształcić się w cer-
kiew parafialną”198.

24 maja 1902 roku projekt  zatwierdzono. Wydział budownictwa uznał
go za prawidłowo sporządzony, co dawało możliwość rozpoczęcia budowy.
W tym samym czasie założono i zatwierdzono przez władze eparchialne ko-
misję do spraw budowy cerkwi-szkoły w Zagajniku Marii pod przewodnic-
twem dziekana i proboszcza cerkwi Trójcy Najświętszej w Ostankinie o. Ser-
giusza Leonardowa. Członkami komisji zostali mieszkańcy Zagajnika:
S. W. Rieszetnikow, A. Pietrow, I. Pczelin, T. Niesczastnow, N. Bonarcew,
M. Pokrowski, S. Klagin, I. Chrustalow.
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Główny ikonostas w cerkwi pw.
Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”

197 Tamże, zbiór 54, dział 155, sprawa 15, karty 105-108.
198 Tamże.



Podczas gdy ludność
Zagajnika zajęta była
zbiórką środków na bu-
dowę cerkwi-szkoły, ko-
misja w maju 1903 roku
poinformowała Konsystorz
o zamiarze zbudowaniu nie
drewnianej świątyni, lecz
murowanej. Jako powód
formalny podano za-
grożenie pożarowe z po-
wodu przeważającej zabu-
dowy drewnianej w tym re-
jonie. Budowniczowie
obawiali się, że w razie
pożaru może ucierpieć
także drewniana świątynia.

Zamówiono zatem nowy projekt u architekta Nikołaja Karniejewa, który
wziął na swe barki generalny nadzór nad procesem wznoszenia budynku cer-
kiewnego i szkoły. Jednakże projekt budowy cerkwi-szkoły z jednym ołtarzem
przedstawiony przez Karniejewa nie zyskał uznania w wydziale budownictwa.
Zwrócono bowiem uwagę, iż „zewnętrzny wygląd cerkwi-szkoły pod wzglę-
dem architektonicznym jest szpetny, budowa jej jest niemożliwa również
z uwagi na niezgodność względem pierwotnego projektu i nieprawidłowości
w sporządzeniu planu”199. Architekt Karniejew kilkakrotnie starał się poprawić
projekt. W archiwum wydziału budownictwa moskiewskich władz gubernial-
nych zachowały się dwa komplety podpisanej przez niego dokumentacji pro-
jektowej.

W takich okolicznościach świątynię w Zagajniku Marii rozpoczęto bu-
dować bez potrzebnych pozwoleń. Pod koniec października 1903 roku mo-
skiewski powiatowy zarząd ziemski donosił, że „budowę cerkwi w stanie su-
rowym już niemal ukończono, przykryto sklepieniem, lecz całkowicie nie od-
powiada ona przysłanym projektom zarówno wyglądem zewnętrznym, jak
i rozmiarami”. Taka sytuacja była dziełem „grupy inicjatywnej” T. F. Nie-
sczastnowa, która nie liczyła się z wymogami prawnymi, pragnąc w jak naj-
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Świątynia Zesłania Ducha Świętego 
na cmentarzu św. Łazarza

199 Tamże, zbiór 203, dział 744, sprawa 16, karta 21.



krótszym czasie
wznieść świątynię.
Skandal wisiał w po-
wietrzu, zwłaszcza że
wydział budownictwa
odmówił zatwierdze-
nia dokumentacji pro-
jektowej. Takie stano-
wisko urzędników
mogło doprowadzić
do uznania wzniesio-
nej cerkwi za samo-
wolę budowlaną
i w sposób realny gro-
ziło rozbiórką tego, co

już zostało zbudowane. Zatem w trybie alarmowym i z datą wsteczną Konsystorz
przedstawił wydziałowi budownictwa nowy projekt, sporządzony tym razem
przez parę architektów Piotra Fiodorowicza Krotowa i Dmitrija Dmitrijewicza
Zwieriewa. W styczniu 1904 roku architekt Michaił Litwinow, naczelnik wy-
działu budownictwa wraz z diecezjalnym architektem Nikołajem Błagowiesz-
czeńskim jeszcze raz dokonali przeglądu wzniesionego budynku cerkwi-
szkoły w Zagajniku Marii i w raporcie podkreślili, że „w budynku tym  nie
zauważono żadnych oznak mogących wzbudzić wątpliwości co do jego
trwałości i wytrzymałości”. W ten sposób incydent załagodzono.

Parafianie rozpoczęli intensywne prace nad wewnętrznym wystrojem
świątyni, przygotowując się do uroczystości poświęcenia. Jednocześnie 4 czerwca
1904 roku członkowie komisji do spraw budowy cerkwi w Zagajniku Marii zwró-
cili się do metropolity Włodzimierza  z prośbą o nadanie nowej murowanej cerkwi
pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” statusu samodzielnej świątyni
parafialnej z własnym klerem. Potwierdzili przy tym, że przy cerkwi otwarta zo-
stanie szkoła cerkiewno-parafialna, a dla duchowieństwa na koszt parafii będzie
wynajęty dwukondygnacyjny drewniany dom w sąsiedztwie200.

Uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni w Zagajniku
Marii odbyła się w dzień niedzielny 20 czerwca 1904 roku. Świętej Liturgii
przewodniczył metropolita Moskwy i Kołomny Włodzimierz (Bogojawleń-

212

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

Bezpłatna szkoła wiejska. 
Malarz Aleksander Morozow. 1863 r.

200 Tamże, zbiór 203, dział 744, sprawa 424, karta 604.



ski), zarządca eparchii moskiew-
skiej, koncelebransami zaś byli ks.
Sergiusz Leonardow, dziekan 6.
okręgu powiatu moskiewskiego oraz
proboszcz świątyni Zesłania Ducha
Świętego na cmentarzu św. Łazarza.
Podczas uroczystości śpiewał chór
Monasteru Czudowskiego pod kie-
runkiem N. A. Iwanowa.

W notatce z uroczystości
w „Moskiewskich Wiadomościach
Cerkiewnych” podkreślano piękno
wzniesionej świątyni: „Wewnętrzna
jej część wykończona wspaniale.

Kilka dawnych ikon w srebrzystych
oprawach i kiotach oraz wiele utensy-
liów ofiarowano z cmentarnej
świątyni św. Łazarza. Parafianie
sporządzili dwie pary chorągwi proce-
syjnych, srebrne utensylia i szaty litur-
giczne, a także znacznych rozmiarów
ikony w ikonostasach kaplic św. Sera-
fina i św. męczennika Tryfona”201.
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Podanie mieszkańców Zagajnika Marii
(z podpisami) o zgodę na dobudowę

kaplic bocznych. 1909 r. Centralne Archiwum
Historyczne Moskwy



Jednokopułowy
czworobok świątyni Bogu-
rodzicy początkowo miał
jedną absydę. Każdy szcze-
gół wystroju wewnętrz-
nego (obramowania okien-
ne, kokoszniki) kojarzył się
zabytkami budownictwa
cerkiewnego z XVII stule-
cia. Odpowiednie rozpla-
nowanie wnętrza świątyni,
zawierającego klasy i szat-
nię dla uczniów, pozwalało
na gromadzenie na na-
bożeństwach dużej ilości
parafian (do 2 tysięcy).

Nad południowo-zachodnim narożnikiem świątyni znajdowała się niewielka
dzwonnica.

W ten sposób pierwotny projekt otwarcia cerkwi-szkoły na terenie Za-
gajnika Marii nie został doprowadzony do końca. Około miesiąca Świętą Li-
turgię w nowej cerkwi sprawowało duchowieństwo z cerkwi Przenajświętszej
Trójcy w Ostankinie. Jednak niestrudzona „grupa parafian” pod wodzą T. F.
Niesczastnowa wciąż podnosiła kwestię własnego duchowieństwa argumen-
tując, że skoro świątynia może pomieścić nawet dwa tysiące wiernych, to rów-
nież w zupełności może zaspokoić duchowe potrzeby mieszkańców obu części
Zagajnika. Natomiast liczebnie mniejsza grupa parafian nie chciała zmieniać
swych przyzwyczajeń liturgicznych i wychodzić spod opieki duszpasterskiej
duchownych z Ostankina. Sam dziekan o. Sergiusz Leonardow, inicjator i siła
napędowa budowy świątyni, w piśmie do władz eparchialnych starał się udo-
wodnić, że oddzielenie Zagajnika Marii od parafii Trójcy Świętej nie jest po-
trzebne, „gdyż dwóch duchownych z Ostankina sprawuje nabożeństwa
każdego dnia, a mieszkańcy innych części tej miejscowości mogą uczestniczyć
w nabożeństwach i korzystać z posług duszpasterskich duchowieństwa
z sąsiednich świątyń – cmentarnej cerkwi św. Łazarza, cerkwi Tychwińskiej
w Suszczewie i cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Butyrkach”202.
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202 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 744, sprawa 424, karta 604
(awers i rewers).

Świątynia pw. Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”
w Zagajniku Marii



Ojciec Sergiusz
słusznie przypuszczał, że
przedstawiciele parafian
z Zagajnika Marii oszu-
kują, deklarując rychłe
wzniesienie budynku
szkoły cerkiewnej oraz za-
pewnienie mieszkań skie-
rowanym do ich cerkwi du-
chownym. Jednym z do-
wodów na to był znaczny
dług parafii dla budowni-
czych cerkwi w Zagajniku
Marii w wysokości 11 ty-
sięcy rubli. Obawy ojca Sergiusza sprawdziły się już po upływie roku, gdy to-
warzystwo „W. K. Szaposznikow, M. W. Czełnokow i Spółka” na drodze sądo-
wej  starała się odzyskać od komisji do spraw budowy świątyni Matki Bożej
„Nieoczekiwana Radość” pieniądze za dostarczone materiały”203.

Aby uniknąć skandalu, niezbędna była ingerencja Konsystorza, który
udzielił pożyczki w wysokości 7 tysięcy rubli celem rozliczenia się z wierzy-
cielami. Jednakże metropolita Moskwy i Kołomny Włodzimierz po otrzyma-
niu od powiatowego zarządu policji informacji, że w Zagajniku Marii mieszka
25 tysięcy osób, postanowił, „iż przy takiej liczbie parafian przydzielenie du-
chowieństwa do nowo powstałej świątyni nie budzi wątpliwości i zabezpie-
czenie im utrzymania ma solidne podstawy”204.

Zamiast dwu wnioskowanych psalmistów metropolita skierował tylko
jednego i w ten sposób duchowieństwo cerkwi Bogurodzicy składało się
z trzech osób: prezbitera, diakona i psalmisty.

Latem 1904 roku Świątobliwy Synod Rządzący zatwierdził wniosek
metropolity o ustanowieniu duchowieństwa etatowego przy cerkwi w Zagaj-
niku Marii i w ten sposób stała się ona cerkwią parafialną, samodzielną jed-
nostką w strukturze dekanatu szóstego okręgu powiatu moskiewskiego. De-
cyzja Konsystorza Duchownego o utworzeniu samodzielnej parafii ukazała
się 28 września 1904 roku205.
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203 Tamże, zbiór 203, dział 744, sprawa 424, karta 604 (awers i rewers).
204 Tamże, karta 605.
205 Tamże, karty 606-607.

Niedzielny wykład w szkole.
Malarz Nikołaj Bogdanow-Bielski. 1895 r.



Pierwszym proboszczem
cerkwi pw. Ikony Matki Bożej
„Nieoczekiwana Radość” w Za-
gajniku Marii został ksiądz Kon-
stantyn Konstantynowicz Ozie-
reckowski. Wskazanie metropo-
lity na tego właśnie kandydata nie
było kwestią przypadku. Kapłan
ten bowiem, wychowanek Betań-
skiego Seminarium Duchow-
nego, znaczną część swej długo-
letniej działalności duszpaster-
skiej poświęcił duchowemu
wychowaniu i kształceniu dzieci
pochodzenia chłopskiego.
Działalność pedagogiczną roz-
począł on jeszcze przed święce-
niami jako nauczyciel w szkole
ziemskiej w Obuchowie powiatu
bogorodzkiego, gdzie przepraco-
wał trzy lata. W 1882 roku został
wyświęcony na kapłana w cer-
kwi Narodzenia Chrystusowego
we wsi Rożdiestwiena-Szara-

powa w powiecie zwienigorodzkim. Tu dzięki jego staraniom otworzono
szkołę parafialną, której został dyrektorem i katechetą. Za swoją pracę nie po-
bierał wynagrodzenia, gdyż najważniejszą dlań sprawą był sukces jego
uczniów, radość i wdzięczność rodziców – prostych wieśniaków. W 1886 roku
trud pedagogiczny ojca Konstantego został nagrodzony – duchowny otrzymał
uroczyste podziękowanie od metropolity Moskwy i Kołomny Joannicjusza
(Rudniewa).

W latach1888-1904 ojciec Konstantyn posługuje jako proboszcz pa-
rafii Najświętszego Zbawiciela206 we wsi Kiowo powiatu moskiewskiego

216

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

206 W oryginale występuje bardziej dokładne określenie: Spas Nierukotworiennyj. Jest
to jedno z sześciu typów przedstawień Chrystusa na ikonach, ulubiony też motyw na sztan-
darach ruskich wojsk. Wizerunek Zbawiciela nie uczyniony ręką ludzką bierze swe źródło
w legendzie: gdy król Edessy Abgar uległ chorobie, posłał po Jezusa, by go uleczył. Ten jed-
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(w pobliżu miasta Łobnia). Tu, w przepięknej, wybudowanej przez zna-
nego moskiewskiego architekta Karola Błanka świątyni (połowa XVIII
stulecia), pracował przez piętnaście lat. W tamtejszej parafii nie było
szkoły cerkiewnej, więc ojciec Konstantyn katechizował w miejscowej
szkole ludowej.

Decyzja o przeniesieniu ojca Konstantyna Oziereckowskiego do cer-
kwi-szkoły w Zagajniku Marii została wydana 3 lipca 1904 roku. Niebanalną
rolę w przeniesieniu kapłana w pobliże Moskwy do dobrze prosperującej
i gęsto zaludnionej parafii odegrała wielodzietność kapłańskiej rodziny – tuż
przed  przeniesieniem, w 1903 roku ojcu Konstantynowi i matuszce Wierze
urodziło się dziesiąte dziecię – chłopak Sergiusz. Najstarsza córka, Maria,
sama już była żoną kapłana, inne dzieci uczyły się w moskiewskich szkołach
wyższych i średnich, także na moskiewskim uniwersytecie i w gimnazjach.
W owym czasie ukształtowała się stała obsada świątyni parafialnej: znakomi-
tymi pomocnikami proboszcza zostali diakon Aleksy Orłow i psalmista Ser-
giusz Pokrowski207.

Jedną z najważniejszych spraw organizacyjnych nowej parafii było
szczegółowe wyznaczenie jej granic208. We wrześniu 1905 roku w mieszkaniu
ojca Oziereckowskiego spotkali się protojerej Piotr Rubin, dziekan okręgu
srietieńskiego, proboszcz parafii św. św. Adriana i Natalii w Słobodzie Miesz-
czańskiej i o. Sergiusz Leonardow, dziekan szóstego okręgu powiatu moskiew-
skiego, proboszcz świątyni Trójcy Świętej w Ostankinie. Wszyscy trzej obej-
rzeli nową parafię pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” w Zagaj-
niku Marii i „dla dobra miejscowego duchowieństwa, parafian pomienionej
cerkwi oraz cerkwi w wiosce Ostankino postanowili wyznaczyć granice w na-
stępujący sposób:

1) Od strony cmentarza św. Łazarza granicą będzie torowisko kolei win-
dawskiej;

2) Od strony parafii wsi Ostankino granicą będzie torowisko kolei mi-
kołajewskiej aż do przejazdu kolejowego, a od przejazdu zaś torowisko bocz-
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nak nie mógł doń przybyć osobiście, więc obmył swą twarz i na ręczniku pozostawił własne
odbicie, które doręczone władcy przez apostoła św. Tadeusza dokonało uzdrowienia (przypis
tłumacza).

207 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 1176, dział 1, sprawa 194, karta 87-88.
208 Warto zauważyć, iż nowa parafie należało „wykroić” z terenów podlegających już

innym, wcześniej istniejącym parafiom, co oznaczało pozbawienie każdej z nich części terenu,
a co za tym idzie, części jej mieszkańców i, co zrozumiałe, części dochodów. W tym wypadku
więc sprawa granic była tyleż delikatna, co wymagająca „dyplomacji” (przypis tłumacza).



nicy łączącej linie windawską
i mikołajewską;

3) Od strony parafii na Bu-
tyrkach – torowisko kolei win-
dawskiej209.

Konsystorz zatwierdził te
granice 21 września 1905 roku.

Ojca Konstantyna jako pro-
boszcza cerkwi-szkoły w Zagaj-
niku Marii niepokoiła sprawa
rozpoczęcia budowy szkoły. Za-
równo jego, jak i dziekana, ojca
Sergiusza Leonardowa trwogą
napawał fakt, że parafianie na
czele ze starostą cerkiewnym Ty-
moteuszem Niesczastnowem nie
są zbyt zainteresowani budową
szkoły cerkiewno-parafialnej.
Zgodnie z decyzją Moskiew-
skiego Konsystorza Duchownego
z 12 września 1905 roku wznie-
sienie oddzielnego budynku było
obowiązkiem parafian cerkwi
w Zagajniku Marii, którzy sami
złożyli metropolicie Moskwy
i Kołomny Włodzimierzowi

obietnicę, że dopilnują sprawy i doprowadzą ją do pomyślnego finału. Sam
ojciec Konstantyn Oziereckowski, po otrzymaniu misji kanonicznej od
władyki, zaczął katechizować już w 1905 roku w dwuklasowej szkole imienia
ministra oświaty ludowej Nikołaja Bogolepowa210 we wsi Pokrowskoje-Fili,
leżącej nie w bliskiej odległości od Zagajnika Marii. Od 1907 roku podjął też
pracę katechety w miejscowych szkołach ziemskich nr 1 i 3. Również w tymże
roku w końcu rozpoczęto wznoszenie budynku szkoły cerkiewnej w parafii
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209 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 744, sprawa 425, karta
596. Protokół z 21 września 1905 r.

210 Wspomina go, jako postać epizodyczną, Stefan Żeromski w Syzyfowych pracach.

Lewa kaplica pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w cerkwi Ikony Matki Bożej

„Nieoczekiwana Radość” w Zagajniku Marii



pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”, do tego pod presją probosz-
cza oraz dziekana211. I chociaż budynek w stanie surowym wzniesiono, to
prace wykończeniowe ciągnęły się latami i przed przewrotem październiko-
wym w 1917 roku szkoła w Zagajniku Marii nie istniała. Miał rację wielce
doświadczony dziekan Sergiusz Leonardow!

O niektórych szczegółach pierwszych lat życia cerkiewnego w Zagaj-
niku Marii pisał ojciec Konstantyn: „Zaludnienie naszej parafii wcale nie takie
duże, (…) doliczyć się tu można około trzysta domów (…), większa część
mieszkańców przebywa tu czasowo, stałych mieszkańców jest tu niewielu.
(…) zapotrzebowanie na posługi duchowne niewielkie. (…) parafianie nasi
to rzemieślnicy, którzy uczestniczą w Świętej Liturgii rano, którą na ich prośbę
sprawujemy o ósmej, po nabożeństwie wszyscy spieszą do swoich spraw,
udają się do miasta. (…) Osoby mieszkające w naszej parafii to w większości
drobni rzemieślnicy, kolejarze i majstrowie z warsztatów. Jednym słowem lud
to niebogaty, rzadko kiedy legitymujący się wyższym, niż średni, statusem,
więc z jego strony materialne wsparcie miejscowego duchowieństwa bardziej
niż skąpe, niekiedy do tego stopnia, iż trzeba zaspokajać duchowe potrzeby
wręcz bez wynagrodzenia. (…) W pobliżu cerkwi brak pomieszczeń dla sług
cerkiewnych i stróżowie cerkiewni mieszczą się w niewykończonym budynku
szkoły parafialnej. (…) brak jest ziemi cerkiewnej nawet na wybudowanie
stróżówki. (…) Duchowieństwo miejscowe mieszka w pomieszczeniach
w stanie surowym, wybudowanych ponad trzy lata temu (w 1906 roku) i po
dziś dzień niewykończonych i nieurządzonych”212.

Ojca Konstantyna niepokoiło pojawienie się na początku wieku XX roz-
maitych wróżek i „miłośników” nauk okultystycznych213. W 1906 roku na
przykład, pewien szlachcic Mikołaj Bugowt z Zagajnika Marii starał się o za-
rejestrowanie w policji moskiewskiej „kółka mentalistów”214. Policja pra-
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211 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 479, sprawa 197, karta 7.
212 Tamże, zbiór 203, dział 744, sprawa 425, karta 8.
213 Koniec wieku zawsze jest okazją do rozmaitych przepowiedni, zwłaszcza na

przełomie tysiącleci. Wyjątkowy w tym względzie był koniec wieku XIX i początek XX,
który się oddzielił dopiero po zakończeniu II wojny światowej, z uwagi na zapowiedzi końca
świata, wojny, śmierci i zniszczenia nie mające dopuścić do zaistnienia trzeciego tysiąclecia
chrześcijaństwa (przypis tłumacza).

214 Mentalizm polega na iluzji wywoływania zjawisk pozornie nadprzyrodzonych, od-
wołujący się też do hipnozy i parapsychologii; bazując na odczytywaniu mowy ciała, wyko-
rzystuje naturalne błędy poznawania, jak nieświadomość ograniczeń percepcyjnych czy wręcz
sugestię (przypis tłumacza).



widłowo oceniła sytuację, odpowiadając zainteresowanemu, iż „cele stawiane
przez kółko mogą jedynie umocnić w miejscowym społeczeństwie zabobony
i uprzedzenia zwłaszcza wśród ludności nieuświadomionej, a to przeczy pod-
stawom moralności społecznej” i wniosek odrzuciła215.

Niewesołe informacje proboszcza dla Konsystorza pogłębiały jeszcze
trudne relacje z „grupą parafian”, na których czele stał cerkiewny starosta,
Niesczastnow, człowiek grubiański i władczy. W latach 1907-1908 do epar-
chialnych władz doszły sygnały o jego samowoli i nieprawidłowym gospo-
darowaniiu. W październiku 1908 roku Konsystorz wydał specjalny dekret,
nakazujący dziekanowi Sergiuszowi Leonardowowi i duchowieństwu cerkwi
w Zagajniku Marii „skrupulatne kontrolowanie działalności Niesczas-
tnowa”216. Jednak wpływy starosty zarówno w parafii, jak i w Zagajniku Marii
skazywały miejscowe duchowieństwo na znoszenie nieustannych złośliwości
i pomst tego człowieka.

W styczniu 1909 roku do Konsystorza na ręce metropolity Moskwy
i Kołomny Włodzimierza wpłynęło podanie mieszkańców Zagajnika z prośbą
o dobudowanie do istniejącej cerkwi Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Ra-
dość” dwu bocznych kaplic wraz z ołtarzami. Jedna z nich winna być poświę-
cona św. Mikołajowi „jako opiekunowi i orędownikowi Samodzierżawcy Im-
peratora Mikołaja Aleksandrowicza”217. Nieco dziwacznie wyglądały pod pe-
tycją podpisy wyłącznie parafian, z pominięciem  miejscowego ducho-
wieństwa, które, jak się potem okazało, zupełnie nie wiedziało o tej inicjaty-
wie. W Konsystorzu wyrażono zdziwienie z tego powodu, na co w specjalnym
podaniu  Niesczastnow napisał, że „nasze duchowieństwo definitywnie od-
cięło się od naszej idei, oświadczając nam na zebraniu218 13 kwietnia 1909
roku, że Konsystorz prosił o miejscowego kapłana i tenże kapłan (o. Konstan-
tyn Oziereckowski) żąda budowy pomieszczenia na potrzeby szkoły i jej
otwarcia”219. Niepokój proboszcza był całkiem zrozumiały: szkoły nie wybu-
dowano, budynków cerkiewnych wewnątrz nie wykończono, dług względem
budowniczych spoczywał na cerkwi. Wybudowanie czegokolwiek za ofiaro-
wane przez parafian osiemset rubli było sprawą niezmiernie trudną. Co
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215 I. S. Roziental, Moskwa na pierieputje. Włast' i obszczestwo w 1905-1914 gg.,
Moskwa 2004, s. 191.

216 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 483, sprawa 1, karta 40.
217 Tamże, zbiór 203, dział 479, sprawa 197, karta 1-2.
218 Cerkiewnej Rady Parafialnej (przypis tłumacza).
219 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 479, sprawa 197, karta 1-2.



prawda, parafianie (rzemie-
ślnicy Zwiozdkin, Baburin
i Prochorow) wyrazili swą go-
towość do bezpłatnego wyko-
nania prac ciesielskich, malar-
skich i dekarskich, lecz była to
kropla w oceanie potrzeb.

Dziekan o. Leonardow
w całości popierał projekt do-
budowania ołtarzy, lecz
z uwagi na swą funkcję, wi-
nien był w pierwszej kolej-
ności zabezpieczyć miejscowe
duchowieństwo przed wybry-
kami starosty cerkiewnego.
Pisał on, że „biorąc pod uwagę
liczebność parafii w Zagajniku
Marii, potrzeba dobudowy ka-
plic w istocie jest
niewątpliwa”. Miejscowi du-
chowni ze swej strony również
przedstawiali Konsystorzowi
tę palącą potrzebę, mając jed-
nocześnie świadomość, iż ist-
niejące problemy bieżące nie
pozwalają załatwić jej
w pierwszej kolejności. Spo-
wodowane to było „trudną sytuacją materialną miejscowych parafian, rzemie-
ślników, problemem bezrobocia i drożyzną. (…) W obecnym czasie nie należy
mieć nadziei na dostateczny napływ ofiar na wsparcie budowy ołtarzy i ka-
plic”. Ojciec Konstantyn Oziereckowski z kolei raz jeszcze skierował uwagę
władzy diecezjalnej na sprawę szkoły cerkiewnej. Prosił on i radził: „Mając
na względzie, iż jest to sprawa nie cierpiąca zwłoki choćby z uwagi na brak
miejsc w szkołach rejonowych, przed dobudową kaplic należy dokończyć roz-
poczęte dzieło – wykończyć budynek wewnątrz i otworzyć szkołę przed po-
czątkiem przyszłego roku szkolnego”.

Konsystorz posłuchał rad dziekańskich i 18 marca 1909 roku pismem
poinformował parafian, iż „pozwolenie na budowę kaplic zostanie wydane
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Prawa kaplica cerkwi pw. Ikony Matki Bożej
„Nieoczekiwana Radość” 

pod wezwaniem św. Jana Nowogrodzkiego



wtedy, gdy uda się zebrać jedną trzecią sumy przewidzianej kosztorysem na
budowę kaplic”.

Zaludnienie Zagajnika Marii powiększało się z każdym miesiącem nie
tylko ze względu na chłopskich przybyszów, którzy wraz z rodzinami zjeżdżali
z sąsiednich guberni oraz rzemieślników, lecz także z uwagi na bardzo pomy-
ślną sytuację demograficzną panującą wówczas Rosji.

Analizując księgi metrykalne cerkwi w Zagajniku Marii z 1910 roku
znajdujemy dokładne spisy narodzonych dzieci, osób zawierających małżeń-
stwa oraz zmarłych. W rozdziale dotyczącym urodzin, w rubryce odnoszącej
się do rodziców odnotowani są przede wszystkim chłopi, przybyli z guberni
twerskiej, smoleńskiej i kałuskiej, a także z północno-zachodnich rejonów po-
wiatu moskiewskiego; z powiatów Możajsk, Zwienigorod, Ruskowo, Werejsk,
Wołokołamsk; z powiatu Zubcowsk guberni twerskiej; z miasta Torżka; z po-
wiatu kalazińskiego, z wołosti szczerbińskiej, a ponadto z guberni jarosław-
skiej i mohylewskiej. W ciągu 1910 roku w księdze zarejestrowano narodzo-
nych płci męskiej 177 osób, płci żeńskiej zaś 195 (ogółem 362 osoby).
W tymże roku zawarto 158 małżeństw.

W trzecim rozdziale dotyczącym zmarłych znajdziemy informację
o miejscach pochówków: na cmentarzu św. Łazarza, Wagańkowskim, Piątnic-
kim, Ostankińskim, Miusskim i rzadko na cmentarzu Kalitnikowskim, Da-
niłowskim czy Dorogomiłowskim. Bez wątpienia, największa część pochów-
ków odbywała się na cmentarzu św. Łazarza. W 1910 roku zmarło 105
mężczyzn i 86 kobiet (ogółem 191 osób)220.

Ponieważ przyjezdnych wciąż przybywało, a liczba dzieci co roku
wzrastała o 300-350 osób, więc kwestia budowy szkoły i poszerzenia prze-
strzeni  cerkwi z każdym rokiem stawała się coraz bardziej paląca.

Projekt dobudowania ołtarzy opracował moskiewski architekt Hipolit
Michajłowicz Cwiliniew, pracujący w Moskwie od 1859 roku. Spośród jego
cerkiewnych dzieł architektonicznych najbardziej znany jest projekt dzwon-
nicy przy cerkwi Narodzenia Chrystusa w wiosce Daniliszczewo w powiecie
bogorodzkim guberni moskiewskiej (z 1876 roku). Według kosztorysu archi-
tekta dobudowa ołtarzy  miała kosztować 3996 rubli.

Ponieważ pomiędzy starostą cerkiewnym Niesczastnowem a miej-
scowym duchowieństwem doszło do porozumienia, 17 kwietnia 1909 roku do
Konsystorza wpłynęło nowe podanie. Pozwolenie na dobudowanie kaplic zos-
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220 Tamże, zbiór 203, dział 780, sprawa 3989.



tało wydane. Parafianie po-
wołali komitet budowy, na
którego czele stanął pro-
boszcz z Ostankina protoje-
rej Sergiusz Leonardow,
a jego pomocnikiem został
proboszcz z Zagajnika
Marii ojciec Konstantyn
Oziereckowski. 26 maja
1909 roku wydział budow-
nictwa zatwierdził projekt
ołtarzy do poszczególnych
kaplic. Na początku czerwca duchowieństwo i starosta cerkiewny ustanowili
patronów poszczególnych kaplic: „Prawy ołtarz na cześć św. Jana, arcybiskupa
Nowogrodu, wspomnienie którego obchodzi się 7 września; lewy ołtarz na
cześć świętego Mikołaja Cudotwórcy”221.

Uroczystość rozpoczęcia budowy ołtarzy bocznych miała miejsce 18
maja 1909 roku. Prace budowlane trwały do końca 1910 roku. 13 grudnia
tegoż roku, podczas uroczystego nabożeństwa, któremu  przewodniczył biskup
możajski, Wasyl, poświęcono ołtarze maryjnej świątyni i w ten sposób cerkiew
ta stała się cerkwią o trzech ołtarzach.

19 lipca 1909 roku w dzień wspomnienia czcigodnego starca Serafina
z Sarowa w parafii Trójcy Świętej i w Zagajniku Marii odbyła się wielka uro-
czystość: do Ostankina przybył biskup dmitrowski Tryfon (Turkiestanow).
Władyka Tryfon w gronie miejscowego duchowieństwa, któremu przewodni-
czył dziekan Sergiusz Leonardow odprawił wspaniałą Liturgię, po której za-
kończeniu procesja przeszła ze świątyni Trójcy Świętej na plac przed pałacem
Szeremietiewa, gdzie władyka odprawił uroczyste modlitwy. W świętych ob-
rzędach uczestniczył też proboszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii
ks. Konstantyn Oziereckowski222.

Wraz z wybudowaniem dwu kaplic ołtarzowych miejscowi parafianie
zamyślili budowę nowego, eleganckiego ogrodzenia wokół świątyni z kamien-

223

Zagajnik Marii

221 Tamże, zbiór 203, dział 479, sprawa 197, karta 25. Warto wyjaśnić, że z uwagi na
orientowanie cerkwi, czyli kierowanie Wielkiego Ołtarza w stronę wschodnią, „prawy” ołtarz
znajdował się po stronie południowo-wschodniej, „lewy” zaś – po stronie północno-zachod-
niej (przypis tłumacza).

222 „Moskowskije Cerkownyje Wiedomosti”, 1909, nr 32, s. 544.

Cerkiew Trójcy Świętej w Ostankinie



nymi słupami, z żelaznymi prętami, ze Świętą Bramą223 i furtkami bocznymi.
Realizacja projektu wydawała się możliwa, bowiem po zakończeniu prac przy
budowie ołtarzy zostało jeszcze sporo niewykorzystanego materiału. Petycję
miejscowego duchowieństwa i starosty cerkiewnego do Konsystorza o po-
zwolenie na wykonanie tych prac wysłano z datą 30 kwietnia 1909 roku. Ry-
sunek i plan ogrodzenia sporządził kreślarz Dmitrijew, zapomniał jednak
o dołączeniu koniecznego „Generalnego planu miejsca”224. Z tego powodu
wydział budownictwa odmówił zatwierdzenia przysłanego przez Konsystorz
projektu. Starosta cerkiewny T. F. Niesczastnow ociągał się jednak
z przesłaniem potrzebnego planu, do czego miał zresztą szczególne przyczyny:
ograniczony, niewielki teren wokół świątyni w Zagajniku Marii stwarzał pro-
blemy w postawieniu planowanego ogrodzenia. Nie otrzymawszy pozwolenia
ze strony Kancelarii hrabiego Szeremietiewa w Ostankinie, parafialny komisja
budowlana (czyli Niesczastnow) przywłaszczyła sobie spory skrawek ziemi
przy ulicy księcia Dołgorukiego (od strony wschodniej pas szerokości dwu
sążni), należącej do hrabiego A. D. Szeremietiewa. Nie doczekawszy się też
oficjalnego pozwolenia wydziału budownictwa i decyzji Konsystorza, wyna-
jęci robotnicy zaczęli śpiesznie rozbierać stare, drewniane ogrodzenie palisa-
dowe z głównym wejściem i furtkami bocznymi, kopać ziemię i przygotowy-
wać fundament pod budowę nowego ogrodzenia.

Żelazne elementy zgodnie z przedstawionym rysunkiem projektowym
zamówiono w moskiewskim zakładzie kowalskim Bazylego Andrejewicza
Sokołowa. Z kolei wykonania elementów murowanych podjął się majster Bol-
szakow. Nadzór architektoniczny nad budową ogrodzenia sprawował
I. M. Cwiliniew.

Nabrzmiewał skandal, zaczęto szukać głównego winowajcy bezprawnej
budowy ogrodzenia. Po przeprowadzonym dochodzeniu okazało się, iż Nie-
sczastnow wprowadzał proboszcza Konstantyna Oziereckiego w błąd. Gdy
kapłan wskazywał na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę ogrodze-
nia, wtedy starosta, powołując się ustne pozwolenie z Konsystorza Duchow-
nego w Moskwie (wydane rzekomo przez sekretarza Malinowskiego), a także
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223 Czyli wejściem głównym. Chrystologiczne znaczenie bramy warunkuje jej uczest-
nictwo w liturgicznym życiu Ortodoksji. Carskie Wrota wyznaczają szczególnego rodzaju
przestrzeń świętą, Święta Brama potwierdza uczestnictwo wiernych w niebiańskim wymiarze
życia (przypis tłumacza).

224 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 483, sprawa 1, karta 1
(awers i rewers).



na pozwolenie przyłączenia ziemi do terenu
cerkiewnego ze strony Szeremietiewów225,
powtarzał: „Batiuszka, nie denerwujcie się,
właśnie osobiście przekazałem «Plan gene-
ralny» ojcu dziekanowi, protojerejowi Leo-
nardowowi”226.

Ojciec Konstantyn w piśmie wyjaś-
niającym do Konsystorza tak tłumaczył fakt
bezprawnego ogrodzenia cerkwi: „W tej spra-
wie pozostawałem pod przemożnym
wpływem parafian. Zarząd eparchii zapewne
doskonale zdaje sobie sprawę, czym grozi
wchodzenie na drogę sporną z wiernymi w ja-
kiejkolwiek sprawie dotyczącej Cerkwi. Tym
bardziej miałem związane ręce, iż p. Nie-
sczastnow, jak zwykle wrogo przeciw mnie
usposobiony, mógł wykorzystać tę sprawę dla
zbuntowania wszystkich wiernych w parafii
przeciwko mnie. Z gorzkich doświadczeń
wiem, jak wielkich doświadcza duszpasterz przykrości i jak naraża własną re-
putację z powodu Niesczastnowa i jego bezprawnych działań”. Zawiadujący
posiadłościami ziemskimi Szeremietiewów zacny obywatel A. J. Zielenow
poinformował, iż mieszczący się w Petersburgu zarząd nad posiadłościami
odmówił parafianom z Zagajnika przydziału ziemi pod budowę ogrodzenia.
Latem 1910 roku Zagajnik Marii i świątynię pw. Ikony Matki Bożej „Nie-
oczekiwana Radość” odwiedziła hrabina Maria Fiodorowna Szeremietiewa,
która, przekonawszy się o konieczności wzniesienia ogrodzenia „mianowicie
na ziemi hrabiowskiej, z powodu braku cerkiewnej, zgodziła się na pozosta-
wienie już wybudowanego ogrodzenia”.

Zarządca majątku Szeremietiewów oświadczył: „Za głównego wino-
wajcę bałaganu związanego z budową ogrodzenia należy uznać wyłącznie sta-
rostę Niesczastnowa, kapłan bowiem w tym przypadku żadnej winy nie po-
nosi. To starosta podebrał sobie ludzi, z którymi rządził, jak chciał”227.
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225 Tę, którą sobie de facto przywłaszczył (przypis tłumacza).
226 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 483, sprawa 1, karta 15

(awers i rewers).
227 Tamże, zbiór 203, dział 483, sprawa 1, karta 60.
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W wyniki śledztwa T. F. Niesczastnow 12 grudnia 1910 roku złożył na
ręce metropolity Moskwy i Kołomny Włodzimierza prośbę o zwolnienie go
z urzędu starosty cerkiewnego „z przyczyn rodzinnych”. Dopóki trwało do-
chodzenie w sprawie nielegalnej budowy ogrodzenia, cerkiew nie miała sta-
rosty. Dopiero na początku sierpnia 1911 roku podczas zebrania parafialnego
wybrano nowego starostę. Został nim mieszkaniec Zagajnika Iwan Filipowicz
Pczelin, pochodzący z jednej wsi powiatu pokrowskiego guberni włodzimier-
skiej, człowiek porządny i bogobojny, zapobiegliwy i gospodarny.

Jednakże „partia” Niesczastnowa nie próżnowała, wyrażając swą nie-
chęć do ojca Konstantyna podrzuceniem mu jeszcze jednego problemu, który
negatywnie wpłynął na życie batiuszki, albowiem pozbawił go urzędu pro-
boszczowskiego (pozostał jako drugi kapłan w świątyni). Jeszcze na początku
1909 roku, w początkowej fazie budowy kaplic ołtarzowych „parafianie”
zwrócili się do metropolity Włodzimierza z prośbą o zwiększenie duchowień-
stwa etetowego w cerkwi Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”. Prośbę
argumentowali dużą liczebnością miejscowej parafii, otrzymaniem pozwole-
nia na dobudowanie kaplic bocznych oraz pragnienie parafian, by w dni
świąteczne i w niedzielę odprawiano dwie uroczyste Liturgie. We wspomnia-
nym piśmie proszono również o skierowanie do parafii „drugiego kapłana,
który mógłby równie w pełni przejąć funkcje pasterskie, nie pozostając jednak
podwładnym pierwszego kapłana, czyli ojca Konstantyna. Nominacja ta ma
być jawna, z udziałem parafian, a naznaczonym do posługi kapłanem winien
być duchowny z powiatu moskiewskiego, sprawujący obecnie posługę w cer-
kwi pw. Trójcy Świętej w pobliżu stacji Schodnia, czyli ojciec Paweł Lebie-
diew”228.

Za powód napisania tego pisma uznać można petycję wystosowaną do
władyki przez drugą część miejscowych wiernych, na czele której stali I. Pcze-
lin oraz S. Klagin, by do stanu kapłańskiego wprowadzić miejscowego dia-
kona Aleksego Orłowa. Ówczesny starosta cerkiewny, T. F. Niesczastnow, tak
pisał na jego temat do władyki Włodzimierza: „Prosimy nie wprowadzać go
do stanu kapłańskiego, albowiem na to nie zasługuje, a jeśli można, niech zo-
stanie on przeniesiony na inną parafię, za co wszyscy miejscowi wierni złożą
Wam należne podziękowanie”229.
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228 Tamże, zbiór 203, dział 480, sprawa 516, karta 1 (awers i rewers).
229 Tamże, karta 1-2 (awers i rewers).



Zarówno dziekan Sergiusz, jak i miejscowy proboszcz, ojciec Konstan-
tyn, w swoich komentarzach nie ukrywali, iż wiele tu złośliwego subiekty-
wizmu, oszczerstw i potwarzy ze strony petentów, widocznych zwłaszcza
w prośbie o drugiego etatowego kapłana. Dziekan podkreślił także stosunkowo
niewielką liczbę parafian. Według jego informacji, zasięgniętej z „Wiadomości
Spowiedniczych” za lata 1906-1908, „ilość przystępujących do spowiedzi
i Komunii świętej w cerkwi Zagajnika Marii ogranicza się ledwie do dwóch
tysięcy osób rocznie. A przecież domów tam niemal trzy setki. Dochód na cały
kler do czterech tysięcy rubli na rok”. W jego opinii „organizowanie przy miej-
scowej cerkwi drugiego etatu dla kapłana i psalmisty jest przedwczesne: po
wprowadzeniu drugiego etatu liczba kleru zwiększy się o dwie osoby;
wątpliwe czy wystarczy środków na utrzymanie 5 duchownych”.

Z kolei ojciec Konstantyn Oziereckowski, charakteryzując petycję
„grupy Niesczastnowa” pisze, iż „od początku do końca pełna jest ona kłam-
stwa i potwarzy. Co prawda, świątynia nasza rozszerzyła się dzięki dobudowie
kaplic, choć szczerze mówiąc potrzeby takiej nie było, gdyż zaludnienie naszej
parafii wcale nie jest takie wielkie, kler utrzymuje się wyłącznie z dochodów
z posługi duszpasterskiej, a kapitału cerkiewnego nie mamy”. O następstwach
wprowadzenia drugiego etatu pisze w sposób patetyczny: „Funkcjonowanie
wielodzietnego kleru, zakłopotanego wykształceniem swych dzieci, w obecnej
sytuacji jest nie do pozazdroszczenia; jeśli pojawi się drugi etat sytuacja stanie
się przerażająca, by nie rzec mocniej, nie do zniesienia!”

Metropolita Moskwy i Kołomny Włodzimierz, by stłumić buchający
w leśnej parafii płomień wrogości między dwoma „stronnictwami”, dekretem
z 15 stycznia 1910 roku naznaczył do świątyni Ikony Matki Bożej „Nieocze-
kiwana Radość” drugiego etatowego kapłana Aleksandra Pawłowicza Wie-
liczkina. Tego samego roku, 1 lutego, władyka mianował ojca Aleksandra  pro-
boszczem cerkwi w Zagajniku Marii.

Ojciec Aleksander Wieliczkin urodził się w rodzinie wiejskiego kapłana
eparchii moskiewskiej, Pawła Wieliczkina. Dzieciństwo jego przeminęło na
parafii Michała Archanioła w Ignatiewce (powiat sierpuchowski guberni mo-
skiewskiej), której proboszczem był jego ojciec. Po ukończeniu szkoły du-
chownej w Zwienigorodzie (1877), Aleksander wstępuje do Betańskiego Se-
minarium Duchownego, które kończy na drugim stopniu. Dzięki
błogosławieństwu metropolity Moskwy i Kołomny Joannicjusza (Rudniewa),
Aleksander Wieliczkin został wyświęcony na kapłana w cerkwi Trójcy Świętej
w wiosce Szczapowa (powiat kołomieński). Tu, w głuchej, oddalonej od sto-
licy prowincji moskiewskiej rozpoczyna swą działalność katechetyczną, która
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trwać będzie przez ponad trzydzieści lat. Oprócz wykładania Prawa Bożego
w szkole wiejskiej, w 1898 roku ojciec Aleksander otwiera szkołę parafialną
we wsi Niefiediewo. W 1902 roku, z błogosławieństwem metropolity Moskwy
i Kołomny Włodzimierza (Bogojawleńskiego), duchowny przyjmuje nowe
skierowanie do wsi Malina (powiat kołomieński). Także tam w 1905 roku
otwiera szkołę parafialną, gdzie posługuje do 1910 roku jako jej kierownik
i katecheta. Za wieloletnią posługę edukacyjną na terenie kołomieńskiego od-
działu Diecezjalnej Moskiewskiej Rady Szkolnej ojciec Aleksander otrzymał
list pochwalny i podziękowania od zwierzchności eparchii. W 1911 roku, już
jako proboszcz cerkwi w Zagajniku Marii, został uhonorowany orderem Świę-
tej Anny trzeciego stopnia za działalność katechetyczną w szkołach duchow-
nych w ciągu ćwierćwiecza.

Przed objęciem probostwa cerkwi w Zagajniku Marii ojciec Aleksander
i jego małżonka, matuszka Nadieżda Aleksiejewna  mieli siedmioro dzieci.
Najstarszy syn, Włodzimierz, w owym czasie już ukończył Uniwersytet Mo-
skiewski i został wykładowcą. Drugi syn, Wiktor, posługiwał jako psalmista
przy cerkwi Najświętszego Zbawiciela w mieście Klin. Młodsze dzieci uczyły
się w średnich szkołach w Moskwie230.

Wraz z ojcem proboszczem cerkwi Ikony Bogurodzicy w Zagajniku
Marii na stanowisko drugiego kapłana naznaczony został Piotr Aleksieje-
wicz Skworcow. Był to człowiek miejscowy; po ukończeniu Dmitrowskiej
Szkoły Duchownej otrzymał miejsce szafarza231 przy cerkwi Trójcy Świętej
w Ostankinie, natomiast od 1905 roku posługiwał jako szafarz w cerkwi
w Zagajniku Marii. Proboszcz Aleksander Wieliczkin tak się o nim wypo-
wiadał przed Konsystorzem: „cerkiewne zasady zna, wiedzie życie godziwe,
jest trzeźwy, posłuszny i układny”. Dziekan, ojciec Sergiusz Leonardow zaś
pisał: „Psalmista cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii, Piotr Skworcow,
prowadzi się wcale dobrze, z parafianami w spory nie wchodzi, kapłanom
posłuszeństwo okazuje, swe obowiązki wypełnia dokładnie i z zaangażowa-
niem”232.

Od 1910 roku w parafii pracowała również druga prosfornica (osoba
zajmująca się wypiekiem prosfor), wdowa po księdzu z powiatu dmitrow-
skiego, Maria Michajłowna Ostroumowa.
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230 Tamże, zbiór 1176, dział 1, sprawa 194, karty 81-83.
231 Można uznać, iż szafarz w cerkwiach prawosławnych odpowiada roli ekonoma

w kościołach zwłaszcza klasztornych rzymskiego katolicyzmu (przypis tłumacza).
232 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 480, sprawa 124, karty 1-2.



W ten sposób, od stycznia 1910 roku stała obsługa świątyni składała się
z dwóch kapłanów, diakona, dwóch psalmistów i dwóch prosfornic.

Po odmowie wyświęcenia na kapłana diakon Aleksy Orłow przeniósł
się w inne miejsce, a w czerwcu 1910 roku zaczął pełnić funkcję diakona
w Moskwie w starej cerkwi pw. św. Mikołaja „Pod pięknym dzwonem” na
Ilince. O wakujące stanowisko diakońskie ubiegał się między innymi diakon
z cerkwi we wsi Malina Aleksander Michajłowicz Nieczajew. Rekomendował
go posługujący wraz z nim przez osiem lat obecny proboszcz cerkwi w Za-
gajniku Marii ks. Aleksander Wieliczkin.

Diakon Aleksander Nieczajew tak pisał o sobie w petycji do metropolity
Włodzimierza: „Na służbie diakońskiej jestem już dwadzieścia cztery lata; za-
wsze podkreślano moje doskonałe zachowanie. Władam też dostatecznie sil-
nym głosem. Od dziesięciu lat jestem katechetą w szkole w Malinie, a ta pełna
sukcesów posługa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony władz
duchownych, a moje szczególne zaangażowanie i poświęcenie katechetyczne
zauważył też Najjaśniejszy Synod, obdarzając mnie swym błogosławieństwem
i specjalnym pismem. Rodzina składa się z żony i trójki dzieci”233.

Parafianie cerkwi w Zagajniku Marii mogli być obserwatorami diakoń-
skiej posługi ojca Aleksandra w dniu święta lokalnego 13 czerwca 1910 roku,
na które to zaprosił go miejscowy proboszcz. Jak donosili parafianie władyce
Tryfonowi (Turkiestanowi), „bardzo nam się spodobał swym dobrze ustawio-
nym, basowym głosem, głębią wewnętrzną i ładnym sposobem cerkiewnego
posługiwania”234. 18 lipca 1910 roku ukazał się dekret o przeniesieniu diakona
Aleksandra Nieczajewa do grona duchownych posługujących w świątyni Bo-
gurodzicy w Zagajniku Marii.

Na podstawie zachowanych informacji o cerkwi za 1911 rok wiadomo,
że duchowieństwu, składającemu się z pięciu osób, wynagrodzenia nie
płacono. Osoby duchowne utrzymywały się z dochodów z tacy, które w 1911
roku wyniosły 4540 rubli. Procent dla duchowieństwa z kapitału na wieczne
wypominki wyniósł tylko osiem rubli w ciągu roku. Przy cerkwi nie było
ziemi uprawnej. Jednopiętrowy murowany dom parafialny wybudowano
w 1906 roku. Oprócz niego do cerkwi należała też ceglana szopa i trzy piw-
nice. Szkoły cerkiewnej na terenie parafii nie było. Posługujący w świątyni
kapłani nauczali religii w dwu jednoklasowych miejscowych szkołach ziem-
skich (nr 2 i 4) oraz w czteroklasowej szkole miejskiej. Ojciec Konstantyn
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233 Tamże, zbiór 203, dział 480, sprawa 67, karta 3.
234 Tamże, karta 4.



Oziereckowski nauczał religii
w miejskim gimnazjum prywat-
nym, a diakon Aleksander Nie-
czajew prowadził zajęcia kate-
chetyczne w miejscowej szkole
nr 5. W tym czasie  parafia
składała się z 257 podwórzy,
w których mieszkało 957
mężczyzn i 1054 kobiet235.

W 1911 roku parafianie dla
upiększenia brzmienia dzwonów
cerkiewnych postanowili zakupić
nowy duży dzwon i poświęcić go
50. rocznicy zniesienia pań-
szczyzny. Środki na zakup
dzwonu zbierali wszyscy parafia-
nie, przy szczególnej pomocy sta-
rosty cerkiewnego, I. F. Pczelina.
Dzwon o wadze 310 pudów za-
mówiono w odlewni Samgina,
a odebrać go miano do końca
1912 roku. Do tego czasu
w dzwonnicy było 6 dzwonów
ważących razem 145 pudów236.
Zaistniała więc konieczność
przebudowy dzwonnicy, aby
umieścić w niej nowy wielki
dzwon. Projekt przebudowy
dzwonnicy przy cerkwi Ikony

Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” w Zagajniku Marii sporządził architekt
Juliusz Fiodorowicz Diderichs. Był to jego jedyny projekt cerkiewny. Archi-
tekt ten brał udział w budowie Dworca Windawskiego (Ryskiego); wiadomo
też, że w czasach radzieckich kontynuował działalność architektoniczną.

Dokumentację projektową wraz z kosztorysem Konsystorz przesłał do
wydziału budownictwa 9 lipca 1912 roku. Projekt zatwierdzono 20 lipca tegoż
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235 Tamże, zbiór 1178, dział 1, sprawa 194, karty 79-91.
236 Pud = 40 funtów = 16, 38 kg.

Projekt dobudowy dzwonnicy do cerkwi 
pw. Ikony Matki  Bożej „Nieoczekiwana Radość” 

w Zagajniku Marii. 
1912 r. Architekt Juliusz Diderichs



roku. W notatce objaśniającej Diderichs pisał: „Mając na względzie, że ist-
niejąca dzwonnica jest zbyt mała dla nowego dzwonu, za rzecz konieczną
uważa się obłożenie ścian nowym murem, a istniejący dach namiotowy z ko-
pułką należy rozebrać i wybudować nowy, jak to pokazano na załączonym ry-
sunku technicznym”237.

W listopadzie 1912 roku nowa dzwonnicę nadbudowano, przygotowując
zarazem wszystko do zawieszenia nowego, ważącego 310 pudów dzwonu.
Uroczystość poświęcenia dzwonu odbyła się 2 grudnia 1912 roku, gdy Świętej
Liturgii ze stosownym obrzędem i podniesieniem dzwonu przewodniczył
Anastazy (Gribanowski) – biskup sierpuchowski, wikariusz moskiewski, przy-
szły zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą. Naoczny świa-
dek tego wydarzenia nie omieszkał zauważyć, iż „wzruszenie wielkie pano-
wało, a nastrój podniosły. Tak witano dzwon nowy, a radości parafian wprost
opisać nie sposób. Oglądając stojący jeszcze na ziemi przy świątyni, przygo-
towany do podniesienia dzwon, wielu nie mogło ukryć łez radości, w modli-
tewnym uniesieniu czynią po wielekroć znak krzyża. Przez trzy dni trwała
taka sytuacja, a bez przerwy mnogość ludu wielka. Jedni drugich zmieniali,
by ani sekundy dzwon nie pozostawał samotny, a wszyscy dziękowali Bogu
za Nieoczekiwaną Radość”238.

Głównemu celebransowi Świętej Liturgii biskupowi Anastazemu poma-
gali czterej inni kapłani wraz z protodiakonem Zdzichowskim. Oprawę mu-
zyczną zapewnił amatorski chór pod kierunkiem dyrygenta Bykowa. Podczas
wykonywania priczastnogo sticha239 proboszcz cerkwi Bogurodzicy ks. Ale-
ksander Wieliczkin wygłosił kazanie240 na temat dbałości o świątynię jako
o Dom Boży, szczególnie upiększania go pięknie brzmiącym dźwiękiem
dzwonu. Następnie do wiernych skierował swe słowo władyka Anastazy. Po za-
kończeniu Bożej Liturgii władyka wraz z duchowieństwem rozpoczął molebien
przy podniesieniu dzwonu „który zakończono modlitwą, pokropieniem dzwonu
wodą święconą i tradycyjnym śpiewem Mnogaja leta. Następnie
z błogosławieństwa  biskupa Anastazego pod kierunkiem mistrza ludwisarskiego
rozpoczęto podnoszenie dzwonu. „Dzwon przez masę narodu został podniesiony
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237 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 54, dział 166, sprawa 353, karta 2.
238 „Moskowskije Cerkownyje Wiedomosti”, 1913, nr 6, s. 134.
239 Priczastnyj stich – krótki śpiew, zachęcający do godnego udziału wiernych w Ko-

munii Świętej (przypis tłumacza).
240 W Liturgii prawosławnej kazanie można głosić nie tylko w ramach Liturgii Słowa,

lecz także podczas Komunii Świętej wiernych lub przed Rozesłaniem (przypis tłumacza).



na nową  dzwonnicę tak
sprawnie, że już po upływie
godziny wszyscy usłyszeć
mogli głęboki melodyczny
dźwięk nowego dzwonu, co
wzbudziło powszechny ap-
lauz, radość i uwielbienie
Boga”.

Za trud włożony
w przebudowę dzwonnicy
i zainstalowanie nowego
dzwonu wdzięczni parafia-
nie podarowali opiekunowi
cerkiewnemu Iwanowi Fi-

lipowiczowi Pczelinowi wspaniałą ikonę Zbawiciela w srebrnej i pozłacanej
oprawie. Skromną wieczerzę dla najbardziej zaangażowanych  parafian oraz
ich gości zorganizowała Rada Parafialna w remizie strażackiej.

Pierwsze dziesięciolecie XX wieku przyniosło społeczności Zagajnika
Marii znaczne zmiany: brukowano ulice, zbudowano linię tramwajową, pla-
nowano przeprowadzić wodociąg; otwierano nowe szkoły, biblioteki, szpitale,
pojawił się nawet kinematograf „Empire”. Jeszcze w 1907 roku,
z błogosławieństwem metropolity Moskwy i Kołomny Włodzimierza, I Mo-
skiewskie Towarzystwo Trzeźwości otworzyło swój oddział w Zagajniku
Marii. Kapłani z okolicznych cerkwi, w tym również świątyni pw. Ikony Matki
Bożej „Nieoczekiwana Radość” wspomagali działalność Towarzystwa, orga-
nizując publiczne dyskusje, pogadanki duchowne, molebien z prośbą o wsta-
wiennictwo do Jezusa Chrystusa, Jego Matki, wielkiego cudotwórcy św. Pan-
telejmona lub św. męczennika Bonifacego241.

Wybuch pierwszej wojny światowej i wynikłe z niej nastroje rewolu-
cyjne w Rosji odcisnęły piętno na rytmicznym życiu tego najbliższego przed-
mieścia Moskwy. Wielu parafian zmobilizowano do wojska, w tym również
psalmistę Piotra Aleksiejewicza Skworcowa.

Duchowieństwo świątyni Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” uczest-
niczyło w pracy miejscowych organizacji patriotycznych, wspierających
obrońców Ojczyzny „podczas wielkiej wojny roku 1914”. W tym też roku na
terenie Zagajnika Marii zorganizowano miejscowy komitet Wszechrosyj-
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241Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 549, sprawa 48, karty 2; 5.

Jeden z pierwszych kinematografów przy ulicy Arbat.
Zdjęcie z 1905 r.



skiego Związku Ziemian,
niosący pomoc rannym
żołnierzom. Dla rannych
żołnierzy leczących się
w szpitalach w Zagajniku
Marii urządzano poranki,
koncerty, wieczory mu-
zyczne242. W domu Kuz-
niecowa przy ulicy Szere-
mietiewa w Zagajniku
Marii Towarzystwo Do-
mów Ludowych organizo-
wało wieczory poświęcone
obrońcom Ojczyzny. Tutaj
zbierano środki na
bezpłatną stołówkę, na or-
ganizowanie żłobków dla dzieci z rodzin rezerwistów.

Proboszcz cerkwi Matki Bożej ojciec Aleksander Wieliczkin wchodził
w skład Komitetu Towarzystwa Domów Ludowych. Celem działalności tego
Towarzystwa było „zapewnienie szerokim masom ludności Zagajnika
pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego dzięki organizowanym im-
prezom o charakterze edukacyjnym i duchowo-estetycznym”243. Członkowie
Towarzystwa organizowali szkoły, biblioteki ludowe wraz z czytelniami, za-
chęcali do zwiedzania muzeów, zdobywania wiedzy na kursach edukacyjnych.
Na rzecz Towarzystwa organizowano wieczory artystyczne i koncerty, na któ-
rych występowało wielu znanych artystów teatrów imperatorskich, między
innymi Maria Jermołowa244.

W 1916 roku parafia pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”
liczyła 232 domy, które zamieszkiwało 986 mężczyzn i 1244 kobiety. Większą
część budynków mieszkalnych stanowiły chałupy chłopskie (198), odnoto-
wano też 40 domów mieszczańskich i dwa szlacheckie.
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242 Tamże, zbiór 46, dział 4, sprawa 518, karta 1.
243 Tamże, sprawa 822, karta 1-2.
244 Maria Nikołajewna Jermołowa (1853-1928) – jedna z najbardziej popularnych ro-

syjskich aktorek dramatycznych. Od 1925 r. jej imię nosi Moskiewski Teatr Dramatyczny,
który stał się jednym z najbardziej popularnych miejsc na mapie kulturalnej Moskwy, zapew-
niając ciągłość pamięci o artystce (przypis tłumacza).

Linia autobusowa Zagajnik Marii – Ostankino.
Zdjęcie z 1907 r.



Cerkiew w Zagajniku Marii obsługiwał proboszcz Aleksander Wielicz-
kin245, drugim kapłanem był Konstantyn Oziereckowski, urząd diakona eta-
towego sprawował Aleksander Nieczajew, a psalmistą był Fiodor Ławrow.
Od 1916 roku na stanowisku drugiej prosfornicy posługiwała emerytowana
nauczycielka szkół parafialnych Katarzyna Aleksiejewna Zakatowa. Zarząd
diecezji, doceniając szeroko zakrojoną działalność religijno-społeczną ojca
Aleksandra Wieliczkina, w 1916 roku nagrodził go tytułem protojereja.
W lutym 1915 roku ks. Konstantyn Oziereckowski nagrodzony został orderem
św. Anny trzeciego stopnia. Młody psalmista Fiodor Ławrow, świeżo upie-
czony absolwent Moskiewskiego Seminarium Duchownego, od kwietnia 1916
roku pracował jako sekretarz miejscowego komitetu pomocy ubogim.

A cerkiewnej szkoły parafialnej w Zagajniku Marii nadal nie było. Oj-
ciec Aleksander uczył religii w dwu miejscowych jednoklasowych szkołach
ziemskich nr 2 i 4. Od 1915 roku ojciec Konstantyn pracował na etacie kate-
chety w szkole ziemskiej nr 5 oraz wykładał Prawo Boże w miejscowym gim-
nazjum miejskim. Diakon Aleksander prowadził lekcje religii w szkole ziem-
skiej nr 12.

W związku z wojną i ogólnokrajowym kryzysem dochody duchowień-
stwa w 1916 roku znacznie się obniżyły. Zgodnie z informacjami dotyczącymi
tego okresu dochód z tacy w tymże roku wyniósł 2790 rubli (w 1911 roku –
4540 rubli). Kapitał cerkwi stanowiło jedynie 3 rubli, roczne zaś oprocento-
wanie dało zeń śmiesznie niską sumę 10 rubli i 20 kopiejek246.

Wydarzenia rewolucyjne w 1917 roku zrazu nie dały zbytnio znać
o sobie w życiu powszednim tutejszych mieszkańców. Od 1917 roku Zagajnik
Marii przyłączono do „wielkiej” Moskwy i stał się on częścią rejonu marino-
-suszczewskiego. Niski stan zamożności mieszkańców dzielnicy i przewaga
ludności robotniczej, pracującej w dużych zakładach pracy, tymczasowo
uchroniły cerkiew pw. Ikony Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość” od re-
presji ze strony władzy bolszewickiej.

Jednak w kwietniu 1922 roku podczas konfiskaty skarbów cerkiewnych
rzekomo na rzecz głodującej ludności Powołża do miejscowej cerkwi, podob-
nie jak i do innych stołecznych świątyń, przyszła komisja rejonowa w towa-
rzystwie milicji. Jej przedstawiciele „za zgodą” parafian zdjęli srebrne oprawy
z ikon, zabrali drobne rzeczy cerkiewne oraz bieliznę ołtarzową, w tym kom-
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245 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 303, dział 1, sprawa 227.
246 Tamże, zbiór 1373, dział 1, sprawa 36, karta 60.



plet naczyń liturgicznych. Miało to miejsce 3 kwietnia, gdy cerkiew Boguro-
dzicy „Nieoczekiwana Radość” przy ulicy Szeremietiewa odwiedziła rejo-
nowa komisja pomocy głodującym. Na jej czele stał pełnomocnik P. Antonow,
a w jej skład wchodzili Bykow, Biełow, Andriejew, Rozanowa i Tichomirow.
Z ramienia funduszu rezerw walutowo-kruszczowych towarzyszył jej kontro-
ler Kozłow. „Prace” Komisji trwały około sześciu godzin – od jedenastej rano
do piątej po południu. Ze strony wiernych w świątyni obecni byli proboszcz
protojerej Aleksander Wieliczkin, starosta cerkiewny Iwan Markow i przed-
stawiciele parafian I. F. Iljin i A. Raciborski.

W spisie rzeczy skonfiskowanych odnotowano:
– sukienki srebrne z ikon – 4
– lampki oliwne – 8
– okładki ewangeliarzy – 2
– krzyże ołtarzowe – 3
– czerpaki – 2
– komplety naczyń liturgicznych – 2.
Razem 28 przedmiotów o łącznej wadze srebra 1 pud 22 funty247 72

złotniki248. Komisja odnotowała brak srebrnych koron dla nowożeńców, mimo
że znajdowały się w spisie inwentarza, które „zgodnie z oświadczeniem pro-
boszcza zostały tymczasowo przekazane do cerkwi na cmentarzu Piątnic-
kim”249. 

Ogólnie rzecz biorąc, w Zagajniku Marii konfiskacie uległo bardzo nie-
wiele rzeczy, gdyż świątynia znajdowała się w biednym rejonie i nie dyspono-
wała starymi i drogocennymi rzeczami, ani bogato zdobionymi przedmiotami
kultu. W mniej szczęśliwym położeniu znalazła się sąsiednia cerkiew Trójcy
Świętej w Ostankinie, skąd powiatowa komisja pomocy głodującym wywiozła
drogocenne srebra, ważące więcej niż cztery pudy250. Proboszczem troickiej
świątyni i dziekanem okręgu po śmierci protojereja Sergiusza Leonardowa zos-
tał dotychczasowy jego zastępca, ks. protojerej Bazyli Gorodecki. Zgodnie z in-
formacją zawartą w dokumentach z lat 1918-1919 cerkiew Trójcy Świętej
w Ostankinie znajdowała się w ewidencji biura cerkiewnego wydziału admi-
nistracyjnego (komisariatu) w rejonie Sokolnickim  Moskwy. Świątyni Bożej
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247 Funt = 96 złotników = 0, 41 kg (w przybliżeniu).
248 Złotnik = 4, 266 g.
249 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 66, dział 18,

sprawa 288, karta 206-209.
250 B. Michajłow, Cerkow' Troicy w Ostankinie, Moskwa 1993, s. 61-62.



Matki „Nieoczekiwana Radość”
w tym rejonie (okręgu) w ewiden-
cji nie odnotowano.

Najbardziej znaczącym
wydarzeniem dla prawosławnych
chrześcijan Zagajnika Marii na
początku lat dwudziestych minio-
nego stulecia była posługa litur-
giczna patriarchy Moskwy i całej
Rusi Tichona (Biełławina). Na
ten urząd wybrał go Sobór Rosyj-
skiej Cerkwi Prawosławnej
w straszliwe dni zamętu bolsze-
wickiego. Patriarcha starał się, na
ile to było możliwe, posługiwać
w świątyniach zajętych przez
bolszewickie władze Moskwy,
a zwłaszcza w cerkwiach znaj-
dujących się na robotniczych pe-
ryferiach stolicy. Swoim posługi-
waniem arcypasterskim pragnął
on utrzymać moskwian w łonie
Cerkwi prawosławnej, a zwłasz-
cza ustrzec ich przed pokrętnymi
i karykaturalnymi wysiłkami
przedstawicieli „ruchu odno-
wieńców” i „żywej Cerkwi”.

Dziennik posług liturgicz-
nych odnotowuje dwie wizyty
patriarchy w cerkwi Ikony Matki

Bożej „Nieoczekiwana Radość”: uczestnictwo w odpuście 9/22 grudnia
(czwartek) 1921 roku i 9/22 grudnia (poniedziałek) 1924 roku, kiedy prze-
wodniczył Liturgii Bożej251. Niestety, nie zachowały się szczegółowe opisy
tych wydarzeń.
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251 Bogosłużebnyj dniewnik Swiatiejszogo Tichona, Patriarcha Moskowskogo i wsieja
Rusi, 1917-1925 (mnps), Naucznaja bibliotieka Sankt-Pietierburgskoj Duchownoj Akadiemii
(Nr Р-1358), s. 91, 141.

Akt konfiskaty cennych przedmiotów (między innymi
paramentów liturgicznych) z cerkwi pw. Ikony Matki
Bożej „Nieoczekiwana Radość” w Zagajniku Marii.

1922 r. Centralne Archiwum
Państwowe Obwodu Moskiewskiego



Na temat życia parafialnego i li-
turgicznego  w cerkwi w Zagajniku
Marii w latach 1920-1930. praktycznie
wiadomo niewiele. W sąsiednich cerk-
wiach panował wtedy niepokój, wy-
wołany działaniami „odnowicieli”.
W 1924 roku w cerkwi Mądrości Bożej
na Miussach rozpoczęła działalność
pierwsza wspólnota odnowicieli.
Władze radzieckie zawarły z nią ugodę
i przekazały do użytku całą świątynię
wraz z wyposażeniem. Na starania  „Ti-
chonowskiej wspólnoty” we Wszechro-
syjskim Centralnym Komitecie Wyko-
nawczym o zwrot cerkwi w Miussach
władze odpowiedziały odmownie.

W czerwcu 1925 roku podobna
sytuacja miała miejsce w cerkwi
Zesłania Ducha Świętego na cmentarzu
św. Łazarza, lecz tam „odnowicieli”
było znacznie mniej, niż przedstawicieli Cerkwi patriarszej, w związku z czym
wydział administracyjny Rady Moskwy przyznał świątynię „wspólnocie ar-
cypasterza Tichona”252.

Jeszcze w 1924 roku, w nocy z 10 na 11 sierpnia, cerkiew pw. Zesłania
Ducha Świętego na cmentarzu św. Łazarza została ograbiona. Włamywacze
wdarli się do wnętrza, wyłamując kraty w oknach za ołtarzem głównym. Roz-
bójnicy ukradli kilka cennych szat i srebrnych naczyń liturgicznych, które pa-
rafianie nabyli w miejsce skonfiskowanych przez rejonową komisję pomocy
głodującym. Wszędzie dokoła władze bolszewickie zamykały świątynie, re-
presjonowały duchowieństwo i członków cerkiewnych „dwudziestek”253.

Obowiązki proboszcza cerkwi w Zagajniku Marii  obejmuje w 1920
roku  mianowany przez Radę Diecezjalną Aleksy Marcjanowicz Stanisławski
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252 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 66, dział 18,
sprawa 352, dokument 185; 427.

253 Zgodnie z ówczesnymi przepisami, wspólnota wiernych, składająca się z co naj-
mniej 20 osób, mogła ubiegać się o jej zarejestrowanie przez władze państwowe i przydzie-
lenie jej świątyni (przypis tłumacza).

Święty patriarcha Tichon (Biełławin)



(1865-1953)254. Uczestnik Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosław-
nej w latach 1917-1918 ojciec Aleksy zasiadał też w Wyższej Radzie Cer-
kiewnej, działającej przy Najdostojniejszym Patriarsze Tichonie oraz uczest-

niczył w procesie
sądowym Świętego
Patriarchy255. Proto-
jerej A. M. Sta-
nisławski posługiwał
w wielu świątyniach
moskiewskich: naj-
pierw w kaplicy Mo-
skiewskiego Domu
Eparchialnego, od lat
dwudziestych minio-
nego wieku do 1935
roku w Zagajniku
Marii, następnie
w Nowogiriejewie
i w cerkwi Kazań-
skiej we wsi
Kołomienskoje256.

Na podstawie korespondencji z lat 1925-1928 pomiędzy Radą Moskwy
a rejonowym wydziałem nieruchomości na temat budowy nowej szkoły w Za-
gajniku Marii dowiadujemy się o palącej potrzebie otwierania placówek oś-
wiatowych. „Mapa rozmieszczenia szkół na terytorium Moskwy jednoznacz-
nie potwierdza, iż peryferie miasta znajdują się w bardzo trudnym położeniu.
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254 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 2303, dział 1,
sprawa 227.

255 Przed 1917 r. patriarcha Tichon miał poglądy monarchistyczne, co ewokowało jego
wrogą postawę względem władz radzieckich. Nakładał klątwy na wszystkich wiernych, którzy
brali czynny udział w prześladowaniach, nie pozwalał duchownym mieszać się do polityki.
Bezskutecznie sprzeciwiał się procederowi zamykania i niszczenia świątyń. W rezultacie
w 1922 r. został aresztowany pod zarzutem nakłaniania wiernych do stawiania oporu przeciw
akcji konfiskaty kosztowności cerkiewnych. Jednak do procesu, który zaplanowano jako pro-
ces pokazowy, nie doszło, gdyż patriarcha wyraził skruchę za swą wcześniejszą postawę.
W trzy lata później zmarł. Kanonizowany został w 1989 r. (przypis tłumacza).

256 L. R. Wajntraub, Chram Swiatoj i Żywonaczalnoj Troicy w Woroncowie. 1807-
1997, Moskwa 1999, s. 30.

Pozwolenie na przygotowanie mira wydane dla patriarchy Tichona
przez wydział administracyjny Rady Moskwy. Centralne Archiwum

Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 66, sekcja 18, sprawa 352



Szkoły bowiem, zwłaszcza wyższych
stopni, znajdują się niemal wyłącznie w cen-
tralnych częściach miasta, a w bardzo nie-
znacznej liczbie przypadków na jego pery-
feriach. W szczególności Zagajnik Marii,
dzielnica zamieszkała przez robotników,
niezadowalających się już w nowych wa-
runkach jednoklasową szkołą, domaga się
nowych budynków dla szkół. Fakt, że ini-
cjatywa wzniesienia budynku dla nowej
szkoły w Zagajniku Marii wywodzi się od
starego partyjniaka i doświadczonego
działacza kulturalnego tow. Diejewa uznać
trzeba za okoliczność sprzyjającą, umożli-
wiającą wprowadzenie tej inicjatywy
w życie pod warunkiem przyznania wnio-
skowanych nieznacznych środków”.

Odpowiedzialny za wybudowanie nowej szkoły tow. Diejew wystoso-
wał też list do samego Kalinina, w którym tak pisał: „Drogi Michale Iwano-
wiczu! Czyż nie wydaje się rzeczą co najmniej śmieszną, że ja, stary partyj-
niak, muszę się zwracać do Was, przewodniczącego Rady Moskwy, zamiast
zawarte poniżej kwestie rozwiązać inną, mniej skomplikowaną drogą. Lecz
nie gniewaj się, stary druhu, że zabiorę Ci tych kilka minut. Rzecz idzie bo-
wiem o nowoczesny budynek, który ma stanąć w centrum peryferyjnej dziel-
nicy Zagajnik Marii.

Pan doskonale wie, Michale Iwanowiczu, że w czasach przedrewolu-
cyjnych dzielnica ta stanowiła część wiejskiego, samorządowego powiatu gu-
berni moskiewskiej. Położona za wałem, w rzeczy samej stała się miejscem
osiedlenia wszelkiego rodzaju robotniczej biedoty i przypadkowych ludzi.
Szkoły w tej peryferyjnej, odległej dzielnicy w rzeczy samej nie było, a jeśli
nawet były jakieś szkółki wiejskie, to znajdowały się one w drewnianych
chałupach, całkiem nieodpowiedających wymogom szkolnictwa naszego
czasu.

Obecnie przecież ma żadnej różnicy między potrzebami mieszkańca
dzielnicy biednej od tego, czego się domaga mieszkaniec centrum Moskwy,
gdyż obecne, daleko lepsze niż dawniej warunki wychowania i edukacji to za-
pewniają. W szczególny sposób garnie się dziś do wiedzy młodzież, która
musi codziennie odbywać podróże do szkół położonych w centrum, pokonując
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pieszo pięć do dziesięciu wiorst257, gdyż ich
biednych rodziców nie stać na bilet tramwa-
jowy.

Wczuwając się zatem w potrzeby
młodego pokolenia, jeszcze w 1918 roku zor-
ganizowałem szkołę dla młodzieży robotni-
czej, zajmując obszerny stary zajazd przy ulicy
Szeremietiewa w domu numer 3. Od tamtego
czasu szkołę ukończyło około pięciuset absol-
wentów, młodocianych robotników. Przy
współudziale młodzieży zorganizowałem też
bibliotekę z czytelnią i pracownie przyszkolne.
Jednym słowem, w domu wcześniejszej roz-
wiązłości i hulanek udało mi się stworzyć
zakątek kulturalny. Jednakże budynek, który
wykorzystujemy jest na tyle spróchniały, że
codziennie, gdy zastęp młodzieży (250

uczniów) przychodzi do klas drżymy, by dom się ostatecznie nie zawalił.
Jesienią 1924 roku Rada Szkoły, przedstawiciele ludności i miejscowych

przedsiębiorstw zwrócili się do Moskiewskiego Wydziału Oświaty Ludowej
o przydzielenie innego budynku dla szkoły. Lecz wszystkie usiłowania, mó-
wiąc popularnie, jak kamień w wodę. Na moje żądanie przysłano inżyniera,
który przyjechał i oznajmił, że pomieszczenia w 80 procentach nie nadają się
do użytku. Wydawać by się mogło, że skoro tak się rzeczy mają, należy jak
najszybciej przystąpić do działania. I tu jest pies pogrzebany.

Zatem Pana pokornie proszę, drogi Towarzyszu, byście ‘dźwignęli’ ten
problem. Rozumiem, oczywiście, że wszystkiego od razu i w całości nie wy-
konasz, lecz problem ten to sprawa całej społeczności tej peryferyjnej dziel-
nicy, pozbawionej budynku na potrzeby szkoły. Osobiście zapewniam, iż lep-
szej agitacji dla naszej komunistycznej sprawy, jak wybudowanie szkoły, tej
dzielnicy nie trzeba. W nadziei na wasze zrozumienie, z komunistycznym po-
zdrowieniem G. Diejew-Chomiakowski, 1/X-1925”.

Lecz jeszcze w 1928 roku problem nie został rozwiązany i szkoła tak
jak poprzednio funkcjonowała w spróchniałym budynku258.
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257 Wiorsta = 500 sążni = 1 066,8 m.
258 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 66, dział 11,

sprawa 1991, dokument 3-15.

Protojerej Aleksander Tretiakow



W 1935 roku proboszczem cerkwi pw.
Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”
przy ulicy Szeremietiewa w Zagajniku Marii
został protojerej Aleksander Michajłowicz Tre-
tiakow (1870-1948).

Ojciec Aleksander urodził się w rodzinie
Michała Wasylewicza Tretiakowa, kapłana
posługującego w cerkwi Trójcy Świętej we wsi
Woroncowo (ówczesny powiat moskiewski,
obecnie dzielnica Moskwy), który został skiero-
wany do tej parafii w 1855 roku przez metropo-
litę Moskwy i Kołomny Filareta (Drozdowa),
posługując na jednym miejscu przez 55 lat.
Zmarł w 1909 roku. Jego mogiła, znajdująca się
za ołtarzem cerkwi, w której posługiwał, została
sprofanowana i zniszczona wraz z cmentarzem
parafialnym259.

Jego syn, Aleksander Tretiakow zaczynał
swe posługiwanie jako diakon w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Dzie-
wicy w moskiewskim Parku Piotrowskim. Posługiwał tam również później
jako kapłan, potem zaś został przeniesiony do cerkwi Wszystkich Świętych
we wsi Wsiechswiatskoje („Sokół”). Od 1935 roku protojerej Aleksander był
proboszczem świątyni w Zagajniku Marii.

Z zachowanych akt śledczych archimandryty Mikołaja (Szatałowa),
który w 1937 roku poniósł śmierć męczeńską na Poligonie Butowskim, do-
wiadujemy nazwiska jeszcze jednego duchownego, który wówczas posługiwał
w Zagajniku Marii – Aleksandra Osipowicza Jankowskiego. Archimandryta
Mikołaj spotykał się z nim w cerkwi Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Ra-
dość” w Zagajniku Marii260.

W „Spisie” funkcjonujących cerkwi w Moskwie w 1936 roku w rejonie
dzierżyńskim wśród dziesięciu świątyń widnieje cerkiew pw. Ikony „Nieocze-
kiwana Radość” przy ulicy Szeremietiewa261. Wszystkie cerkwie znajdujące
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259 Sledstwiennoje dieło Patriarcha Tichona. Sbornik dokumientow, Moskwa 2000,
s. 194-196; S. Gołubcow, Wwiedienskoje (Niemieckoje) kładbiszcze. Prawosławno-cerkownyj
niekropol, Moskwa 2003, s. 7.

260 Swiedienija priedostawleny Kowalewoj I. I. (PSTBU).
261 Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej, zbiór 5263, dział 2, sprawa 12, karta 95.

Metropolita Kruticy i Kołomny
Mikołaj (Jaruszewicz)



się w pobliżu wspomnianej – św. Tichona w Susz-
czewie, Zesłania Ducha Świętego na cmentarzu
św. Łazarza czy Trójcy Świętej w Ostankinie zos-
tały zamknięte. Zapewne świątynię „Nieoczeki-
wana Radość” w Zagajniku Marii  chronił  fakt,
że znajdowała się w dzielnicy robotniczej262.

Potyczki władz z robotnikami przy zamy-
kaniu świątyń nie zawsze kończyły się pogro-
mem tych drugich. Na przykład, w 1929 roku
podczas próby zamknięcia cerkwi św. Włodzi-
mierza w Mytiszczach miejscowa ludność wzbu-
rzyła się i przepędziła urzędników radzieckich
wraz z milicją z cerkwi. W 1930 roku bez-
bożnicy starali się zamknąć świątynię na przed-
mieściach Moskwy – we wsi Bogorodzkoje nie-
daleko Sokolnik, lecz i tu robotnicy fabryki
„Krasnyj Bogatyr'” wystąpili w obronie cerkwi
Przemienienia Pańskiego.

Według danych pełnomocnika do spraw Rosyjskiej Cerkwi Prawosław-
nej na Moskwę i obwód moskiewski w 1944 roku  w Moskwie funkcjonowało
trzydzieści cerkwi „patriarchalnych”263. Podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnia-
nej264 świątynia w Zagajniku Marii, podobnie jak inne świątynie moskiewskie
wzięła udział w zbiórce środków na dary dla żołnierzy Armii Czerwonej.
W ten sposób, w maju 1942 roku od wiernych cerkwi Ikony Matki Bożej „Nie-
oczekiwana Radość” armia otrzymała pięćdziesiąt tysięcy rubli, a od ducho-
wieństwa – dziesięć tysięcy265.
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262 A robotnicy owego czasu to prawdziwi gospodarze Związku Radzieckiego, co
często potwierdzał tow. Stalin. Jak się wnet w tekście okaże, gospodarze ci nie zawsze chętni
byli komunizmowi (przypis tłumacza).

263 Centralne Archiwum Państwowe Obawodu Moskiewskiego, zbiór 7383, dział 1,
sprawa 2, dokument 12. Pamiętamy o ówczesnym przekazywaniu świątyń różnym „ugrupo-
waniom cerkiewnym”, będącym agendami ZSRR.

264 Wielka Wojna Ojczyźniana to stosowany w literaturze radzieckiej i rosyjskiej ter-
min na oznaczenie tego okresu II wojny światowej, gdy Związek Radziecki zmuszony został
do działań wojennych, czyli od 22 czerwca 1941 do 9 maja 1945 roku – daty uznawanej
w Rosji za dzień kapitulacji Niemiec (przypis tłumacza).

265 M. I. Odincow, Religioznyje organizacyi w SSSR: nakanunie i w pierwyje gody Wie-
likoj Otieczestwiennoj wojny (1938-1943 gg.), „Otieczestwiennyje archiwy”, 1995, nr 2, s. 50.

Protojerej Borys Pisariew



W latach 1949-1952 proboszczem parafii w Zagajniku Marii był ks.
Piotr Dymitrowicz Fiłonow. Za jego kadencji w dniu odpustu ikony Matki
Bożej „Nieoczekiwana Radość” świątynię lubił odwiedzać metropolita Krutic
i Kołomny Mikołaj (Jaruszewicz), pełniący obowiązki zwierzchnika Cerkwi
w latach 1940-1950, powszechnie nazywany „Janem Chryzostomem
Moskwy” tego czasu.  Podczas jednej ze swych odpustowych wizyt 22 grudnia
1950 roku wygłosił on kazanie Matka i dzieci. Mówiąc o szczególnych od-
niesieniach wiernych do Matki Bożej, metropolita zauważył: „Przeto radośni
jesteśmy też wszyscy w dni odpustu świątecznego na cześć Matki Bożej. Te
dni ożywiając w naszych sercach wiarę w Niebiańskiego Ojca o zaufanie do
Cudownej Matki, przypominają nam o tym, iż zarówno Niebiański Ojciec, jak
i Cudowna Matka widzą i słyszą każde poruszenie dusz naszych. A nie skryje
się przed Nimi ani jedna łza, wypływająca z naszych zasmuconych oczu. Te
dni umacniają w nas nadzieję na to, że i nam także, choćby w największej bie-
dzie i nieszczęściu nie będzie dozwolone zejść na manowce, zboczywszy
z drogi ku szczęściu wiecznemu; nie będzie nam dozwolona pogarda w od-
niesieniu do Pomocy Niebiańskiej, dzięki której nie zostaniemy nigdy pozba-
wionymi opieki sierotami”266.

W 1952 roku na urząd proboszcza parafii
w Zagajniku naznaczony został ks. Borys Ser-
giejewicz Pisariew (1905-1981). Moskwianin
z dziada pradziada już w dzieciństwie posługi-
wał w świątyniach stołecznych, niósł duchową
pociechę, był regentem. Uczestnik Wielkiej
Wojny Ojczyźnianej Borys Pisariew po zakoń-
czeniu działań wojennych ukończył Moskiew-
skie Seminarium Duchowne i został wyświę-
cony na kapłana przez metropolitę Kruticy
i Kołomny Mikołaja (Jaruszewicza) i skiero-
wany do cerkwi św. Mikołaja w Kuźniecach. Po
pewnym czasie został przeniesiony do parafii
pw. Odnowienia Świątyni Zmartwychwstania
Pańskiego w Jerozolimie w zaułku Briusowskim
(Moskwa), by następnie otrzymać godność proboszcza w cerkwi Matki Bożej
(Zagajnik Marii). Tutaj ujawniły się jego nietuzinkowe  zdolności do prze-
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266 „Żurnał Moskowskoj Patriarchii”, 1950, nr 12, s. 36-40.

Protojerej Sergiusz Gorski



wodniczenia duchowieństwu, okazał się żarli-
wym duszpasterzem i patriotą Ojczyzny. W 1956
roku w adresie gratulacyjnym parafianie, miesz-
kańcy Zagajnika Marii, tak pisali:

„Wielebny Ojcze, jako autentyczny pat-
riota, gorąco miłujący swoją Ojczyznę, wnosi
Ojciec ogromny wkład w sprawę właściwie poj-
mowanego wychowania obywatelskiego. Każde
Ojca pouczenie budzi dobre uczucia, miłość do
Boga i do ludzi, a zwłaszcza miłość do Oj-
czyzny, uczciwe podejście do pracy i wypełnia-
nia obowiązków. Wiele się Ojciec natrudził nad
urządzeniem tej świętej cerkwi i budowaniem
życia parafialnego. Dzięki temu wśród parafian
od dawna już się nie spotyka swarów i niesnasek.
Ściany i sufit cerkwi odnowione, przyozdobione

malowidłami, które są wspaniałe zarówno pod względem poziomu artystycz-
nego, jak i duchowej wymowy. W świątyni zawsze jest czysto i przytulnie”267.

W 1958 roku ojca Borysa Pisariewa, wówczas już protojereja, przenie-
siono na funkcję proboszcza do cerkwi św. Pimena w Nowych Worotnikach,
gdzie pracował nieprzerwanie aż do swojej śmierci w 1981 roku.

Miejsce ojca Borysa zajął zasłużony batiuszka, mitrat, protojerej Ser-
giusz Iwanowicz Gorski (1876-1966). Do 1913 roku posługiwał on jako dia-
kon w cerkwi św. Jana Poprzednika Pańskiego na cmentarzu w Iwanowskim
nad Łamą (powiat wołokołamski), a pod koniec 1913 roku został wyświęcony
na kapłana i otrzymał stanowisko proboszcza w parafii św. Mikołaja we wsi
Kuwiekino w powiecie podolskim. W Kuwiekinie wraz z ojcem Sergiuszem
posługiwał jako psalmista Piotr Józefowicz Worona, jeden z podolskich mę-
czenników, w okresie późniejszym wyświęcony na diakona i kapłana w so-
borze Trójcy Świętej w Podolsku268.

Gdy nastał pełen smutku rok 1918, ojciec Sergiusz został aresztowany
za rzekome wypowiedzi antyradzieckie. Zachowało się oświadczenie napisane
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267 S. Gołubcow, Chram priepodobnogo Pimiena Wielikogo w Moskwie, Moskwa
1997, c. 95.

268 Centralne Archiwum Historyczne Moskwy, zbiór 203, dział 485, sprawa 210; No-
womuczeniki podolskije, Podolsk 2000, s. 14-17; L. R. Wajntraub, Swiato-Troicki sobor
w Podolskie, 2000.

Biskup Kostromy 
i Galicza Arseniusz (Kryłow)



przez niego 19 listopada do Powiatowego Ko-
misariatu Sprawiedliwości w Podolsku. Przyto-
czymy fragment oświadczenia który doskonale
obrazuje położenie duchowieństwa w pierw-
szych latach po rewolucji:

„Obecnie duchowieństwo wiejskie, za-
pomniane przez wszystkich, znajduje się w god-
nej pożałowania sytuacji. W moim przypadku
ziemię zabrali obywatele wsi Andrejewskaja,
wynagrodzenie państwowe wstrzymano,  innych
źródeł dochodu zostałem pozbawiony. Zostały
tylko  pieniądze od parafian. A cóż można za nie
kupić, gdy zawsze i wszędzie potrzebne są setki
i tysiące, by nabyć ten czy inny przedmiot?
A więc, żeby zebrać jakąkolwiek, choć niewielką
sumę, ot na przykład trzysta rubli, musiałbym siebie i całą pięcioosobową ro-
dzinę pozbawić wszystkiego na trzy lub cztery miesiące i to jeszcze dbając
o to, aby ani jedna kopiejka nie została przeznaczona na jakikolwiek inny cel.
Wtedy może bym uzbierał trzysta rubli. Ziemi nie posiadam, a więc nie mam
też chleba swojego. Wszystkie nasze kazania miały wyłącznie charakter czysto
ewangeliczny”269.

W 1951 roku ojca Sergiusza jako doświadczonego duszpasterza, z Pod-
moskwia przeniesiono do stolicy, do cerkwi Ikony Najświętszej Bogurodzicy
„Znak” w Słobodzie Perejasławskiej (Na „Ryskiej”), a następnie, w 1958 roku,
gdy duchowny liczył już osiemdziesiąt lat, został proboszczem w świątyni
Matki Bożej w Zagajniku Marii. W dniu osiemdziesiątych urodzin jubilata na-
grodzono patriarszym listem pochwalnym. Jak wspomina jeden z parafian,
który jako chłopczyk przychodził do świątyni, ojciec Sergiusz, nie bacząc na
zakaz noszenia szat kapłańskich poza cerkwią, zawsze wychodził z posługą
duszpasterską w sutannie, z krzyżem i w skufii na głowie. Żwawy, niewyso-
kiego wzrostu, na zawsze pozostanie w pamięci jako dobry i serdeczny pa-
sterz.

Z błogosławieństwem patriarchy Moskwy i całej Rusi Aleksego I do
posługiwania w cerkwi Ikony Bożej Matki „Nieoczekiwana Radość” przybył
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269 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 5152, dział 1,
sprawa 3, karta 1-2.

Protojerej Włodzimierz Rożkow



emerytowany biskup
Kostromy i Galicza Ar-
seniusz (1879-1962).
Pochodzący z obwodu
moskiewskiego włady-
ka (imę świeckie Aleksy
Wasiliewicz Kryłow)
otrzymał znakomite
wykształcenie du-
chowne i świeckie (kan-
dydat nauk ekonomicz-
nych i prawoznawca).
Po normalizacji stosun-
ków między Rosyjską
Cerkwią Prawosławną
a państwem radzieckim
podczas Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej, z bło-
gosławieństwem pat-

riarchy Aleksego I, A. W. Kryłow zostaje wyświęcony zrazu na diakona,
a wkrótce potem na kapłana z przeznaczeniem do posługiwania w soborze
patriarszym Zwiastowania Pańskiego. W 1945 roku wstąpił do monasteru,
a w sierpniu tegoż roku otrzymał święcenia biskupie z przeznaczeniem na ka-
tedrę w Kaliningradzie.

W 1956 roku z powodu choroby i podeszłego wieku władyka przeszedł
na rentę, a z błogosławieństwa patriarchy pełnił posługę biskupią w świątyni
w Zagajniku Marii jako proboszcz honorowy270.

W latach 1965-1972 odnotowano dwu proboszczów świątyni w Zagaj-
niku Marii: najpierw był nim ojciec Paweł Kurbatow, a następnie ojciec Paweł
Masticki. Od 1972 roku przez dwa lata w świątyni posługiwał protojerej Wik-
tor Żukow. Wcześniej spędził on długie lata w „kaźniach stalinowskich”, odbył
dwa wyroki w Gułagu, a podczas „odwilży Chruszczowa” tak mówił: „Łama-
nie praworządności rewolucyjnej łączone jest z kultem osoby Stalina. Wokół
niego zgromadziła się banda Berii, która stała na straży żelaznego terroru.
Szczególnie zaś wiele wycierpiał „nasz brat”. Ja sam w ciągu kilku lat doś-
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270 A. Kirejew, Jeparchii i archijerei Russkoj Prawosławnoj Cerkwi w 1943-2002 gg.,
Moskwa 2002, s. 359-360.

Duchowieństwo cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana
Radość”. Protojerej Włodzimierz Rożkow (drugi od prawej)



wiadczałem bezprawnych prześladowań orga-
nów Berii. Ostatnio nawet wątpiłem w to, czy
kiedykolwiek będzie mi dane powrócić do
Moskwy, lecz teraz, dzięki Bożemu zrządze-
niu, w pełni zrehabilitowany, znów się tu zna-
lazłem”271.

W marcu 1974 roku proboszczem
świątyni Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana
Radość” został przeniesiony z cerkwi św. pro-
roka Eliasza protojerej Włodzimierz Stefano-
wicz Rożkow (1934-1997), kapłan, uczony,
doktor prawa kanonicznego, docent Moskiew-
skiej Akademii Duchownej. Przez cztery lata
ojciec Włodzimierz, posługując w świątyni Bo-
gurodzicy, dzięki swojemu zaangażowaniu,
przyciągnął do parafii wielu ludzi, szczególnie
zaś młodzież. By uczestniczyć w Świętej Li-
turgii, sprawowanej przez obdarzonego wspa-
niałym słuchem muzycznym i doskonałą
dykcją ojca Włodzimierza, przybywały liczne rzesze wiernych z różnych
zakątków Moskwy, szczególnie zaś podczas pierwszego tygodnia Wielkiego
Postu, gdy ojciec proboszcz przejmująco czytał Wielki Kanon Pokutny św. An-
drzeja z Krety272. Znacznie większa liczbę wiernych odnotowywano podczas
nabożeństw niedzielnych i świątecznych. Od 1984 roku aż do swojej śmierci
(kwiecień 1997) ojciec Włodzimierz Rożkow był proboszczem znanej cerkwi
św. Mikołaja w Słobodzie Kuźnieckiej  w Moskwie273.

Wiosną 1978 roku na proboszcza cerkwi w Zagajniku Marii naznaczony
został protojerej Aleksy Siergiejewicz Łapin. Ojciec Aleksy wstąpił do stanu
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271 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 2157, dział 8,
sprawa 148, karta 34.

272 Na chrześcijańskim Wschodzie był to pierwszy „akord przygotowawczy” do Wiel-
kiego Postu, czytany w ramach modlitwy na zakończenie dnia (Kompleta) od poniedziałku
do czwartku po jednej części, zarówno w Kościele prawosławnym, jak i greckokatolickim,
w całości zaś czytano go w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu podczas Jutrzni. Św.
Andrzej z Krety – mistyk i teolog z VIII w., jeden z największych świętych prawosławnych.

273 W. Rożkow, Cerkownyje woprosy w Gosudarstwiennoj Dumie, Moskwa 2004, 
s. 3-6.



kapłańskiego w 1954 roku i nie-
mal przez dwadzieścia lat
posługiwał w moskiewskiej
świątyni św. Pimena Wielkiego
w Nowych Worotnikach. W 1973
roku, na podstawie rozporządze-
nia patriarchy Pimena, ojciec
Aleksy podejmuje się zastępstwa
na urzędzie proboszcza w cerkwi
św. Pimena w okresie choroby
protojereja Borysa Pisariewa.
Otrzymawszy skierowanie do
cerkwi Bożej Matki „Nieoczeki-
wana Radość”, ojciec Aleksy

zdecydował się na przeprowadzenie tu znacznych robót remontowych i res-
tauratorskich. Decyzja nowego proboszcza nie była bezzasadna, albowiem po-
zostająca przez długie lata bez opieki konserwatorskiej świątynia wymagała
niezwłocznego remontu. A ponadto zbliżał się jubileusz 75-lecia świątyni,
więc remont z tej  okazji nabierał szczególnego znaczenia.

W samej świątyni i w jej kaplicach przemyto i odnowiono malowidła.
Następnie doprowadzono do porządku zewnętrzną stronę świątyni, pozłocono
kopuły. Odnowiono ogrodzenie cerkiewne i uporządkowano teren wokół
świątyni. Niemal pół wieku po konfiskacie domu parafialnego ojciec Aleksy
wzniósł nowy jednopiętrowy budynek, w którym zamieszkali wszyscy
posługujący, dotychczas mieszkający w pomieszczeniach cerkiewnych. A to
wszystko działo się w trudnych warunkach czasów radzieckich, gdy jakiekol-
wiek, choćby najmniejsze przedsięwzięcie cerkiewne wymagało nadludzkich
wprost starań.

W dniu 9/22 grudnia 1979 roku uroczystości odpustowe połączono ze
świętowaniem jubileuszu 75-lecia istnienia świątyni. Patriarcha Moskwy
i całej Rusi Pimen na przewodnika liturgicznych uroczystości wyznaczył swo-
jego zastępcę, arcybiskupa Wołokołamska Pitirima, przewodniczącego Syno-
dalnego Wydziału Wydawniczego, redaktora naczelnego czasopisma „Żurnał
Moskowskoj Patriarchii”, w niedalekiej przyszłości metropolicie wołokam-
skiemu i juriewskiemu († 2003). Z okazji jubileuszu patriarcha Pimen nagro-
dził świątynię listem patriarszym z następującą dedykacją: „List oddano
świątyni zbudowanej na cześć ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”
w Zagajniku Marii w mieście Moskwie z dziękczynnym błogosławieństwem
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Protojerej Aleksy Łapin



za poświęcenie i trud na
chwałę Świętej Cerkwi,
w związku z 75. rocznicą
wzniesienia tej świątyni.
Bożej Miłości polecam,
pokorny Pimen, patriarcha
Moskwy i całej Rusi. Roku
1979, miesiąca grudnia,
osiemnastego dnia, w gro-
dzie Moskwie. Numer
1782”.

Obchodzona uro-
czystość stała się też
okazją do tego, by pro-
boszcz parafii, protojerej
Aleksy Łapin i inny kapłan, protojerej Aleksander Abraszyn, który tego właś-
nie roku obchodził jubileusz ćwierćwiecza kapłańskiego posługiwania, zostali
nagrodzeni medalami św. Sergiusza z Radoneża pierwszego stopnia, trzeci zaś
kapłan, protojerej Grzegorz Klimaczew i diakon Wiktor Wiktorow – takimi
samymi medalami, lecz stopnia drugiego.

Liturgię całonocnego czuwania274 w przeddzień święta prócz miejsco-
wego duchowieństwa sprawował arcybiskup Pitirim, któremu posługiwał też
dziekan Dekanatu Północnego, protojerej Anatol Kaznowiecki, proboszcz cer-
kwi Wszystkich Świętych na Sokole oraz duchowni świątyń moskiewskich –
protojerej Włodzimierz Frołow z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego
(w zaułku Aksakowskim), ks. Paweł Szyszkow, duchowny z cerkwi pw. św.
św. Piotra i Pawła na Jauzie, współpracownik wydziału wydawniczego Pat-
riarchatu Moskiewskiego diakon Leonid Jemielianow (ówczesny student Mo-
skiewskiej Akademii Duchownej, obecnie zaś metropolita nowosybirski
i berdski Tichon).

Podczas czuwania arcybiskup Pitirim zwrócił się do zebranych z ser-
decznym słowem, aby w imieniu patriarchy Pimena oraz swoim własnym po-
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274 Całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije) – rozbudowana nocna godzina bre-
wiarzowa, stanowiąca połączenie analogicznych w Kościele zachodnim godzin Completorium
i Matutinum (obecnie używana nazwa Godzina Czytań, Hora Lectionis), charakteryzująca się
długimi, rozbudowanymi tekstami modlitewnymi oraz bogatą oprawa muzyczną i sprawo-
wana w sposób koncelebrowany.

Arcybiskup wołokołamski Pitirim (Nieczajew) w dzień 
odpustu ikony Matki Bożej  „Nieoczekiwana Radość”



zdrowić miejscowe ducho-
wieństwo, Radę Cer-
kiewną i parafian z okazji
jubileuszu i uroczystości
odpustowej.

W sam dzień
świąteczny, 9/22 grudnia,
arcybiskup Pitirim odpra-
wił drugą Świętą Liturgię
niemal z całym gronem
miejscowego duchowień-
stwa (za wyjątkiem ks.
Pawła Szyszkowa i dia-
kona Leonida Jemielia-
nowa). Na zakończenie

Liturgii władyka Pitirim znów pozdrowił zebranych z okazji jubileuszu i od-
pustu, wręczając na ręce proboszcza patriarszy list pochwalny dla parafii.

W imieniu miejscowego duchowieństwa i wszystkich parafian z odpo-
wiednim responsem wystąpił proboszcz protojerej Aleksy Łapin. Wyraził on
patriarsze  wdzięczność za ojcowską troskę o świątynię i posługujących w niej,
a arcybiskupowi Pitirimowi za to, iż zgodził się być głównym celebransem
uroczystości, „dającej wszystkim trudną do opisania radość i wielkie pocie-
szenie”. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, proboszcz parafii przekazał ar-
cybiskupowi Pitirimowi napisaną współcześnie kopię czczonej w świątyni
ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” o wymiarach anałoja275.

W 1968 roku na mocy decyzji patriarchy Pimena ojciec Aleksy Łapin
został wyznaczony na urząd proboszcza jednej z najbardziej znanych świątyń,
Bożego Proroka Eliasza w zaułku Obydieńskim. W kwietniu 2001 roku du-
chowni z tej świątyni obchodzili 85-lecie urodzin swego proboszcza276.

W grudniu 1986 roku proboszczem cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku
Marii został protojerej Jeros Damianowicz Jasieńczuk (1929-1999). Syn met-
ropolitalnego protojereja i inspektora Wołyńskiego Seminarium Duchownego,
Jeros Jasieńczuk, otrzymał wykształcenie seminaryjne, by następnie przez dwa
lata uczyć się na fakultecie reżyserskim w Kijowskim Instytucie Teatralnym.
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275 Anałoj (scs) – rodzaj pulpitu bądź szafy do umieszczania ikon.
276 N. Skurat, Jubilej moskowskogo pastyria, „Żurnał Moskowskoj Patriarchii”, 2001,

nr 12, s. 15-17.

Metropolita Mińska i Białorusi Filaret (Wachromiejew)
w dzień odpustu ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”



W 1957 roku otrzymał święcenia diakońskie,
a wkrótce potem prezbiterskie.

Długoletnią działalność duszpasterską
ojciec Jeros prowadził w świątyniach stołecz-
nych. Najdłużej (17 lat) służył w cerkwi św.
proroka Eliasza w Czerkizowie. Przez niemal
sześć lat był też proboszczem świątyni Matki
Bożej „Nieoczekiwana Radość” w Zagajniku
Marii, a parafianie dobrze zapamiętali jego
piękny głos i pełen dostojeństwa sposób od-
prawiania Liturgii.

Ojciec Jeros zakończył prace remon-
towo-restauratorskie, które rozpoczął ojciec
Aleksy Łapin. Pod koniec 1992 roku protoje-
rej Jeros został przeniesiony do cerkwi św. Pi-

mena Wielkiego w zaułku Worotnikowskim,
gdzie kontynuował swe kapłańskie posługi-
wanie do 1997 roku, gdy odszedł na emery-
turę w związku z ciężką chorobą. Zmarł
w styczniu 1999  roku277.

Uroczystości odpustowe w świątyni
Bogurodzicy w Zagajniku Marii były okazją
nie tylko do odwiedzin arcybiskupich, lecz
także posługi liturgicznej władyki Filareta
(Wachromiejewa), metropolity Mińska
i Białorusi. W parafialnej kronice fotograficz-
nej zachowały się unikatowe zdjęcia, które
zatrzymały w czasie fakt posługiwania
władyki w cerkwi, której proboszczem był
wtedy protojerej Włodzimierz Rożkow.

W grudniu 1992 roku na podstawie de-
cyzji patriarchy Moskwy i całej Rusi Ale-
ksego II proboszczem świątyni Ikony Matki
Bożej „Nieoczekiwana Radość” przy ulicy
Szeremietiewa został protojerej Włodzimierz
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277 S. Gołubcow, Chram priepodobnogo Pimiena Wielikogo w Moskwie, Moskwa
1997, s. 112-113.

Protojerej Jeros Jasieńczuk

Proboszcz świątyni Ikony Matki Bożej
„Nieoczekiwana Radość” protojerej

Włodzimierz Charytonow



Charytonow. Ojciec Włodzimierz
do 1988 roku posługiwał jako du-
chowny w świątyni św. św. apos-
tołów Piotra i Pawła w Lefortowie.
W 1988 roku, w przeddzień obcho-
dów Tysiąclecia Chrztu Rusi,
w podmoskiewskim Zielonogro-
dzie zarejestrowano prawosławną
wspólnotę przy cerkwi św. Mi-
kołaja278, a na jej proboszcza mia-
nowano zaś duchownego moskiew-
skiego, ojca Włodzimierza Chary-
tonowa. Z jego inicjatywy
w świątyni parafialnej natychmiast
rozpoczęto sprawowanie Służby
Bożej, mimo że sama cerkiew
przedstawiała obraz nędzy i rozpa-
czy. Jednocześnie podjęto prace
restauracyjne tejże cerkwi, a także
podjęto budowę nowych cerkwi
(pw. św. Filareta, metropolity mo-
skiewskiego i pw. św. Sergiusza

z Radoneża). Świątynią filialną była cerkiew św. Włodzimierza, metropolity
kijowskiego, znajdująca się w kolonii poprawczej w Zielonogrodzie. Ponadto
w mieście i na miejscowym cmentarzu wybudowano kaplice memorialne.
W ten sposób w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia powstał nowy
okręg cerkiewny w Zielonogrodzie, którego dziekanem został protojerej Wło-
dzimierz Charytonow (w latach 2006-2013)279. Przez pewien czas był także
dziekanem okręgu Trójcy Świętej w Moskwie.

Jeszcze podczas posługi w podmoskiewskim Zielonogrodzie z inicja-
tywy ojca Włodzimierza społeczność wierzących zaczęła wydawać pra-
wosławną gazetę „Wiadomości cerkwi św. Mikołaja”, która w Zagajniku Marii
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278 Wspomniana cerkiew znajduje się w wiosce Rżawka, pobudowano ją zaś na po-
czątku XIX w. dzięki finansowym środkom książąt Dołgorukowów, których własnością była
posiadłość Nikolskoje (nazwa pochodzi od imienia Nikołaj, czyli Mikołaj).

279 L. R. Wajntraub, M. G. Karpowa, W. W. Skopin, Swiatyni prawosławnoj Moskwy.
Charmy Siewiero-Zapadnogo okruga i Zielenograda, Moskwa 2000, s. 396.

Ks. Rościsław Jarema wraz z parafianami
po zakończeniu obrzędu poświęcenia dzwonów,

5 grudnia 2004 r.



przekształciła się w stołeczną „Moskwę Prawosławną”. Jej redaktorem naczel-
nym został ówczesny proboszcz cerkwi Ikony Matki Bożej w Zagajniku Marii
ojciec Włodzimierz Charytonow. Jako proboszcz ojciec Włodzimierz utrwalił
też zwyczaj odpustowego posługiwania liturgicznego przez metropolitów.

W dzień święta parafialnego 22 grudnia 1993 roku odpustową Liturgię
sprawował patriarcha Moskwy i całej Rusi Aleksy II. Tego dnia patriarcha od-
wiedził redakcję „Prawosławnej Moskwy” i, zwracając się do jej pracowników
ze słowami przychylności i błogosławieństwa, złożył życzenia, „aby słowo
drukowane, stanowiące istotny wymiar wiary i chrześcijańskiego postępowa-
nia, docierało do serc i umysłów ludzi, umacniając ich religijną postawę”280.

Obecnie grono duchowieństwa cerkwi Ikony Matki Bożej pod zwierz-
chnictwem ojca Włodzimierza Charytonowa tworzą protojerej Rościsław Ja-
rema281, protojerej Aleksander Ławruchin i protojerej Michał Mieleszko, ks.
Sergiusz Osipow, diakoni –
Paweł Simonow i Konstan-
tyn Bannikow. Świętą Li-
turgię sprawuje się tu co
dzień. W niedziele i święta
sprawowane są po dwie Li-
turgie. Niedzielne wieczory
to czas czytania akatystu
przed ikoną Najświętszej
Bogurodzicy „Nieoczeki-
wana Radość”, a na jutrz-
niach czwartkowych czy-
tany jest akatyst świętego
Mikołaja.

W miejscowej świą-
tyni znajdują się ważne
przedmioty kultu: cudowna ikona Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”,
cząstki relikwii św. Jana z Nowogrodu i św. Tryfona, trzy relikwiarze.

Do otaczanej szczególnym kultem ikony Matki Bożej nieustannie przy-
bywają ludzie, przynosząc swoje szczęście, niedole, liczne problemy, a nawet
zapytania. Zdarzają się też cuda, gdyż Przenajświętsza Bogurodzica nikogo
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Arcybiskup Arseniusz podczas Liturgii jubileuszowej
dla uczczenia setnej rocznicy  świątyni w 2004 r.

280 „Prawosławnaja Moskwa”, 1994, nr 1 (7), s. 3.
281 Autor niniejszej publikacji (przypis tłumacza).



nie pomija Swoim wsta-
wiennictwem! Chociaż
w świątyni nie prowadzi się
księgi dokonujących się tu
cudów, to wielka liczba
wotów, umieszczonych na
cudotwórczej ikonie przez
wdzięcznych wiernych po-
twierdza, że cudów było
bardzo wiele. W 2003 roku
w dniu uroczystości pas-
chalnej zdarzył się przypa-
dek, który do dzisiejszego
dnia wspominają parafianie
cerkwi Bogurodzicy. Do
sprawującego w ten dzień

Liturgię ojca Rościsława Jaremy podszedł starszy, ubrany w marynarski mun-
dur oficerski człowiek i poprosił o chrzest. Człowiekiem tym był dziewięć-
dziesięcioletni Izaak Mojsiejewicz  Kantorowicz, narodowości żydowskiej,
który poprzez doświadczenie mistyczne został przekonany o konieczności
przystąpienia do sakramentu inicjacji chrześcijańskiej jako warunku niezbęd-
nego do szczęśliwej śmierci. Mężczyzna ten pościł cały Wielki Post, przygo-
towując się do Tajemnicy
Chrzcielnej, a w dzień Pas-
chy po spowiedzi i przyję-
ciu Chrztu, około godziny
jedenastej podczas Liturgii
sprawowanej przez ojca Ja-
remę ten sługa Boży od-
szedł do Pańskiej Świątyni
Niebiańskiej!

Duchowieństwo cer-
kwi uczestniczy we wszyst-
kich przedsięwzięciach, du-
chowo-oświatowych i do-
broczynnych w parafii. Przy
cerkwi działa też szkoła nie-
dzielna dla dzieci i do-
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Sprawowanie Liturgii przez patriarchę Aleksego II 
w przeddzień święta ikony Matki Bożej 

„Nieoczekiwana Radość”, 21 grudnia 2006 r

Spotkanie patriarchy Aleksego II
u wrót świątyni w przeddzień uroczystości odpustowej,

21 grudnia 2006 r.



rosłych. Z dziećmi prowa-
dzona jest katecheza i nau-
czanie życiorysów świętych.
Z dorosłymi zaś prowadzone
są dyskusje na tematy dog-
matyczne i katechizmowe,
objaśniane jest Pismo
Święte. Przy cerkwi istnieje
biblioteka parafialna z litera-
turą religijną, obejmująca
znaczną liczbę książek o te-
matyce duchowej.

Wspaniałym uwień-
czeniem wszystkich poczy-
nań parafialnych w historii
świątyni okazał się rok 2004 – w tym roku minęło sto lat istnienia cerkwi Bo-
gurodzicy. Parafia uczciła ten jubileusz zakończeniem prac remontowych i res-
tauracyjnych w świątyni: odnowieniem ikonostasów – zarówno centralnego,
jak i w kaplicach oraz przemyciem malowideł ściennych. Z pomocą dobro-
czyńców wzbogacono wystrój ołtarzowy nowymi paramentami liturgicznymi.
Odrestaurowano stare i zakupiono nowe panikadiła o bardzo wysokiej war-
tości artystycznej. Ze środków ofiarowanych przez parafian rangę uroczystości
jubileuszowej podkreśliło osiem nowych dzwonów, ważących razem 1428 ki-

logramów.
Cerkiew Bogurodzicy

w Zagajniku zmieniła się,
a w dniu odpustu, 22 grud-
nia, w dniu szczególnej czci
ikony Matki Bożej „Nie-
oczekiwana Radość”, z bło-
gosławieństwem patriarchy
Moskwy i całej Rusi Ale-
ksego II († 2008) w jubileu-
szowej Liturgii przewodni-
czył władyka Arseniusz
(Epifanow), arcybiskup is-
tryński, wikariusz eparchii
moskiewskiej.
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Sprawowanie patriarchalnej Liturgii Świętej przed głównym
ołtarzem cerkwi Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”

22 grudnia 2009 r.

Sprawowanie Liturgii przez patriarchę Cyryla w świątyni
ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”, 

22 grudnia 2009 r.



W dni świąteczne przypominane są przenikające serce słowa o Matce
Bożej, Pocieszycielce wypowiedziane w świątyni w Zagajniku Marii przez
metropolitę Mikołaja (Jaruszewicza): „Gromadzimy się w dni Jej świąt, do-
strzegając w Jej obliczu potwierdzenie, iż jest Ona naszą niebiańską Pocie-
szycielką, że wraz z nami się modli, będąc Orędowniczką w każdej potrzebie,
biedzie, niepowodzeniu. Wiemy, że choćby najmniejszą Jej prośbą Boży Syn
nie pogardzi, że nie odwróci od niej swego Świętego Oblicza. Wiele bowiem
znaczy Matczyna prośba, a wiele miłosierdzia Bożego wybłagać może. Tę
właśnie wiarę wyznajemy dzisiaj naszą modlitwą cerkiewną. Z niezwykłą
przeto śmiałością, lecz i z dziecięcym oddaniem, a pośród mnogiej radości
przybiegamy do Niej ze swą modlitwą, by w serdecznych westchnieniach
wybłagać Jej pośrednictwo, Jej wstawiennictwo przed Obliczem naszego Pana
i Zbawiciela”.

22 grudnia 2009 roku, w dzień odpustu ikony Matki Bożej „Nieoczeki-
wana Radość”, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl przewodniczył Bożej
Liturgii w świątyni w Zagajniku Marii. Po zakończeniu świętych obrzędów,
patriarcha zwrócił się do zebranych z arcypasterskim słowem, mówiąc:

„Chciałbym wszystkich was, drodzy bracia i siostry serdecznie pozdro-
wić z dniem świątecznym, gdy wysławiamy pamiątkę wydarzenia uwiecznio-

nego na ikonie Matki Bożej „Nie-
oczekiwana Radość”.

Zdarzenie to jest nam
wszystkim doskonale znane.
Przeniknięty nieszczęściem
młody człowiek podszedł do ob-
razu Królowej Niebiańskiej,
błagając Ją o pomoc. Jakże
mądry był ten młodzieniec! Ro-
zumiał przecie, iż ludzki ból to
ogromna siła, zdolna zniweczyć
każdą osobowość, zdolna osłabić
każdą witalność, uniemożliwić
prowadzenie normalnego,
pełnego szczęścia zbożnego
życia. A Królowa Niebiańska
zwróciła się ku niemu ze Swą
Miłością, dając mu ocalenie po-
przez tę ikonę.
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Protojerej Rościsław Jarema wręcza patriarsze
Cyrylowi folder poświęcony świątyni
Matki Bożej„Nieoczekiwana Radość”,

22 grudnia 2009 r.



Dziś, kiedy auten-
tyczne nieszczęścia, niby
bomba jądrowa, rozrywają
wnętrza zarówno serc na-
szych, jak i mnogich ludzi,
fizycznie nie zabijając,
lecz w duchowy sposób
przenikając jestestwa,
skażonym czyniąc samo
jądro cywilizacji ludzkiej,
a duchową wzniosłość
przemieniając na język in-
stynktu, w szczególny spo-
sób winniśmy wznosić
modły do Przenaj-święt-
szej Bogurodzicy i do Jej ikony „Nieoczekiwana Radość”.

A w pierwszej kolejności na względzie winniśmy mieć młodzież naszą,
prosząc za nią, by znajdowała w sobie siły do przeciwstawiania się tym nie-
szczęściom, zachowywała wewnętrzną harmonię duchową, która w języku cer-
kiewnym nazywa się cnotliwością, oznaczającą siłę wewnętrzną, otwartość na
okazywanie miłości i umiejętność bycia kochanym, umiejętność zakładania ro-
dziny, wychowania dzieci, umiłowania Ojczyzny, budowanie wzajemnych re-
lacji nie posługując się językiem instynktu, lecz językiem Bożej Miłości. (…)

W ostatnich dekadach, cały świat odnotowuje przemiany o znaczeniu
globalnym. Przemiany te dotyczą też moralności. To, co niegdyś za grzech
uchodziło, to, od czego ludzie stronili, błagając Boga, by nie skaziło ich życia,
obecnie staje się swoistą regułą postępowania, a wielu ludzi nawet nie do-
strzega płynącego niebezpieczeństwa z formy życia pogrążonego w grzesz-
ności czy pozbawionego czystości Bożej.

Co prawda, w pewnym stopniu dostrzec możemy też niejakie otrzeź-
wienie, lecz najczęściej przychodzi ono tak późno, że człowiek niczego już
nie jest w stanie zmienić w swojej egzystencji. Ogromna liczba rozwodów,
wszystko, co narusza czystość pożycia małżeńskiego, co godzi w istotę życia
rodzinnego, stanowi potwierdzenie dramatycznego stanu rzeczy. Bo to jest
norma naszego postępowania!

Zwracam się tedy do wszystkich z nadzieją, że zostanę wysłuchany: na-
leży bardzo poważnie potraktować umysłem i sercem Bożą Prawdę o tajem-
nicy życia człowieczego, która streszcza się w tym, iż Bóg przeznaczył
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człowieka do miłości, do cnotliwości życia duchowego, do czystości i cnoty
w relacjach pomiędzy mężczyzną i kobietą. (…)

Wzywam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, do modlitwy w inten-
cji naszego narodu, szczególnie zaś w intencji naszej młodzieży, do modlitwy
tak podobnej do tej, którą niegdyś zaniósł ów mądry młodzieniec przed ikoną
Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”, aby mądrość i czystość życia (taka bo-
wiem jest treść słowa cnotliwość), stała się naszym narodowym dobrodziej-
stwem.

A wtedy wiele się zmieni. A wtedy będzie można bardzo znacznie ogra-
niczyć liczbę pracowników milicji i innych organów chroniących prawo-
rządność, gdyż z życia naszego zniknie przestępczość. Bo człowiek popełnia
przestępstwo, gdy jest wewnętrznie rozdarty, zdekoncentrowany, kiedy brak
w nim poczucia przyzwoitości, gdy daleki jest od Bożej bojaźni. Taki stan du-
chowy grzesznymi siłami rozrywa duszę ludzką na części, a człowiekowi brak
już siły, by się przeciwstawić, brak mu mądrości, by w sposób właściwy
uporządkować swe życie… I tak staje się łatwym łupem zwodziciela, diabła (...)

Aby otrzymać pomoc od Boga, należy osiągnąć stan Bożego pokoju,
należy nie przeszkadzać Bogu w oddziaływaniu na nas Jego łaskawością i Jego
miłością. Aby jednak osiągnąć ten stan Bożego pokoju, należy wiedzieć, iż
w ogóle stan takiego pokoju istnieje, należy też poznać prawa, które Bóg uczy-
nił fundamentem ludzkiego życia. Należy przeto znać wypowiedzi Boże,
słowa Pana, bardzo dokładnie wypełniając ich treść w swoim życiu. Wtedy
dopiero człowiek, umiejąc służyć Bogu, stanie się częścią Jego życia, osiągnie
stan Bożego pokoju, otworzy się na oddziaływanie Bożej siły. Wtedy nie tylko
ludzkie boleści, nie tylko pokusy diabelskie, lecz wszystkie przeszkody, po-
jawiające się na drodze życiowej, zdoła on pokonać, gdyż będzie się odznaczał
ogromną siłą wewnętrzną. Takimi ludźmi byli święci słudzy Boży, którzy teraz
służą nam przykładem w tym, co wiąże się z życiem w Bogu. (…)

Dla upamiętnienia odwiedzin cerkwi Ikony Przenajświętszej Boguro-
dzicy „Nieoczekiwana Radość” w Zagajniku Marii pragnąłbym przekazać
wszystkim ten obraz Matki Bożej Kazańskiej282 z pamiątkowym napisem, pro-
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282 Jest to jedna z najbardziej czczonych w prawosławiu ikon, powstała na podstawie
objawienia maryjnego dziewięcioletniej dziewczynce po pożarze Kazania. Zgodnie ze wska-
zówkami Marii, ikonę znaleziono na popielisku, przykrytą warstwą popiołu i gruzu. W miej-
scu tym zbudowano żeński monaster. Interwencji Matki Bożej Kazańskiej przypisuje się wy-
pędzenie polskich oddziałów w październiku 1612 r. z Kremla. Przechowywana w Petersburgu
ikona w 1904 r. zaginęła, jednak ponownie została odnaleziona i zwrócona Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej w stulecie zgubienia w 2004 r.



sząc zarazem was wszystkich, aby każdy, zbliżając się do niego, nie zapominał
także o mnie w swoich modlitwach.

Cieszę się z tego, iż Pan posłał mnie do tej sławnej moskiewskiej
świątyni, której nikt nigdy nie zamknął, a która wciąż była i jest miejscem,
dokąd w najtrudniejszych nawet czasach mogli się udać ludzie ze wspólną
modlitwą do Pana. Z tego powodu ze szczególnym wzruszeniem pragnę po-
zdrowić miejscowego proboszcza i pomocników jego w posługiwaniu
świątynnym, wszystkich obecnych tu parafian, a także każdego, kto z okazji
dzisiejszego święta specjalnie tu przyjechał. Dziękuję wszystkim członkom
aktywu świątynnego za ich posługiwanie, dziękuję chórowi.

Niech Boże Błogosławieństwo pozostanie z nami wszystkimi. Amen”.

* * *

Świątynia Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” jest częścią dekanatu
troickiego. Od 2000 roku dekanatem tym zarządza dziekan okręgowy proto-
jerej Sergiusz Kisielew, proboszcz świątyni Życiodajnej Trójcy w Świbłowie.

„Dekanat to okręg kościelny. Nasz, Troicki, praktycznie pokrywa się
z granicami Północno-Wschodniego Administracyjnego Okręgu Moskwy.
W dekanacie tym odnotować dziś można ponad pięćdziesiąt prawosławnych
wspólnot parafialnych, jeśli uwzględnimy samodzielne kaplice, świątynie do-
mowe i uniwersyteckie. Nie brak i takich wspólnot wierzących, które na razie
nie dysponują swymi świątyniami, chociaż są zarejestrowane. Taką sytuację
odnotowuje się tam, gdzie nie jest jeszcze sfinalizowana kwestia gruntów,
gdzie podejmowane są decyzje budowlane, na przykład w planowanej cerkwi
w Otradnym na cześć ikony „Krzewu Gorejącego”, cerkwi w Łosince – pw.
Iwierskiej Ikony Matki Bożej, cerkwi w Rostokinie, na cześć świętych Cyryla
i Metodego” – mówił ojciec Sergiusz w wywiadzie dla prawosławnej gazety
„Krzyżowy Most”.

Obecnie parafie coraz intensywniej rozwijają pracę socjalną, edukacyjną
oraz zajmują się młodzieżą; na bazie wspólnych projektów dochodzi do roz-
woju współpracy z władzą i społeczeństwem. Rozpoczyna się wytężona praca
nad wznoszeniem świątyń w nowych i dawniejszych osiedlach mieszkanio-
wych stolicy. W zaistniałej sytuacji podwyższonej odpowiedzialności i ob-
ciążenia duchowieństwa obowiązkami zrodził się projekt bezpośredniej opieki
nad parafiami w dekanatach i administracyjnych okręgach Moskwy ze strony
wikariuszy eparchii moskiewskiej.
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Od 2011 roku Północno-Wschodni Okręg
Administracyjny Moskwy, czyli dekanat Trójcy
Świętej pozostaje pod opieką władyki Tichona, bis-
kupa podolskiego, wikariusza eparchii moskiew-
skiej.

Patriarcha powierzył swym diecezjalnym, ar-
cypasterskim współpracownikom, przy aktywnym
zaangażowaniu dziekanów, troskę nad pra-
widłowym wykonywaniem wszystkich decyzji
i postanowień Zebrania Eparchialnego i Rady Epar-
chialnej, uczestniczenie
w uroczystościach od-
pustowych lub innych
ważnych dniach
świątecznych w para-
fiach, podejmowanie
współpracy z organami
administracji danego
okręgu oraz samorządem
miejscowym w celu roz-
wiązywania problemów
dotyczących pracy so-
cjalnej i wychowawczej,
edukacyjnej i dotyczącej
młodzieży w podległych
dziekanom parafiach.

Zgodnie z roz-
porządzeniem patriarchy
Cyryla z 31 grudnia 2011 roku biskup podolski Ti-
chon został mianowany zarządzającym Wikariatem
Północno-Wschodnim Moskwy.

Na podstawie decyzji patriarchy Moskwy
i całej Rusi Cyryla w kwietniu roku 2012 dekanat
Troicki został podzielony na dwie części: Siergi-
jewską i Troicką.  Dziekanem części Siergijewskiej

został protojerej Sergiusz Kisielew, a  części Troickiej – protojerej Gieorgij
Klimow.
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* * *

W połowie XVIII wieku, nie-
daleko gruntów należących do hra-
biego Szeremietiewa, graniczących
z wioską Marino, władze moskiew-
skie  otworzyły pierwszy cmentarz
dla biednych. Cmentarz ten nazwano
na cześć świętego Łazarza Spra-
wiedliwego, wskrzeszonego przez
Pana.

Po ustaniu straszliwej epidemii
dżumy w 1771 roku w pobliżu Ro-
gatki Butyrskiej, na zachód od Zagaj-
nika Marii, zaistniał jeszcze jeden
cmentarz dla biednego ludu, cmen-
tarz Dmitrowski (Miusski) ze świąty-
nią pw. męczenniczek Wiary, Nadziei
i Miłości oraz ich matki św. Zofii283.
Ponadto w Zagajniku Marii istniał
jeszcze jeden stary cmentarz, luterań-
ski, zwany niekiedy „niemieckim”.

Bliskie sąsiedztwo leśnego masywu i cmentarza innowierców, po-
bożnych i zadżumionych przydawało okolicy swoistej „romantycznej” atmos-
fery „strasznego miejsce”, pełnego tajemnic i mistycznego napięcia. Rosyjscy
pisarze romantyczni początku XIX stulecia poświęcali Zagajnikowi Marii swe
dzieła, przepełnione fantastycznymi legendami i mrocznymi opowieściami.

Najdłuższa ulica dzielnicy Zagajnik Marii, ulica Szeremietiewa, zaczy-
nała się właśnie od cmentarza św. Łazarza, przylegającego do Zagajnika. Mo-
skiewski cmentarz św. Łazarza nazywał się wcześniej Nowe Domy Ubogie284
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283 Wiera, Nadieżda i Lubow – bardzo popularne żeńskie imiona rosyjskie, znaczące
właśnie „wiarę, nadzieję i miłość”. Imię św. Zofii utożsamiane jest często z Mądrością Bożą
(Hagia Sophia).

284 Domy ubogie (domy Boże, bożedomki) – tak w Rosji nazywały się miejsca, do
których zwożono ciała zmarłych raptowną śmiercią poza domem, rodziną oraz nieposia-
dających rodziny więźniów, tułaczy, biedaków. Podstawową funkcją domów ubogich było
bezpłatne grzebanie na koszt państwa.



w odróżnieniu od
Starych Ubogich
Domów, należących
do Monasteru Pod-
wyższenia Krzyża za
Bramą Piotrowską,
w miejscu gdzie zbu-
dowano później cer-
kiew parafialną Pod-
wyższenia Krzyża
Pańskiego, noszącą
również wezwanie
św. Jana Wojownika
na Bożedomce, jak
inaczej nazywano
domy ubogie.

Inne takie
domy znajdowały się za Bramą na Tagance, w pobliżu Grodu Ziemnego, a na-
leżały do Monasteru Pokrowskiego na Domkach Ubogich.

Jak z ubogich domów na Bożedomce wykształcił się cmentarz św. Łaza-
rza, tak z ubogich domów przy Monasterze Pokrowskim niewiele później wy-
kształcił się cmentarz Kalitnikowski. Są one najstarszymi nekropoliami spoś-
ród moskiewskich cmentarzy miejskich. Powstanie ich ściśle powiązane jest
z instytucją ubogich albo też bożych domów, ściśle związanych z historią daw-
niejszych cmentarzy parafialnych, znajdujących się niemal przy każdej para-
fialnej cerkwi.

Przyczyny powstania Starych Domów Ubogich były następujące: od
czasu powstania sieci parafialnej w Moskwie parafianie mieli zwyczaj grze-
bania swych zmarłych właśnie na swoich parafialnych cmentarzach. Istniały
one niemal przy każdej cerkwi parafialnej aż do czasu pojawienia się epidemii
dżumy w 1771 roku. Jeszcze w 1657  roku car Aleksy Michajłowicz wydał
ukaz o budowaniu nowych cmentarzy parafialnych, gdyż istniejące były już
przepełnione w wyniku wybuchu zarazy morowej w 1654 roku. Jak pokazują
dane liczbowe, śmiertelność w owym czasie była znaczna. Na przykład,
w kremlowskim Monasterze Czudowskim zostało żywych zaledwie 26 star-
ców, zmarło zaś 182; w Monasterze Podniesienia Krzyża pozostało 38 mni-
szek, umarło zaś 100. W cerkwiach parafialnych i na dworach bojarów śmier-
telność była jeszcze większa.
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Na dworze pierwszego bojarzyna B. I. Morozowa pozostało 19 osób,
zmarło zaś 343; u księcia A. N. Trubeckiego ocalało ośmioro ludzi, zmarło
270; u ksiecia Czerkawskiego zmarło 423 osób, ocalało zaś 110; u księcia
N. I. Odojewskiego ocalało 15 osób, zmarło 295 itd. Z podobna siłą mór dzie-
siątkował ludzi w miejskich słobodach: w sotni Nowogrodzkiej pozostało 40
osób, zmarło zaś 320; w sotni Ordyńskiej pozostały przy życiu 43 osoby,
zmarło 272; w Słobodzie Siemianowskiej za Jauzą pozostało przy życiu 68
osób, zmarło zaś 329 itd. Przedstawione dane pozwalają na ustalenie, iż w wy-
niku zarazy zmarło więcej niż 2/3 mieszkańców miasta. Rzeczywiście dawne
cmentarze parafialne w związku z tym stawały się jeszcze bardziej prze-
pełnione, a wielu znamienitych obywateli grzebało się na własnej ziemi –
w ogrodach lub obok dworów.

Przepełnione cmentarze zwróciły uwagę cara Aleksego Michajłowicza,
który 22 stycznia 1657 roku wydał rozporządzenie, aby„cerkwie, cmentarze
i ziemie cerkiewne i na cerkiewnych ziemiach dwory; i kto te cmentarze i zie-
mie cerkiewne do swoich dworów i ogrodów przyjął i kto blisko tych ziem
cerkiewnych i cmentarzy mieszka winien przepisać i przerejestrować z Urzędu
Ziemskiego”. W ciągu dwu miesięcy księgi kancelaryjne z opisem miasta
Kremla zostały sporządzone. 25 marca car sam je sprawdzał i „zakazał grze-
bania przy czterech parafialnych cerkwiach, ponieważ przy nich w czasie za-
razy pochowano wiele ofiar zarazy”. Aby uniknąć odsłaniania tych miejsc
przy nowych pochówkach, bo, jak uzasadniano, morowe powietrze znów bę-
dzie ludziom szkodę czynić, polecono cmentarze te ogrodzić wysokim na dwa
i pół arszyna murem. Mogiły, które pozostały poza ogrodzeniem, pokryto ka-
miennymi płytami i zalano wapnem.

Następny carski ukaz dotyczył trzech pozostałych dzielnic – Kitaj-go-
rodu, Grodu Białego Kamiennego i Grodu Ziemnego, gdzie stare cmentarze
w podobny jak na Kremlu sposób ogrodzono takim samym murem, a pod
nowe cmentarze polecono wydzielić ziemię. Tam, gdzie ziemi cmentarnej było
mało, teren  cmentarza należało poszerzyć kosztem sąsiednich działek, a pie-
niądze na ten cel można było otrzymać w Urzędzie Ziemskim. Nowe cmen-
tarze ogrodzono drewnianym parkanem285.

W ten sposób rozpoczęto grzebanie zmarłych w sposób uporządkowany,
tylko swoich parafian, chcąc  zachować jak najwięcej wolnych miejsc dla
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285 I. J. Zabielin, Matieriały dla istorii archieołogii i statistiki goroda Moskwy (1782 g.
Akty), s. 1073. Żurnał, cz. II. Priedisłowije.



przyszłych pochówków. Jednakże w owym czasie w Moskwie było już wielu
przybyszów z okolicznych wsi i miasteczek, a nawet z mniej lub bardziej od-
dalonych od stolicy miast państwa rosyjskiego; nie brakowało też cudzoziem-
ców i kupców z różnych miast. Bogaci i dobrze sytuowani ludzie mogli zostać
pogrzebani na cmentarzach monasterskich i parafialnych. Natomiast dla masy
ubogich czy samotnych ludzi konieczne było urządzenie jednego lub dwu
cmentarzy, gdzie można by chować za  niską opłatą lub bezpłatnie. Również
dla cudzoziemców  należało założyć oddzielny cmentarz.

Oprócz tego w Moskwie zdarzały się liczne przypadki nagłej śmierci na
ulicy w wyniku zabójstwa i samobójstwa. Z uwagi na brak w tym czasie do-
kumentów ustalenie tożsamości zabitego lub zmarłego nagle na ulicy
człowieka było bardzo trudne. Praktycznie jedynym sposobem umożli-
wiającym identyfikację znalezionych zwłok było ich wystawienie w specjalnie
zbudowanej w tym celu kaplicy na widok publiczny, gdzie mogły zostać przez
kogoś rozpoznane. W okresie letnim przechowywanie takich zwłok ze wzglę-
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dów sanitarnych możliwe było zaledwie przez trzy-cztery dni. Zimą zwłoki
można było przechowywać znacznie dłużej; jednakże zdarzało się znaczne
ich nagromadzenie, więc w kaplicy zwyczajnie brakowało miejsca. Ponadto
przechowywanie zwłok w samym centrum Moskwy wywierało na obywate-
lach przygnębiające wrażenie.

Stąd pojawiła się konieczność zbudowania na obrzeżach Moskwy spe-
cjalnych pomieszczeń dla tej kategorii zmarłych i cmentarzy dla nich. Budo-
wano więc szopy lub baraki, dokąd kierowano zmarłych nie we własnej po-
ścieli. Przy urządzaniu nowych cmentarzy dla tej kategorii zmarłych liczono
na hojność narodu rosyjskiego, zawsze ochoczo i ofiarnie wspierającego po-
grzeby bezdomnych, samotnych i nędzarzy. W ten sposób wybudowane po-
mieszczenia nazwano domami Bożymi lub ubogimi.

Wszystkie ofiarowane środki wykorzystywano na przygotowanie wspól-
nej mogiły, trumien, ubrań czy na odśpiewanie hymnów liturgicznych nad
bezdomnymi umarłymi. Zdarzało się, że nawet bogaci mieszkańcy Moskwy
sami obmywali zmarłych, ubierali ich w nową odzież i wkładali do trumny,
uważając to za szlachetny chrześcijański obowiązek.

Duchowni cerkwi lub bracia w monasterze, w których sąsiedztwie znaj-
dowały się domy ubogie, zapraszani byli do domów ubogich lub specjalnych
kaplic do odprawiania obrzędów pogrzebowych nad  najuboższymi. Zdarzało
się, że ktoś identyfikował w nieznanych zwłokach członka swojej rodziny
i chciał pochować go w oddzielnej mogile. Duchowieństwo chętnie  wykony-
wało taką wolę za stosowną opłatą.

Dokonanie chrześcijańskiej powinności wobec zmarłego dla przedsta-
wicieli ludu rosyjskiego nie było sprawą jednorazową, chodziło bowiem o tra-
dycyjne obchody dawnego wspominania zmarłego pochowanego przy domu
ubogim. Po odsłużeniu panichidy następowały wypominki286 połączone ze
spożywaniem pokarmów i piciem wina na mogiłach. Wypominki takie stoso-
wano zazwyczaj w wigilię uroczystości Trójcy Świętej, gdy zgodnie z regu-
laminem cerkiewnym dokonuje się ogólnego wspominania zmarłych.

Na tak zwany Siemik, obchodzony w czwartek siódmego tygodnia po
Wielkanocy, do ubogich domów ściągało mnóstwo ludu, by uczestniczyć
w szczególnym przypominaniu o zmarłych i ich zasługach, co w znacznej mie-
rze sprowadzało się do picia i jedzenia. W ten sposób narodziło się odwiedza-
nie cmentarza i spacery po cmentarnych alejkach „na ubogich domach” – po-
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286 W przekładzie stosuję termin rzymskokatolicki, odzwierciedlający jednak wska-
zaną prawosławną tradycję (przypis tłumacza).



czątkowo przy cerkwi Pod-
wyższenia Krzyża na
Bożedomce, potem przy
cerkwi na cmentarzu św.
Łazarza, przy granicy z Za-
gajnikiem Marii. A gdy od-
wiedzanie cmentarzy i spa-
cery przeniosły się do Za-
gajnika, nabrały one
charakteru zabaw ludo-
wych, odbywających się
regularnie do końca lat
sześćdziesiątych dziewięt-
nastego stulecia. Cmenta-
rze obdarzono wdzięcznym
mianem „pogostów” (goś-
cińców), gdyż przycho-

dzono tam do zmarłych rodziców, krewnych, by u nich pogościć.
Przepełnienie cmentarzy parafialnych i wzrost liczby pogrzebów stały

się przyczyną powszechnego grzebania zmarłych na cmentarzach monaster-
skich. Lecz najubożsi i tak mogli pochować swych zmarłych wyłącznie na
cmentarzach przy ubogich domach, czyli przy cerkwi Podwyższenia Krzyża
Świętego na Bożedomce i w Monasterze Pokrowskim na Domach Ubogich,
które przepełniły się bardzo szybko.

Cmentarz Podwyższenia Krzyża Świętego na Bożedomce początkowo
miał niewielkie rozmiary, jednak wnet znacznie się rozszerzył, albowiem
liczba pochowanych tam ubogich rosła. Już w 1685 roku cmentarz ten był
wcale znacznym, co wynika z dokumentu wydanego dla patriarchy Joachima,
na którego mocy otrzymał on na własność część rzeczki Nieglinnej na urzą-
dzenie tam patriarszego stawu. Sama zaś rzeczka, która obecnie płynie pod
ziemią, wtedy była otwarta, miała kręte brzegi i liczne groble287.

W 1723 roku imperator Piotr I, bardzo zaniepokojony stanem prze-
pełnienia położonych „na Bożych domach” i przy cerkwiach cmentarzy, dnia
10 października wydał ukaz, w którym zapowiedział: „W Moskwie i we
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287 I. J. Zabielin, Matieriały dla istorii, archieołogii i statistiki goroda Moskwy,
Moskwa 1884, kolumna 689.

Panichida dnia dziewiątego.
Z obrazu malarza Konstantyna Sawickiego.

Grawiura (na drzewie) A. Szlicera



wszystkich miastach zabrania się grzebania umarłych w obrębie miasta,
z wyłączeniem znamienitych person; wszystkich pogrzebać zaś można na
cmentarzach parafialnych lub monasterskich, znajdujących się poza murami
miejskimi”.

Świątobliwy Synod Rządzący, wykonując treść ukazu, 29 października
podjął uchwalę następującą:  „Tak w Moskwie, jak i we wszystkich miastach
zwłok, z wyjątkiem znacznych osób, w środku miasta nie grzebać, a pogrzebać
ich w monasterach i przy cerkwiach parafialnych poza miastami, a wewnątrz
murów miejskich onych nie grzebać. Kto by zaś chciał i takowych wewnątrz
murów miejskich pogrzebać, ten zanieczyści powietrze, od czego się też mogą
czasem wziąć i ciężkie choroby oraz inne temu podobne złe przypadki, dla
ludzkiego zdrowia szkodliwe. A zatem, jeśli kto z mieszkańców miasta
życzyłby sobie pogrzebać swoich umarłych wewnątrz miasta, powinien pa-
miętać o szkodliwych dla zdrowia przypadkach. Dlatego mogiły winni kopać
na głębokość trzech arszynów i okładać je cegłami, a nad grobami mają wy-
murować ceglane sklepienia, a po wierzchu nasypać tyle ziemi, by się zrów-
nała z poziomem cmentarza”.

Taka decyzja wiązała się z coraz szybszym wzrostem liczby ludności
Moskwy oraz zagęszczeniem zabudowy miasta. Niech przykładem będzie pa-
rafia Podwyższenia Krzyża Świętego „na ubogich domach”: w 1726 roku
wcześniej niewiele znacząca cerkiewna jednostka administracyjna zmieniła
się w zaludniona parafię, na której terenie istniało już 76 dworów. Parafia
z roku na rok stawała się coraz większa, a obecność ubogich domów (kostnic)
stała się dość niewygodna, ponieważ rozkładające się w nich ciała zmarłych
wydzielały trupi zapach rozchodzący się na znaczną odległość.

Jednak, nie bacząc na narastające zagrożenie zdrowia moskwian, ukazu
Piotra I z 1723 roku, zakazującego grzebania zmarłych przy świątyniach pa-
rafialnych, nie zawsze ściśle przestrzegano. W 1732 roku w parafii Pod-
wyższenia Krzyża miejsce do składowania zwłok przeniesiono w pole, poza
miasto, w pobliże Zagajnika Marii. Tego samego roku (16 listopada) Konsys-
torz Duchowny pisał do miejscowego duchownego polecając: „nowo przenie-
siony skład na zwłoki, który parafia umieściła w polu do przechowywania
w nim ciał ubogich winien być należycie pilnowany, a klucz do niego trzymać,
a przysłane z jakiejkolwiek strony miasta zwłoki skrzętnie chować; po wszyst-
kie czasy też masz popie pamiętać, iżby w czwartek siódmego tygodnia po
Święcie Paschy dokonać wspomnienia tychże ubogich zmarłych”. Ciała ubo-
gich składano tutaj do wspólnej mogiły. Na podstawie decyzji Senatu
Rządzącego z dnia 22 maja 1744 roku wspomniany skład przebudowano i po-
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lecono, aby „odtąd utrzymywać go z sum z nieopodatkowanych  dochodów
Moskiewskiej Kancelarii Gubernialnej”.

Imperatorowa Elżbieta Pietrowna, przebywając w Moskwie288, 2 lipca
1748 roku ponownie wydała decyzję zabraniającą grzebania zmarłych przy
budynkach cerkiewnych na drodze od soboru Zaśnięcia Marii Panny do jej
pałacu nad Jauzą (pałac Gołowińskiego). Mogiły znajdujące się tam przy cerk-
wiach zrównano z ziemią. Dla grzebania zaś zmarłych parafian z objętych za-
kazem cerkwi imperatorowa postanowiła na własny koszt wybudować poza
Moskwą cmentarz, a na nim cerkiew i tym samym zainicjowała budowę na
Nowym Ubogim Domie niedaleko Zagajnika Marii drewnianej cerkwi cmen-
tarnej.

268

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

288 Jej mąż, imperator Piotr I Wielki przeniósł stolicę z Moskwy do Petersburga.

Fragment planu stołecznego miasta Moskwy, podzielonego na kwadraty po 50 sążni kwadratowych
każdy. Zaznaczono Dom Ubogi na terenie obecnego parku im. carycy Katarzyny, 

a także ulice Starą i Nową Bożedomską. 1843 r.



W 1750 roku Moskiewska Kancelaria Gubernialna donosiła Moskiew-
skiemu Konsystorzowi Duchownemu, iż „na Domu Ubogim” w pobliżu Za-
gajnika Marii została już ukończona nowa, drewniana cerkiew, zakupiono do
niej dzwony i część wyposażenia. Urząd synodalny ze swej strony przysłał do
nowej cerkwi Ewangeliarz, krzyż ołtarzowy  i kadzielnicę. Do posługiwania
przydzielono też duchownych, starostę cerkiewnego i trzech stróżów, którymi
zostali weterani wojenni. 21 grudnia tegoż roku cerkiew cmentarną w obec-
ności parafian z soboru Uspienskiego konsekrowano pw. Wskrzeszenia św.
Łazarza. Na utrzymanie duchownych i cerkwi przeznaczono pieniądze z kasy
państwowej.

W ten sposób w Moskwie powstał pierwszy miejski cmentarz pw. św.
Łazarza. Nazwa pochodzi od wezwania wybudowanej tam cerkwi. Duchow-
nych cerkwi leżących niedaleko pałacu Głowińskiego nad Jauzą nieraz surowo
napominano, by nie zapominali o grzebania umarłych wyłącznie na cmentarzu
św. Łazarza.

Skład na zwłoki  na cmentarzu św. Łazarza istniał do 1763  roku, kiedy
to decyzją Świętego Synodu z 28 kwietnia 1763 r. postanowiono „spoczy-
wające w Moskwie, w pobliżu Zagajnika Marii, w  ubogim domu martwe
ciała, ze względu na przedstawione przez policję niebezpieczeństwa, natych-
miast po odśpiewaniu zwyczajowych hymnów pogrzebowych chować do
ziemi; odtąd przywożone z innych miejsc ciała po odśpiewaniu hymnów na-
tychmiast grzebać na koszt tych miejsc, z których przywiezione zostaną”.

Z planu cmentarza św. Łazarza wynika, iż pierwotnie jego powierzchnia
miała około dwóch dziesięcin. Cmentarz ten nie był więc początkowo zbyt
wielki i nie odznaczał się bogactwem, o czy świadczyła duża ilość tanich na-
grobków. Z biegiem czasu  cmentarz zyskał na popularności w środowisku
kupieckim, stąd pod koniec XVIII wieku na cmentarzu pojawiać się jęły dro-
gie, kunsztowne nagrobki. W związku z tym zaistniała potrzeba budowy nowej
świątyni, odpowiadającej architektonicznym zapotrzebowaniom zamożnych
mieszkańców Moskwy. I tak na cmentarzu św. Łazarza powstała świątynia
pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego.

Zamysł wybudowania nowej cmentarnej cerkwi pochodzi od Łukasza
Iwanowicza Dołgowa, którego rodzina pochowana była na cmentarzu św.
Łazarza. Był on znamienitym kupcem moskiewskim, a za szczególne zasługi
otrzymał imperatorski list pochwalny. Napis, umieszczony na jednej z cer-
kiewnych kolumn, obok której został on pochowany, zawiera jego zwięzłą
biografię: „Tu spoczywa ciało Łukasza Iwanowicza Dołgowa. Urodził się on
w 1722 roku 10 dnia października. Dzień patrona – 18 października. Zakoń-
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czył żywot w 1783
roku 19 dnia kwietnia.
Z wyboru obywateli
został prezydentem
Moskiewskiego Ma-
gistratu,  w okresie
szalejącej w mieście
zarazy – członkiem
Komisji Prewencyj-
nej. Za swe ogromne
trudy został radcą ty-
tularnym. Jako po-
mnik żywota swojego
postanowił na tym
miejscu wybudować
świątynię Zesłania
Ducha Świętego
z dwiema kaplicami –
św. Łukasza Ewange-
listy i Wskrzeszenia
Sprawiedliwego Łaza-
rza. W ostatnim roku
swego życia on sam
wydał dyspozycje od-
nośnie do planu
świątyni i jej fasady,

by zgodnie ze swym zamiarem, zaprojektowanym przez jego zięcia, radcę
stanu oraz Senatu Rządzącego architekta Elizwoja Siemionowicza Nazarowa,
zrealizować go po jego śmierci. W wyniku czego święta cerkiew została
wzniesiona przez tych, którzy zostali po nim”.

Jak świadczy kronika cerkiewna, świątynię wzniesiono ze środków
Zuzanny Filipowny Dołgowej, wdowy po Łukaszu Iwanowiczu. Budowano
ją około trzech lat (1784-1787). Wraz z cerkwią wybudowano jednopięt-
rowy budynek, którego jedną część przeznaczono na mieszkania dla
kapłana i diaczka289, a druga pozostawała niewykończona oraz dwie parte-
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Dawny, zachowany w zakrystii cerkwi cmentarnej, dokument z
planem cmentarza św. Łazarza z 1757 r. Plan sporządzony został przez
mierniczego Piotra Iwanowicza Szuwałowa. Na planie literą У zazna-
czono ziemię należącą do cerkwi pw. św. Łazarza (dwie dziesięciny
gruntu pod cmentarzem i budynkami duchowieństwa). Literą T ozna-
czono część niezamieszkaną, popularnie zwaną Korowinskaja Gosu-
dariewa (razem 31 dziesięcin i 1632 sążni kwadratowych). Znak P –
teren należący do cerkwi św. Tryfona Męczennika z niewielkim cmen-
tarzem grzebalnym dla kapłanów i posługujących w cerkwi. Od В do
Г – granica z ziemią hrabiego Piotra Wasylewicza Szeremietiewa. Od
Г do Д – ziemia należąca do Pocztowej Słobody Perejasławskiej

Powyższy plan sporządził mierniczy,
porucznik Mikołaj Tietczew

289 Diaczek – popularna nazwa początkującego psalmisty cerkiewnego.



rowe oficyny. W jednej oficynie mieścił się hotel cerkiewny i mieszkania
dla  prosfornicy, trapieznika i trzech stróżów, w drugiej zaś mieszkanie dla
zakrystiana.

W 1799 roku w Moskiewskim Urzędzie Budownictwa Miejskiego roz-
patrzono prośbę księdza Iwanowa i duchowieństwa cmentarza św. Łazarza
„o zwrot znajdujących się w pobliżu cmentarza, pozostających obecnie w rui-
nie pomieszczeń cerkiewnych, które istnieją jedynie tylko po to, by dawać
schronienie podejrzanym osobom”. Został więc „sporządzony plan z polecenia
Pana Generała od Infanterii Moskiewskiego Wojennego Generalnego Guber-
natorstwa, kawalera wielu orderów i odznaczeń, hrabiego Iwana Piotrowicza
Sałtykowa, poświadczający istnienie starych drewnianych pomieszczeń cer-
kiewnych, przylegających do cmentarza św. Łazarza”.

Na planie zaznaczono następujące obiekty:
„1) Cerkiew murowana pw. Wskrzeszenia Łazarza, a przy niej cmentarz.
2) Na owym cmentarzu niewielką kamienicę z dwoma mieszkaniami,

gdzie obecnie mieszka duchowieństwo miejscowej cerkwi i cerkiewni
posługujący.

3) Stara drewniana cerkiew pw. św. Łazarza.
4) Czynny cmentarz.
5) Cztery budynki drewniane wzniesione dawniej, znajdujące się obec-

nie w opłakanym stanie, przeto i mieszkańców tam żadnych nie masz. Dziel-
nicowy inspektor Słobody Mieszczańskiej wyjaśnił, że znajdują się one na te-
renie wskazanej słobody, lecz ani wcześniej, ani teraz słoboda żadnych praw
do nich sobie nie rości”.

Moskiewski Urząd Budownictwa Miejskiego napisał, iż budynki wznie-
siono ze środków z kasy państwowej w 1750 roku, teraz zaś są one opusz-
czone, podobnie jak i cerkiew murowana z budynkami na utrzymaniu radcy
tytularnego Łukasza Dołgowa ponad lat dziesięć”.

Gubernator Moskiewskiemu Urzędowi Budownictwa Miejskiego we
wrześniu 1799 roku polecił: „Na skutek raportu onego Urzędu o  budynkach
na cmentarzu św. Łazarza, wykazane na planie pod numerem 5 stare drew-
niane obiekty oddać tamtejszemu duchowieństwu, aby je rozebrali i oczyścili
ziemię pod cmentarz lub budowę jakichś dla siebie pomieszczeń. Ażeby nie
zostawiać znajdującej się tam w opłakanym stanie nieczynnej drewnianej cer-
kwi, w sprawie rozbiórki powiadomiono w moim imieniu metropolitę
Moskwy i Kołomny, Platona, by sprawę tę rozpatrzył”. W lipcu 1799 roku du-
chowny cerkwi św. Łazarza Andrej Iwanowicz i diak Semen Fiodorow po-
twierdzili w  dzielnicowym sądzie, iż znajdujące się na cmentarzu św. Łazarza
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cztery spróchniałe
budynki zostały
przez nich przy-
jęte290.

Wiadomo, iż
zgodnie z zamysłem
Łukasza Iwanowicza
Dołgowa wszystkie
obiekty przy cerkwi
miały być przezna-
czone na urządzenie
przytułku, jednak nie
wiadomo dlaczego
tej sprawie nie było

dane zrealizować się w krótkim czasie. Dopiero w 1826 roku, za zgodą staro-
sty cerkiewnego Mikołaja Łukicza Dołgowa, syna fundatorów świątyni
i pierwszego starosty  nowej świątyni postanowiono niewykończoną drugą
część jednopiętrowego budynku, przy wsparciu Moskiewskiego Towarzystwa
Opieki nam Ubogimi Duchownymi, przekształcić w przytułek dla 50 mniszek.
Od tego czasu istniał przytułek dla niewiast, który utrzymywał się dzięki
wsparciu Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Duchownymi w wysokości 5 tys.
rubli rocznie291.

„Cerkiew pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego na cmentarzu św.
Łazarza wybudowano w nowym, bardziej włoskim, niż bizantyjskim stylu.
Odznacza się ona szczególną elegancją, a zarazem architektoniczną prostotą.
Wybudowano ją na planie koła, do którego przylega wydłużony czworobok.
W okrągłej części znajduje się cerkiew Zesłania Ducha Świętego na Apos-
tołów, a w wydłużonym czworoboku – refektarz, do którego przylegają dwie
kaplice: z prawej strony kaplica św. apostoła i ewangelisty Łukasza, z lewej
zaś kaplica św. Łazarza. Okrągła część cerkwi w swojej strukturze architek-
tonicznej jest bardzo wytworna i piękna. Ogromna ilość światła przenika do
niej ze wszystkich stron przez ogromne okna, nad którymi umieszczono
okrągłe witraże. Górna część cerkwi składa się z czterech półsklepień, opie-
rających się w czterech miejscach styku na czterech masywnych kolumnach,
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Fasada głównego budynku w posiadłości Dołgowych
na Wielkiej Ordynce

290 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 105, dział 1, sprawa 2297, karty 1-4.
291 I. J. Zabielin, Matieriały dla istorii archieołogii i statistiki goroda Moskwy (1782 g.

Akty), s. 1073. Żurnał.



ozdobionych sztukate-
rią i medalionami.
Także i zewnątrz cer-
kiew zachwyca swym
pięknem dzięki dwom
niewielkim dzwonni-
com, wybudowanym
na północnej i po-
łudniowej części re-
fektarza. Ogromną
kruchtę ozdabiają
cztery, podtrzymujące
przednią część sklepie-
nia kolumny, usta-
wione rzędem.

W różnych
miejscach cerkwi zna-
leźli wieczny odpoczy-
nek fundatorzy świą-
tyni i członkowie ich
rodziny. Prócz Łukasza
Iwanowicza, obok prawego klirosa292 pochowano Zuzannę Filipownę
Dołgową († 6 luty 1823), a przed ołtarzem – dzieci i wnuki fundatora. W cer-
kwi refektarzowej pochowana jest córka Łukasza Iwanowicza, Maria, żona
architekta Nazarowa, autora dokumentacji architektoniczno-budowlanej cer-
kwi. Jego żonę pochowano 19 lutego 1819 roku”293.

W dokumentach Kancelarii Moskiewskiego Wojennego Generał-Guber-
natora za okres od 23 października 1848 roku do 17 listopada 1854 roku  za-
chowało się pismo z 1848 roku do metropolity moskiewskiego Filareta  z pro-
śbą o pomoc w kwestii poszerzenia cmentarza św. Łazarza:

„W części Suszczewskiej 4. dzielnicy znajduje się cmentarz św. Łazarza.
Chociaż cmentarz ten oddziela od domów obywatelskich pięć sążni terenu
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292 Kliros  – w cerkwi prawosławnej miejsce na podium przed ikonostasem. Podczas
Liturgii znajdują się tu chór, lektorzy, kantorzy oraz osoby duchowne, które nie biorą udziału
w celebrowaniu nabożeństwa, lecz pomagają podczas czytania i śpiewu.

293 W. Ostrouchow, Moskowskoje Łazariewo kładbiszcze. Istoriczeskoje issledowanije,
Moskwa 1893, s. 6-7.

Fasada domu znamienitego obywatela, radcy tytularnego
Łukasza Iwanowicza Dołgowa; budynek wzniesiono 

na ulicy Wielkiej Mieszczańskiej za Basztą Suchariewską.
Rysunek techniczny z 1801 r. z albumu Matwieja Kazakowa



oraz wykopany rów, to przecież
przywożone tu z różnych stron
miasta zwłoki, a to ze szpitala
w Zagajniku Marii, a to z przy-
tułku dla rzemieślników czy
z Kliniki Uniwersyteckiej i z in-
nych miejsc, chowane są poza
rowem, koło drogi prowadzącej
do cerkwi i koło ogrodów obywa-
teli.

Dla uniknięcie takich nie-
dogodności niezwłocznym jest
poszerzenie cmentarza i okopanie
go nowym rowem, jednakże dla
rozwiązania tej kwestii nieuro-
dzajnej miejskiej ziemi nie ma
wcale, a tymczasem na samym
cmentarzu znajduje się kawałek
ziemi na 77 sążni długi, a na 37
szeroki, z którego korzysta  du-
chowieństwo. W związku z tym
Moskiewski Gubernator Cywilny
i Ober-Policjmajster proponują,
by kawałek ziemi będący we
władaniu duchowieństwa włą-
czyć do cmentarza. Do takiego
rozwiązania problemu zachęca
też miejscowy kapłan twierdząc,
iż rzeczony kawałek ziemi należy
nie do duchowieństwa, lecz do
cerkwi. Akty własności nie za-
chowały się prócz planu, na któ-
rym zaznaczono ten teren.

Odnośnie do ogrodzenia
cmentarza, to budżet miejski nie
dysponuje na ten cel środkami
i specjalnego funduszu się nie
przewiduje, przeto wykopać rów
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Plan sporządzony na polecenie Najjaśniejszego
Pana Generała od Infanterii Moskiewskiego Wojennego
Generalnego Gubernatorstwa, kawalera wielu orderów
i odznaczeń, hrabiego Iwana Piotrowicza Sałtykowa,
poświadczający istnienie starych drewnianych pomiesz-
czeń cerkiewnych, przylegających do cmentarza św.
Łazarza”.

Na planie zaznaczono następujące obiekty:
1. Cerkiew murowana pw. Wskrzeszenia Łazarza,

a przy niej cmentarz.
2. Na owym cmentarzu niewielka kamienica

z dwoma mieszkaniami, gdzie obecnie mieszka ducho-
wieństwo miejscowej cerkwi i cerkiewni posługujący.

3. Stara drewniana cerkiew pw. św. Łazarza.
4. Czynny cmentarz.
5. Cztery budynki drewniane wzniesione dawniej,

znajdujące się obecnie w opłakanym stanie, przeto
i mieszkańców tam żadnych nie masz. Dzielnicowy in-
spektor Słobody Mieszczańskiej wyjaśnił, że znajdują
się one na terenie wskazanej słobody, lecz ani wcześ-
niej, ani teraz słoboda żadnych praw do nich sobie nie
rości.

Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 105,
dział 1, sprawa 2297.



wokół terenu cmentarnego należy ze środków
zbieranych przez miejscowych duchownych za
miejsca przeznaczone dla pochówków na
wszystkich cmentarzach moskiewskich.

Donosząc o tym Waszej Eminencji, naj-
pokorniej proszę o przesłanie informacji od-
noszącej się do możliwości włączenia ziemi po-
zostającej teraz pod zarządem duchowieństwa
do ogólnego obszaru cmentarnego oraz o wy-
znaczenie wysokości sumy na ogrodzenie tego
cmentarza”.

Z pisma Zarządu Moskiewskiego Woj-
skowego Generał-Gubernatora skierowanego
w 1852 roku do ministra spraw wewnętrznych
wynika, iż w przeciągu minionych czterech lat
problemu poszerzenia cmentarza św. Łazarza
nie rozwiązano, lecz jedynie przymierzano się do jego rozwiązania: „Na cmen-
tarzu św. Łazarza, usłanego ponad miarę mogiłami, miejsc dla nowych po-
chówków po prostu nie wystarcza. Starania o to, by teren cmentarza poszerzyć
o ziemię pozostającą w gestii duchowieństwa, przedstawiono Najdostojniej-
szemu metropolicie Filaretowi, który oświadczył, że po dokonaniu rozpozna-
nia okazało się, że ziemia rzeczywiście należy do cmentarza, lecz będąc od-
dzielona od cmentarza Wałem Kamer-Kolegialnym ani dla cerkwi, ani dla du-
chowieństwa żadnej korzyści nie przynosi. Wykorzystanie tego miejsca dla
pochówków jest niewygodne, gdyż:

– po pierwsze, z dawien dawna na miejscu tym grzebani są zmarli nie-
godni chrześcijańskiego pochówku, dlatego chowanie razem z nimi zmarłych
śmiercią chrześcijańską byłoby niezgodne z przepisami cerkiewnymi i bolesne
dla rodzin zmarłych;

– po drugie, teren ten jest niewielki i jeżeli będzie przeznaczony na
cmentarz bez poszerzenia o nową ziemię, to z powodu wielkiej liczby po-
chówków w siódmym rzędzie mogił, do którego powinien być zaliczony
z uwagi na oddalenie od świątyni, wystarczy go nie na długo;

– po trzecie, teren ten znajduje się za Wałem Kamer-Kolegialnym, więc
przyłączenie go do cmentarza spowodowałoby konieczność wybudowania
drogi przez wał, a także okopania go rowem; wydatki na ten cel zwrócone być
nie mogą, ponieważ miejsca na pochówki w siódmym rzędzie udostępniane
są bezpłatnie.
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Najdostojniejszy Filaret (Drozdow),
metropolita Moskwy i Kołomny



Do tego metro-
polita zauważył, że
z planu jasno wynika,
że oprócz pomienio-
nej ziemi na po-
łudniowy zachód od
świątyni znajduje się
znaczna ilość nieza-
budowanej obecnie
ziemi, obok której
dopuszcza się budo-
wę w dwóch miejs-
cach zabudowań róż-
nych właścicieli, aczęść
niej przecina przewi-
dywana ulica z Susz-
czewa do Słobody
Mieszczańskiej.

Takie usytuo-
wanie niczym nie zajętego znacznego obszaru ziemi pozwala na jej wymianę
na inną ziemię, sąsiadującą z cmentarzem i dającą się przyłączyć  do niego;
a znajduje się ona na północny zachód od cerkwi cmentarnej; dokonanie wy-
miany ziemi nie jest rzeczą niemożliwą, ponieważ wspomniana, podchodząca
do ulic część ziemi cerkiewnej i przecięta jedną z nich, może być bardziej ko-
rzystna dla właścicieli, niż ziemia z innych stron cmentarza, bardziej oddalona
od miasta.

Zgodnie z taką propozycją Zarząd IV Okręgu Dróg Komunikacyjnych
przygotował projekt uregulowania i poszerzenia cmentarza św. Łazarza i wy-
jaśnił, iż według zatwierdzonych planów zgodnie z założeniami byłej Komisji
do spraw Zabudowy Moskwy z 20 września 1815 roku należy:

1. Projektowaną ulicę łączącą Suszczewo i Słobodę Mieszczańską, a prze-
cinającą teren cmentarny, tak jak miało to miejsce wcześniej, gdy przebiegała
tędy naturalna droga, pozostawić; co zaś się tyczy jej odnogi w stronę Wału
Kamer-Kolegialnego, wzdłuż ogrodów kupca Kuzniecowa i p. Pańskiej, w na-
turze jeszcze nie istniejącej i której budowa byłaby niewygodna – skreślić.

2. Poszerzony teren cmentarny na powrót uformować w kształcie regu-
larnego czworokąta. Ziemia z północno-zachodniej strony, należąca do p. Sze-
remietiewskiej, znajdująca się najbliżej cerkwi i cmentarza i położona na od-
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Zabytkowy budynek posterunku policji w Suszczewie. Wybudowany
według projektu architekta Michaiła Bykowskiego na początku

lat 50. XIX w. Budynek wieńczy wieża strażacka z platformą dla
dyżurnego strażaka. Wieża jest najstarszym i jednym z najlepiej 
zachowanym przykładem tego typu budownictwa w Moskwie



powiedniej wysokości jest najbar-
dziej odpowiednia do tego celu
i zgodna jest z założeniami met-
ropolity; dla wygody uczęsz-
czających i dla zachowania god-
ności miejsca, na wzór cmentar-
za Wagańkowskiego. wykopać
z trzech stron rów i usypać wał
ziemny do samego Wału Kamer-
Kolegialnego. Przy wyjeździe zaś
z cmentarza, w miejscu najbar-
dziej odpowiednim wybudować
bramę, a wzdłuż wspomnianego
wału, od strony zachodniej
i południowej, umieścić prze-
jazdy”.

Interesujący jest raport Moskiewskiego Ober-Policmajstra adresowany
do Moskiewskiego Gubernatora Wojskowego dotyczący przestrzegania przez
grabarzy regulaminu kopania mogił na cmentarzach: „W odpowiedzi na Wasze
zarządzenie z dnia 22 tegoż maja, mam zaszczyt donieść niniejszym, iż pole-
ciłem prystawom (komisarzom policyjnym) tych części miasta, gdzie znajdują
się cmentarze, osobiście zbadać na jaką głębokość mogiły bywają kopane
i o wynikach poinformować ze wskazaniem tych osób, które zajmują się tymi
sprawami; zaleciłen w ogóle nasilić nadzór, aby mogiły na cmentarzach – za-
równo poszczególne, jak i wspólne – miały ustalone wymiary, by głębokość
wszystkich była zgodna z ukazem. W przypadku osób naruszających te prze-
pisy należy postępować zgodnie z założeniami artykułu 1040. Kodeksu Kar-
nego i Sądowniczego.

Obecnie komisarze policyjni tych części miasta, gdzie leżą cmentarze,
przedstawili wykaz grabarzy i zameldowali, iż mogiły  na ogół kopane są na
ustaloną głębokość, za wyjątkiem cmentarza Dorogomilskiego i Żydowskiego,
gdzie mogiły kopie się do głębokości 1 ¼ arszyna, gdyż wiosną, gdy ziemia
zaczyna tajać, staje się wodnista, niby rzadka glina, o czym osobiście przeko-
nał się komisarz dzielnicy Chamowniki i nadzorca dzielnicowy: przy nich
rozkopywano niektóre mogiły i gdy dochodzili do głębokości jednego arszyna,
pojawiała się zaraz woda i ziemia była bardzo rzadka.

Ponadto, gdy policmajster II oddziału wraz z komisarzem dzielnicy
Suszczewskiej dokonał przeglądu mogił na cmentarzu św. Łazarza, wyszło na
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Ogólny widok świątyni Zesłania Ducha Świętego
na byłym cmentarzu św. Łazarza



jaw, iż mogiły te kopał chłop pani Chruszczo-
wej, Atanazy Czyżow, za zgodą Moskiew-
skiego Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Du-
chownymi. Jedna mogiła została wykopana –
jak wyjaśnił im Czyżow, dla sześciu trumien
– i nie była zasypana całkowicie, gdyż do tej
mogiły złożono 4 trumny, trzy obok siebie na
dnie, które zasypano ziemią na ¼ arszyna,
a czwartą trumnę umieszczono w drugim rzę-
dzie, trumna na trumnie i zasypano ją na ¼
arszyna; dla dwóch trumien, które  powinny
być umieszczone obok tej ostatniej, pozosta-
wiono wolne miejsce.

W tej mogile od drugiego rzędu trumien
do powierzchni ziemi jest głęboko na 1 ar-
szyn. Zauważono jeszcze jedną mogiłę, wi-
docznie niedawno była zasypana ziemią na
dwa arszyny; w środku była rozkopana,
a w miejscu rozkopania wetknięto żelazny

zgłębnik. Po zmierzeniu okazało się, iż trumny w tej mogile znajdowały się
nie głębiej niż na ćwierć arszyna od powierzchni. Grabarz Czyżow wyjaśnił,
iż mogiłę tę kopano minionej zimy, dlatego jest płytsza niż pozostałe. 26 maja
1853 roku”294.

* * *

Po rewolucji bolszewickiej nowe władze miejskie przypuściły frontalny
atak na duchowieństwo i prawosławną społeczność świątyni cmentarza św.
Łazarza. Do cerkwi „przypisano” grupę starowierców i „odnowicieli”. W re-
zultacie społeczność prawosławna została wyparta z cerkwi, a Rada Moskwy
pozbawiła ich praw. W 1918 roku na mocy decyzji Wydziału Administracyj-
nego Rady Moskwy budynek cerkwi pw. Zesłania Ducha Świętego na cmen-
tarzu św. Łazarza przejęła wspólnota staroobrzędowców, licząca 162 osoby.

W 1925 roku do Rady Moskwy zwróciła się grupa „odnowicieli” z pro-
śbą o przekazanie im budynku cerkiewnego w użytkowanie. Wydział Admi-
nistracyjny wnioskował do Prezydium Rady Moskwy o odrzucenie ich prośby,
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294 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 16, dział 15, sprawa 175, karta 1-5.

Święty Aleksy Mieczow,
proboszcz cerkwi św. Mikołaja

na Marosiejce



argumentując odmowę zbyt
małą liczebnością grupy.
W ten sposób jedynymi
gospodarzami gmachu stali
się staroobrzędowcy.

15/28 czerwca 1923
roku na cmentarzu św.
Łazarza pochowano zna-
nego moskiewskiego
kapłana starca, proboszcza
cerkwi św. Mikołaja
w Klonnikach na Maro-
siejce, ojca Aleksego Mie-
czowa. Zanim zakończył
swe życie nie raz przepo-
wiadał, że w dniu jego pogrzebu odbędzie się wielka uroczystość. Rzeczywiś-
cie, w przeddzień jego pogrzebu na wolność wypuszczono patriarchę Tichona.
To właśnie on wtedy wybrał się na cmentarz św. Łazarza i odśpiewał litanię
nad zmarłym kapłanem. Ponieważ świątynia Zesłania Ducha Świętego była
zawłaszczona przez „odnowicieli”, patriarcha nie wszedł do niej, okazując
w ten sposób wzgardę dla wichrzycieli295.

„Wieść o zamiarze patriarchy, by odwiedzić mogiłę powszechnie zna-
nego i cenionego kapłana rozniosła się po Moskwie już w przeddzień. Tysiące
ludzi napełniło cmentarz. Duchowieństwo od „odnowicieli” było zatrwożone
jak przyjąć patriarchę, jeżeli ten wejdzie do cerkwi. Najdostojniejszy jednakże
świątynię ominął, udając się wprost do mogiły protojereja. Patriarcha
pobłogosławił naród i skierował do niego pierwsze po odzyskaniu swobody
słowa: „Wyście zapewne słyszeli, iż pozbawiono mnie urzędu, lecz sam Pan
przywiódł mnie tutaj, bym z wami się pomodlił”. A cały cmentarz odpowie-
dział okrzykami: „Najdostojniejszy nasz, ukochany Ojcze, karmiący prawdą!”.
Wybuchu tak wielkiego entuzjazmu ludzkiego nie odnotował jeszcze żaden
patriarcha w Rosji. Ku patriarsze rzuciły się rzesze wiernych. Zarówno jego
czcigodną osobę, jak i jego faeton296 dosłownie zasypano kwiatami, całowano
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Świątynia Mądrości Bożej na cmentarzu Miusskim.
Zdjęcie z 1903 r.

295 Otiec Aleksiej Mieczow, Pariż 1970, s. 51-52.
296 Faeton – fantazyjny sportowy czterokołowy pojazd konny, ciągnięty przez jednego

lub parę koni. Charakteryzował się przesadnie dużymi kołami i bardzo lekkimi resorami oraz
niewielkim pudłem.



jego ręce, odzież… Przez
całe trzy godziny patriarchy
nie wypuszczano z cmenta-
rza, gdyż nieprzerwanym
strumieniem dążyła ku
niemu wciąż większa
i większa fala narodu, pro-
sząc o błogosławień-
stwo”297.

Na cmentarzu świę-
tego Łazarza znalazł też
wieczny odpoczynek wy-
bitny malarz rosyjski Wik-
tor Wasniecow298. Jego
prochy w czasie zniszcze-
nia cmentarza przeniesiono

na cmentarz Wwiedieński (Ofiarowania Pańskiego).
Cmentarną cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego zamknięto pod koniec

lat 20. XX stulecia. Po zamknięciu umiejscowiono w niej hotel robotniczy,
następnie pracownie Moskiewskiej Operetki. A w 1934 roku cmentarz osta-
tecznie zrównano z ziemią299. Obecnie po dawnym cmentarzu nawet ślad nie
pozostał. Na jego miejscu urządzono plac zabaw dla dzieci.

W 1771 roku w niewielkim oddaleniu od cmentarza św. Łazarza,
w Miussach, w czasie epidemii dżumy, w okolicy Wału Kamer-Kolegialnego
założono cmentarz Miusski. Drewnianą cerkiew cmentarną pw. męczennic
Wiary, Nadziei i Miłości oraz ich matki św. Zofii wzniesiono w dwa lata pó-
źniej. Obecnie istniejącą  cerkiew murowaną wybudowano w 1823 roku przy
finansowym wsparciu moskiewskiego kupca pierwszej gildii Iwana Kożew-
nikowa, właściciela leżącej nieopodal fabryki w Świbłowie300.
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297 A. Lewitin, W. Szarow, Oczerki po istorii russkoj cerkownoj smuty, Kiusnacht
1978, t. 2, s. 156.

298 Wiktor Michajłowicz Wasniecow (1848-1926) – malarz rosyjski, twórca obrazów
o tematyce baśniowej, mitologicznej i historycznej. Dzięki swemu przygotowaniu teologicz-
nemu w początkowym okresie życia artystycznego pisał także ikony.

299 Zob.: „Moskowskij Cerkownyj Wiestnik”, 1991, nr 19, s. 11.
300 N. Rozanow, O moskowskich gorodskich kładbiszczach, [w:] Duszepoleznoje cztie-

nije, Moskwa 1868.

Budynek uczelni im. imperatora Aleksandra II
na Placu Miusskim



W 1907 roku przy cerkwi Mądrości Bożej na cmentarzu Miusskim
w Zagajniku Marii z inicjatywy miejscowego kapłana Gieorgija Bogosław-
skiego otwarto pierwsze towarzystwo trzeźwości. O rozpoczęcie działalności
tego towarzystwa ubiegł się wcześniej u metropolity Moskwy i Kołomny
Włodzimierza biskup możajski, wikariusz eparchii moskiewskiej Serafin.

Zainicjowanie działalności Towarzystwa było doskonałą formą walki
z pijaństwem w Zagajniku Marii, gdzie istniało wystarczająco dużo karczem,
gospód, knajp, dokąd można było „wpaść na kieliszeczek”. Zlokalizowane
one były w miejscu, które powszechnie służyło do spacerów (a nawet hulanek)
ludu robotniczego. Wszystko razem było przyczyną szerzenia się  wśród miej-
scowej ludności nałogu nadużywania napojów wyskokowych.

W petycji ks. Gieorgija Bogosławskiego czytamy: „Do pisma dołączam
kopię z uchwałami Rady I Moskiewskiego Towarzystwa Trzeźwości o zamia-
rze otwarcia w miejscowości, przylegającej do  cmentarza Miusskiego, i na-
zywającej się Zagajnik Marii, pomieszczenia do przyjmowania nowych człon-
ków Towarzystwa i do prowadzenia pod mym kierownictwem pogadanek du-
chowo-moralnych z działaczami ruchu abstynenckiego, i pozwolenie Pana
Naczelnika Miasta na otwarcie pomieszczenia – z pełnym szacunkiem proszę
o arcypasterskie błogosławieństwo dla dzieła duchowego przewodniczenia
członkom Towarzystwa, walczącym z alkoholizmem, a także o to, byśmy
w otrzymanym pomieszczeniu mogli dla wstępujących organizować nabożeń-
stwa ku chwale Zbawiciela,
Matki Bożej, wielkiego mę-
czennika Pantelejmona,
świętego męczennika Boni-
facego, których ikony zos-
tały ofiarowane przez abs-
tynentów i znajdują się
w pomieszczeniu”.

W piśmie Naczelnika
Moskwy do miejscowego
księdza zawarte jest  po-
zwolenie na „organizowa-
nie przyjęć nowych człon-
ków w pomieszczeniach
Towarzystwa przy ulicy
Strzeleckiej, w pobliżu
cmentarza Miusskiego,
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Przybycie tramwaju parowego do Rogatki Miusskiej.
Zdjęcie z 1890 r.



w domu Fokina, a także na
urządzenie w tymże po-
mieszczeniu specjalnej ka-
plicy do duchowo-moral-
nych pogadanek duchow-
nego cerkwi Mądrości
Bożej na cmentarzu Mius-
skim, ojca Gieorgija Bo-
gosłowskiego z za-
strzeżeniem, by do po-
mieszczenia nie wpu-
szczano jednorazowo wię-
cej niż piętnaście osób”.

Do petycji dołączono
też statut I Moskiewskiego
Towarzystwa Trzeźwości,

napisany w 1904 roku. Jeden z rozdziałów statutu tak formułuje cele działal-
ności Towarzystwa:

„Najważniejszym celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie pijaństwu
wśród miejscowej społeczności, a zatem w miarę rozwoju działalności Towa-
rzystwa także poza granicami tej dzielnicy. Aby osiągnąć wyznaczony cel, To-
warzystwo, na podstawie stosownych pozwoleń, otwiera herbaciarnie,
stołówki, bezpłatne czytelnie, biblioteki; wydaje i rozprowadza wśród ludności
książki, broszury i ulotki o treści pouczającej, a w szczególności występujące
przeciw pijaństwu. Towa-
rzystwo organizuje pub-
liczne pogadanki, odczyty
i inne pożyteczne dla zdro-
wia inicjatywy. Bezpłatne
czytelnie Towarzystwa
otwierane są wyłącznie na
podstawie zatwierdzonego
przez  Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych 15 maja
1890 roku regulaminu
bezpłatnych czytelni ludo-
wych i trybu nadzoru nad
nimi, a urządzenie bibliotek
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Budynek uczelni im. Mikołaja II na Placu Miusskim

Miusska zajezdnia tramwajowa. Zdjęcie z 1909 r.



Towarzystwa winno być
ściśle skorelowane z prze-
pisami z 5 stycznia 1884
roku dotyczącymi otwiera-
nia i utrzymania bibliotek
publicznych oraz gabine-
tów do czytania.

Upowszechnianie
wśród ludu książek, broszur
i ulotek, a także organizacja
pogadanek i odczytów
przez Towarzystwo może
odbywać się  nie inaczej jak
za każdorazowym specjal-
nym pozwoleniem odpo-
wiednich władz i pod wa-
runkiem przestrzegania
rządowych rozporządzeń
w tym przedmiocie”.

W szeregi Towarzy-
stwa wstępowali przedsta-
wiciele różnych różnych stanów wyznania prawosławnego. Dochody organi-
zacji pochodziły ze  składek członkowskich i jednorazowych darowizn za-
równo członków, jak i instytucji dobroczynnych. Były to zarówno darowizny
pieniężne, jak i różnego rodzaju dary w naturze. Celem zwiększenia przycho-
dów Rada Towarzystwa miała prawo do organizowania wieczorów literacko-
muzycznych, koncertów, spektakli teatralnych, zabaw ludowych. „Maskarady,
przedstawienia jarmarczne, prezentacja sceniczna opowiadań, wierszy, kuple-
tów dozwolona jest wyłącznie na podstawie pozwolenia miejscowego kierow-
nictwa policji, z zastrzeżeniem, iż na scenie można pokazywać wyłącznie te
utwory, inscenizować tylko te opowiadania, wiersze, kuplety, które zostały
dopuszczone przez cenzurę dramatyczną przy Głównym Urzędzie do spraw
Publikacji. Podczas organizowania odczytów literackich, nawet pomimo ofi-
cjalnego zezwolenia cenzury, należy uzyskać pozwolenia opiekuna okręgu
szkolnego”301.
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Na przełomie XIX i XX w. w słabo zaludnionej części
miasta, w pobliżu Rogatki Twerskiej powstało nowe, kultu-
ralno-naukowe centrum miejskie – Plac Miusski. W latach
1898-1915 wybudowano tam szereg budynków z przeznacze-
niem na uczelnie wyższe, co przydało temu miejscu jedno-
znacznego charakteru naukowego.

Centralnym punktem zabudowy był zwieńczony przez dwa-
dzieścia jeden kopuł sobór pw. Aleksandra Newskiego według
pomysłu architektonicznego Aleksandra Pomierancewa.
Świątynia mogła pomieścić jednorazowo sześć tysięcy osób.

301 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 549, sprawa 48.



Miejscowość Miusy
sąsiadowała z Zagajnikiem
Marii od strony Słobody Bu-
tyrskiej. Przez długi czas
znajdowały się tutaj wy-
łącznie puste pola, stykające
się od zachodu z ogrodami
Twerskiej Słobody Poczto-
wej, od wschodu z zabudo-
waniami Nowej Słobody
Dmitrowskiej, od południa z
warsztatami słobody mist-
rzów rusznikarstwa, od
strony północnej zaś z Wa-
łem Kamer-Kolegialnym. Tę
dość rozległą przestrzeń wy-
korzystywano już to dla wy-
pasu rogacizny, już to na łąki.

Do Rogatki Mius-
skiej od strony Kremla można się było dostać „ulicą Twerską, w pobliżu mo-
nasteru Matki Bożej Bolesnej, następnie skręcić na prawo do ulicy Mała Dmit-
rowka, podążając wprost do rogatki ulicą Nowosłobodzką”.

„Najprawdopodobniej nazwa Rogatki Miusskiej wywodzi się od sta-
rego, tatarskiego narzecza. Warto zauważyć, iż podobną nazwę nosi rzeka
w guberni jekaterynosławskiej302. Jej dolny bieg w pobliżu Taganrogu303 i przy
limanie Morza Azowskiego nosi nazwę Miusski.
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Widok od strony Rogatki Miusskiej (Miussko-Butyrskiej)
w stronę ulicy Nowosłobodzkiej i soboru żeńskiego

monasteru Matki Bożej Bolesnej.
Zdjęcie z 1899 r.

302 Gubernia jekaterynosławska – bardzo zróżnicowana pod względem narodowoś-
ciowym jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego, obejmująca teren dzisiejszego
Donbasu i okręgu Mariupola (Ukraina Wschodnia). Została zlikwidowana podczas reformy
administracyjnej Ukraińskiej SRR w 1925 r.

303 Taganrog – portowe miasto rosyjskie nad Morzem Azowskim, ok. 300 tys. miesz-
kańców, pierwsza, założona przez Piotra Wielkiego baza floty wojennej, ważny ośrodek
handlu i przemysłu (od XIX w.), a także ośrodek akademicki. Miejsce urodzenia Antoniego
Czechowa, wybitnego pisarza i dramaturga rosyjskiego, Witolda Rowickiego, wybitnego pol-
skiego dyrygenta oraz Sokratesa Starynkiewicza, jednego z najwybitniejszych prezydentów
Warszawy.



Wspomniana rogatka nosi podwójną nazwę, ponieważ przy niej swój
początek ma droga Dmitrowska, również i rogatkę nazywa się Dmitrowską.
W okolicach rogatki zabudowa miejska – na lewo Plac Miusski, na prawo
cmentarz św. Łazarza; za granicą miasta, w pobliżu rogatki stary cmentarz
Miusski, dalej rzeczka Ramienka, przecinająca drogę Dmitrowską. Miejsco-
wości przy drodze Dmitrowskiej: Słoboda Butyrska, wieś Lichabory”304.

Od niepamiętnych czasów na Placu Miusskim sprzedawano drewno.
Plany Moskwy z połowy XIX wieku na terenie obecnego placu odnotowywały
halę drzewną, rynek leśny i niewielki
staw Miusski. Przez długi okres czasu
miejsce to było nieuporządkowane, do-
póki w XIX wieku nie dokonano prób
nadania placowi bardziej cywilizowa-
nego wyglądu.

„Miusski plac Leśny, wchodzący
w skład dzielnicy Suszczewskiej,
z uwagi na swój nieuregulowany kształt
sprawia wrażenie nader wielkiego,
w porównaniu zwłaszcza z autentycz-
nymi potrzebami” – odnotowywały
w sprawozdaniach władze miejskie.
Przeto za zgodą generała-gubernatora
Arsienija Zakrewskiego część ziemi,
jaka pozostała po regulacji terenu, tra-
fiła do miejscowych właścicieli. Pod
koniec XIX wieku władze miejskie po-
stanowiły oddać ten obszerny, położony
blisko centrum plac pod zabudowę,
więc w latach dziewięćdziesiątych geo-
deci miejscy sporządzili  nowy plan za-
gospodarowania, wytyczając kilka ulic
i zaułków, które przyjęły nazwę Miusskich pod różnymi numerami, zosta-
wiając w centrum niewielki plac pod skwer. Jednak zabudowa tego terenu roz-
poczęła się jeszcze wcześniej, zanim plany zostały zatwierdzone305.
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Sobór św. Aleksandra Newskiego
na Placu Miusskim, ufundowany dla uczczenia

zniesienia pańszczyzny przez
imperatora Aleksandra II

19 lutego 1861 r.

304 Ukazatiel dorog ot Kremla Moskowskogo, Moskwa 1839, s. 1-3.
305 S. Romaniuk, Po ziemliam Moskowskich sioł i słobod, cz. 1, Moskwa 2001.



Elementem charakterystycz-
nym Placu Miusskiego przed 1917
rokiem był sobór pw. św. ks. Ale-
ksandra Newskiego. Wzniesiono
go dla  upamiętnienia wiekopom-
nego wydarzenia – uwłaszczenia
chłopów306. 5 czerwca 1861 roku,
w roku uwłaszczenia, powołano ko-
mitet do spraw zbiórki pieniędzy na
budowę soboru. Zbiórka trwała
długo – dopiero pod koniec lat
dziewięćdziesiątych XIX stulecia
zdołano uzbierać potrzebną sumę.
Opracowanie projektu świątyni po-
wierzono akademikowi, architek-
towi A. N. Pomierancewowi. Miała
to być  ogromna świątynia o wyso-
kości 32 sążni (około 70 metrów),
typu bezfilarowego, zwieńczona 21
kopułami. Wewnątrz miał być
napis, objaśniający przyczyny jej
wzniesienia. Na patrona wybrano
wzór wierności wierze prawosław-
nej, świętego kniazia Aleksandra
Newskiego, niebiańskiego wspo-
możyciela imperatora oswobodzi-
ciela Aleksandra II. Na miejsce bu-
dowy świątyni miasto wyznaczyło
niezabudowany Plac Miusski.
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306 Uwłaszczenie chłopów nastąpiło w wyniku reformy Aleksandra II, która weszła
w życie w 1861 r. W jej wyniku wolność osobistą i obywatelską odzyskało ponad 22 miliony
przedstawicieli klasy chłopskiej, którzy otrzymali prawo do dowolnego przesiedlania się, prze-
chodzenia do stanu mieszczańskiego czy kupieckiego, a nawet  do kształcenia. Mimo niewątpli-
wego postępu w kwestii chłopskiej, wspomniana reforma przyniosła raczej opłakane skutki:
celem wykupu ziemi i podejmowania własnej aktywności chłopi musieli zaciągać pożyczki,
których nie mogli spłacić, co powodowało zadłużenie wsi i zagrożenie braku powodzenia re-
formy. Wśród ludności wiejskiej nie wykształciła się też świadomość obywatelska, a zatargi
z chłopami pańszczyźnianymi wprowadzały brak równowagi w gospodarce rolnej.

Prośba wspólnoty parafialnej o pozwolenie 
na dokończenie budowy cerkwi 

św. Aleksandra Newskiego 
na Placu Miusskim, skierowana

do Wszechrosyjskiego Centralnego 
Komitetu Wykonawczego. 1925 r.



Położenie kamienia węgiel-
nego pod budowę świątyni odbyło
się 22 września 1913 roku. Metropo-
lita moskiewski Włodzimierz pod-
kreślił w swoim słowie, iż zakładana
cerkiew nie jest zwykłą świątynią,
lecz zgodnie z dawną ruską tradycją,
jest cerkwią pomnikiem307.

Nie zważając na trudności
okresu wojennego, przed  1917 ro-
kiem budowa w stanie surowym
była niemal ukończona: wzniesiono
ściany, ustanowiono kopuły. W dniu
16 listopada 1915 roku poświęcono
znajdująca się w podziemiach bu-
dowli głównej niewielką cerkiew
pw. św. Tichona zza Donu.

Po przewrocie bolszewickim
nowe władze Moskwy starały się
wszelkimi siłami nie dopuścić do za-
kończenia budowy, pod różnymi
pretekstami spowalniając tempo
prac, a zwłaszcza wymyślając wciąż
nowe, byle nie sakralne, sposoby
wykorzystania budynku, co jasno
wynika z podania Rady Parafialnej społeczności niedokończonej cerkwi Ale-
ksandra Newskiego na Placu Miusskim do Wszechrosyjskiego Centralnego
Komitetu Wykonawczego: „Na Placu Miusskim znajduje się wspaniały, choć
niedokończony budynek świątynny w stylu romańsko-bizantyjsko-ruskim,
według projektu architektonicznego akademika A. N. Pomierancewa. W okre-
sie od września 1913 do 1919  roku nieprzerwanie trwały prace wokół budowy
świątyni. W tym czasie dokonano zasadniczej sprawy: zakończono prace mu-
rarskie w całej świątyni wraz ze sklepieniami, łukami i bębnami kopuł. Na-
stępnie, po pokryciu blachą głównej kopuły cerkwi, prace przerwano. Na po-
lecenie Rady dzielnicy Krasnopriesnienskiej z placu budowy zabrano niemal
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Odpowiedź odmowna z wydziału
zagospodarowania miasta Przedsiębiorstwa Gos-
podarki Komunalnej na prośbę grupy wiernych o

zezwolenie do dokończenia 
budowy cerkwi pw. Aleksandra Newskiego 

na Placu Miusskim. 1925 r.

307 S. Romaniuk, Moskwa. Utraty, Moskwa 1992, s. 300-302.



600 pudów blachy na pokrycie dachowe, 8 pudów gwoździ, 15 pudów bieli
cynkowej. Rok później, w 1921 roku ze względu na niezwyczajną okazałość
świątyni i groźbę wstrzymania prac Moskiewski Państwowy Wydział Budow-
nictwa przejął na siebie sprawy budowlane. Za środki państwowe, w przeciągu
czterech miesięcy (od listopada 1921 roku do lutego 1922 roku włącznie) wy-
konano drewniane schody celem umożliwienia wejścia na wierzch świątyni
i rozpoczęto, acz nie dokończono, połać dachową nad niepokrytymi blachą
półkopułami ołtarzowymi. W kwietniu 1922 roku, z uwagi na brak finansów,
instytucja państwowa dalszą budowę przekazała Parafialnemu Komitetowi
Budowy Świątyni. Dzięki ofiarności parafian udało się oszalować i pokryć
blachą od strony wschodniej (na długości 20 sążni) 7 półkopuł ołtarzowych,
wykonać drewniane zadaszenia do odprowadzenia wód deszczowych od
północnej i wschodniej strony świątyni; niemal we wszystkich kopułach de-
skami zabito otwory, chroniąc w ten sposób świątynię przed przedostaniem
się opadów atmosferycznych do wnętrza budynku. Jednakże, gdy na wiosnę
1923 roku Komitet Parafialny wystosował do naczelnika Wydziału Usług
Budowlanych podanie o pozwolenie na pokrycie kopuł cerkwi, zgody nie
otrzymał.

Od tego czasu podejmowane były próby wykorzystania budynku
świątynnego na inne cele niż religijne. W styczniu 1924 roku Archiwum Cen-
tralne przejęło świątynię do założenia tam biblioteki imienia Rewolucji Paź-
dziernikowej. Do lipca 1924 roku główna część świątyni, gdzie latem  odpra-
wiały się nabożeństwa, pozostawała zamknięta; wiernym zostawiono część
cerkwi w podziemiach. Jednakże w lipcu 1924 r.  archiwum zrezygnowało
z budynku, przekazując klucze proboszczowi. Następnie 2 lipca 1924 roku
Wydział Usług Budowlanych przesłał na ręce Komitetu Budowy Soboru
Miusskiego pismo treści następującej: „Stosownie do przeprowadzonych roz-
mów Wydział prosi o podjęcie starań (…) o dokończenie budowy cerkwi,
przedstawiając plan prac oraz terminarz ich realizacji. Podpisał naczelnik (...)
Babicz”.

Gest naczelnika w parafii przyjęto z radością. Wkrótce za pośrednic-
twem Komitetu Budowy Świątyni zwrócono się do Wydziału Usług Budow-
lanych z deklaracją o pełnej gotowości do kontynuacji budowy oraz przedsta-
wiono plan prac. Jednak odpowiedzi na to pismo do dnia dzisiejszego nie
otrzymano. W wyniku rozlicznych przeglądów dokonywanych przez nie mniej
licznej komisje niedokończona świątynia miała być przeznaczona na  garaż
samochodowy, na miejsce kursów instruktorskich itp. Pojawiła się nawet ko-
misja badająca wytrzymałość murów świątyni, by je rozebrać w celu odzys-
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kania cegły z przeznacze-
niem jej na kruszywo bu-
dowlane. Ostatnią propo-
zycją moskiewskiego
Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej była bu-
dowa krematorium, jednak
Państwowa Komisja Plano-
wania odrzuciła wniosek.

W ten sposób minęły
dwa lata na okresowych ba-
daniach, które  nie przy-
niosły pożądanych rezulta-
tów. Przez dwa lata Para-
fialny Komitet Budowy
Świątyni nie miał możli-
wości prowadzenia prac
budowlanych, więc budy-
nek niszczał. Pokrywająca
kopuły blacha pordzewiała,
rusztowania nienakrytych
kopuł pogniły, drewniane
zadaszenia kopuł zerwał
wiatr, całe pokrycie da-
chowe straciło swój blask, rusztowania na wierzchu świątyni przechyliły się
i wymagają remontu, zabezpieczenia otworów okiennych poodpadały, portale
w cerkwi się popsuły itd.

Te dwa lata zastoju budowlanego przyniosły niepowetowaną szkodę.
W odniesieniu do tak wspaniałej świątyni szkoda ta wydaje się wołaniem o po-
mstę do nieba...

Zbadanie stanu technicznego cerkwi, dokonane przez architekta
A. F. Meisnera 29 lipca 1921 roku dało mu możliwość przedstawienia na po-
siedzeniu  Rady Sekcji Architektów Komitetu Technicznego MKGS nastę-
pującej opinii:

„Świątynia jako budowla prezentuje się okazale z uwagi na swe roz-
miary. Reprezentuje śmiały profil projektowy i zamysł architektoniczny: zarys
sklepienia łukowego nie wymaga zastosowania kolumn, jego części tworzą
harmonijny układ, na złączach wkomponowano niewielkie kopuły; także we-
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Fragment planu stołecznego miasta Moskwy,
podzielonego na 50-sążniowe kwadraty. Na planie widać

Rogatkę Miusską, Plac Miusski i gmach 
więzienia gubernialnego. 1843 r.



wnętrzne dekoracje malar-
skie reprezentują znaczny
poziom artystyczny.
Zważywszy na wskazane
wyżej charakterystyczne
cechy świątyni można po-
wiedzieć, iż jest ona
milczącym krzykiem dosto-
jeństwa, które mocno prze-
mawia o swej wielkości
i swoim cierpieniu. Z tego
powodu należy zrobić
wszystko, aby ją ocalić.
Niech czeka na lepszy czas.
Dlatego niech ręce robotni-
cze bez zwłoki nie rozbu-
dowują już gmachu, lecz
dokończą go w takim sta-
nie, w jakim jest obecnie”.

Wydział Architektury
i Sztuki Ludowego Komi-
sariatu Oświaty w piśmie
do Kolegium ds. Muzeów
z dnia 18 grudnia 1920

roku zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wstrzymania pilnych robót
w świątyni: „Należy wziąć pod uwagę monumentalny charakter cerkwi na
Placu Miusskim, należy zabezpieczyć ją od  dewastacji, tym bardziej że
świątynia ta obsługuje znaczny obszar. Zawalenie się jakiejś jej części może
pociągnąć za sobą znaczne ofiary w ludziach.

Rzeczywiście, budynek znajduje się w takim stanie, że nawet nieobez-
nany ze sprawą obserwator, dla którego architektura jest rzeczą obcą, z całą
pewnością zauważy, iż wstrzymanie prac budowlanych groziłoby niebezpie-
czeństwem. Świątynia posiada 21 kopuł, a tylko pięć z nich pokryto blachą;
ma 130 otworów okiennych, pozbawionych ram, przez które opady atmosfe-
ryczne dostają się do wnętrza budynku. Gdyby w ciągu tych dwu lat parafialny
komitet budowy podjął prace, kopuły świątyni byłyby już zabezpieczone, po-
kryte blachą i pomalowane, dach nad całą cerkwią też by ukończono, a w tym
roku przystąpiono by do wyrobu ram.
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N. D. Owierczenko. Na planie widać Rogatkę Miusską
(Butyrską), Plac Miusski wraz z placem targowym 

przeznaczonym do handlu drewnem, gmach więzienia
gubernialnego i cmentarz Miusski. 1866 r.



Świątynia, w której liturgia sprawowana jest zaledwie w dwu kaplicach,
została przekazana wspólnocie parafialnej 1 kwietnia 1919 roku. Zgodnie
z umową grupa wiernych, przyjmując budynek cerkiewny, odpowiada za jego
niepodzielność i nienaruszalność (z obowiązkiem jego remontowania). Opie-
kując się cerkwią jako mieniem narodowym wspólnota parafialna uniżenie
prosi Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy o zezwolenie dla Pa-
rafialnego Komitetu Budowlanego  na dokończenie budowy,  jednocześnie
nie czyniąc Komitetowi przeszkód w dziele zbiórki środków finansowych na
dokończenie świątyni wyłącznie podczas odprawiania liturgii w świątyniach
miasta Moskwy, a jeśli będzie możliwość – w świątyniach całej Federacji Ro-
syjskiej.

Miejscowa wspólnota parafialna ma nadzieję nie zawieść zaufania
władz, będąc w gotowości, ze szczególną energią, pod odpowiedzialnym nad-
zorem architekta doprowadzić budowę świątyni do końca, zdążając do celu
powolnym, lecz słusznym krokiem. Moskwa, 15 kwietnia 1925 roku”.

W odpowiedzi na inicjatywę parafian wydział zagospodarowania miasta
Moskiewskiej Gospodarki Komunalnej skierował swe stanowisko do Prezy-
dium Rady Moskwy: „Powracając do sprawy starań rady parafialnej i para-
fialnej społeczności nieukończonej świątyni Aleksandra Newskiego na Placu
Miusskim miasta Moskwy, Moskiewska Gospodarka Komunalna zwraca
uwagę, iż wskazana świątynia jeszcze nie otrzymała ostatecznego wyglądu
ani wyrazu artystycznego, lecz już teraz, na tym etapie prac można wyraźnie
zauważyć, iż nie może być ona ozdobą miasta, szczególnie gdy weźmie się
pod uwagę, że sprawowanie cerkiewnych obrzędów będzie przeszkadzać
w urządzeniu  okalającego świątynię z każdej strony skweru. Ponadto dźwięki
cerkiewnych dzwonów rozchodzące się po całym placu przeszkadzać będą
działalności znajdujących się dokoła placówek naukowych (fakultet robotni-
czy308 imienia Swierdłowa, Instytut Fizyczny i inne). Budynek na Placu Mius-
skim należy wykorzystać pod placówkę naukową lub kulturalną, bo cerkwi
w Moskwie jest dostatek i zajmują one najlepsze miejsca w mieście. Na pod-
stawie przedstawionego wyżej stanowiska, Moskiewska Gospodarka Komu-
nalna proponuje wniosek grupy wiernych z cerkwi Aleksandra Newskiego
o pozwolenia na dokończenie budowy odrzucić”309.
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308 Tak zwany rabfak, czyli przyspieszone kursy dla robotników w zakresie szkoły
średniej (przypis tłumacza).

309 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 66, dział 11,
sprawa 1942, karty 2-12.  



Wspaniały gmach niedokończonej cerkwi przetrwał do 1940 roku.
Wtedy zaczęto go stopniowo niszczyć, dopóki nie zniszczono go ostatecznie
w roku następnym. W pobliżu Placu Miusskiego zachowała się ulica św. Ale-
ksandra Newskiego, przypominająca o stojącym tu niegdyś soborze i drama-
tycznych wydarzeniach doby radzieckiej. Bezlitosny miecz pozbawionego
wiary, bezbożnego ateizmu nadludzką siłą skierował się przeciw temu wszyst-
kiemu, co było bliskie i drogie sercu każdego obywatela Rosji. A do naszych
czasów przetrwały milczące świadectwa tamtych dni, dni ludzkiego cierpienia,
naznaczone czerwoną gwiazdą budowle, zabytki architektury i sztuki.

Przetrwały, bądź odrodziły się też pamiątki wzlotów ducha i wielkości
osoby ludzkiej, światła na dziejowym horyzoncie, czyli świątynie, które na
pierwszej linii duchowego frontu starały się odpowiadać potrzebom ducho-
wym, podnosiły je i swym pięknem ozdabiały miasto, by umocniony wiarą
lud umiał prowadzić Rosyjskie Państwo ku pomyślności, ukierunkowując
mentalność narodu i całokształt jego kultury, zapobiegając kryzysom państwo-
wym, gospodarczym, ekonomicznym, zapewniając stabilność powszedniego,
przepracowanego z Bogiem dnia.
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Poszczególne etapy rosyjskiej historii potwierdzają, w jaki sposób
oddzielne, acz skonsolidowane elementy stają się niepodzielną całością, jak
to się początkowo zdarzyło z nieokrzepłym Księstwem Moskiewskim, które
stało się wkrótce Wielkim Państwem Rosyjskim, leżącym nad trzynastoma
morzami i trzema oceanami, którego stolica Moskwa to jedno z największych
miast w skali światowej, typowa megapolis310. Stolica ta wchłonęła liczne
okoliczne osady, szczęśliwym trafem znajdujące się obok siebie. Dzięki temu
drogi stały się ulicami i prospektami, a osady i wioski311 – rejonami i dzielni-
cami wielkiego miasta.

„Aby dostać się z Kremla na Drogę Troicką (Jarosławską), bezwarun-
kowo należało dotrzeć do Rogatki Troickiej (Krzyżowej). Rogatka ta znajdo-
wała się na północny wschód od Kremla. Po drodze z Kremla wypadało jednak
przejechać przez bramę i ulicę św. Mikołaja, a w Kitaj-gorodzie przez bramę
św. Włodzimierza, by w ten sposób dojść do ulicy Srietieńskiej, którą należało
wjechać pod Basztę Suchariewską, by następnie ulicą Pierwszą Mieszczańską,
co wiedzie do Rogatki Troickiej, osiągnąć cel pożądany, miejsce zwane „Przy
Krzyżu”.

W okolicach tejże rogatki było rozwidlenie dróg: szlak lewy wiódł do
Ostankina, szlak prawy mijał Cmentarz Piątnicki, za którym w oddali widniał
wodociąg Mytiszcze, schodzący w tym miejscu pod ziemię, oraz rzeczki Pie-
rechorka i Jauza.

310 Megapolis (z gr. dosłownie „ogromne miasto”, inna stosowana nazwa megalopo-

lis) – rozbudowana struktura urbanistyczna, wielkie, przestrzenne układy osadnicze powstające
w wyniku łączenia się rozległych peryferyjnych sfer zabudowy jednorodzinnej i związanych
z nią usług rozwijających się wokół aglomeracji i dużych miast. Potocznie nazywa się w ten
sposób silnie zurbanizowany, powiązany funkcjonalnie i komunikacyjnie obszar dwu lub wię-
cej aglomeracji. W języku rosyjskim termin ten stosuje się do każdego wielkiego miasta, roz-
wijającego się po przyłączeniu doń okolicznych wsi i miasteczek (przypis tłumacza).

311 Autor wskazuje w tym rozdziale na rozróżnienie: sioło – osada, gdzie znajdowała
się cerkiew prawosławna, wioska – dieriewnia, mała, wcześniej z drewnianą zabudową wieś
bez świątyni.



Za rogatką zaczynała się wielka Droga Troicka, wiodąca dalej na
północny wschód: 36 wiorst drogi przebiegało przez powiat moskiewski, który
to teren dawniejszym czasem nosił nazwy:

1) Stan Manatina, Bykowa i Korowina;
2) Stan Droga Łowiecka;
3) Stan Radoneski, do którego należała Ławra Troicka.
Wskazaną drogę nazywano też Siergijewską, z uwagi na znajdujący się

nieopodal niej monaster św. Sergiusza; a od leżących przy trakcie z Moskwy
miast określano ją jako Drogę Perejasławską, Rostowską, Jarosławską, Ar-

changielską. Wzdłuż
Drogi Jarosławskiej, na
terenie powiatu mo-
skiewskiego znajdowały
się też ważne osady:
sioło Aleksiejewskie,
wioska Rostokino, Małe
Mytiszcze (wioska),
Wielkie Mytiszcze
(sioło), wioska Tara-
sowka, sioło Puszkino
czy Nowa Wieś oraz
inne, znajdujące się już
w powiecie dmitrow-
skim”312.

Znajdujące się
przy drodze Troickiej sioło Aleksiejewskie wyróżniła historia, bo w XVII
wieku car założył tu swą rezydencję. Car Aleksy Michajłowicz zatrzymywał
się w tutejszym pałacu, wracając z pielgrzymki do Ławry Troicko-Siergijew-
skiej. Zgodnie z przekazami ustnymi, zatrzymywał się tutaj też dla odpo-
czynku po polowaniach, które zazwyczaj organizował w Sokolnikach. A pałac,
wzniesiony wcześniej niż cerkiew w Aleksiejewskim, znajdował się po jego
wschodniej stronie, usytuowany w kierunku Sokolnik.

W księdze rozporządzeń pałacowych z 1674 roku zapisano, iż 8 grudnia
tegoż roku car wraz z całą rodziną wyjeżdżał „rozerwać się” (na polowanie)
do sioła Aleksiejewskiego, gdzie zorganizowano „wczesny posiłek”.
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312 Ukazatiel dorog ot Kremla Moskowskogo, Moskwa 1839, s. 4-5.

Ławra Troicko-Siergijewska.
Malarz Fiodor Aleksiejew. 1799 r.



Piotr I w wieku mło-
dzieńczym, wracając z matką
i bratem Iwanem z Ławry Tro-
icko-Siergijewskiej do Mos-
kwy, został napotkany przez
oddział strzelców, którzy
wcześniej zdezerterowali, teraz
jednak, przynosząc broń na po-
twierdzenie swego nawrócenia,
wyrazili skruchę. Wszyscy
otrzymali carskie przebaczenie.

Współcześni badacze
przypuszczają, iż historia sioła
korzeniami swymi sięga daleko
głębiej, niż przypuszczano. Na
tym miejscu mogła istnieć po-
czątkowo wioska Oleksiejewska, wspomniana w dokumentach z czasów wiel-
kiego księcia Wasyla I (1406 rok). Wioska ta wkrótce przypadnie w udziale
jego księżnej, Zofii Witoldownej: „A kniahini mojej dałem z siół moskiew-
skich Oleksiejewskie w 1407 roku; przeszła ona na własność tłumacza met-
ropolity Mitiaja, a następnie znamienitego bojara F. A. Świbły”.

W połowie XV wieku miejscowość należała do Monasteru Czudow-
skiego. Istnieje przekonanie, iż wioską rychło zawładnął jeden z opiekunów
monasteru Z. W. Kopytow. Przypuszczalnie właśnie ze względu na nazwisko
kolejnego właściciela, nie tylko wioskę, lecz i późniejszą, wyrosłą z niej osadę
nazwano Kopytowo, jak również rzeczułkę, nad którą leżała.

W 1621 roku na podstawie ukazu cara Michała Fiodorowicza wioskę
Kopytowo podarowano „wybawicielowi Ojczyzny”, jak tytułowano kniazia
Dymitra Trubeckiego, jednego z bohaterów wydarzeń 1612 roku. Na ten za-
szczytny tytuł zasłużył on sobie uwolnieniem Moskwy od polskich najeźdź-
ców. Prawdopodobnie w tym czasie pojawiła się też cerkiew. Po śmierci Tru-
beckiego wioska przeszła pod opiekę cesarskiego dworu313.

W 1803 roku osadę Aleksiejewską oglądał i opisał jeden z najznakomit-
szych historyków rosyjskich Nikołaj Karamzin: „W ciągu kilku minut przed
oczami naszymi rozpostarło się sioło Aleksiejewskie, nazwaniem swym przy-
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Wiosenna pielgrzymka carycy za panowania 
cara Aleksego Michajłowicza.

Malarz Wiaczesław Szwarc. 1868 r.

313 Pamiatniki architiektury Moskwy. Tierritorija mieżdu Sadowym kolcom i granicami

goroda XVIII wieka, Moskwa 1998, s. 220-221.



wodzące na pamięć cara Aleksego
Michajłowicza, który prowadził
Rosję ku wielkości i sławie. A tam,
przed wzrokiem naszym, jeszcze
bardziej znamienity się jawi po-
mnik dawnej przeszłości: stary
pałac, gdzie zawsze car się zatrzy-
mywał, powracając z pielgrzymki
do Monasteru Troickiego, aby się
przygotować do uroczystego poja-
wienia się w stolicy.

Pospieszyłem, by poznać
wspaniały ten gmach, kto wie, czy
nie najstarszy z wszystkich drewnia-
nych zabytków Rosji. A gmach to
niewysoki, lecz długi na sążeń jedną
i trzydzieści. Po lewej stronie, od
Moskwy patrząc, były komnaty car-
skie, po prawej mieszkały carskie
córki, pośrodku zaś caryca…
Ściany nadgryza już ząb czasu, lecz
ośmieliłem się wkroczyć do domu,
przemierzając go w całej długości.
A czyniłem to, jeśli nie z lubością, to
na pewno z najwyższym ukontento-
waniem. Piece wszędzie ogromne,

z różnorodnymi, po części alegorycznymi postaciami na kaflach. Piękność wnęt-
rza skromniejsza, nie nadwerężająca skarbca cesarskiego: sufity i ściany wybite
białym płótnem, a drzwi (i to jedynie w komnatach carskich) wyłożone czerwo-
nym suknem i zaopatrzone w blaszane rygle. Okna zaś pomalowane na zielono.

Jąłem sobie wyobrażać naszego dobrego, rosyjskiego cara, zasia-
dającego tutaj pośród swoich, choć lepiej byłoby powiedzieć, przed samymi
swoimi; tu i najważniejsi bojarzy się zjawiali, by stojąc przy drzwiach nawie-
dzić pana, siadając jedynie wtedy, gdy radę sprawowano lub posiłek jedzono,
a to wyłącznie przy oddzielnym stole.

Niestety, nader mało znamy starożytne obyczaje, to zaś, co znamy,
w znamienitej większości od obcych pochodzi. Będąc w Rosji, opisywali je,
jak to czynił na przykład Herberstein, Petrejusz, Olearius, Margeret czy inni.
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Dymitr Timofiejewicz Trubecki, w okresie wiel-
kiej smuty był jednym z organizatorów i dowódców
pierwszego pospolitego ruszenia. Po zjednoczeniu
z wojskami drugiego pospolitego ruszenia oswobo-
dzono Kitaj-gorod i Kreml od wojsk polsko-litew-
skich. Wraz z kniaziem Dymitrem Pożarskim stanął
na czele rosyjskiego rządu tymczasowego. Na Sobo-
rze Ziemskim w 1613 roku był brany pod uwagę jako
jeden z pretendentów do tronu



Twórcy latopisów naszych nie podejrzewali nawet, iż oblicze czasu naj-
lepiej się odbija w jego obyczajach, nie brali pod uwagę, iż te obyczaje jednak
się zmieniają, giną, stając się rzeczą ciekawą dla następnych stuleci. (…) Zda-
rzyło mi się widzieć zabytki obcej, starożytnej architektury, lecz pałac cara
Aleksego Michajłowicza daleko bardziej przyciągał mą uwagę, a przede
wszystkim serce. Z niepojętą i trudną do wysłowienia przyjemnością
oglądałem to wszystko, co zachowało się jeszcze ze starożytnej Rusi; z nie-
uzasadnioną radością chwytałem za klamkę drzwi carskich, starając się wy-
obrazić sobie, że niegdyś te same drzwi otwierał rodziciel Piotra Wielkiego,
a może kanclerz Matwiejew lub mój bezpośredni przodek, który służył carowi.
Tak rozmyślałem, a żywiej pulsowała w żyłach moich rosyjska krew…

Z okien pałacowych nie dojrzysz zbyt wielu uroków miasta, lecz praw-
dopodobnie znajdujące się tu ogrodzenie (po jego słupach zostały gdzienie-
gdzie jeszcze doły w ziemi), nie pozwalało i tego zobaczyć. W dawnych cza-
sach lubiano żyć otwartym sercem, a nie w otwartym domu. Tuż pod oknami
rosną dwie brzozy, z których jedna swe korzenie zapuściła tuż pod samym
domem – to zapewne caryca Natalia Kiryłowna je posadziła! Druga ściana
pozbawiona jest okien, ale ma za to drzwi, do sadu wiodące czy też do ogrodu,
którego największą zapewne ozdobą były słoneczniki (podobny smak ogrod-
nictwa odnajdziemy i teraz w sadach kupieckich na rosyjskiej prowincji).
Teraz gęstnieją tu tylko jarzębiny, malinowe i porzeczkowe krzaki, a tak są
stare, iż zapewne córki cara mogły z nich jeszcze spożywać jagody.

Pozostały nawet szczątki dwu bani, do których nierzadko zjeżdżano
z Moskwy, nawet zimą,
jak się tego dowie-
działem od staruszków,
znawców rosyjskich
podań i przekazów.

Wokół pałacu nie
zachował się ani jeden
budynek, prócz piwnicy,
gdzie nie tylko lód, ale
nawet śnieg nie topnieje
aż do późnej jesieni,
dzięki czemu car zawsze
mógł pić chłodny miód
nawet w środku lata!
Lubił on Aleksiejewskie,

297

Osady Aleksiejewka, Rostokino, Ostankino, Władykino

Zabawa ludowa w siole Aleksiejewskim.
Autor nieznany. Lata czterdzieste XIX w.



chociaż, między nami,
miejsce to mało intere-
sujące – wszędzie gładko
i równo, a po lewej stro-
nie widny zagajnik sos-
nowy.

Duża cerkiew mu-
rowana, ufundowana
także przez cara Aleksego
Michajłowicza. Pałac od
niej niedaleko. Oby naru-
szył je wyłącznie ząb
czasu, lecz nigdy ręka
człowieka! U nas bowiem
niewiele jest świadectw

przeszłości, tym bardziej powinniśmy dbać o to, co jest!”
Pałac carski z biegiem czasu niszczał coraz bardziej, aż wreszcie został

rozebrany w 1812 roku.
Ze wspaniałego niegdyś i malowniczego kompleksu pałacowego, do na-

szych dni zachowała się wyłącznie cerkiew pałacowa wzniesiona ku czci
Ikony Matki Bożej Tychwińskiej. Na początku, w sąsiedztwie pałacu wybu-
dowano cerkiew pw. św. Aleksego, człowieka Bożego, by uczcić w ten sposób
niebiańskiego opiekuna i patrona cara Aleksego Michajłowicza. W księgach
korespondencyjnych z 1646 roku figuruje jako cerkiew murowana, stojąca
„bez śpiewu”314. Świątynię pw. Ikony Matki Bożej Tychwińskiej wybudowano
w 1673 roku, już po zgonie cara. Świątynia została wtedy uroczyście poświę-
cona, zorganizowano procesję z Kremla w obecności carskiego syna Fiodora
Aleksiejewicza. Uroczystość odbyła się 31 września 1680 roku. Obie cerkwie
znajdowały się na wspólnym placu, ich kruchty łączyła łukowa galeria,
tworząc w ten sposób jeden kompleks świątynno-pałacowy. Między ścianą
południową cerkwi pw. św. Aleksego a północną ścianą cerkwi Tychwińskiej
rozciągał się wolny plac o szerokości dwu do trzech sążni. Maleńka cerkiew
św. Aleksego, pozbawiona refektarza i wspaniała świątynia Ikony Tychwiń-
skiej służyła wiernym latem i zimą; obie świątynie miały też wspólną dzwon-
nicę. Cerkiew św. Aleksego rozebrano prawdopodobnie w 1824 roku, a po-
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Cerkwie przy pałacu cara Aleksego Michajłowicza w siole 
Aleksiejewskim. Akwarela z pierwszego ćwierćwiecza XIX w.

314 Tzn. nieczynna, w której nie odprawiane są nabożeństwa.



zostałe po niej materiały wykorzystano zapewne w trakcie prac remontowych
w cerkwi Tychwińskiej i do budowy współcześnie istniejącej dzwonnicy.

Jesienią 1812 roku rozpanoszyła się tutaj armia napoleońska, prze-
kształcając główną cerkiew w skład żywności. Refektarz wykorzystano na
stajnię. W 1824 roku na podstawie rozporządzenia Aleksandra II świątynię
odnowiono dzięki wsparciu finansowemu państwa. Malowidła ścienne wyko-
nano dopiero w 1836 roku. Pod koniec lat czterdziestych XIX wieku rozebrano
sufit refektarza i w ten sposób cerkiew stała się budowlą jednokondygnacyjną.
Z wyższego piętra do naszych czasów ocalały wyłącznie chóry, ciągnące się
wzdłuż południowej, zachodniej i północnej ściany świątyni. Na chórach, oto-
czonych balustradami z toczonych słupków, zachowały się stare żyrandole.
Niegdyś w refektarzu urządzono dwie kaplice: po stronie prawej była kaplica
św. Sergiusza z Radoneża, po lewej – św. Mikołaja. Pod koniec XIX wieku,
w rocznicę wybudowania pierwszej cerkwi w siole, świątynię Tychwińską
wzbogacono o jeszcze jedną kaplicę – św. Aleksego, z południowej strony
chórów. W 1917 roku, symetrycznie do tej kaplicy, przy wejściu na chór
wschodni urządzono kaplicę
pw. św. Tryfona. W chwili
obecnej w świątyni znajduje się
pięć ołtarzy.

Do głównego korpusu
cerkwi pw. Ikony Matki Bożej
Tychwińskiej przylega dwu-
kondygnacyjny refektarz, we-
wnątrz którego zachowała się
swoista galeria wiodąca z niego
wprost do pałacu, o czym
świadczyć może narożny portal
na ścianie północnej.
W świątyni do tej pory zacho-
wały się specjalne niewielkie
pomieszczenia w południowo-
zachodniej i północno-zachod-
niej części. Były to miejsca
modlitwy dla cara (pomiesz-
czenie prawe) i dla carycy (po-
mieszczenie z lewej strony).
Oba miały oddzielne wejścia
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Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Tychwińskiej
w Aleksiejewskim. Zdjęcie z 1888 r.



i okna wychodzące na
świątynię. Pewną część
cerkwi zajmował ok-
rągły piec z XVII wieku,
wykonany przez rodzi-
mych majstrów, ozdo-
biony wspaniałymi pole-
wanymi kaflami.

Wielką ozdobą cer-
kwi był zaprojektowany
w podkowę balkon, usy-
tuowany na grubych
słupach. W dniu wielkich
świąt modlący się mieli
możliwość zajmowania

miejsc na balkonie, by przy okazji podziwiać wspaniały widok świątyni. Cer-
kiew charakteryzuje się znakomitą akustyką, a szczególnym jej znakiem rozpo-
znawczym jest dokładna kopia pieczary grobowej Jezusa Chrystusa.

Dzięki temu, że w latach trzydziestych ubiegłego stulecia świątynia nie
została zamknięta, zachowały się w niej liczne przedmioty kultu, zarówno
miejscowe, jak i zgromadzone z okolicznych likwidowanych świątyń.
Głównym obiektem kultu świątynnego jest starodawna Ikona Matki Bożej
z Tychwina. Zgodnie z przekazem, w 1941 roku w czasie zimowego natarcia
Niemców na Moskwę przerażony śmiertelnie Stalin z tej właśnie świątyni za-
brał cudowną Ikonę Matki Bożej i kilkakrotnie okrążył z nią Moskwę samo-
lotem. Po krótkim czasie nastąpił uwieńczony sukcesem odwet Armii Czer-
wonej, zakończony odbiciem z rąk niemieckich miasta Tychwina.

W 1918 roku, zgodnie z rozporządzeniem wydziału prawnego Aleksie-
jewsko-Rostokińskiej Rady Deputowanych dla podwydziału zaopatrzenia
w metale rada parafialna cerkwi Tychwińskiej sporządziła opis „wyrobów”
z metali i kamieni szlachetnych. Wyszczególniono w nim złotą sukienkę na
cudownej Ikonie Matki Bożej, ozdobioną 36 brylantami o wadze od 1/16 do
3/4 karata i setką drobniutkich diamencików. Na ikonie były także wota
w postaci złotych łańcuszków i krzyżyków noszonych na szyi. Korona Bożej
Matki składała się z drobnych turkusów oraz sztucznych rubinów i szafirów,
co dla wydziału prawnego „nie przedstawiało żadnej wartości”. We wspom-
nianym opisie odnotowano srebrne emaliowane cyborium, krzyże ołtarzowe,
Ewangeliarz w atłasowych okładkach, ozdobionych srebrnymi okuciami na ro-
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Sioło Aleksiejewskie i cerkiew pw. Tychwińskej Ikony Matki Bożej
Zdjęcie z lat 60. XX w.



gach, zaopatrzonych w kute zamki i ozdoby; ponadto wymieniono srebrne
i pozłacane kadzielnice, kielichy, łyżeczki komunijne, diskosy315, pateny, tale-
rzyki, zwiezdice316, lampki, sukienki na ikonach Najświętszego Zbawiciela, św.
Mikołaja, św. Serafina z Sarowa, męczennika Tryfona, cudotwórców pieczer-
skich, Bożej Matki z Tychwina czy św. Aleksego, człowieka Bożego; ponadto
krzyż pozłacany z relikwiarzem, próby 84 o wadze trzech funtów 12 złotników.
23 kwietnia 1922 roku, pod hasłem pomocy głodującym na Powołżu, ze
świątyni wyniesiono 6 pudów 32 funty 95 złotników srebra i 58 brylantów317.

Podczas prac renowacyjnych w świątyni na przełomie lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, spod wielu warstw malarskich
wydobyto na światło dzienne wspaniałe malowidła; według zatrudnionych
przy odnowieniu świątyni konserwatorów ich autorem jest znany malarz Gio-
vanni Battista Scotti.

Do świątyni należała też wolno stojąca kaplica poświęcona świętym
obrońcom wiary, książętom Borysowi i Glebowi. Kaplica znajdowała się po
stronie wschodniej Drogi Jarosławskiej i wnosząc po sposobie jej przedsta-
wienia przez nieznanego malarza na obrazie z połowy XIX wieku „Zabawa
ludowa w siole Aleksiejewskim”, została zbudowana w wieku XVII. Zgodnie
ze świadectwami dawnych mieszkańców, resztki nieczynnej już kaplicy usu-
nięto zaraz po wojnie, pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. Kaplica
znajdowała się tam, gdzie obecnie widnieje pusty plac przy Prospekcie Pokoju,
naprzeciwko kina „Kosmos” (dom nr 109), z jednej strony i w odległości
około trzystu metrów od funkcjonującej obecnie cerkwi Tychwińskiej sioła
Aleksiejewskiego, z drugiej318.

Ikona Bożej Matki z Tychwina (Hodegetria)319 to jedna z najbardziej
czczonych w Rosji cudownych ikon maryjnych. Uważa się ją za opiekunkę
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315 Pateny głębokie umieszczone na nóżce w kształcie podstawy kielicha używane
w liturgii wschodniej. Wspomniane nieco dalej pateny czy talerzyki to również rodzaje paten
(przypis tłumacza).

316 Zwiezdica (gwiazda) – dwa metalowe, zagięte łuki połączone na krzyż i stawiane
nad chlebem Eucharystycznym na patenie. Symbol Gwiazdy Betlejemskiej. Praktycznie służy
do podtrzymywania pokrowca na patenie. Informacja na podstawie portalu
<www.cerkiew.pl>.

317 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 66, dział 18,
sprawa 64, karty 10-110.

318 P. Pałamarczuk, Sorok sorokow, t. 3, Moskwa 1995, nr 207.
319 Hodegetria czyli Przewodniczka wskazująca na Chrystusa – najstarszy i najbardziej

rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku.



ziem północnych. Zgodnie
z zapisem, sporządzonym na
podstawie miejscowego prze-
kazu pod koniec wieku XV
ikona cudowną mocą objawiła
się na północnych ziemiach ro-
syjskich, zatrzymując się nad
rzeką Tychwinką w ziemi no-
wogrodzkiej, „na wygwizdo-
wie”, gdzie wnet wzniesiono
dla niej cerkiew Zaśnięcia
Marii Panny. Jak mówi le-
genda, ikona objawiła się
w 1383 roku, gdy księciem No-
wogrodu był Dymitr Doński,
a metropolitą – Pimen.

Na przestrzeni XVI
i XVII wieku opowieść o iko-
nie z Tychwina wzbogacano
wciąż nowymi szczegółami
mającymi się wywodzić
z różnorodnych świadectw his-
torycznych; dochodziły też
opisy nowe, odnoszące się
zwłaszcza do dokonujących się

za jej przyczyną cudów (na przykład, duchowa pomoc podczas odbudowy
trzykrotnie spalonej do imentu cerkwi Zaśnięcia NMP nad Tychwinką, wspar-
cie podczas dwukrotnego zdobycia miasta: zrazu przez wielkiego księcia mo-
skiewskiego Wasyla III w 1526 roku, a później przez Iwana Groźnego w 1560
roku; oblężenia monasteru w Tychwinie przez Szwedów w 1613 roku i inne).
Te wydarzenia historyczne w kontekście ikony Tychwińskiej MB z biegiem
czasu nabierały mocy hagiograficznej. Jeśli chodzi o formę ikonograficzną
ikony, wykazuje ona powiązanie z maryjną ikoną Iwerskiej MB, od której jed-
nak odróżnia się sposobem przedstawienia skrzyżowanych nóżek Dzieciątka
Jezus i ukierunkowaniem Jego maleńkiej podeszwy w stronę patrzącego.

W XIX wieku ikonę Tychwińskiej Bogurodzicy znano i czczono
w całym kraju, uważając ją za szczególną orędowniczkę w przypadku chorób
dziecięcych. W Monasterze Tychwińskim co roku organizowano 24 procesje
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Cudowny obraz Najświętszej Bogurodzicy
z Tychwina po powrocie do Rosji (2009 r.)



z cudowną ikoną. Jej święto Rosyjska Cerkiew Prawosławna ustaliła na 26
czerwca / 9 lipca.

Obraz został wywieziony przez żołnierzy hitlerowskich w grudniu 1941
roku do okupowanego Pskowa i umieszczony w Prawosławnej Misji Pskowskiej.
W soborze Trójcy Świętej w Pskowie obraz przechowywano niemal przez dwa
lata. Gdy jednak do
Pskowa zbliżał się front,
ikonę ewakuowano do
Rygi. Stamtąd biskup Jan
(imię świeckie Janis Gar-
klavs) wywiózł ją do Li-
pawy w Kurlandii, skąd
drogą morską przekazano
obraz do Stanów Zjedno-
czonych. Umierając,
władyka Jan zlecił
ochronę nad ikoną swemu
przybranemu synowi,
o. Sergiuszowi Garklav-
sowi, pozostawiając po
sobie testament, zgodnie
z którym powrót ikony
odbędzie się wtedy, gdy
odrodzi się zbezczesz-
czony monaster w Tych-
winie.

23 czerwca 2009 roku ikona Matki Bożej Tychwińskiej powróciła do
Rosji. Wyczarterowany samolot dostarczył ją najpierw do Rygi, by stamtąd
przewieźć ją do rosyjskiej stolicy. Wieczorem zorganizowano uroczyste „spot-
kanie” ikony – patriarcha Moskwy i całej Rusi Aleksy II przewodniczył w cer-
kwi Chrystusa Zbawiciela całonocnemu czuwaniu. Aby pokłonić się ikonie
Tychwińskiej w dniu jej powrotu do Rosji, świątynię Zbawiciela nawiedziło
około dziesięciu tysięcy wiernych. W przeciągu czterech dni przebywania
ikony w świątyni przez cały czas odnotowywano nieprzerwaną procesję
wierzących, pragnących choćby zbliżyć się do ikony, choćby jej dotknąć...
A działo się tak i we dnie, i w nocy – świątynia funkcjonowała przez cztery
doby nieprzerwanie. W owym czasie pokłon ikonie mogli oddać dziesiątki ty-
sięcy mieszkańców Moskwy i przybyłych do stolicy gości.
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Procesja z ikoną Matki Bożej Tychwińskiej 
po Placu Czerwonym do Kaplicy Iwerskiej.

29 czerwca 2009 r.



29 czerwca, gdy odprawiono uroczysty molebien z akatystem przed cu-
downym obrazem, zorganizowano uroczystą procesję ku czci odprowadzenia
ikony z Moskwy do Petersburga. Na czele procesji szedł patriarcha Aleksy II.
Wzięło w niej udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych, całe duchowieństwo
Moskwy, przedstawiciele władz eparchialnych Rosyjskiej Cerkwi Prawosław-
nej i lokalnych Cerkwi prawosławnych. Procesja przeszła od cerkwi Chrystusa
Zbawiciela do Wybrzeża Kremlowskiego, przez Plac Czerwony do kaplicy
Iwerskiej. Całe nabrzeże rzeki Moskwy szczelnie wypełniały rzesze
wierzących; ludzie zapełniali nawet gazony przy murach kremlowskich,
a także Plac Czerwony, gdzie odbywał się molebien dla uczczenia ikony po-
wracającej do Rosji niemal po 63 latach przebywania poza granicami państwa.
W kaplicy Iwerskiej patriarcha Aleksy II pobłogosławił wszystkich ikoną, po
czym pożegnawszy się z moskiewskimi jej czcicielami, przekazał ją do Pe-
tersburga. Od 8 lipca ikona na powrót znalazła się w rodzimym Monasterze
Tychwińskim320.

W 1830 roku sioło Aleksiejewskie wzbogaciło się o stację pomp, prze-
kazującą wodę całemu miastu. Obok niej funkcjonowała cerkiew Trójcy Świę-
tej, zlikwidowana w 1923 roku.

O Rostokinie wspomniano w latopisach pod 1555 rokiem. W tym miej-
scu naród oczekiwał Iwana Groźnego, gdy mijał Monaster Troicki, powracając
do stolicy po zwycięstwie nad Chanatem Kazańskim. Miejscowość tę wspo-
mina także latopis z 1566 roku, gdy przywieziono tu ikonę Mikołaja Wielko-
ruskiego. W XV stuleciu Rostokino wchodziło w skład posiadłości Pleszcze-
jewów, a pod koniec wieku XVI wieś stała się własnością Monasteru
Troicko-Siergijewskiego. Wieś ciągnęła się wzdłuż Drogi Perejasławskiej,
w miejscu gdzie stykała się z rzeką Jauzą. Nad rzeką stał młyn, mielący ziarno
na potrzeby monasteru. Zapewne nazwa wsi wywodzi się z pomroków
słowiańskiej starożytności; według historyka Iwana Sniegirowa, pradawne
uroczysko Rostokino znajdowało się w pobliżu Nowogrodu Wielkiego. Nawet
w Meklemburgii321 dawna słowiańska osada z biegiem czasu przekształciła
się w miasto Rostock322.
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320 Portal <http://www.patriarchia.ru/>.
321 Meklemburgia – kraina niemiecka, uznawana za kontynuację księstwa Obodrytów

lub Obodrzyców, skupionego wokół Mechlinu, ośrodka o charakterze miejskim. Do XII w.
jej słowiańscy mieszkańcy skutecznie przeciwstawiali się odebraniu im autonomii, dopiero
Henryk Lew (1129-1185) położył kres istnieniu księstwa.

322 I. M. Sniegirow, Putiewoditiel iz Moskwy w Troickoju Ławru, Moskwa 1856.



W 1586 roku czytamy
o Rostokinie jako o siole, gdyż
funkcjonowała tam cerkiew
pw. Odnowienia Świątyni
Zmartwychwstania Pańskiego
w Jerozolimie, stojąca na pa-
górku. Do sioła należały dwie
wioseczki Czesnokowo i Wy-
sokie. Dawną cerkiew drew-
nianą pw. Zmartwychwstania
Pańskiego odnotowują rejestry
podatkowe z 1586 roku. Po
okresie smuty cerkiew nigdzie
nie jest wspominana. W 1704
roku wymienia się kaplicę pw.
św. Sergiusza z Radoneża, stanowiącą część omawianej cerkwi.

Około 1785 roku cerkiew Zmartwychwstania przestała funkcjono-
wać323, a w 1794 roku ją rozebrano. Na opustoszałym miejscu zbudowano
drewnianą kaplicę, która zachowała się do 1926 roku (obecny adres: ulica Do-
kukina nr 14). Obok kaplicy znajdował się cmentarz z dawnymi nagrobkami,
z których jeden datowano na 1592 rok. Zachował się też dokument z 24 wrześ-
nia 1791 roku o pożarze „w siole ekonoma Rostokino”, w którym spłonęły 22
zabudowania chłopskie324. Obecnie dawne Rostokino stanowi handlową dziel-
nicę Moskwy, pełną rozmachu i nowych budynków mieszkalnych, banków
oraz marketów325.

Akwedukt w Rostokino to zapewne jedyny zachowany materialny do-
kument dawnego wodociągu Mytiszcze, wybudowanego w latach 1779-1804.

Choć bogaty, najedzony,

Dobrej wody pozbawiony

Jednak był moskiewski gród.

Znojnie każdy dzień upływał,

A niejeden z ludzi wzywał

Bożków, prosząc ich o cud.
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323 Istnieje też inna wersja, iż cerkiew została spalona w okresie wielkiej smuty.
324 P. W. Sytin, Istorija płanirowki i zastrojki Moskwy, t. 2, Moskwa 1954, s. 270.
325 Dzielnicę zamieszkuje ok. 40 tys. osób.

Rezerwuar wodociągu moskiewskiego
w Aleksiejewskim.

Zdjęcie z lat dziewięćdziesiątych XIX w.



Bożki litość okazały:

Na Mytiszcze w blasku chwały

Spływa wnet niebiańska toń.

Już grom wielki się rozlega,

Gdzie dolina wody czeka,

Rozstępuje wnet się błoń.

Zdrój opływa wodą zdrową,

Sław go pieśnią, wielbij słowem,

Moskwo, za niezwykły dar!

W ten sposób poeta Mikołaj Jazykow opisał narodziny „zdroju pioru-
nowego” w Mytiszczach, skąd wziął swój początek pierwszy moskiewski
wodociąg326. Do czasu jego wybudowania miasto brało wodę tylko z rzeki
Moskwy, która to woda z biegiem czasu nabierała coraz pośledniejszego
smaku.

Woda ze zdroju płynęła do miasta siłą własnej inercji po systemie akwe-
duktów funkcjonujących w określonym układzie i pod niewielkim nachyle-
niem. Dla umożliwienia prawidłowej pracy wodociągu, na większych wyso-
kościach musiano przekopać tunele (na przykład w Sokolnikach taki tunel dla
wodociągu ciągnie się na głębokości 15 metrów), na niższych zaś wysokoś-
ciach budując nasypy i mosty. Jeden z takich mostów, uznany za najdłuższy
w Rosji, wybudowano nad szeroką doliną Jauzy w pobliżu wioski Rostokino327.

Na temat akweduktu w Rostokinie z upodobaniem pisała caryca Kata-
rzyna II: „Oto najwspanialsza budowla w Moskwie! Oto wodociąg w Rosto-
kinie, z pozoru leciutki jak piórko, a przecież wykonany jak najbardziej so-
lidnie!”

Długość tego akweduktu wynosi 356 metrów, kanał spływu wodnego
ma 90 centymetrów szerokości i 120 centymetrów wysokości. Spoczywa on
na 21 przęsłach obłożonych białym kamieniem. W chwili obecnej akweduktu
nie wykorzystuje się zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, gdyż dawniejsze
kanały wykorzystano nie do roznoszenia krystalicznie czystej wody, lecz do
rozmieszczenia w nich kabli elektrycznych pod wysokim napięciem328.
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326 Jego dzieje opisano bardzo szczegółowo w rozdziale pierwszym niniejszej publi-
kacji.

327 Nazwa wioski oznacza właśnie „położenie nad rozgałęzieniem rzeki” – w miejscu
Rostokina z Jauzy wypływa rzeczka Gorianka bądź Goriaczka (przypis tłumacza).  

328 S. Romaniuk, Po ziemlam Moskowskich sioł i słobod, cz. 2, Moskwa 1999, s. 249-252.



Wraz z otwarciem
w 1908 roku Okrężnej
Linii Kolejowej, w po-
bliżu sioła Rostokino
wybudowano stację o tej
samej nazwie. Okrężna
Linia przecinała Kolej
Moskiewsko-Jarosław-
sko-Archangielską przy
pomocy żelaznego
mostu i ciągnęła się dalej
po otwartej przestrzeni
prosto do Lasu Pogonno-

Łosinoostrowskiego. Pogonno-Łosinyj Ostrów (dosłownie: Wyspa Polowania
na Łosie) w istocie był dzielnicą willową i wydawał się być przedłużeniem
innych podmoskiewskich ośrodków letniskowych, jak Sokolniki czy Bogo-
rodskoje, położone na prawo od Linii Okrężnej. Dzięki temu ulepszeniu ko-
munikacyjnemu Rostokino stało się ośrodkiem przemysłowym. W XIX wieku
założono tu fabrykę wyrobów brezentowych, tkalnię, farbiarnię jedwabiu, fab-
rykę wyrobów alkoholowych, wytwórnię szarf, fabrykę sukna, trzy warsztaty
tkackie, cegielnię, które, jak wtedy pisano, „tutejszym mieszkańcom oferują
odpowiednie zajęcia”.

Ostankino wspomniano po raz pierwszy w źródłach pisanych w XVI
wieku. W Księdze mierniczej sioła Rostokina z 1558 roku znajduje się
wzmianka o wysokości
podatku pogłównego dla
chłopów pańszczyźnia-
nych z Ostankina, pod-
ległych „zasłużonemu
mężowi”, Aleksemu Sa-
tinowi. Sioło wspom-
niano też w testamencie
cara Iwana Groźnego
z 1572 roku, w którym
zapisywał sioło carycy
Annie Kołtowskiej, jego
czwartej żonie. Niewy-
kluczone, iż car przeka-
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Wioska Mytiszcze. Droga Jarosławska
i cerkiew św. Włodzimierza. Pocztówka z 1914 r.

Akwedukt w Rostokinie. Fragment wodociągu w Mytiszczach.
Zdjęcie z 1900 r.
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Plan przedmieść Moskwy. Stare i nowe osiedle Ostankino, wsie Dubowka, Panin Ług i Marfino



zał później tę miejscowość swemu oprycznikowi, „Niemcu Ornowi”, a w 1584
roku sioło Ostaszkowo (tak nazwa Ostankina brzmiała dawniej) „należące
wcześniej do Niemca Orła”329 przechodzi na własność diaka Wasyla
Szczełkałowa, który wyposażył je w mnogie wygody i ozdobił. Dzięki niemu
pojawiła się tu iście pańska posiadłość, a obok niej drewniana cerkiew Trójcy
Świętej. Wykopał też staw, posadził dębowe i cedrowe zagajniki.

Zgodnie z rejestrami podatkowymi z lat 1623-1624, sporządzonymi po
zakończeniu dramatycznego okresu smuty, Ostankino „jako dobra nadane przez
cara” znalazło się w rękach bojarzyna, kniazia Iwana Borysowicza Czerkas-
skiego, potomka emigrantów z Kaukazu Północnego, osiedlonego w Moskwie
pod koniec XVI wieku. Od tej pory na okres niemal stu dwudziestu lat Ostankino
pozostaje osobistą własnością książąt Czerkasskich, przekształcając się stop-
niowo w bogatą posiadłość, sposobną do odpoczynku i nabrania sił.

W 1677 roku właściciel Ostankina Michał Jakubowicz Czerkasski po-
stanawia ozdobić miejscowość murowanym budynkiem cerkiewnym, na co
15 września tegoż roku otrzymuje pisemne pozwolenie od patriarchy Joa-
chima. Nowa cerkiew była potrzebna z uwagi na znaczny stopień zniszczenia
świątyni drewnianej. W okresie pięciu lat (1678-1683) murarze wznosili tę
urokliwą budowlę na brzegu stawu. Piękną i pstrokatą architekturę cerkwi na-
leży tłumaczyć tym, iż budowniczowie w XVII wieku wywodzili się spośród
miejskich rzemieślników i mieszkających w powiecie chłopów. Budowniczy
cerkwi w Ostankinie, czeladnik kamieniarski Paweł Potiechin był poddanym
kniazia J. K. Czerkasskiego, podobnie jak budowniczy ścian Monasteru No-
wojerozolimskiego Jakub Buchwostow był chłopem pańszczyźnianym Tatisz-
czewa. Pochodzący z ludu mistrzowie wzbogacali sztukę siedemnastowieczną
o elementy sztuki ludowej, wnosząc w wystrój cerkwi i pałaców upodobanie
do fantastycznej i kolorowej wzorzystości, co przejawiało się w ozdobach
z kamienia, cegły i kafli oraz w różnorakich malowidłach ściennych.

Ozdobiona pięcioma kopułami, górująca nad okolicą świątynia Trójcy
Świętej w Ostankinie na wysokiej cerkwi dolnej, ze wspaniałą dekoracją ceg-
laną, ozdobami z białego kamienia oraz różnokolorowych kafli, dysponuje
dwiema kaplicami: pw. Ikony Matki Bożej Tychwińskiej i św. Aleksandra
Świrskiego. Obie kaplice wieńczą niewielkie kopuły. Na miejscu współczesnej
dzwonnicy istniała wcześniej inna, tę zaś wybudowano w latach siedemdzie-
siątych XIX wieku, wzorując się na dawnych dzwonnicach z dachem namio-
towym.
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329 Prawdopodobnie błąd kopisty: pomylił on nazwisko Orna z orłem.



W 1743 roku Ostankino prze-
chodzi do nowych właścicieli, którzy
nie wypuszczą go już z rąk aż do
przewrotu październikowego w 1917
roku. Hrabia Piotr Borysowicz Szere-
mietiew, syn znakomitego feldmar-
szałka Piotra Wielkiego, Borysa Piot-
rowicza, sam bynajmniej nie biedny,
ożenił się z najbogatszą wówczas nie-
wiastą w Rosji, jedyną spadkobier-
czynią dóbr rodu Czerkasskich,
księżną Barbarą Aleksiejewną. Dało
to początek najbardziej znaczącej for-
tunie rosyjskiej, bajecznemu bogac-
twu Szeremietiewów, które z biegiem
lat się nie umniejszało, albowiem
spadkobierców zawsze było niewielu,

przeto nie musiano rozdrabniać fortuny.
Piotr Szeremietiew mieszkał w Kuskowie i dbał o nie, nie zwracając na-

leżytej uwagi na Ostankino, chociaż w tutejszych oranżeriach rosły egzotyczne
owoce na hrabiowski stół, które dostarczano do Petersburga. Dopiero jego
syn, Mikołaj Piotrowicz Szeremietiew, zdołał przekształcić to podmoskiew-
skie sioło w wielkopańską posiadłość ze znamienitym pałacem i okalającym
go parkiem.

W Ostankinie objawiły się skłonności hrabiego do teatru. „W onegdaj-
szych czasach, w latach mej młodości, osobiste moje tendencje poznawcze
i skłonności do muzyki zostały rozbudzone przypadkowo, gdy umierający oj-
ciec przekazał do całkowicie dobrowolnego rozporządzania przypadającą na
mnie część majątku. Postanowiłem tedy najusilniej odpowiedzieć jak najgod-
niej na oczekiwania rodziciela mojego” – pisał.

Nowy właściciel Ostankina posiadał znakomite wykształcenie: ukończył
uniwersytet w Lejdzie, a w ciągu czterech lat podróży po Europie bardzo
uważnie studiował sztukę i architekturę poznawanych okolic. Zdołał też skom-
pletować zasobną bibliotekę.

Pragnieniem Szeremietiewa było wybudowanie przy ulicy św. Mikołaja
w Kitaj-gorodzie330, na terenie przez siebie zajmowanym „pałacu sztuk”, gdzie
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330 Z tego powodu nazywano jego moskiewski dom „Chińską posiadłością”.

Cerkiew w siole Ostankino



byłyby pomieszczenia dla teatru, galerii obrazów i biblioteka oraz mieszkania.
Niestety, szeroko zakrojone plany skończyły się jedynie utworzeniem teatru
w Ostankinie. Wybudowano tam wspaniały gmach, którego główną częścią
był teatr. Widownia, scena, pomieszczenia recepcyjne i techniczne były po-
wiązane dwiema galeriami, w których skład wchodziły oddzielne pawilony:
włoski i egipski, a z biegiem czasu powstał cały zespół dobudówek.

Główną opiekę nad budowlą powierzono utalentowanemu architektowi
pańszczyźnianemu Pawłowi Argunowi. Poszerzył on pałac, dołączając do
niego teatralne foyer i ryzality od strony fasady ogrodowej. Architekt odgrywał
też główną rolę przy dekorowaniu wnętrz, które po dziś dzień uważa się
za jedne z najbardziej interesujących na terenie Rosji.

Główne miejsce w pałacu ostanki-
nowskim przysługiwało teatrowi, w którym
grały osoby, wybrane i przeszkolone przez
samego Szeremietiewa. Na jego scenie wy-
stawiano najnowsze dzieła kompozytorów
włoskich, francuskich i rosyjskich.

Ostankino zapamiętano także z po-
wodu wizyty cara Aleksandra II. Gdy
w sierpniu 1856 roku udawał się on do
Moskwy na koronację, zatrzymał się tutaj
na zaproszenie hrabiego Dymitra Mikołaje-
wicza Szeremietiewa, by podpisać projekt
ustawy o uwolnieniu chłopów od zależności
pańszczyźnianej. W pałacu przez długi czas
przechowywano kałamarz, z którego ko-
rzystał imperator.

Mieszkańcy stolicy często i chętnie
nawiedzali Ostankino. Szczególnie popu-
larne były zabawy ludowe w dniu Przenaj-
świętszej Trójcy, na które przybywała tutaj
„cała Moskwa”. Jednakże moskwianie sto-
sunkowo rzadziej odwiedzali Ostankino niż
inne podmoskiewskie zakątki, co wynikało z faktu złego stanu ówczesnych
dróg. „Gdy nastanie lato deszczowe, na drodze niewypowiedziane bagno, choć
i podczas okresów suchych napotkasz tu rozliczne góry i doliny. Minąwszy
Marino, natkniesz się zaś na takie garby diabelskie, że lepiej by było fruwać
ponad, aniżeli po nich jechać. Jadąc zaś, należy trzymać się mocno czegokol-
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Portret Mikołaja Piotrowicza Szere-
mietiewa (1751-1809). Hrabia, marszałek
naczelny dworu, a także muzyk amator
i dyrygent, założyciel trupy operowo-
baletowej w Kuskowie. Syn hrabiego
Piotra Borysowicza Szeremietiewa.

Malarz Nikołaj Argunow.

Koniec XVIII w.



wiek obiema rękoma, bo
w przeciwnym razie wy-
rzuceni zostaniecie z ka-
rety” – tak opisywał
ówczesną sytuację na
drogach przewodnik
z 1888 roku331.

Wraz z otwarciem
Moskiewskiej Kolei
Okrężnej połączenie
z Ostankinem uległo po-
prawie, chociaż miej-
scowość leżała na ubo-
czu, oddalona o dwie
wiorsty od drogi żelaz-
nej. O tym tak pisał
w 1912 roku N. N. Os-

tankowicz w artykule Wycieczka po moskiewskiej okrężnej drodze żelaznej,

zapraszając moskwian do korzystania z nowego szlaku komunikacyjnego:
„Ostankino dogodnie się łączy z Moskwą, dzięki konnym ekwipażom,
a ostatnio również automobilom”. W artykule autor krótko opisuje miejscowe
rzeczy godne uwagi: „Ostankino, własność hrabiego Szeremietiewa,
położone jest na brzegu sporego i bardzo głębokiego stawu. W przeszłości
rozciągało się tu znaczne i do pokonania niemal niemożliwe topielisko,
łączące się z ostępami Sokolnik. Pałac na malowniczym brzegu stawu wy-
budowano w 1796 roku, wedle planu architekta Quarenghi, w stylu dawnych
willi włoskich. Obok pałacu wybudowano teatr domowy, gdzie często gry-
wali domorośli artyści, wywodzący się z chłopów pańszczyźnianych. Miej-
scowa cerkiew (w pobliżu pałacu), wybudowana w 1668 roku, odznacza się
wspaniałą architekturą; ogromny park z wiekowymi lipami i cedrami ze
wszystkich stron otacza pałac. W parku znajduje się kilka dębów, zgodnie
z podaniem, zasadzonych własnoręcznie przez imperatora Piotra Wielkiego.
Pałac w różnych okresach gościł znane i ważne osoby, na przykład cesarzową
Katarzynę II, polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego czy au-
striackiego cesarza Józefa. W 1812 roku znajdowała się tu kwatera główna
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Dzień Trójcy Świętej w siole Krasne niedaleko Moskwy.
Malarz nieznany

331 S. K. Romaniuk, Po ziemlam Moskowskich sioł i słobod, cz. 2, Moskwa 1999,
s. 235–242.



marszałka Neya332, bliskiego współpracownika Napoleona. W pałacu tym
podpisano pierwszą wersję dokumentu cara Aleksandra II o zniesieniu pań-
szczyzny. W pobliżu pałacu, w parku, wybudowano piękny pawilon, przezna-
czony na letnie bale, wieczory literackie i muzyczne; był też teatr i kąpieliska
nad wielkim stawem”333.

W maju 1903 roku Moskiewski Zarząd Miejski opublikował plan uregu-
lowania przejazdów w posiadłościach hrabiego A. D. Szeremietiewa w miejs-
cowości Zagajnik Marii i na sąsiadujących z nimi terenach cerkwi na Butyrkach
i byłej Perejasławskiej Słobody Pocztowej. Plan przedstawiono do zatwierdzenia
Moskiewskiej Radzie Miejskiej (Dumie). Zarząd Miejski, kierując się odpo-
wiednimi zarządzeniami, powiadomił właścicieli, że należące do nich ziemie,
przeznaczone pod projek-
towane ulice, zostaną
włączone do miasta.
„A ponieważ Ostankino
i Zagajnik Marii, z nie-
wielkimi wyjątkami, na-
leżą do hrabiego A. D.
Szeremietiewa, Zarząd
Miasta, celem osiągnięcia
dwustronnego porozu-
mienia w kwestii projek-
towanych na jego ziemi
przejazdów, zapropono-
wał hrabiemu A. D. Sze-
remietiewowi ustosunko-
wanie się do tych
projektów. 20 marca otrzymano od hrabiego A. D. Szeremietiewa odpowiedź
treści następującej: „Sprawa przyłączenia Zagajnika Marii do Miasta jest dla
mnie tak istotna, że postanowiłem dać wyczerpująca odpowiedź na wszystkie
postawione przez Was pytania w liście z 23 grudnia 1902 roku.
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Panorama stawu, cerkwi i pałacu w posiadłości Ostankino 
hr. Szeremietiewów w pogodnym świetle poranku.

Malarz Wasyl Jegorowicz Rajew. Około 1858 r.

332 Michel Ney (1769-1815), francuski oficer napoleoński. W marszu na Rosję dowodził
trzecim korpusem, brał udział w zwycięskiej dla Francuzów bitwie pod Borodino, za co otrzymał
tytuł księcia Moskwy. W odwrocie, na tyłach resztek armii napoleońskiej dzielnie ochraniał po-
zostałych przy życiu żołnierzy przed armią rosyjską i Kozakami (przypis tłumacza).

333 N. N. Ostankowicz, Ekskursija po  Moskowskoj okrużnoj żeleznoj dorogie, [w:]
Istoriczeskij wiestnik, Moskwa 1912, s. 294-296.



W obecnym czasie warunki życia w Zagajniku Marii, pomimo niewątpli-
wej wygody, jaką stanowi bliskość miasta, są takie, że tutejsi mieszkańcy płacą
podatki i inne powinności wyłącznie do władz powiatowych, co jest bardziej
korzystne w porównaniu z mieszkańcami miasta, dlatego też wszystkie działki
w Zagajniku szybko zostały wydzierżawione i zasiedlone przeważnie przez
drobnych rzemieślników i kupców. Z chwilą przyłączenia do miasta, tutejsi
mieszkańcy utracą swe przywileje i zostaną objęci podatkami i należnościami
według taryfy miejskiej. Będą też musieli wypełniać wszystkie postanowienia
Rady Miasta i moskiewskich władz administracyjnych, z wynajmem dozorców
domowych włącznie.

Tak gwałtowna zmiana warunków życia mogłaby niewątpliwie spowo-
dować kryzys, gdy cały lud rzemieślniczy, a z nim zapewne i kupcy, nie byliby
w stanie sprostać podatkom miejskim i zmuszeni zostaliby do opuszczenia
dzierżawionych działek i przesiedlenia się na tereny sąsiednie, niewchodzące
w stołeczne granice administracyjne.

W związku z tym uważam za niezwykle ważne pytanie, co w Zagajniku
Marii zostanie uczynione ze strony władz miejskich w sferze udogodnień i za-
gospodarowania? Czy planuje się przeprowadzenie przez Zagajnik do Placu
carycy Katarzyny linii tramwajowej, umożliwiającej wygodny i tani kontakt
z miastem? Czy władze miejskie zadbają o właściwe wybrukowanie ulic
i zaułków zgodnie z miejskimi uwarunkowaniami? Czy będzie wodociąg, ka-
nalizacja, oświetlenie ulic?

Ponadto osobiście uważam za konieczne do wyjaśnienia, na jakich wa-
runkach będę musiał przekazać część swego terenu (ponad 40 tys. sążni) do
użytku publicznego, pod ulice i przejazdy?”

Zarząd Miejski w maju 1903 roku powiadomił hrabiego Szeremietiewa,
iż „pomieniona miejscowość Zagajnik Marii bardzo gęsto jest zasiedlona i po-
siada charakter osiedla miejskiego, w związku z tym Rada postanowiła, by
dla wygodnego, a zarazem taniego sposobu połączenia jej z centrum stołecz-
nym, rozpocząć budowę linii tramwaju elektrycznego, kursującego na trasie:
Zagajnik Marii – Plac carycy Katarzyny. Linia będzie połączona z linią tram-
wajową od Rogatki Twerskiej do Baszty Suchariewskiej. A za dwa lata pla-
nowane jest przedłużenie linii tramwaju elektrycznego do sioła Ostankino.
(…) Kanalizacja może być zrealizowana po doprowadzeniu całego terenu do
właściwego stanu i po przekazaniu przejazdów w pełny zarząd władz miasta”.

W sierpniu 1913 roku sprawozdanie Komisji do spraw przebudowy po-
siadłości hrabiego Szeremietiewa donosiło, iż utworzone Rolne Towarzystwo
Szeremietiewskie „otrzymało już od hrabiego należną sobie ziemię. Towarzy-
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stwo planuje wy-
dzierżawienie należących
do Szeremietiewa tere-
nów podmiejskich (Za-
gajnik Marii i Ostan-
kino), by w najbliższej
przyszłości je zagospoda-
rować. Towarzystwo pla-
nuje wytyczenie ulic i ich
wybrukowanie, dopro-
wadzenie w najbliższym
czasie do wschodniej
części Zagajnika sieci
wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i gazowej oraz
linii tramwajowej. W Ostankinie również zostaną wybrukowane drogi, a cała
miejscowość zostanie przebudowana na miasto-ogród...”

Po rewolucji Rada Miejska poszerzyła terytorium Moskwy, za jej gra-
nice przyjmując moskiewską kolej obwodową. W ten sposób rejony Aleksie-
jewski, Butyrski i Ostankino, Zagajnik Marii i Marfino stały się integralną
częścią Moskwy. Drugie poszerzenie granic, aczkolwiek na większą skalę,
miało miejsce w 1960 roku, gdy granicą Moskwy stała się MKAD334.

Sioło Władykino nosiło wcześniej nazwę Welaminowo lub Welaminow-
skoje. Założycielem wsi był prawdopodobnie ostatni z moskiewskich ty-
siączników, książę Wasyl Wasylewicz Welaminow. Ród Welaminowów wy-
wodzi się od współczesnego Iwanowi Kalicie bojarzyna Protazego. Podczas
nieobecności wielkiego kniazia Iwana Protazy stawał się jego zastępcą
w Moskwie. Był on też jego powiernikiem. Iwan Kalita w roku swej śmierci
ufundował w Monasterze Objawienia Pańskiego cerkiew murowaną i właśnie
jemu powierzył dokończenie budowy. W 1374 roku W. W. Welaminow otrzy-
mał mnisze postrzyżyny i, przyjąwszy imię zakonne Warsonofiusz, został mni-
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Pałac Szeremietiewów w Ostankinie.
Malarz Aleksander Fomin

334 MKAD (Moskowskaja kolcewaja awtomobilnaja doroga, Moskiewska Obwodnica
Samochodowa) – otwarta w 1961 r.; imponuje swym rozmachem (jeden pas ruchu ma 7 m
szerokości) i długością (109 km). W 1991 r. nadano jej status drogi ekspresowej. Rozwój
urbanistyczny Moskwy przekroczył linię obwodnicy pod koniec lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. W grudniu 2002 r. otwarto pierwszą stację metra poza kołem wyznaczonym
przez obwodnicę (przypis tłumacza).



chem w tymże monasterze, przekazując
w jego posiadanie ogromny obszar
ziemi i znaczną liczbę dóbr rozmaitych,
wśród których znajdowało się sioło We-
laminowo. Warsonofiusza pochowano
w Monasterze Objawienia Pańskiego.

Pierwsza pisemna wzmianka
o siole Welaminowo znajduje się w gra-
mocie z 1511 roku, w myśl której wielki
książę moskiewski Wasyl Iwanowicz
podarował Monasterowi Objawienia
Pańskiego na ręce ihumena Gennadiusza
i jego braci w Panu „wsie klasztorne
w powiecie moskiewskim: w stanie bie-
rendiejewym – Bogdanowo z przy-
siółkiem, w stanie bieżeckim – sioło We-
laminowo z przysiółkami (…) oraz
w powiecie bieżeckim sioło Łosiewo
z przysiółkami…”

Z szesnastowiecznych dokumen-
tów wynika, iż do Welaminowa przypisano też pustać Marfino, pozostającą
pod zarządem Monasteru Aleksiejewskiego, rozciągającą się wzdłuż drogi
z Ostankina do Świbłowa. Na północ od Welaminowa znajdowała się po-
siadłość Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego, a na zachód posiadłość Mo-
nasteru Nowodziewiczego.

Jak zaznaczono w Księdze pism i pomiarów powiatu moskiewskiego,
w 1596 roku z inicjatywy Monasteru Wniebowstąpienia dokonano zamiany
Welaminowa na sioło Toporkowo nad rzeką Lichoborką. W ten sposób posia-
daczem sioła został kniaź Dymitr Iwanowicz Szujski, brat przyszłego cara
Wasyla Szujskiego.

„Zamiany siół dokonał kniaź Dymitr z ihumenem Monasteru Objawie-
nia Pańskiego Józefem wraz ze współbraćmi jego wspólnoty, przejmując
leżące w moskiewskim powiecie nad rzeką Lichoborką Władykino, a w nim
cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy oraz pustać Marfino wraz z pastwiskami
i łąkami, lasami i błotami, i ze wszystkim, co tam się znajduje, a kędy się snuły
i pług, i socha, a także kosa i topór dawne wymierzał połacie”. Jakąkolwiek
stratę, jaką mógłby ponieść ihumen i jego wspólnota z powodu tej zamiany,
Dymitr Szujski zobowiązał się wziąć na siebie. Nic dziwnego – winien był

316

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

Dymitr Pożarski.
Malarz Lew Stołyhwo. 1949 r.



włożyć w tę zamianę jedynie
sto rubli. Jak uważają autorzy
książki Północny wschód rodzi-

mej stolicy335, Welaminowo
z rąk Szujskiego bardzo szybko
przeszło w ręce Pożarskiego
(co stało się zapewne w 1619
roku, gdy Szujskiego więziono
w niewoli u Polaków).

W okresie zarządzania
Welaminowem przez Szuj-
skiego spotykamy też pierwszą
wzmiankę o miejscowej cerkwi
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy,
znajdującą się na lewym
brzegu Lichoborki. Prawdopo-
dobnie to właśnie kniaź Szujski
podjął decyzję o jej rozbiórce,
by na jej miejscu wybudować
drewnianą cerkiew Narodzenia
Przeczystej Bogurodzicy. Jed-
nakże inne dokumenty z końca
XVII wieku mówią o cerkwi św. Mikołaja jako jedynej istniejącej w siole.

W 1653 roku Welaminowo przechodzi we władanie patriarchy Nikona
drogą wymiany terenów z Monasterem Objawienia Pańskiego. Szybko jednak
między carem Aleksym Michajłowiczem a patriarchą Nikonem wybucha kon-
flikt. Patriarcha, do niedawna jeszcze prawa ręka cara, wyraził bowiem prze-
konanie, iż „duchowieństwo znaczniejsze od carstwa”. Sobór Cerkiewny
(1666-1667) pozbawił Nikona urzędu patriarszego. Skrzywdzony i dopiero
po śmierci rehabilitowany arcypasterz zostaje w tym czasie zesłany do Mo-
nasteru Białozierskiego. W niedalekiej przyszłości car pozwolił Nikonowi na
powrót do Moskwy, lecz po drodze ku stolicy zakończył życie; zdążył jedynie
utrwalić pamięć o sobie w nazwie sioła, gdzie to nastąpiło. Od tego bowiem
czasu Welaminowo określane też bywa nazwą Władykino (od słowa
władyka – arcypasterz).
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Car Aleksy Michajłowicz i patriarcha Nikon
przy grobie św. metropolity Filipa.
Z obrazu Aleksandra Litowczenki

335 A. B. Drachler, O. I. Michajłowa, L. I. Fadiejewa, Siewiero-wostok rodnoj stolicy.  Po-

sobije dla uczitielej, uczaszczichsia i ich roditielej po kursu „Moskwowiedienije”, Moskwa 1997.



Po rozwiązaniu Patriarchatu sioło Władykino przeszło we władanie Świę-
tego Synodu. Jednakże w 1722 roku osobistym ukazem Piotr I przekazał je wraz
z siołem Oziereckim Teofanowi Prokopowiczowi, biskupowi Pskowa, a później
Nowogrodu. Gdy w miejsce Patriarchatu ustanowiono Święty Synod i na jego
czele stanął metropolita Stefan (Jaworski), niewątpliwie drugie skrzypce grał
tam Teofan (Prokopowicz), choć de facto on właśnie wydawał się być osobą
najbardziej wpływową. W 1720 r. otrzymał święcenia arcybiskupie.

28 kwietnia 1730 roku Władykino nawiedziła po swej koronacji Anna
Iwanowna. Z okazji jej przybycia arcybiskup Teofan napisał strofy powitalne
i skomponował do nich muzykę. Był to okres, gdy arcybiskup spędzał tu wiele
czasu. Dwór jego znajdował się na lewym brzegu Lichoborki.

W książce protojereja Nikołaja Skworcowa o Władykinie opisano miejsce,
gdzie znajdowała się arcybiskupia rezydencja: „Widoczne dotąd rowy w ziemi
i jamy są dobitnym świadectwem niegdysiejszego istnienia rezydencji, pozostałe
ślady grządek poświadczają agrarne upodobania Teofana, a całe krzaki bzu to
być może ślady wspaniałego niegdyś sadu. Wieśniacy, kopiąc piwnice, często
natrafiają na kości i czerepy, a niekiedy nawet na kamienie nagrobne”.

Po śmierci Teofana (Prokopowicza) Władykino przechodzi we władanie
imperatora. Na schemacie pomiarów generalnych z lat siedemdziesiątych
osiemnastego stulecia sioło Władykino znajduje się po obu brzegach Licho-
borki. Świątynia znajduje się po lewej stronie, na prawo i lewo zaś od niej
rozciągają się dwa kwartały domostw z sadami i gumnami. Trzy grupy mniej-
szych budynków znajdują się na prawym brzegu rzeki.

Prawdopodobnie nazwa rzeki wywodzi się od „Lichego336 Boru”, zaj-
mującego prawą i lewą stronę drogi biegnącej ku Dmitrowowi, którą w tym
miejscu uważano za szczególnie niebezpieczną, gdyż ten rejon lasu zasiedlały
dziesiątki włóczęgów337 i rozbójników.

Lichoborka to największy dopływ Jauzy, drugiej pod względem długości
rzeki moskiewskiej, czerpiącej wodę z trzech dopływów: płynącego pod zie-
mią strumienia Władykino, rzeczki Businowki i niemal w całości schowanej
pod ziemią rzeki Żabiej. Miała też rzeczka czwarty dopływ, strumień Degu-
niński – obecnie jego wody płyną kanałem.
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336 W osiemnastowiecznym języku rosyjskim przymiotnik lichy oznaczał „niebez-
pieczny, zagrażający”.

337 Użyty tu rzeczownik brodiaga w języku rosyjskim nie ma wyłącznie negatywnej
konotacji, oznaczając także po prostu bezdomnego lub łazika bez zajęcia. Kontekst tego frag-
mentu sugeruje jednak, iż wspominany tu włóczęga utrzymywał się głównie z rozboju (przy-
pis tłumacza).



Minąwszy szosę ałtufiewską i kolej sawiełowską, Lichoborka się roz-
szerza – w tym miejscu znajdował się staw Bogojawleński. Wielu dawnych
mieszkańców uważa, iż była to najpiękniejsza część rzeki. Jej brzeg przedsta-
wiał się inaczej, niż obecnie: dolina rzeczna wydawała się szersza, brzegi bar-
dziej kręte, przy brzegach porastały gęsto rośliny wodne, w których niby
okienka widniały miejsca wodopojowe dla bydła…

Prawdopodobnie jeszcze za czasów Prokopowicza drewnianą cerkiew
przeniesiono z lewego brzegu na prawy, a na powstałym w ten sposób pustym
miejscu postawiono kaplicę, by kolejny, już trzeci raz, przenieść świątynię na
to miejsce, gdzie stoi po dziś dzień. Pierwszą cerkiew murowaną wybudowano
pod koniec XVIII stulecia, a dzwonnica do niej została wzniesiona dzięki po-
mocy Piotra Grygorowicza Razumowskiego, właściciela sąsiedniego sioła
Piotrowskie. Elementy drewniane świątyni zwożono dzięki pozwoleniu hra-
biego, ikony zaś dostarczono z cerkwi w siole Nikolskoje. Razumowski po-
mógł też wznieść sporą murowaną kaplicę z cegły nad studnią, nieopodal cer-
kwi. Po pewnym czasie kaplicę z powodu złego stanu technicznego rozebrano,
a cegłę wykorzystano na budowę ogrodzenia cerkiewnego.

Współczesną cerkiew Narodzenia Przeczystej Bogurodzicy we Włady-
kinie wzniesiono w 1859 roku dzięki środ-
kom finansowym kupca Gabriela Matwie-
jewicza Tołokonnikowa. Świątynia ma dwie
kaplice: pw. Archanioła Michała i Archa-
nioła Gabriela. G. M. Tołokonnikow wypo-
sażył świątynię w najbardziej potrzebne
przedmioty liturgiczne.

Cerkiew poświęcił metropolita mo-
skiewski Filaret (Drozdow). W cerkwi znaj-
dowały się pamiątki historyczne, przypomi-
nające o historii zmiany nazwy sioła.
Drewniane naczynie, wykorzystywane
w posłudze liturgicznej, na zewnątrz i we-
wnątrz wyłożone srebrem, miało wyryty
napis: „Na wieczne wspomnienie patriarchy
Nikona”. Inną cenną pamiątką z przeszłości
był wydrukowany w 1677 roku, za panowa-
nia cara Fiodora Aleksiejewicza Ewange-
liarz, na którego pierwszej karcie napisano:
„7202 (1694), z polecenia wielkiego ducho-
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Dzwonnica obok cerkwi Narodzenia
Bogurodzicy we Władykinie



wego władcy, najdostojniej-
szego Adriana, patriarchy,
sporządzono ten święty Ewan-
geliarz, który przeniesiono
z patriarszego domu i złożono
w cerkwi Narodzenia Przeczys-
tej Dziewicy w siole Włady-
kino (powiat moskiewski), po-
zostającym we władaniu Naj-
dostojniejszego Patriarchy”.

W porównaniu z szeroką
autostradą, obok której znaj-
duje się, cerkiew wydaje się fi-
ligranowa, jednakże półtora
wieku temu wznosiła się na
górze (ulicę, przy której znaj-
dowała się też nazywano Górką
Cerkiewną), jej wygląd był
więc bardziej monumentalny
i bardziej znamienity.

Obok świątyni znajduje
się drewniana kapliczka, którą
do niedawna wykorzystywano
do przechowywania sprzętu

gospodarczego. Istnieje przekaz, iż na tym miejscu znajdował się ołtarz drew-
nianej świątyni, wybudowanej przez Razumowskiego. Za jego czasów do pa-
rafii we Władykinie przypisani byli mieszkańcy przysiółka Marfino, wioski
Lichobory Niżne i osady Piotrowskiej338.

W lipcu 1871 roku w świątyni Narodzenia Bogurodzicy odbywały się
wspaniałe i uroczyste modlitwy przed cudowną ikoną św. Sergiusza z Rado-
neża, przyniesione tu z Ławry Siergijewskiej.

„Kupiec moskiewski, F. N. Kuzniecow, mający swą manufakturę, gdzie
znajdowały zatrudnienie tysiące rąk, wspomaganą przez rzeczkę Lichoborkę,
w oddaleniu dziesięciu wiorst od Moskwy, w parafii Władykino przypadkowo
zauważył, iż w sąsiednim siole Aleksiejewka przy starej drodze Troickiej, na
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Podanie do wydziału budownictwa przy Zarządzie
Gubernialnym o pozwolenie na wzniesienie 

dobudówki do cerkwi Narodzenia Bogurodzicy 
we Władykinie. 1915 r.

338 A. W. Babuszkin, Istoriczeskije progułki po Otradnomu, Miedkowo, Marfino, Bu-

tyrskomu chutoru i ich okriestnostiam, Moskwa 2003, s. 15, 22–39, 41–44.



życzenie wierzących zos-
taje zorganizowana mod-
litwa przed cudowną
ikoną św. Sergiusza, Cu-
dotwórcy z Radoneża.
Ikona ta już od miesiąca
pielgrzymowała po
różnych monasterach i na
zaproszenie grup czcicieli
Świętego. Przeto posłał
on z pośpiechem do sioła
Aleksiejewskiego ser-
decznie prosząc, by
kapłani, opiekunowie
ikony, nawiedzili także
jego dom, a otrzymawszy
od nich zgodę, wyprawił innego posłańca do Moskwy, by przysłano stamtąd
odpowiednio przygotowane grono psalmistów.

Równocześnie pan Kuzniecow przesłał wiadomość do parafialnego sioła
Władykino, pytając ojca A. F. Wozdwiżeńskiego, czy nie byłoby mu na rękę
przyjąć u siebie ten drogocenny przedmiot kultu, na co otrzymał pełne
wdzięczności kapłańskie zapewnienie o całkowitej zgodzie.

Wiadomość ta, przekazana przez kapłana, rychło rozniosła się po
Władykinie i jego daczach. Mieszkańcy każdej płci i każdego wieku od trze-
ciej godziny po południu trwali w ogromnej radości, oczekując tak nie-
zwykłego gościa.

Około ósmej wieczorem przyniesiono ikonę Świętego do fabryki Kuz-
niecowa (oddalonej zaledwie o wiorstę od cerkwi), a gdy tylko dowiedziano
się o tym we Władykinie, pospiesznie udał się tam miejscowy kapłan wraz
z procesją. Przy akompaniamencie dzwonu cerkiewnego uczczono ikonę świę-
tego oraz jego relikwie, niesione przez hieromnicha na piersi w bursie, mającej
kształt arcypasterskiej panagii339.

Słońce już zaszło i nastał półmrok wieczorny, a mieszkańcy sioła
w świątecznych strojach i nastrojach udali się z dziękczynieniem do pana Kuz-
niecowa. Nie pozostawali za nimi w tyle także moskwianie, rozkoszujący się
przy tym zamiejskim powietrzem i urokiem.
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339 Panagia – obraz święty noszony na piersi przez biskupa (przypis tłumacza).

Szkic fasady cerkwi Narodzenia Bogurodzicy we Władykinie.
Fragment projektu dobudowy kaplic.

1915 r.



Wkrótce ujrzano niezwykłe zjawisko: przez rzadki lasek brzozowy jęły
przenikać płonące ognie świec i pochodni, rozświetlające szlak dla niesionych
ikon, pośród ciemnego granatu powietrza zaczęły łopotać chorągwie, a śpiew
chóralny uroczyście przerwał ciszę wieczoru:

Przyjdźcie, by uczcić chwilę radosną.

Radość niech serce każde przepełni;

Sławny Chrystusa i tego, co z Nim

Doświadczył Jego zbawiennej głębi.

On to jest dla nas chwały przedmiotem,

On naszą siłą i umocnieniem;

Przeto świadomi cudów mnogości

Sergiusza dzisiaj uczcijmy pieniem340.

Niesiona ikona Świętego zamykała procesję. Ekstaza jego rozmodlonego
serca, wywołana oglądem rzeczy wielkich, nadawała obecności Świętego szcze-
gólnego znaczenia. A zdało się oczom zebranych, iż to on sam kroczy między
nimi, gdyż ikonę tę napisano, uwzględniając naturalny wzrost Cudotwórcy341.

A kiedy zaś umiejscowiono ją w świątyni na specjalnie przygotowanym
podwyższeniu na prawo od Carskich Wrót, kiedy wnet zastawiono ją
płonącymi świecami, aby jak najwięcej jasności bić mogło przed ikoną świętą,
Oblicze Sergiusza wyjrzało spomiędzy świateł, a wszystkim zebranym się
zdało, iż posłuszny Bogu i bojący się Go człowiek, jako żywy zstąpił pomię-
dzy nich, by tym mocniej się wsłuchać w modlitewne głosy, by tym pew-
niejszą wlać wiarę w mających pewność jego wstawiennictwa i pełnymi
ufności modlitwami błagających o nie.

Od solei342 aż po zachodnie drzwi świątynię przepełniła modlitwa.
Zgodnie z rozporządzeniem starosty cerkiewnego zapalono choros (pa-

nikadiło), jasnym płomieniem wzbijały też w niebo świeczki miejscowe,
otwierano Carskie Wrota i diakon, obleczony w lśniącą szatę, ogłosił: Po-
wstańcie, błogosławmy Panu!
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340 Troparion trzeciej pieśni kanonicznej, miesiąc lipiec, dzień piąty. Swobodny
przekład tłumacza.

341 Taka sytuacja miała związek z faktem namalowania jej na wierzchniej desce gro-
bowej Świętego. W przybliżeniu deska ta liczyła trzy arszyny długości, była zaś ozdobiona
starożytnymi obiciami bardzo dawnej roboty z drogocennych kamieni i drogich, a licznych
pereł. Ozdobę tę wyceniono na 18 tys. rubli (fragment tekstu głównego przeniesiony do przy-
pisu celem zachowania bardziej zwartej narracji).

342 Soleja – podwyższenie przed ikonostasem



Proboszcz sioła Władykino,
sławiąc Jedną i Nierozdzielną Trójcę
rozpoczął Całonocne Czuwanie. Tak,
to było w istocie czuwanie całonocne.
Rozpoczęte o 10:40 wieczorem,
skończyło się w południe dnia następ-
nego, gdyż czas taki zajęły nie tylko
teksty i śpiewy cerkiewnego Czuwa-
nia, lecz także prywatne uwielbienie
ikony, które przeciągnęło się do dnia
następnego.

Nie bierzemy się opisać żaru
uczuć, jaki przenikał modlących się
w owych godzinach, gdy utrudzony
wieśniak, postrzegając to, czego
dawno nie widziały jego oczy, nie-
jako bezwolnie poddaje się cudow-
nemu wpływowi Ikony, modli się,
słucha wspaniale dostrojonego chóru,
trwa w światłości świątyni, która tak
oświetlona bywa tylko na Paschę.

Na dzień następny, o siódmej
godzinie porannej, świąteczny dzwon
(około stu pudów wagi) jął przyzywać na Liturgię. Już na początku nabożeń-
stwa świątynia była przepełniona.

Rozpoczęto nastrojowo, przy znakomitym śpiewie chóralnym i pełnym
zaangażowania odczytywaniu tekstów przez lektorów. Na zakończenie Liturgii
odśpiewano molebien, przeczytano tekst akatystu i modlitwę przebłagalną za
pośrednictwem św. Sergiusza. W sprawowaniu modlitw uczestniczyło dwu
moskiewskich kapłanów. Całość zakończono hucznym odśpiewaniem Mno-

gaja leta na cześć Władcy Imperatora, Świętego Synodu i Metropolity Mo-
skiewskiego Innocentego, rządzących, dowódców wojskowych i wszystkich
prawosławnych wiernych.

Gdy się Liturgia zakończyła i wszyscy opuścili świątynię, na zewnątrz,
po obu stronach od wejścia „przed domami duchowieństwa rozpoczęto mod-
litwy połączone z pokropieniem wodą święconą; następnie uroczysta procesja
okrążyła całe sioło, w którego centrum ponownie wzniesiono modlitwy i po-
nownie pokropiono lud. Następnie, w każdym domu oddzielnie, lub przed
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Projekt dobudowy kaplic do cerkwi 
we Władykinie, guberni i powiatu 

moskiewskiego. 1915 r.



nim, witano uczestników pro-
cesji chlebem i solą, leżącymi
na stole przykrytym białym ob-
rusem. Przy stołach tych mod-
lono się wspólnie z uczestni-
kami procesji.

W południe spadł deszcz,
lecz nie zraził on rozmodlo-
nych.

Po nieprzerwanej modli-
twie błagalnej, gdy wypowie-
dziano już wszystkie prośby,
posługujący kapłani bez jakie-
gokolwiek należnego im odpo-
czynku ani bez pokrzepienia
się pokarmem opuścili Włady-
kino, udając się do sąsiedniej
miejscowości na zaproszenie
tamtejszych wierzących.
Słyszeliśmy, iż sługa Boży od-
wiedził też Piotrowskoje-Razu-
mowskoje, Marfino i Ostan-
kino. Takie odwiedziny nigdy

się wcześniej nie zdarzały, z tym większą tedy przyjęto je radością i tym bar-
dziej uroczyście w nich uczestniczono”343.

W 1896 roku we Władykinie otworzono cerkiewną szkołę parafialną.
„Nowo wzniesiony budynek cerkiewnej szkoły parafialnej w siole Władykino
znajduje się na ziemi cerkiewnej, zajmując obszar około jednej dziesięciny,
przylegając do ogrodzenia cerkiewnego. W minionych latach miejsce to zaj-
mował podmiejski dom Patriarchy Moskiewskiego. Na miejscu domu patriar-
szego zbudowano teraz szkołę” – donosiły „Moskiewskie Wiadomości Cer-
kiewne”344.
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343 Nieożydannoje cerkownoje torżestwo, „Moskowskije Cerkownyje Wiedomosti”,
Moskwa 1871, nr 29, s. 278-279.

344 Otkrytije odnokłasnoj cerkowno-prichodskoj szkoły, „Moskowskije Cerkownyje
Wiedomosti”, Moskwa 1896, nr 39, s. 514.

Błogosławieństwo św. Sergiusza z Radoneża.
Malarz Siergiej Kiryłłow



W szkole uczono pisania, początków arytmetyki, historii ojczystej i geo-
grafii, języka cerkiewnosłowiańskiego, śpiewu liturgicznego. Ważne miejsce
zajmowała też katecheza, którą prowadził miejscowy kapłan, protojerej Joan
Protopopow.

Świątynia Narodzenia Bogurodzicy we Władykinie dysponowała spo-
rymi nadaniami ziemskimi, co było ważne o tyle, iż w dawnych czasach do-
chody cerkiewne nie bazowały na ofiarach wiernych, lecz na wykorzystaniu
płodów rolnych. Z tego powodu każda świątynia wiejska potrzebowała znacz-
nego obszaru ziemskiego, którego część przeznaczano na budowę domów dla
posługujących kapłanów i osób nieduchownych oraz na dwie szopy: jedną
przeznaczano na sprzęt oraczy, drugą na przechowywanie siana.

Na początku XX wieku, gdy sioło Władykino zyskało sporą popularność
wśród sympatyków wypoczynku na daczach, duchowni świątyni mogli odda-
wać ziemię cerkiewną w dzierżawę, osiągając za to niemałe dochody. Zgodnie
z raportem Moskiewskiego Ziemstwa Powiatowego z 1906 roku, do cerkwi
Narodzenia Bogurodzicy we Władykinie (gmina Rostokino) należało 29 dzie-
sięcin 758,81 sążni kwadratowych ziemi. W 1905 roku pod Okrężną Drogę
Kolejową wywłaszczono 5 dziesięcin 1761,19 sążni kwadratowych ziemi, któ-
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Piotrowsko-Razumowskoje, Żabieński Łęg.
Fragment planu niwelacyjnego Moskwy z 1890 r.



rej właściciel otrzymał zapłatę
po 3 ruble 75 kopiejek za sążeń
kwadratowy345. Z całego ob-
szaru ziemi cerkiewnej dla
celów własnych wykorzystano
niewielki skrawek pod budowę
dwu domów dla duchowień-
stwa oraz na założenie dwu
przylegających do nich sadów.
Resztę terenu – 11 dziesięcin
667 sążni kwadratowych – od-
dawano w dzierżawę 20 letni-
kom na okres 12 lat, za który
uzyskano 1226 rubli dochodu.

Podczas wydzierżawia-
nia ziemi między duchownymi
a dzierżwcą zawierano umowę
na następujących warunkach:
„Na wydzierżawionej ziemi
dzierżawca ma prawo wzno-
szenia budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych, za-
równo dla potrzeb własnych,

jak i w celu wynajmu z tym jednak zastrzeżeniem, by wszystkie budynki od-
powiadały wymaganym dla wiejskich budów normom budowlanym i prze-
ciwpożarowym. Dzierżawca może sadzić na dzierżawionej działce krzewy
i drzewa każdego rodzaju z tym zastrzeżeniem, aby po zakończeniu okresu
dzierżawy wszystkie drzewa, oprócz owocowych, pozostawiono na miejscu
dla wykorzystania przez duchowieństwo. Rosnące na działce drzewa
dzierżawca zobowiązuje się chronić, jednakże bez uzasadnionej przyczyny
nie powinien ich wycinać. Na dzierżawionej ziemi dzierżawca nie może oso-
biście, ani przy pomocy innych osób prowadzić sprzedaży żadnych napojów
alkoholowych; zabrania się mu także zakładać na dzierżawionym terenie ki-
noteatru i innych tego rodzaju rozrywek. Wszystkie podatki – ziemskie i pań-
stwowe oraz pozostałe powinności, zarówno już funkcjonujące, jak i w przy-
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345 Fakt ten potwierdza, iż na przełomie XIX i XX w. prowadzenie interesów z koleją
żelazną było bardzo opłacalnym przedsięwzięciem (przypis tłumacza).

Podanie do wydziału budownictwa przy Zarządzie
Gubernialnym o pozwolenie na założenie instalacji

grzewczej w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy 
we Władykinie. 1916 r.



szłości ustalone za działkę
i wzniesione na niej budynki
winny być opłacane przez
dzierżawcę; ponosi on również
koszty notarialne. Na
dzierżawionej działce zabrania
się budowy magazynów towa-
rów łatwopalnych, wyszcze-
gólnionych w przepisach ubez-
pieczeniowych i uznanych za
szczególnie niebezpieczne.
Dzierżawca nie ma prawa wy-
wozu z dzierżawionego terenu
gliny, piasku, darni i zobo-
wiązany jest do utrzymania
działki w należytym po-
rządku”346.

W tymże dokumencie
z 1906 roku razem z ziemią po-
zostającą pod zarządem cerkwi
Narodzenia Bogurodzicy za-
znaczone są ziemie podmiej-
skie, będące własnością Monasteru Objawienia Pańskiego, ziemie wspólnot
chłopskich z Lichoborów Niżnych i Władykina. Ziemia monasterska liczyła
10 dziesięcin 520 sążni kwadratowych. W skład tej posiadłości wchodził młyn,
oddawany przez mnichów w dzierżawę; część ziemi dzierżawiono 12 właści-
cielom dacz. Ziemia wspólnot chłopskich ze wsi Lichobory Niżne i Władykino
leżała w gminach Rostokino i Wssiechswiatskoje; wspólnoty wynajmowały
grunt pod dacze i ogrody. Wspólnota sioła Władykino wynajmowała 45
dzierżawcom działki pod zabudowę o powierzchni 803 sążni kwadratowych,
zyskując corocznie 2759 rubli 75 kopiejek dochodu. Chłopi z Władykina dla
dzierżawców zajmujących się produkcją rolną pozwalali kosić trawę i wypasać
bydło347.
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346 Centralne Archiwum Państwowe Obwodu Moskiewskiego, zbiór 11, dział 6,
sprawa 328, karta 1-5 (awers i rewers).

347 Tamże, karty 28-31.

Projekt centralnego ogrzewania i instalacji wentylacyjnej
budynku cerkwi we Władykinie. 1916 r.



Na początku XX wieku
w pobliżu Lichoborów Wyż-
nych wyrosły 3 cegielnie: Kali-
nina (dwa piece, moc produk-
cyjna – 8 mln cegieł rocznie),
Striżenowa oraz za wsią – Judi-
nej. W pobliżu znajdowała się
też fabryka fajansu wybudo-
wana w 1765 roku przez angiel-
skiego kupca Gardnera. Młyn na
rzece Lichoborce moskiewski
zarząd dóbr hrabiów Szeremie-
tiewów wydzierżawiał różnym
osobom za 100 rubli rocznie.

W 1908 roku do Włady-
kina dotarła kolej żelazna. Jej
głównymi pasażerami, wsia-
dającymi do pociągu na miej-
scowej stacji w sierpniu 1908
roku byli letnicy. Od 1869 roku

do Nowego Władykina zaczęła na lato zjeżdżać rodzina Jermołowych. Ro-
dzice znanej (i znakomitej) aktorki wybudowali tam niewielki domek na
dzierżawionej ziemi, gdzie dobudowali później jeszcze jeden – domek letni.
W 1919 roku daczy Jermołowych omal z rozpędu nie skonfiskowano348.

Miejscowości położone w pobliżu Okrężnej Linii Kolejowej należały
do najbardziej malowniczych. Po otwarciu linii mieszkańcy Moskwy uzyskali
możliwość wyjazdu na wycieczki nowym szlakiem czy oglądania miejsc let-
niskowych i podstołecznych okolic, jeszcze obfitujących wówczas w lasy, za-
gajniki, rzeczki, potoki, strumyki…

„Pierwsza wiorsta obwodnicy moskiewskiej rozpoczyna się przy prze-
cięciu szlaku kolejowego z drogą Mikołajewską. U początków tejże wiorsty,
gdy szlak kolejowy przecina szosa Dmitrowska, po obu stronach torów roz-
ciąga się wioska Lichobory Niżne, składająca się z 46 dworów. Także tutaj,
w pobliżu wioski, z lewej strony szlaku kolejowego przepływa rzeka Licho-
borka, za która widać wioskę Lichobory Wyżne, gdzie znajduje się 35-40
domów. Dokoła wioski rozłożyła się grupa cegielni, natomiast z prawej strony,
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348 A przecież mieli oni poglądy lewicowe… (dodatek tłumacza).

Fasada cerkwi we Władykinie od strony kotłowni.
Fragment projektu instalacji centralnego ogrzewania.

1916 r.



w pół wiorsty od kolei płynie
rzeczka Żabinka, nad którą leży let-
nisko Piotrowsko-Razumowskoje.
Mieszkają tu ludzie niebogaci, po-
dobnie zresztą jak w Lichoborach,
lata spędzając na daczach, gdyż ceny
tam niewysokie.

U początków drugiej wiorsty
obwodnica przecina kolej sa-
wiełowską, którą minąwszy, po
lewej stronie od szlaku kolejowego
ujrzeć można sioło Władykino,
położone na obu brzegach Licho-
borki, które w tym miejscu tworzy
groblę i tzw. staw Objawienia Pań-
skiego349. Wioska ma dwie nazwy:
Władykino Nowe, a za rzeką –
Władykino Stare. …Sioło jawi się
jako bardzo malownicza miejsco-
wość, posiada wiele zakładów hand-
lowych i przemysłowych, a także
piękną cerkiew Narodzenia Przenaj-
świętszej Bogurodzicy.

W pobliżu sioła Ostankina
szlak kolejowy przecina Szosa Wogau350, za którą u początku wiorsty trzeciej
leży kolejowa stacja Władykino. Za stacją obwodnica kolejowa przecina Szosę
Sokołowską, wiodącą do fabryki Sokołowa i Morgunowa. Na długości trzeciej
i czwartej wiorsty szlak kolejowy prowadzi przez brzozowy zagajnik, przeci-
nając na wysokości czwartej wiorsty Lichoborkę. Za zagajnikiem, z prawej
strony widnieje (w odległości około dwu wiorst) wioska Marfino, a następnie,
u początku piątej wiorsty, za wioską znajduje się sioło Ostankino”351.
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349 Od nazwy monasteru (przypis tłumacza).
350 Droga, która obecnie nazywa się szosą ałtufiewską, została zbudowana za pieniądze

niemieckich przemysłowców o nazwisku Wogau.  Zachowała nazwę drogi wiodącej do pod-
moskiewskiej miejscowości Ałtufiewo, włączonej do Moskwy w 1960 r.

351 N. N. Ostankowicz, Ekskursija po Moskowskoj okrużnoj żeleznoj dorogie, [w:] Is-

toriczeskij wiestnik, Moskwa 1912, s. 294-296.

Przekrój dzwonnicy cerkwi we Władykinie. 
Fragment projektu instalacji centralnego

ogrzewania. 1916 r.



Mówiąc bardziej precyzyjnie,
jeszcze w pierwszej dekadzie XX stu-
lecia Władykino dzieliło się na trzy
oddzielne przysiółki: Władykino
(część południowa), Nowowładykino
(część północno-zachodnia) i Sta-
rowładykino (część północno-
wschodnia). Na mapie z 1932 roku
Władykino jawi się jako niewielki
przysiółek, położony na północ od
stacji Władykino i zajmujący obszar
miedzy Szosą Władykinowską, Li-
choborką a obwodnicą kolejową. Po
środku przysiółka znajduje się staw.
Na mapie z lat dwudziestych wieku
dwudziestego we Władykinie zazna-
czono sowchoz „Otradnoje” („Ra-
dosne”), a na północ od sioła – nie-
wielki las liściasty. Oprócz szkoły,
w siole tym znajdowała się też biblio-
teka i dom dziecka.

Władykino Nowe znajdowało
się na zachód od Szosy Władykiń-
skiej. Na wschód od niej płynął

osiemsetmetrowej długości strumień, wpadający do stawu Objawienia Pań-
skiego szerokiego na trzysta metrów. Miejscowość ta rozwinęła się z letni-
skowego przysiółka w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku.
Wieczorami letnicy przygotowywali tu spektakle amatorskie, rozbrzmiewała
też muzyka w wykonaniu orkiestry dętej pułku dragonów352.

W aktach Wydziału Budownictwa Moskiewskiego Zarządu Gubernial-
nego za 1912 rok znajduje się podanie moskiewskiego mieszczanina ze
Słobody Kadaszewskiej, Kniaziewa, o pozwolenie na zbudowanie otwartego
pawilonu na dzierżawionej przez siebie od wspólnoty chłopskiej sioła Włady-
kino ziemi, gdzie znalazłyby pomieszczenie teatr letni, kręgielnia i bufet.
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352 A. W. Babuszkin, Istoriczeskije progułki po Otradnomu, Miedwiedkowo, Marfino,

Butyrskomu chutoru i ich okrietsnostiam, Moskwa 2003, s. 36–37.

Plan zamkniętego cmentarza przy cerkwi 
Narodzenia Bogurodzicy we Władykinie. 1914 r.



Wspólnota „na zebraniu gromadz-
kim w liczbie 44 osób na 58
mających prawo głosu właścicieli
domów, w obecności starosty
wiejskiego Gierasima Mi-
chajłowicza Burłakowa, po
wysłuchaniu prośby mieszczanina
moskiewskiego, mieszkańca
Słobody Kadaszewskiej, Konstan-
tyna Kniaziewa postanowiła:
przekazać mu w dzierżawę
działkę, znajdującą się w Nowym
Władykinie przy pierwszym prze-
jeździe, graniczącą tam z ziemią
cerkiewną (…) i wzniesione na tej
działce przed wydzierżawieniem
jej Kniaziewowi scenę i bufet
ogrodzone płotem należące do
wspólnoty chłopskiej wsi Włady-
kino”353.

Świątynię we Władykinie
otaczał niewielki cmentarz, na
którym miejscowi chłopi grzebali
swoich zmarłych. W 1874 roku
cmentarz okazał się zbyt mały, by
wszyscy miejscowi zmarli mogli tam być pogrzebani, więc ksiądz cerkwi Na-
rodzenia Bogurodzicy, Aleksander Wozdwiżeński wraz z diakonem Mi-
kołajem Remizowem i psalmistą Eufemiuszem Preobrażeńskim skierowali na
ręce metropolity Moskwy i Kołomny Innocentego petycję, w której poinfor-
mowano, iż „w pobliżu świątyni Narodzenia Bogurodzicy ogólnodostępny
wiejski cmentarz znajdujący się na ziemi cerkiewnej i cerkiew okalający, stał
się nazbyt mały dla grzebania umarłych”. Duchowni tej świątyni prosili o po-
zwolenie na „poszerzenie cmentarza od wschodniej strony cerkwi na 22 ar-
szynów szerokości i 65 arszynów długości z tejże ziemi cerkiewnej”.
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Petycja duchowieństwa cerkwi Narodzenia
Bogurodzicy we Władykinie do metropolity Moskwy

i Kołomny Innocentego w sprawie
rozbudowy cmentarza. 21 czerwca 1874 r.

353 Centralne Archiwum Historyczne Moskwy, zbiór 54, dział 166, sprawa 179, karty
1-6.



Do petycji dołą-
czono też postanowie-
nie chłopów sioła
Władykino i wsi Licho-
bory Niżne, przekazaną
wcześniej duchowień-
stwu władykińskiej cer-
kwi Narodzenia Bogu-
rodzicy, a dotyczące
„tego, że chłopi tych
wsi dają każdego roku
w użytkowanie dla du-
chowieństwa dziesię-
cinę sianożęci, zwaną
w Zasad'i, naprzeciw
stawu, obok ziemi cer-
kiewnej, a duchowień-
stwo oddaje część ziemi
cerkiewnej na poszerze-

nie cmentarza od wschodniej strony cerkwi”. Moskiewski Konsystorz Du-
chowny, rozpatrując petycję duchowieństwa świątyni Narodzenia Boguro-
dzicy, a także postanowienie ludności chłopskiej, nie znalazł żadnych
przeszkód, by poszerzyć cmentarz we Władykinie. Moskiewski Zarząd Gu-
bernialny powiadomił więc Konsystorz Duchowny, „iż polecił moskiew-
skim władzom policyjnym pozwolić na grzebanie zmarłych na dołączonym
do starego cmentarza miejscu, zobowiązując jednocześnie parafian do oko-
pania go rowem, zgodnie z wymogami artykułu 911 z XII tomu Regulaminu

Lekarskiego”354.
Obecnie przez terytorium dawnego cmentarza biegnie północna część

mostu przez Okrężną Kolej Żelazną. Gdy budowano drogę ałtufiewską, cmen-
tarz zlikwidowano, a jedną część tam pochowanych, mających bardziej zapo-
biegliwych krewnych, przeniesiono cmentarz przy stacji kolejowej Nowo-
dacznaja, podczas gdy drugą pochowano na cmentarzu w pobliżu stacji metra
Władykino. Cmentarz w pobliżu metra początkowo zajmował większy obszar.
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Zawiadomienie z zarządu Prezydium Rady Moskwy
do Moskiewskiego Wydziału Gospodarki Gruntami 
o przekazaniu sowchozu „Otradnoje” dla Zarządu 

Ogrodów i Gospodarstw Rolnych. 1928 r.

354 Centralne Archiwum Historii Moskwy, zbiór 203, dział 524, sprawa 19, 
karty 1-12 v.



Gdy poszerzano Ogródu Botaniczny i wznoszono nowe budynki, cmentarz
okrojono.

W 1928 roku na cmentarzu przycerkiewnym we Wadykinie pochowano
pierwszą artystkę ludową Federacji Rosyjskiej Marię Mikołajewną Jer-
mołową. Tuż przed śmiercią wielka artystka prosiła, aby „złożono ją na skrom-
nym cmentarzu” we Władykinie, gdzie pochowani są jej rodzice i siostry.
Kiedy w 1969 roku budowano drog ałtufiewską, cmentarz został zryty, zwłoki
artystki przeniesiono na cmentarz
Nowodiewiczy (według innych
informacji przeniesienie zwłok
wielkiej aktorki nastąpiło w 1934
roku).

W książce Dacze i okolice

Moskwy, wydanej w 1930 roku,
zawarto opis życia sioła: „Wille
we Władykinie otoczone są sa-
dami. Na wysokim brzegu Licho-
borki rośnie brzozowy las. A stąd
niedaleko, w parowie, bije
źródło, z którego wody korzys-
tają miejscowi mieszkańcy.
Miejsce tu suche, gleba niemal
wyłącznie piaszczysto-gliniasta.
W osadzie i przylegających doń
bezpośrednio siołach znajduje się
około dwustu budynków. Wynaj-
mowane są osobne pokoje około
50 rubli za sezon. Doprowadzono
prąd elektryczny. W pobliżu sta-
cji Władykino znajduje się auto-
mat telefoniczny, niedaleko też spółdzielczy sklepik spożywczy. Jest też boi-
sko sportowe. Po pomoc medyczną należy się zwracać do lekarzy
moskiewskich”. Północną część współczesnego Ogrodu Botanicznego miej-
scowa ludność nazywała Lasem Władykińskim.

W latach siedemdziesiątych dwudziestego stulecia kończy się historia
Władykino, by zaczęła się historia Otradnego, gdy przez malownicze dacze
i dawne wiejskie ulice przetacza się bezlitosny walec urbanizacji. Dawni
mieszkańcy są przekonani: na planie Moskwy Otradnoje pojawia się w 1929
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Świątynna ikona Przenajświętszej Bogurodzicy
„Szybko Spełniającej Prośby”



roku – taką nazwę nosiło
gospodarstwo szkolne
(uczchoz) Timiriaziewskiej
Akademii Rolniczej. Jed-
nak ta historia ma nieco
wcześniejsze konotacje: już
w 1918 roku w okolicach
Władykina istniał sowchoz
hodowlany Otradnoje

(„Radosne”), co wynika ze
sprawozdania Moskiew-
skiego Komitetu Wyko-
nawczego za 1922 rok.

Istnieje przekonanie,
iż podczas budowy Szosy
Ałtufiewskiej planowano

rozebranie cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, i tylko dzięki 
zdecydowanej postawie parafian świątynię uratowano355.

Szczególną czcią cieszy się w niej zachowana po dziś dzień ikona Bożej
Matki „Szybko Spełniającej Prośby”, napisana w rosyjskim monasterze św.
Pantelejmona na greckim Atosie oraz Ewangeliarz i ikona św. Mikołaja Cu-
dotwórcy. Święty Pantelejmon w tej okolicy jest bardzo czczony. W parafialnej
cerkwi w Marfinie poświęcono mu kaplicę dolną. W 1997 roku na brzegu Li-
choborki wybudowano wolno stojącą kaplicę także poświęconą temu męczen-
nikowi.

Na miejscu współczesnego rejonu ałtufiewskiego w latach trzydziestych
dwudziestego stulecia istniał łagier GUŁAG NKWD pod specjalnym nadzo-
rem w Bieskudnikowie356 (zlikwidowany w 1953 r.), a także główna baza
GUŁAG-u, która zachowała się częściowo jako Centralna Baza Ochrony Da-
nych MSW.

Pomiędzy rzekami Lichoborką a Jauzą niemal do XX wieku rozciągały
się ogrody, sąsiadujące już wtedy z budynkami fabrycznymi. Za mostem ko-
lejowym przerzuconym przez Jauzę, na północ od Drogi Jarosławskiej, kie-
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Ewangeliarz z XVII wieku, przechowywany
w zakrystii cerkwi Narodzenia Bogurodzicy 

we Władykinie

355 A. W. Babuszkin, Istoriczeskije progułki po Otradnomu, Miedwiedkowo, Marfino,

Butyrskomu chutoru i ich okriestnostiam, Moskwa 2003, s. 37–39.
356 Bieskudnikowo –  wieś w obwodzie moskiewskim, w 1960 r. włączona w granice

Moskwy.



rującej się na północny-wschód, znaj-
dowały się sioła Świbłowo i Miedwied-
kowo, a w odległości pół wiorsty od
niego – sioło Leonowo.

Świbłowo leżało się na brzegu
Jauzy w odległości ośmiu wiorst od
Moskwy. Jauza na tym odcinku cha-
rakteryzowała się szczególną urodą
brzegów i malowniczą okolicą.
Nazwę swą zawdzięcza wojewodzie
Fiodorowi Andrejewiczowi Świbło,
jednemu z najbliższych bojarów Dy-
mitra Dońskiego.

W XVII wieku Świbłowo na-
leżało do stolnika Ł. A. Pleszczejewa.
Około 1677 roku wybudował on tutaj
cerkiew pw. Trójcy Świętej o kon-
strukcji zrębowej wraz z należącą do
niej kaplicą św. Aleksego, metropolity
moskiewskiego. Następnym właścicie-
lem miejscowości był Kiriłł Aleksieje-
wicz Naryszkin, który w 1708 roku
cerkiew drewnianą zastąpił budowlą
murowaną. Na początku XIX wieku
sioło staje się własnością moskiew-
skiego kupca herbacianego Kożewni-
kowa, który wybudował tu fabrykę
sukna. W fabryce tej zaopatrywali się
najznamienitsi obywatele epoki,
a zakład się cieszył ogólną estymą.
Zdarzyło się nawet raz, iż nawiedził go
imperator Aleksander I. Dokoła byłego
domu właściciela rozciągał się ob-
szerny sad ze stuletnimi lipami i klo-
nami; za sadem ciągnął się szeroko las,
przylegający do sioła Miedwiedkowo.
Pod koniec XVIII wieku Świbłowo
stało się najbardziej popularnym letni-
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Cerkiew w Świbłowie

Cerkiew w Miedwiedkowie



skiem podmo-
skiewskim. W la-
tach 1801-1803
przebywał tu na
daczy Nikołaj
M i c h a j ł o w i c z
Karamzin – jeden
z najwybitniej-
szych pisarzy ro-
syjskich, historyk
i publicysta.

Sąsiadujące
ze Świbłowem
sioło Miedwied-
kowo także leży
na brzegu Jauzy,
w miejscu ongi

pięknym i malowniczym. Stara dwukondygnacyjna cerkiew ku czci Opieki
Przenajświętszej Bogurodzicy została wzniesiona przez księcia Dymitra
Pożarskiego w latach 1634-1635.
Wzniesiona na wyniosłym brzegu Jauzy
cerkiew stała się ważnych architekto-
nicznym punktem orientacyjnym
w okolicy, przez którą wiodła droga do
Ławry Troicko-Sergijewskiej. Muro-
wana świątynia reprezentuje namio-
towy styl zadaszenia. W cerkwi do 1917
roku przechowywano zabytkowy i dro-
gocenny ewangeliarz ze wspaniałymi
miniaturami, wykonanymi przez ca-
rewnę Zofię. Na dzwonnicy widniał
napis informujący o tym, iż sioło to na-
leżało niegdyś do znamienitego kniazia
D. M. Pożarskiego. Z biegiem czasu
zmieniało jednak swych właścicieli:
najpierw przekazano je carewnie Zofii,
ta z kolei księciu W. W. Golicynowi, by
w XVIII wieku sioło przeszło na włas-
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Cerkiew pw. Założenia Szat Matki Bożej w Leonowie. 
Zdjęcie wykonane przez Aleksandra Arseniewicza Kapustina z grawiury

znalezionej przez przewodniczącego Moskiewskiego
Komitetu Giełdowego Nikołaja Aleksandrowicza Najdionowa

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej Monasteru 
Gorickiego w Peresławiu



ność L. K. Naryszkina; w połowie XIX wieku znalazło się w rękach kamer-
gera357 Karcewa.

Sioło Leonowo, oddalone o siedem wiorst od Moskwy, leżało na górze,
której stoki opadały ku rzece Jauzie, w ustronnej i malowniczej okolicy. Zrazu
znajdowało się ono we włościach Nowikowa, znanego masona i gorącego orę-
downika oświaty, działającego pod koniec XVIII wieku. Następnie przeszło
w ręce P. G. Demidowa, założyciela liceum w Jarosławiu. Za jego czasów
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Droga w kierunku Jarosławia. 
Fragment planu niwelacyjnego Moskwy. Lata dziewięćdziesiąte XIX w.

357 Kamerger (z niem.) – dworzanin, pokojowiec.



założono tu wspaniały park z rzadkimi drzewami i oranżeriami z egzotyczną
roślinnością. Na wzgórzu wznosiła się stara cerkiew pw. Założenia Szat Matki
Bożej, reprezentująca nadzwyczaj oryginalną architekturę. Wzniesiono ją
z drewna, co potwierdzają świadectwa z 1633 roku. Obecną cerkiew zbudo-
wano z cegły w latach 1719-1722, zastępując zniszczoną drewnianą świątynię.
Fundatorem nowej cerkwi był I. N. Chowański, ówczesny właściciel tej miejs-
cowości, a podwykonawcami – Borys Gorłow i Fiodor Dementiew oraz chłopi
z powiatu jarosławskiego.

Wspaniała Droga Jarosławska, łącząca Moskwę z Ławrą Troicko-Sier-
gijewską, ze starym Jarosławiem i starym Archangielskiem, mija też dostojny
gród Peresław Zaleski, założony w 1152 roku przez Jurija Dołgorukiego. Księ-
stwo Peresławskie, istniejące od 1179 roku, za pierwszego władcę miało Wsie-
wołoda Wielkie Gniazdo.

W swej wielowiekowej historii miasto doświadczyło licznych wrogich
najazdów. Zaliczało się do szesnastu najważniejszych miast rosyjskich i od-
grywało ważną rolę w handlu z Europą Zachodnią.

W czasach Iwana Groźnego ziemia peresławska stała się bastionem
opryczniny. Wtedy miasto zamieniono w twierdzę.

W 1691 roku młody Piotr I podjął decyzję o budowie ćwiczebnej floty
wojennej na niewielkim jeziorze Pleszczejewo, co było początkiem rosyjskiej
marynarki wojennej. W mieście znajduje się wiele zabytków budownictwa sa-
kralnego i świeckiego, a także sześć monasterów. Peresław Zaleski rozciąga
się na brzegu malowniczego jeziora Pleszczejewo, otoczony nadzwyczaj
piękną przyrodą północy rosyjskiej358... 
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358 Warto też przypomnieć, iż Peresław to miejsce narodzin Aleksandra Newskiego.
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Pośród głuszy lasów nie-
przebytych, między mnogością jezior
i bagien gdzie teraz trwa Jarosław i zie-
mie z nim związane, onegdaj zamieszki-
wał naród dziś wymarły, z etnograficz-
nego punktu widzenia jednoplemienny,
jak to przedstawiał starożytny kronikarz.
Był to naród Muromców359 i Mordwi-
nów, spokrewniony z plemionami ugro-
fińskimi.

Kiedy się tu pojawili – nie wia-
domo, wszelako jeden z dawnych kroni-
karzy, Jordanes, wspomina o nich jak
o zhołdowanych przez króla gockiego
Ermanaryka360 w IV wieku po narodze-
niu Chrystusa. Historia nie może też
wskazać daty osiedlenia się w tym miej-
scu Słowian, narodu już nie tak dzikiego
jak Muromcy. Wiadomo jedynie, iż

359 Ze Wstępu Tłumacza do obecnej publikacji: „‛Prawdziwa’ historia miasta (…) za-
czyna się w IX wieku, gdy ugrofiński lud Muromców zamieszkał basen Oki, osadę nad
Moskwą włączając do swych terytoriów. Był to lud rolniczy, lecz nie gardził ani łowiectwem,
ani zbieractwem. Zhołdowany przez Ruś Kijowską ulegał powolnemu procesowi slawizacji,
biorąc jednocześnie udział w tworzeniu rosyjskiego etosu”.

360 Ermanaryk (inne wersje imienia Hermanaryk czy Emanryk, zmarł ok. 375 roku)
przez wspomnianego wyżej Jordanesa uważany jest za wodza równego Aleksandrowi Wiel-
kiemu. Państwo ostrogockie, którym zarządzał, obejmowało większość dzisiejszej Ukrainy
Południowej, dochodząc do Morza Czarnego. Słynął nie tylko z męstwa, lecz także okrucień-
stwa i bezwzględności. Zmarł prawdopodobnie w wyniku samobójstwa, widząc, że nie może
zwyciężyć nadciągających Hunów.

Jarosław Mądry
z ciałem zabitego niedźwiedzia.
Malarz G. P. Sabaniejew. 1904 r.



w IX-X, a szczególnie
XI wieku zarówno
słowiańskie plemiona,
jak i język słowiański
uznawane były za pa-
nujące.

Na temat okolicz-
ności i czasu założenia
grodu Jarosława istnieje
kilka hipotez. Miesz-
kańcy miasta rozpo-
wszechniają między
sobą przekaz, utrwalony
mocno nie tylko w świa-
domości, lecz mający też
historyczne znaczenie,

na podstawie którego tłumaczona jest obecność symbolu niedźwiedzia i sie-
kiery na tarczy herbu miasta. Ten na wpół mityczny przekaz głosi, iż kniaź
Jarosław I, zwiedzając nadwołżańskie brzegi, gdzie się znalazł po nawiedzeniu
Rostowa prawdopodobnie płynąc Kotoroślą361, zatrzymał się tam, gdzie
wpada ona do Wołgi. Miejsce to pokrywał wówczas gęsty las, tworząc obszar
podobny do trójkątnego placu, obmywanego z jednej strony Wołgą, z drugiej
Kotoroślą, a z trzeciej – przez nieistniejący obecnie strumień.

Pozostawiwszy swą drużynę tam, gdzie Kotorośl styka się z Wołgą, Ja-
rosław napotkał w parowie niedźwiedzia, którego zabił własną siekierą. Ten
to parów, gdzie swe wody toczył na długości dwustu sążni ruczaj, jest w tej
chwili częściowo zasypany, lecz do tej pory nosi nazwę Miedwiedica. Cały
zaś plac nazywa się Rublonym362 Grodem. Dziś jest on mało znaczącym,
południowo-wschodnim skrawkiem Jarosławia, liczącym w obwodzie około
570 sążni.

Inne opowiadanie, zawarte w Topograficznym opisie Jarosławskiego
Namiestnictwa (Jarosław 1794) potwierdza, iż miasto powstało za czasów
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Panorama Kotorośli. Fotografia sprzed 1917 r.

361 Kotorośl – rzeka w obwodzie jarosławskim, prawy dopływ Wołgi. Długość 132
km, powierzchnia zlewni 5500 km2. W kwietniu i maju rozlewa się na szerokość niemal jed-
nego kilometra. Na terenie Jarosławia, w miejscu zwanym „Strzałką” wpada urokliwie do
Wołgi.

362 Rosyjski przymiotnik rublenyj znaczy: siekany, rąbany.



kniazia Jarosława Władymirowicza. „Latem, roku od początku świata 6524
(1016), Świętopełk pozbawił życia braci swoich, Borysa i Gleba. Wtedy to
wielki kniaź Jarosław przegnał bratobójcę z Kijowa i udał się na lustrację
księstw przez Borysa i Gleba pozostawionych. Pogodziwszy się przy tym
z bratem swym, Mścisławem, rozdzielił pozostałe księstwa pomiędzy niego
i siebie, a latem roku 6532 (1024) wyruszył z Nowogrodu. Wędrował zrazu
lądem, potem rzeką Wołgą, aby obejrzeć księstwo w Rostowie. A zatrzymaw-
szy się na brzegu Wołgi, gdzie teraz gród Jarosława, zapragnął w tym miejscu
miasto założyć i swoje nadać mu imię. Następnie poszedł wielki kniaź Ja-
rosław do Rostowa i zabrał ze sobą wszelkich majstrów, a nawet przesiedleń-
ców do zamieszkania w nim. Taki był początek grodu Jarosława”.

Aleksiej Lebiediew w swojej książce Świątynie parafii św. Błażeja w Ja-
rosławiu zamieścił między innymi „Opowieść o zbudowaniu grodu Ja-
rosławia” nieznanego autora i pochodzącą z niewiadomego okresu. Opowieść
tę przechowano w rękopisie arcybiskupa rostowskiego Samuela Misławskiego
(1776-1783). Opowiadanie oparto zapewne na przekazie ludowym. Rzuca ono
snop nowego światła na dawnych mieszkańców Jarosławia.

„W obwodzie rostowskim miejsce u zbiegu Wołgi i Kotorośli, gdzie pó-
źniej sławny gród Jarosław powstał, było opustoszałe wielce. Rosły tu jeno
drzewa wysokie a trawiaste pastwiska zobaczyć mogłeś.

I była też sadyba ludzka Niedźwiedzim Zakątkiem zwana, gdzie żyli
jeno wyznawcy wiary pogańskiej – źli a podli bałwochwalcy. A miejsce stra-
chem wielkim napawało,
albowiem ludzie jeno
wolą własną, nie podług
prawa jakowego żyli,
przeto grabieżą mnogą,
a nawet krwi przelewem
wiernych chrześcijan nę-
kali.

Wspólnie też na
zwierza lub rybę łowić
chadzali, a liczne stada
bydlęce ludzie ci trzy-
mali i tym się żywili.

Pokłon bożkowi
dawali, zwanemu przez
nich Wołosem, bogowi
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Gontyna słowiańska. Rysunek M. Demianowa



zwierzęcemu. Dla niego wznieśli gontynę, gdzie swe ofiary składali, a przy
idolu ich kapłan, co dbał, by ogień nie zagasł, bo dym ofiarny pomagał „wiesz-
cze” natchnienie podtrzymać.

Gdy bydło wracało z pastwiska, ich kapłan zabijał cielca i krowę
i składał w ofierze całopalenia. A nie brak było dni takich, gdy ludzi w ofierze
składano.

A w wielkiej czci był ten kapłan, szaman pomiędzy pogany.
I tak żyli oni przez lat wiele.
Wszelako razu pewnego płynął dostojny kniaź Jarosław na łodziach, po-

wracając z wielkiej, straszliwej bitwy na Wołdze. Przy prawym on brzegu po-
strzega osadę, Niedźwiedzi Zakątek.

A widział kniaź, jak niektórzy okrutni ludzie napadali na statki kupiec-
kie, żeglujące z towarami po Wołdze. Kupcy na statkach mocno się bronili,
bezbronni wszelako się stali, gdy wrogowie ogień nań rzucili.

Gdy spostrzegł kniaź prawowierny Jarosław, słynny mądrością, co się
zdarzyło na rzece, polecił swojej drużynie odstraszyć śmiałków zbójeckich,
przegnać tych, co bezprawni, ocalić w Boga wierzących.

Drużyna kniazia z dzielnością na wrogów wraz następuje.
Ci, pełni lęku i strachu po Wołdze się oddalają. Cała drużyna, kniaź

także ruszają w pogoń za nimi, by rychło bronią straszliwą niewiernych życia
pozbawić. Wojsko zwycięzcą nad wrogiem, powraca więc Kotoroślą po dnie
Zakątka Niedźwiedzia, gdzie owa sadyba też była.

A prawowierny kniaź staje, by ludzi w wierze pouczać, ku życiu
dobremu zachęcić, krzywdy nie czynić nikomu i zamiast wiary pogańskiej

wnet Chrystusowi też
służyć.

Ludzie się klną na
Wołosa, że księciu
wierni zostaną, że będą
żyli z nim w zgodzie,
wszystkie ciężary
opłacą… Chrzcić jednak
wcale się nie chcą.

I tak się książę od-
szedł do swego stołecz-
nego Rostowa.

A wkrótce znowu
przybywa książę nasz
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Rzeka Kotorośl w czasie wylewu. Zdjęcie z 1920 r.



wielki, Jarosław do
Zakątku Niedźwiedziego
razem z episkopem,
kapłany i diakonami,
rzemieślnikami, woj-
skiem…

A gdy kniaź
wszedł do sadyby,
mieszkańcy z klatek na
niego zwierza strasznego
puszczają! Lecz Pan po-
trafi obronić: siekierą
własną, książęcą, zwierz
każdy jest pokonany, a
psy jak ciche baranki
przymilne, wcale nie
groźne, nie tknęły nawet księcia ni jego dzielnej drużyny!

Co widząc, cały lud pada już na kolana, do władcy dłonie wyciąga.
Kniaź wielkim głosem ich wzywa: „Wy, na Wołosa się klęli, przed wa-

szym głuchym idolem mnie służyć też przysięgali, mnie, com i księciem jest
waszym! A jakiż to bożek, ten Wołos, jeśli przysięgę złożoną tak łatwo złamać
też można?”.

Gdy posłyszeli tę mowę niewierni ludzie, nie mogli jednego wyrzec
choć słowa!

Nazajutrz z namiotu swojego dobywa kniaź świętą Ikonę Bogurodzicy
i razem z biskupami, prezbiterami i całym duchowieństwem oraz z rzemie-
ślnikami i wojskiem na miejscu przygotowanym, gdzie Wołga wraz z Koto-
roślą się łączą, Ikonę tę postawili.

Poprosił książę biskupa, by śpiew modlitewny się rozległ; wodą przez
Ducha święconą niech ziemia będzie skropiona.

I same dłonie księcia Krzyż osobiście stawiają, i tym kładą podwaliny
pod cerkiew proroka Eliasza, patrona dnia owego, gdy książęce dłonie mo-
carne życia niedźwiedzia zbawiły.

Następnie Chrysta miłośnik, kniaź drzewa każe wyrąbać, a miejsce owo
oczyścić, gdzie gród chwalebny powstanie.

Tak robotnicy zaczęli budować Panu świątynię na cześć Proroka Eliasza,
z prośbą o grodu pomyślność, któremu kniaź Bogu wierny własne chce imię
wnet nadać; lud chrześcijański w nim mieszkać ma w łasce Boga i ludzi.
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Cerkiew proroka Eliasza w Jarosławiu



Aby tak jednak się
stało kapłani, diacy, kle-
rycy winni niewiernych
nawracać.

Gdy gród pomyśl-
nie kniaź wznosi, a do
Chrystusa przyzywa,
mieszkańcy Niedźwie-
dziego Zakątku, nie
chcąc się do nich
przyłączyć, Wołosa
nadal czcić będą”.

Cytowany latopis
kolejne swe wersy po-

święca dziełu nawrócenia i obrzędowi chrztu tych właśnie zatwardziałych
pogan.

„Lecz Pan urządzić potrafi świat, by człowieka pouczyć. Oto posucha
okropna nawiedza tenże zakątek. A skutkiem takiej posuchy i głód jest, i nie-
urodzaj.

Przeto mieszkańcy strapieni ku Wołosowi swoje ślą modły, ażeby
deszczem porosił lasy i łąki, i pola.

W tym czasie (Boże zrządzenie) kapłan cerkiewny przechodzi, co cer-
kiew Eliasza proroka pobożnie wraz obsługuje, a widząc płacz i wzdychanie
mówi zebranym w krąg ludziom:

– Na darmo i bezskutecznie modły wy swoje wznosicie.
Po czym wskazuje im Boga, Który na niebie Jedyny, po czym do miasta

zaprasza, aby Moc Jego ujrzeli, aby oddali Mu chwałę.
Podchodząc z nimi do cerkwi Eliasza proroka, kapłan ich stawia dokoła,

a sam do wnętrza podąża. Tam ołtarz łzami obmywa, ażeby Pan się zlitował,
aby niewiernych nawrócił do jednej wiary prawdziwej, a świętym chrzcielnym
obmyciem by ich umysły rozjaśnił.

Następnie w dzwony bić każe, w ogromne dzwony cerkiewne, Krzyż
i Ikony wynosi, ludowi słowo rozgłasza:

– Bogurodzicy modlitwą, mocą proroka Eliasza, gdy Pan błaganie wspo-
może i jeszcze, jeszcze dnia tego ziemię obficie porosi, czy w Niego wraz
uwierzycie?

Naród potwierdza skwapliwie (cóż mu, biednemu, zostało?), więc
kapłan modły zaczyna.
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Panorama centrum Jarosławia w kierunku Wołgi



Chmura się naraz pojawia, a z niej deszcz pada ogromny…
Poganie, cud taki widząc, wielkim zakrzykną wraz głosem:
– Wielki jest Bóg chrześcijański!
Wraz też krzepkimi rękoma posąg Wołosa wynoszą, na drzazgi go

rozrąbują, gontynę niszczą do szczętu, a ogniem mocnym ją palą…”
Wkrótce też nastąpił chrzest całej społeczności w Wołdze. Jednakże:
„Czas jaki musiał upłynąć, by diabeł, wróg dóbr wszelakich, nie życząc

sobie, by dzicy w Boga Jednego wierzyli, na miejscu chwały idola swoje chce
miejsce uczynić.

Wnet tedy lud przerażony słyszy dźwięk wrogich piszczałek, gęśle pie-
kielne i pienia z miejsca owego dochodzą, niekiedy tańce czarownic.

A jeśli, co niech Bóg broni, bydło w to miejsce zaglądnie, rychło mizer-
nie wygląda i chudnie, chudnie bez miary.

Lud zastraszony tak bardzo do prezbitera przybiega, mówiąc, że wszystkie
nieszczęścia biorą się z gniewu Wołosa, co postać złego wziął ducha, by ich
w niedoli pogrążyć, by wnet ich w drzazgi porąbać, bydełko wszelkie wynisz-
czyć, jak oni posąg onegdaj jego doszczętnie zniszczyli, a także jego gontynę.

Lecz kapłan wnet uspokaja i radzi kniazia poprosić, biskupa takoż za-
wezwać, aby na miejscu gontyny cerkiew pobożnie zbudować, miano Błażeja
jej nadać, co był biskupem Sebasty. Znany on z mocy i siły, i wstawiennictwa
u Boga, każdą on potwarz odsłoni diabelskiej mocy co dziełem, ochroni ludzi
i bydło, gdy chrześcijanie to szczerzy”.

Tak też uczyniono, a gdy tylko poświęcono cerkiew, „bies przestał stra-
chem napawać ludzkie, wierzące istoty; przestał też niszczyć stada na pas-
twiskach”.

Istnieje jeszcze
jedno, bardziej dokładne
opowiadanie o założeniu
Jarosławia. Zgodnie
z jego przekazem Ja-
rosław, przybywszy na
miejsce, gdzie znajduje
się dziś najmniejsza
część miasta, zwana
Rublenym Grodem, na-
potkał starca pustelnika,
który to miejsce wybrał,
by oddalić się od świata.
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Był to jeden z pierwszych bojowników świętego kniazia Włodzimierza, to-
warzysz Dobryni – Rogdaj. Gdy kniaź obszedł z nim trójkątny, znany nam już
plac, noszący dziś nazwę „Strzałki” powiedział, iż wśród swojej świty ma
syna Dobryni – swego nowogrodzkiego namiestnika Sniatyja (Konstantyna).

Jarosław zatrzymał się przy ujściu Kotorośli i rzekł do Rogdaja: „Na
brzegu tym założymy gród. Pozwolimy przy tym, by lud poznał, jaki pożytek
daje pomoc wzajemna i pomoc innym krajom. Wzniesiemy gród Wszech-
mogącemu na chwałę; założymy szkoły, by w ten sposób odkrywać talenty
ukryte. Będziemy nagradzać sukcesy w naukach, w sztuce, rzemiośle i handlu;
nakłonimy dobrą wolę ludzi, by nie wahała się przed pożyteczną pracą dla
społeczności i w ten sposób doprowadzimy człowieka do osiągnięcia wspa-
niałych, oczekiwanych celów”.

Ochrzczono tedy kilku mieszkańców tutejszej sadyby, których już
wcześniej do przyjęcia chrześcijaństwa Rogdaj przygotował, a wodą
chrzcielną były dla nich zdroje Wołgi.

Jarosław mówił: „Na tym przepięknym brzegu, gdzie Kotorośl wiąże
się z Wołgą, wzniesiemy z bierwion gród, na chwałę po trzykroć Świętego
Boga, dla błogosławieństwa mieszkańców kraju. A teraz właśnie grodu jest
początek. W dowód mej miłości synowskiej do miejscowej ludności niechaj
znakiem grodu będzie zabity przeze mnie zwierz ze złotą moją siekierą na
mojej srebrnej tarczy, co ofiarowuję pierwszej świątyni, która wzniesiona zo-
stanie na pamiątkę dnia owego; a gwarancją mej miłości do tego miasta no-
wego niech będzie nazwa grodu – Jarosław”.

W ten sposób książę Jarosław założył miasto nazwane swoim imieniem,
wybudował w nim też świątynię chrześcijańską. A dawny kronikarz wychwala
go za założenie pierwszych monasterów w Kijowie – świętych Jerzego i Ireny.
Za Złotymi Wrotami Kijowa zbudował cerkiew Zwiastowania Maryi Panny,
a to dlatego, by spełnić pragnienie Gabriela, aby „radość dla miasta tego na-
stała dzięki Zwiastowaniu Pańskiemu, modlitwom Bogurodzicy i archanioła
Gabriela”. On też wybudował funkcjonujący po dziś dzień sobór Mądrości
Bożej, na podobieństwo tego, jaki w Carogrodzie się znajduje, a ozdobił go
złotem, srebrem i malowidłami ściennymi .

Ta właśnie godna pochwały pobożność kniazia w najpełniejszy sposób
ujawniła się dzięki założeniu nowego miasta.

Konsekrowano świątynię prawdopodobnie 20 lipca, więc dla uczczenia
patrona dnia cerkwi nadano wezwanie proroka Eliasza. Niewykluczone, że także
inny był powód takiego wezwania: starszy syn kniazia Jarosława, zasiadający na
nowogrodzkim tronie, zmarły w 1020 roku, także nazywał się Eliasz (Ilja).
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Starożytność ja-
rosławskiej cerkwi, po-
święconej prorokowi
z Karmelu jest niepod-
ważalna: fakt ten po-
twierdza, jak mówi
Kryłow, także edykt cara
Michała Fiodorowicza
oraz opis cerkwi,
sporządzony w 1680
roku, z którego można
się dowiedzieć, iż zanim
wybudowano w Ja-
rosławiu w 1215 roku
sobór Zaśnięcia Boguro-
dzicy, cerkiew św. Elia-
sza pełniła rolę głównej
świątyni miasta.

Znacznie trudniej, co prawda, z powodu braku zawartej w latopisach
daty, dokładnie określić rok założenia Jarosławia. W niewielkiej, sporządzonej
na polecenie cara Aleksandra I w pierwszym roku jego panowania (1823) ta-
beli statystycznej guberni jarosławskiej, czytamy: „Jarosław został założony
przez wielkiego kniazia Jarosława Władymirowicza w 1028 roku”.

Michaił Leniwcew wybudowanie Jarosławia przez kniazia odnosi do
990 roku363. Tatiszczew w swojej historii364 powołuje się na następujące sta-
rożytne świadectwo: „Latem 6518 (1010) zjawił się w Nowogrodzie Wy-
szesław, syn Włodzimierza, a dał Włodzimierz Nowogród Jarosławowi, a Bo-
rysowi Rostów – Jarosława ojczyznę”. A zatem na podstawie latopisu możemy
przyjąć, iż Jarosław zmarł w 1054 roku, mając lat 76, a co za tym idzie z ros-
towskich włości do nowogrodzkich przybył w wieku 32 lat.

W ten sposób możemy uznać, iż najlepszy, dwudziestoletni okres swego
życia, będąc wolnym od bezpośredniego uczestnictwa w obronie ruskiej ziemi,
spędził Jarosław na nadanej mu przez ojca ziemi rostowskiej, mając wówczas
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Jeden z najstarszych ruskich grodów: Nowogród Wielki.
Kreml (gród warowny)

363 M. Leniwcew, Opisanije postrojenija goroda Jarosławla, „Otieczestwiennyje za-
piski”, 1827, t. 84.

364 W. Tatiszczew, Istorija Rossii s samych driewniejszych wriemion, Moskwa 1773,
t. II, s. 89.



możliwość zajęcia się jej
rozbudową, udoskonale-
niem umocnień, tak is-
totnych w kontekście
ciągłych najazdów wro-
gich plemion Murom-
ców i Czeremisów365.
Budował więc warow-
nie, zakładał grody
(twierdze) – jednym
z nich mógł być też Ja-
rosław.

W tym wypadku służyć mógł młodemu kniaziowi przykładem mądry
i doświadczony ojciec, o którym kronikarz, kontynuując przekaz o rozesłaniu
synów do przydzielonych im ziem, głosi, że to on właśnie rozpoczął budowę
miast położonych nad Desną, Ostrem, Trubieżem i Sułą.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej informacjami, rok zaistnienia Ja-
rosławia, czy to jako twierdzy (grodu), czy jako miasta (lecz na pewno pod
istniejącą po dziś dzień nazwą) można usytuować w przedziale lat 989-1010,
lecz w żaden sposób nie później.

Założyciela miasta, wielkiego księcia Jarosława I tak opisują średnio-
wieczne latopisy: „chromał on na nogi, lecz umysł miał bardzo sprawny,
a także w boju męstwem się odznaczał”. W przekazie kronikarskim uwydatnia
się jeszcze jedna, istotna cecha osobowości: „on sam czytał książki”, których
ojciec jego, święty kniaź Włodzimierz czytać nie mógł, albowiem nie potrafił,
a jedynie „słuchał Pisma Świętego”.

I jeszcze jeden przykład z latopisu: „Jarosław lubował się sprawami cer-
kiewnymi, mile przestawał i cenił osoby duchowne, szczególnie zaś mnichów;
księgi chętnie czytywał, nocą i dniem, gromadził wokół siebie wielu pisarzy,
by mu na język słowiański przekładali greckie dzieła, żeby przepisywali mu
wiele książek; wiele też ksiąg osobiście kupował”366.
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Rostów Wielki

365 Czeremisi to inna nazwa Maryjczyków, ludu liczącego ok. 600 tys. osób; prawdo-
podobnie ich trwanie w pogaństwie zakończyło się dopiero w XVIII w., gdy przyjęli, acz nie
wszyscy, prawosławie. Obecnie jednak kulty pogańskie znów stają się żywe. W omawianej
przez nas epoce tworzyli kraj zwany Magna Hungaria, Wielkie Węgry, gdyż język maryjski,
podobnie jak węgierski, jest językiem ugrofińskim.

366 Wzmianka o zakupie książek dziś wydać się może nieważnym szczegółem, lecz
w średniowieczu za jedną księgę można było nawet nabyć i trzy wioski (przypis tłumacza).



Jako mądry władca i prawo-
wierny chrześcijanin Jarosław wybu-
dował twierdzę, nadał jej swoje imię,
zasiedlił ją, przysyłając tu z Rostowa
„niemałą liczbę ludzi”. Osoby prze-
siedlone do Jarosławia to zapewne
już chrześcijanie, w związku z tym,
jak zauważa protojerej Joann Troicki,
miasto Jarosław może się pochwalić,
że na północ od Moskwy „jest pierw-
szym grodem chrześcijańskim, któ-
rego mieszkańcy nigdy wcześniej nie
gięli kolan przed idolami,
bożkami”367.

Ostatnia hipoteza powstania
miasta wydaje się bardzo prawdopo-
dobna, aczkolwiek jako niewątpliwe
założenie winniśmy przyjąć, iż gród ten powstał w wyrąbanym lesie i odrzucić
te hipotezy, które widzą we współczesnym Jarosławiu przemianowane jedynie,
wcześniej istniejące grodzisko.

Nazwę Jarosław, odnoszącą się do miasta, a może tylko do grodu, spo-
tykamy w latopisach pod roczną datą 1071, przy okazji wzmianki o trwającym
wtedy głodzie, gwałtach popełnianych na kobietach, które miały być, wedle
powszechnego wtedy mniemania, przyczyną tego nieszczęścia. To pozba-
wione podstaw przekonanie rozprzestrzeniali bardzo szybko i bardzo ener-
gicznie dwaj wróżbici jarosławscy, którzy wędrując brzegiem Wołgi, w każdej
napotkanej osadzie głosili, iż baby ukrywają w sobie chleb, miód i rybę, dla-
tego są przyczyną przeżywanej biedy.

Ludzie im ufali, dodaje Nikołaj Karamzin, przyprowadzali więc do nich
swe matki, siostry, żony, a rzekomi czarownicy, nacinając ramiona kobietom
i wysypując żyto ze swych rękawów, mówili, że ziarno znaleźli u nich właśnie
za skórą. Wiele w owym czasie z tego powodu kobiet zabito.

Lecz Jarosław jako osada, a osada prawdopodobnie bardzo niewielka,
istniał (aczkolwiek nie wykluczone, iż pod inną nazwą lub nawet całkiem bez
nazwy) jeszcze przed przybyciem tutaj wielkiego księcia. Historyk Nikołaj
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Polowanie na niedźwiedzia w X w.
Rysunek Nikołaja Samokisza

367 I. Troickij, Istorija gubiernskogo goroda Jarosławla, Jarosławl 1853, ss. 118.



Ustriałow uważa, iż to
miasto zbudowano wy-
łącznie w celach obron-
nych przed najazdami
Czeremisów, od dawna
koczujących we wschod-
nich guberniach Rosji.

Jego oponent, Ar-
tiemiew, przypuszcza, że
Słowianie znad jeziora
Ilmeń skierowali się
wcześniej ku tej ziemi,
jako bliższej terytorialnie
jezioru Ładoga i umocnili
się w pobliżu jeziora
Białego; łącząc się przez

Szeksnę368 z Wołgą, dotarli do terenów pogańskich. W głębi lądu korzystali za-
pewne z rzek, które ich doprowadziły do jeziora Nero369, gdzie pobudowali swój
gród, Rostów. Rzeką zaś, którą do Jarosławia dotarli bezpośrednio, mogła być
tylko Kotorośl, wpadająca do Wołgi w Jarosławiu.

Słowianie budowali swoje siedziby przeważnie przy ujściach rzek, które
stanowiły naturalną granicę ich posiadłości. W związku z tym profesor Kor-
sakow przypuszcza, iż Słowianie, kierujący się od strony Wołgi do jeziora
Nero, prawdopodobnie musieli przy ujściu Kotorośli założyć jakąś osadę
słowiańską. Tą osadą, jak mówi, „mogła być jedynie ta, którą wielki książę
później rozbudował, nadając jej jednocześnie swoje imię, Jarosław”.

Podsumowując powyższe rozważania można sformułować następującą
konkluzję: Jarosław został założony przez wielkiego księcia Jarosława I
Władimirowicza nie później niż w 1010 roku. Na to miejsce wielki książę
przybył z Rostowa, płynąc po Kotorośli. Można też z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa przypuszczać, że przed założeniem Jarosławia, czy to jako miasta,
czy tylko jako grodu istniało tu jakieś osiedle, którego nazwa mogła brzmieć
Niedźwiedzi Zakątek.
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Sobór św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim, 
wybudowany w latach 1045-1052

368 Szeksna – lewy dopływ Wołgi o długości ok. 130 km, wypływający z jez. Białego,
a wpadający do Zalewu Rybińskiego.

369 Jezioro Nero oddalone od Moskwy o ponad 200 km na północ; nad nim leży Ros-
tów Wielki.



Jeszcze na początku XIX stule-
cia istniał w mieście pomnik wiel-
kiego kniazia Jarosława, „monument
z kamienia, w kształcie piramidy,
stojący nad parowem”. Jednakże
z woli imperatora Mikołaja I, który
„biorąc pod uwagę nieprzystawalność
obecnego stanu monumentu do jego
przeznaczenia” (w istocie była to
wówczas kupa kamieni i rumowisko
zamiast pomnika), nakazał go usunąć.
Na początku lat trzydziestych tegoż
wieku resztki monumentu rozebrano
i utylizowano.

Niestety, nie możemy dzisiaj
powiedzieć, komu na początku los

wyznaczył, aby stał się strażnikiem
miejscowego porządku. Sam wszakże
książę Jarosław, pochłonięty swymi
zadaniami życiowymi, musiał wyje-
chać z ziemi rostowskiej do Nowo-
grodu, a potem do Kijowa.

Nieco więcej natomiast wiemy
o hierarchach rostowskich, którym
podlegał wówczas gród Jarosław
i pracujące w nim duchowieństwo,
spośród których znamy pierwszego
biskupa jarosławskiego Fiodora oraz
jego następcę Hilariona, lecz oni
funkcjonowali jeszcze za czasów
świętego, równego apostołom kniazia
Włodzimierza; po ich śmierci ros-
towska Cerkiew przez długi czas,
w tym również za życia wielkiego
księcia Jarosława, nie miała własnych
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Projekty pomnika Jarosława Mądrego.
Autor Iłłarion Tichomirow. 1881 r.



biskupów. Trzecim, któ-
rego znamy, był św.
Leoncjusz, który swe
posługiwanie w Rosto-
wie podjął w roku
śmierci kniazia Ja-
rosława.

Z okresu starożyt-
nej drewnianej Rusi nie
mogły zachować się za-
bytki tamtego czasu,
współczesne zarówno
założycielowi miasta, jak
i żyjącym po nim następ-
com.

Ciało Jarosława
złożono w marmurowym
sarkofagu, który w ca-
łości doczekał naszych
czasów, i pogrzebano
w założonym przezeń ki-
jowskim soborze św.
Zofii, „przy akompania-

mencie płaczu Wsiewołoda i całego narodu”.
Po śmierci wielkiego księcia Jarosława (19 lutego 1054), który doczekał

się licznego zastępu wnucząt, tron nie opustoszał, a najmłodszym z wnuków
i chyba najsławniejszym był Włodzimierz Monomach, syn Wsiewołoda. Jak
słusznie zauważa Nikołaj Karamzin, tenże Włodzimierz pogrzebał nie tylko
swą potęgę, lecz i szczęśliwe życie starożytnej Rusi. Dzieci Jarosława podzie-
liły bowiem państwo na poszczególne dzielnice, a trzeci jego syn, Wsiewołod
(urodzony w 1029 r.) pojmując za żonę, zgodnie z przekazem Nestora, grecką
carewnę, „zabrał sobie Peresław, Rostów, Suzdal, Jezioro Białe i Powołże”.
W tej dzielnicy znalazł się również Jarosław i od tej pory aż do 1218 roku los
jego związał się z losami jego „starszego brata” – Rostowa, z którego przy-
bywali do Jarosławia kierujący nim namiestnicy370.
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370 A. M. Rutman, A. A. Gudkowa, Istorija gubiernskogo goroda Jarosławla, Jarosławl
2006, s. 18.

Projekt budowli upamiętniającej założenie Jarosławia. 
Autor Iłłarion Tichomirow. 1886 r.



We wrześniu 2010
roku zorganizowano uro-
czystość celem uczcze-
nia tysiąclecia starego
grodu. Dekret o organi-
zacji tej uroczystości już
w 2003 roku wydał pre-
zydent Federacji Rosyj-
skiej Władimir Putin. Na
czele państwowej ko-
misji przygotowującej to
święto stanął prezydent
Rosji Dmitrij Miedwie-
diew.

Samo święto oka-
zało się dla mieszkań-
ców Jarosławia wielkim podarunkiem, aczkolwiek niemałe znaczenie miały
same przygotowania. Podczas przygotowań rozwiązano kilka ważnych dla
miasta problemów o charakterze społeczno-ekonomicznym, zagospodarowano
przestrzeń miejską, odrestaurowano zabytki historyczne. Jarosław to przede
wszystkim miasto ruskie, jedno z pierwszych centrów cywilizacji na obszarze
współczesnego Państwa Rosyjskiego. Kto zatem oddaje hołd Jarosławowi, ten
jednocześnie w sposób klarowny oddaje hołd całej ziemi rosyjskiej i jej kul-
turze.

Odrestaurowano główne obiekty miasta, mające ideowy związek z ju-
bileuszem, a więc nabrzeże Wołgi, cerkiew proroka Eliasza na Placu św. Elia-
sza, która uznawana jest za główną świątynię w mieście – jej odbudowę za-
kończono w marcu 2010 roku371. Ponadto odrestaurowano monaster nad
Tołgą372, cerkiew św. Jana Złotoustego, zespół świątyń w byłej Słobodzie Ko-
rowniki, którego dzwonnica znalazła poczesne miejsce w podręcznikach ar-
chitektury jako wzorcowy przykład jarosławskiej szkoły budownictwa373.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl ze
szczególną uwagą odniósł się do odbudowy jarosławskiego Soboru Zaśnięcia
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371 Gazeta „Siewiernyj kraj”, 4.03.2010.
372 Tołga – rzeka równolegle płynąca do Kotorośli, wpadająca do Wołgi około 6 km

na północ od niej (przypis tłumacza).
373 Zespół liczy 36 obiektów.



Bogarodzicy (sam uczestniczył w położeniu kamienia węgielnego 26 paź-
dziernika 2006 roku, będąc jeszcze metropolitą Smoleńska i Kaliningradu)
i z tego też powodu spotykał się zarówno z gubernatorem obwodu jarosław-
skiego S. Wachrukowem, jak i z arcybiskupem Jarosławia i Rostowa Cyrylem.
„Dla mnie ziemia jarosławska – wyznał zwierzchnik Cerkwi – ma znaczenie
szczególne. Związany z nią jestem dzięki mojemu ojcu duchownemu, metro-
policie Nikodemowi (Rotowowi), posługującemu właśnie w Jarosławiu. Sam
także przebywałem tu kilka razy, między innymi po to, by wziąć udział w usta-
nowieniu krzyża, gdy przystępowano do budowy nowego soboru Uspień-
skiego”.

Arcybiskup Jarosława i Rostowa Cyryl, zaprosił patriarchę, by ten prze-
wodniczył uroczystościom z okazji tysiąclecia miasta.

Katedralny sobór Zaśnięcia Bogarodzicy zniszczono w 1937 roku.
W 2006 roku z inicjatywy miejscowego gubernatora i pod duchowym okiem
jarosławskiego arcypasterza rozpoczęto budowę nowego soboru. W trakcie
prac wykopaliskowych na placu budowy o powierzchni 2,6 tysiąca metrów
kwadratowych odnaleziono około dwa i pół tysiąca przedmiotów po-
chodzących z XIII-XVII wieku. Za najbardziej godne uwagi i za najważniejsze
w ciągu ostatniego półwiecza wykopaliska uznano trzy grobowce z początku
XIII wieku. Zawierały one około stu szkieletów osób, które zapewne zginęły
w momencie zdobycia Jarosławia przez koczownicze hordy mongolsko-tatar-
skie. Ludzie owi zapewne schronili się do świątyni, do pierwszej drewnianej
cerkwi Uspieńskiej, wybudowanej w 1215 roku. Do szczególnie unikalnych
znalezisk zaliczyć też można foremkę odlewniczą do wyrobów jubilerskich,
unikatowe syryjskie na-
czyńko z początku XIII
stulecia, z wierzchu
ozdobione wielobarw-
nymi, wzorzystymi ma-
lowidłami.

W Jarosławiu nie-
dawno odrodził się zwy-
czaj czczenia pamięci
świętego Jarosława
Mądrego. Z tej okazji w
świątyni Objawienia
Pańskiego corocznie od-
bywa się uroczysta
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posługa liturgiczna z procesją.
Po zakończeniu uroczystości
cerkiewnych odbywa się festyn
ludowy. Tradycja takiego
wspominania księcia w Ja-
rosławiu dopiero się kształtuje.

Jarosław Mądry (imię
chrzestne Jerzy) cieszy się lo-
kalnym kultem w Ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej i został
kanonizowany w 2004 roku,
kiedy obchodzono 950-lecie
jego błogosławionej śmierci,
czczonej liturgicznie 4 marca.
Jednakże wiadomo, iż lud czcił
księcia jako siewcę prawdziwej
wiary natychmiast po jego
śmierci w 1054 roku. Prawdo-
podobnie na przeszkodzie pra-
widłowego rozwoju tego kultu
stanął pustoszący wszystko najazd Ordy, który uniemożliwił Cerkwi rychłe
doprowadzenie procesu kanonizacyjnego do końca.

Wiadomo również, iż na miejscu, gdzie święty został pochowany, czyli
w kijowskim soborze św. Zofii, od dawna śpiewano panichidy i recytowano
molebien.

A do Jarosławia prawosławna wiara dotarła wyłącznie dzięki niemu.
Zwyciężywszy w boju z rytualną niedźwiedzicą, przybywający z dalekiego
Kijowa kniaź udowodnił, iż jest w stanie zdeptać wszystkie miejscowe kulty
pogańskie i wykorzenić je jak najrychlej. Pierwsza budowlą, jakiej fundatorem
się tu okazał, była świątynia ku czci św. Eliasza Proroka, gdyż kniaź podobnie
jak ów duchowy mocarz, również aktywnie zwalczał pogaństwo. Z imieniem
Jarosława Mądrego wiąże się zakładanie szkół, bibliotek, a także podstaw
prawnych państwowości starożytnej Rusi374.

Od 2009 roku moskiewscy rzeźbiarze pracowali nad projektem pomnika
upamiętniającego tysiącletnią historię Jarosławia. Lecz jarosławski pomnik
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374 Wossławim kniazia Jarosława, „Siewiernyj kraj”, nr 37, 4.03.2008.

Testament Jarosława Mądrego.
Rysunek z początku XIX w.



ma nie tylko stołecznych autorów i wyko-
nawców, aczkolwiek znaczną jego część
wykonano w pracowniach moskiewskich.
Tam zostały odlane wszystkie brązowe ele-
menty rzeźbiarskie. Lecz najważniejszym
jego autorem są zwykli, prości odbiorcy,
uczestniczący aktywnie w uroczystościach.

Przed rozpoczęciem obchodów jubileu-
szowych monument ustawiono na niższej
części jarosławskiej Strzałki, gdzie zlewają się
ze sobą dwie rzeki. Miejsce to sami rzeźbiarze
uznali za najbardziej odpowiednie, gdyż wy-
raziście wyraża ono symbolikę millenium375.
W ten sposób urzeczywistniono projekt po-
mnika, który uznano za zwycięski podczas
specjalnego konkursu. Wokół granitowego
postumentu, zwieńczonego dwugłowym
orłem376, usytuowano brązowe figury Ja-
rosława Mądrego i św. Tichona. Ponadto jesz-
cze trzy figury przedstawiają wojownika, rze-
mieślnika i Jarosławnę z dzieciątkiem. W tle
widnieje fragment latopisu ze wzmiankami
o wydarzeniach z historii Jarosławia.

Z okazji tysiącletniej rocznicy założenia miasta postawiono pomnik
także świątobliwego Teodora Uszakowa377, wojownika niezwyciężonego, wy-
wodzącego swój ród właśnie stąd. To zaś wielkie wydarzenie i towarzysząca
mu radość nie dotyczyła tylko wyznawców prawosławia, lecz także wszyst-
kich wojskowych z całej Rosji378.

356

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

Herb miasta Jarosławia

375 Millenium (łac.) – tysiąclecie.
376 Dwugłowy orzeł – symbol dawnej i obecnej Rosji, jakby znak łączący odległą

przeszłość z teraźniejszością (przypis tłumacza).
377 Fiodor Fiodorowicz Uszakow (1745-1817), urodzony nieopodal Jarosławia, w Bur-

nakowie, był doskonałym admirałem i taktykiem rosyjskim, niezależnie od tego, czy dowodził
fregatą, czy jachtem carskim, czy jako kontradmirał całą flotyllą. Stosował nowe założenia
taktyczne, których realizacja przyniosła szereg zwycięstw. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
ustanowiło order i medal Uszakowa. Kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną
w 2000 r. między innymi za zwycięstwo nad Turkami.

378 Opis tego wydarzenia w czasopiśmie „Roman-żurnał XXI wiek”, 7.08.2006.



W lutym 2010 roku jubileusz jarosławski stał się tematem wystawy
w paryskiej centrali UNESCO. Wydarzenie to było najważniejszym punktem
programu wizyty delegacji obwodu jarosławskiego we Francji. Oficjalne
otwarcie uroczystości jubileuszowej nastąpiło właśnie w centrali UNESCO,
której siedziba znajduje się w centrum francuskiej stolicy.

Delegatów przywitała za-
stępca dyrektora generalnego
UNESCO Françoise Rivière
i pełnomocnik przedstawicielstwa
rosyjskiego przy UNESCO Eleo-
nora Mitrofanowa. Rok 2010
ogłoszono we Francji rokiem
Francji i Rosji. Dla Jarosławia wy-
stawa stała się unikalną okazją do
opowiedzenia Europie o swoich
osiągnięciach na przestrzeni ty-
siącletniej historii. Zabytkowe
centrum miasta wpisano do rejes-
tru Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego UNESCO już w 2005
roku, potwierdzając tym samym
jego wyjątkowe znaczenie nie
tylko dla rosyjskiej, lecz także dla
historii powszechnej. Można
uznać, iż paryskie dni stały się
ukoronowaniem wszystkich uro-
czystości, jakie zorganizowano dla
uczczenia tysiąclecia miasta.

Od dwudziestu lat Jarosław
jest miastem partnerskim amery-
kańskiego Burlington379. Współpraca z tym miastem otworzyła drogę do za-
warcia przyjaznych relacji także z innymi miastami i stanami. Z każdym ro-
kiem Jarosław coraz bardziej przyciąga uwagę mieszkańców Nowego Świata.
To starodawne miasto starają się odwiedzić nie tylko turyści, lecz i uczeni,
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Wielki książę Jarosław Mądry.
Malarz Iwan Bilibin. 1926 r.

379 Burlington – największe miasto stanu Vermont położone nad jez. Champlain, ok.
150 tys. mieszkańców. Trzy procent z nich deklaruje pochodzenie polskie (przypis tłumacza).



malarze i znawcy sztuki. Organizacja społeczna przy Domu Przyjaźni Miast
Partnerskich wzięła udział w świętowaniu jarosławskiego jubileuszu po obu
stronach oceanu.

Główną uroczystość jubileuszową zorganizowano wieczorem, 10 wrześ-
nia 2010 roku, a otworzył ją prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. W prze-
mówieniu wygłoszonym przed rozpoczęciem świątecznego koncertu za-
uważył, iż stało się już tradycją uznawanie Jarosławia za jednego
z najważniejszych uczestników rosyjskiej historii. Podkreślił on, iż zasadni-
czym celem przygotowań do uroczystości miał być nie tyle sam jubileusz, co
raczej godne życie mieszkańców miasta. W związku z tym Dmitrij Miedwie-
diew wyraził życzenie, aby tej całej pracy, którą podjęto dla uczczenia jubi-
leuszu miasta, nie przerywać, lecz nieustannie kontynuować.
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Jarosław i jego okolice. Fragment z atlasu guberni jarosławskiej. 1858 r.



12 września 2010 roku, w 16.
Niedzielę po Pięćdziesiątnicy,
w dzień złożenia relikwii świętego
kniazia Daniela Moskiewskiego
(co nastąpiło w 1652 roku), w dniu
upamiętniającym przeniesienie re-
likwii świętego księcia Aleksandra
Newskiego, patriarcha Moskwy
i całej Rusi Cyryl dokonał uroczys-
tego poświęcenia przywróconego
do życia katedralnego soboru Za-
śnięcia Bogarodzicy, by następnie
przewodniczyć pierwszej sprawo-
wanej w nim Liturgii Świętej. Wraz
patriarchą posługiwali metropolici:
miński i słucki Filaret; kruticki
i kołomieński Juwenaliusz; sarań-
ski i mordowski Warsonofiusz; ar-
gentyński i południowoamerykań-
ski Platon, czernowicki i bu-
kowiński Onufry; ponadto arcybis-
kupi: twerski i kaszyński Wiktor;
włodzimierski i suzdalski Eulo-
giusz; wołogodzki i wielkoustiużski Maksymilian; kostromski i galicki Aleksy;
jarosławski i rostowski Cyryl. Nie zabrakło też biskupów: bakijskiego i przy-
kaspijskiego Aleksandra; iwanowowozniesieńskiego i kinieszemskiego Józefa;
słonecznogórskiego Sergiusza, rybińskiego Beniamina. 

W Liturgii wzięli udział gubernator obwodu jarosławskiego S. A. Wach-
rukow, mer Jarosławia W. W. Wołonczunas, pierwszy zastępca przewod-
niczącego Komitetu Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej do spraw mię-
dzynarodowych L. E. Słucki, zastępca pełnomocnika przedstawiciela
Prezydenta Federacji Rosyjskiej Centralnego Okręgu Federalnego380 W. F.
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Jarosław, Strzałka.
Malarz G. P. Sabaniejew. 1878 r.

380 Centralny Okręg Federalny – jeden z ośmiu okręgów federalnych, utworzonych w
2000 r., obejmujący zachodnią część europejskiej Rosji. Określenie „centralny” ma znaczenie
historyczne, gdyż w jego skład wchodzą niemal wszystkie ziemie ważne dla historii i gospo-
darki rosyjskiej, z Moskwą na czele. Powierzchnia niemal 700 tys. km2, ludność prawie 38
mln mieszkańców.



Wołkow, zastępca przewodniczącego Syno-
dalnego Oddziału Informacyjnego I. W.
Mieszczan, bohaterka Związku Radziec-
kiego, honorowa obywatelka Jarosławia kos-
monautka Walentina Tierieszkowa, przedsta-
wiciele władz miejskich i obwodowych.

Po zakończeniu Liturgii zwierzchnik
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej pozdrowił
arcybiskupa Jarosławia i Rostowa Cyryla.
Arcybiskup serdecznie podziękował patriar-
sze za odwiedzenie eparchii jarosławskiej
w uroczyste dni tysiąclecia miasta i podaro-
wał mu kopię Tołgskiej ikony Matki
Bożej381, wyświęconą przy cudownej ikonie
w monasterze nad Tołgą, oraz szaty litur-
giczne, wykonane przez mistrzów jarosław-
skich.

Następnie zwierzchnik Cerkwi rosyj-
skiej zwrócił się do uczestników Świętej Liturgii ze słowem arcypasterskim,
w którym powiedział między innymi:

„Pragnę wyrazić swą głęboką wdzięczność za to, iż Bóg dał mi siły
i możliwość nawiedzenia jarosławskiej ziemi, przepłynąć przez potężną
Wołgę, ujrzeć godne podziwu nadwołżańskie miasta, których uroda zamyka
się w Bożej sławie i pracy rąk ludzkich, pracy godnych czci najwyższej przod-
ków naszych. Gdy przyglądasz się starodawnym świątyniom, zdobiącym tę
jakże wspaniałą i piękną ziemię rosyjską, jawiącym się na tle północnych pej-
zaży, możesz przypomnieć sobie, iż taką piękność mogli stworzyć wyłącznie
ludzie dysponujący pięknem wewnętrznym. Człowiek pozbawiony wyobraźni
lub taki, co zagubił gdzieś obraz Boży w sobie, człowiek-nędznik, człowiek
niemal do zwierza podobny nie jest zdolny, by tworzyć takie piękno. On bo-
wiem, kierując się instynktami, zdolny jest tylko do niszczenia, poniżania,
nadmiernego wykorzystywania, by w ten sposób sycić swą pychę, odgrywać
się za własne nieszczęścia lub dążyć za wszelką cenę do bogactwa.
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381 Tołgska ikona Matki Bożej pochodzi z początków XIII w. i wiąże się z objawieniem
jarosławskiego biskupa Prochora, który objeżdżając swą eparchię podczas noclegu napotkał
ten obraz. Na miejscu objawienia powstała cerkiew, gdzie umieszczono wizerunek, który
wnet stał się ważnym obiektem kultu mieszkańców Jarosławia.

Admirał
Fiodor Fiodorowicz Uszakow



Niestety, gdy
płynąłem po Wołdze,
wzroku mojego nie mógł
przykuć żaden współ-
czesny budynek, może
za wyjątkiem elektrowni,
wybudowanych w bar-
dzo trudnym czasie
i które w istocie bardzo
potrzebne były naszemu
Krajowi. O czym to
mówi? To mówi, iż Bóg,
stwarzając świat na pra-

wie harmonii, pozwala wypełniać to prawo jedynie tym, co mają Boga w
sercu. W związku z tym możesz raz po raz odwoływać się do tych proroczych
słów Dostojewskiego: „Piękno zbawi świat”. Właśnie piękno, gdyż harmonia
i piękno to Prawo Boże, a wypełnienie tego Prawa możliwe jest wyłącznie
pod warunkiem życia z Bogiem.

Dziś dano nam usłyszeć szczególne słowa Ewangelii według św. Ma-
teusza, choć była to
„tylko” wszystkim do-
skonale znana przypo-
wieść o talentach.

Obdarzył Pan
pewnego człowieka pię-
cioma talentami – a ten
przyniósł Mu dziesięć.

Obdarzył Pan in-
nego dwoma – a ten mu
przyniósł cztery.

Dał Pan komuś
i jeden talent, a ten nic
nie przyniósł, lecz zako-
pał go w ziemi.

S t a r o ż y t n y m
słuchaczom, do których
skierowano tę przypo-
wieść, jasne i klarowne
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Procesja nad Wołgą w Jarosławiu.
Malarz A. Bogolubow. Rok 1863

Panorama monasteru nad Tołgą.
Zdjęcie z 1910 r.



było każde słowo, gdyż
talent właśnie był naj-
wyższą miarą srebra
w Rzymskim Imperium,
a pięć talentów stano-
wiło cały majątek! Ba,
nawet jeden talent już
był bogactwem. Nic
dziwnego, że Pan poddał
osądowi tego człowieka,
który odważył się zako-
pać ten talent do
ziemi382.

Przeczytana przy-
powieść pomaga nam

odpowiedzieć na pytanie mające ogromną głębię filozoficzną. Bardzo wielu
myślicieli, teologów, filozofów starało się zrozumieć, jaka jest relacja pomię-
dzy Bożym a ludzkim etapem inicjacyjnym w historii. Z jednej wszak strony
mamy jakby wolnych ludzi. Z drugiej jednak istnieje Zamysł Boży. Gdzie
zatem kończy się to, co Boże, a zaczyna to, co ludzkie?

A przedstawiona przed chwilą prosta przypowieść pomaga przeniknąć
nawet i tę głębię egzystencjalnej tajemnicy świata.

Bóg daje talenty. Ani jeden człowiek nie może zaprzeczyć, jakoby ich
nie posiadał. Można powiedzieć, iż Pan wzbogaca naszą naturę pewnym
swoim programem. A że ludzie odróżniają się od siebie, przeto jednego na-
znacza On do wielkich zadań, dając mu wiele talentów. Obdarza go też ogrom-
nym potencjałem, podczas gdy inny otrzymuje bardzo niewiele. O takich lu-
dziach mówimy niekiedy – Bóg o nim zapomniał, los mu niełaskawy, przecież
on po prostu niczego nie ma.

I jedna, i druga, i trzecia sytuacja z Boga bierze początek. Zarówno wiel-
kie bogactwo talentów, jak i mniejsze, czy choćby zwykła przeciętność w zdol-
nościach i możliwościach sił ludzkich – to wszystko od Boga.

I ta jasna konstatacja logicznie wynika z dzisiejszej perykopy ewange-
licznej: człowiek nie może się pysznić talentami czy jakąkolwiek siłą – już to
siłą intelektualną, już to fizyczną, już to szczególnym charakterem woli, gdyż
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382 Zob.: Mt 25,14-30.

Męski monaster Przemienionego Zbawiciela 
nad rzeką Kotorośl w Jarosławiu



to, co posiada, nie od sie-
bie posiada, lecz od Pana.

A nie należy pogar-
dzać tymi, co ograniczeni
są na umyśle, ani wyśmie-
wać ludzi z ułomnościami
cielesnymi. To wszak
Boży program egzystencji
ludzkiej. I pod kątem tego
programu Bóg kieruje
naszą historią. On wcho-
dzi w ludzkie dzieje z tym
szczególnym programem,
którym obdarza każdego z nas. A to jest Boża Wola. A to Jego Władza.

Spodobało się Bogu jedno ze swoich stworzeń obdarzyć darem wol-
ności. Każdy więc, podejmując się realizacji Bożego programu w życiu, może
to obdarowanie rozwijać, bądź je zniszczyć – w tym się wyraża wolność naszej
woli.

Dał Pan na przykład człowiekowi doskonałą pamięć, wyborny intelekt,
on zaś poszedł i przepił, tak pamięć, jak i intelekt, a w kwiecie swych sił
żywotnych stał się inwalidą, stracił wszystko. Lecz taki był jego własny wybór.
I za ten wybór odpowie on przed Bogiem.

Inny przykład:
ktoś przeciwnie, otrzy-
mał od Pana jakiś dar,
lecz przez całe swe życie
pracował nad sobą, mo-
bilizował siły, większe
czy mniejsze, bo
wszystko od Boga za-
leży. Wielkie talenty,
dziesięć talentów czy ta-
lent tylko jeden, a nawet
pół talentu – wszystko to
Bóg dał, a człowiek z ra-
dością rozwija, przy-
nosząc jako dziękczynną
ofiarę dla Pana. Ofiarą tą
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jest jego życie, jego
prace, jego większy czy
mniejszy sukces.

A to wszystko jest
właśnie obszarem reali-
zacji naszej własnej wol-
ności. Możemy pić albo
nie, grzeszyć bądź nie
grzeszyć, ufać Bogu
bądź Mu nie ufać,
świątynie budować lub
niszczyć. Na tym polu
jesteśmy wolni. Lecz
z działalności na tym ob-
szarze będziemy musieli
zdać sprawę naszemu
Wielkiemu i Straszli-
wemu Sędziemu na Jego
Sądzie. Pan nie zapyta
nas „Dlaczego byłeś po-
zbawiony talentów?”.
Nie zapyta, bo Sam je
rozdaje. Lecz zapyta:
„Dlaczego mając pięć ta-
lentów nie masz teraz
dziesięciu? Dlaczego
twój talent znajduje się w
ziemi? Dlaczego żyłeś
nie tak, jak cię uczyłem
żyć?”

Dziś obchodzimy
upamiętnienie świętego prawowiernego wielkiego kniazia Aleksandra New-
skiego,  którego życiorys jawi się nam jako doskonała ilustracja tego wszyst-
kiego, o czym teraz mówiłem. Jako dwudziestoletni młodzieniec, zostawszy
księciem, pobił Szwedów na Newie, mając 22 lata przyczynia się do klęski
niemieckiego zakonu na Jeziorze Czudzkim, a mając lat niewiele więcej, niż
czterdzieści, staje przed Panem. Jakież talenty są potrzebne, jaka siła duchowa,
siła rozumu i woli, by rówieśnik młodzieży beztrosko wałęsającej się po uli-
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cach Jarosławia czy Moskwy
nie tylko wziął odpowiedzial-
ność za kraj, lecz jeszcze od-
niósł zwycięstwo! Dano mu
pięć talentów, a może nawet
dziesięć, by w czasie krótkiego
swego życia mógł przynieść
Bogu wielki owoc i zostać
świętym, gdyż tak wielkiego
sukcesu nie mogli ludzie nie
dostrzec. Przeto w czci wielkiej
mieli owo święte imię, wierząc,
iż prawowierny kniaź prze-
bywa przed Obliczem Bożym.

Jaka szczególna to rzecz,
że katedralny sobór w Ja-
rosławiu konsekrujemy na
cześć Zaśnięcia Przeczystej
Bogurodzicy w dzień upamięt-
niający świętego księcia Ale-
ksandra Newskiego”.

Następnie patriarcha
obejrzał wystawę współczesnej

sztuki sakralnej Odrodzenie rosyjskie, eksponowaną w galeriach soboru dzięki
wsparciu fundacji na rzecz sztuki prawosławnej „Tradycja”383.

Z roku na rok obwód jarosławski cieszy się coraz większą liczbą piel-
grzymów, turystów, gości zagranicznych, zainteresowanych historycznym
dziedzictwem starożytnej Rusi. Obecnie pielgrzymi i turyści, podróżując po
Złotym Pierścieniu Rosji, mogą w pełni docenić starania Administracji Pre-
zydenta Federacji Rosyjskiej, a także Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej czy
niezliczonych organizacji pozarządowych, by Ojczyzna nasza była piękniej-
sza, by żyło się w niej lepiej, by świadomość historyczna nieustannie się od-
radzała i w sposób właściwy była chroniona, podobnie jak duchowe dziedzic-
two starego grodu Jarosławia.
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* * *

Jeśli wyobrazimy sobie Mos-
kwę współczesną i dokonamy porów-
nania tego miasta z Moskwą przedsta-
wianą przez legendy i opisywaną
przez byliny, wysławianą przez po-
etów, malowaną przez artystów,
wsławioną wojennymi zwycięstwami
i duchowymi staraniami przodków
naszych, nie wolno nam tracić z pola
widzenia ogromnego znaczenia
świątyń dla prawosławnej kultury
chrześcijańskiej, w procesie przeob-
rażeń, w ciemnych i jasnych chwilach
naszej stolicy od momentu jej
założenia aż po dni obecne.

Dzięki świątyniom wsie prze-
kształcały się w miasteczka, a pro-
wincjonalne miasta w metropolie;

w świątyniach odbywały się zaślubiny par carskich, tam też odbywali oni
drogę do Carstwa Niebiańskiego. Ku świątyniom nieskończonym strumieniem
dążyli pielgrzymi, wydeptując swoimi nogami drogi i odpoczywając w do-
mach zajezdnych

Kultura chrześcijańska i przyrodzone miłosierdzie mieszkańca Rosji nie
pozwalało ubogiego zostawić bez dachu nad głową, chorego bez właściwej
opieki i kuracji, a umarłego bez pogrzebu. Przeto powstawały przytułki jako
prototypy współczesnych szpitali i hospicjów, domy opieki dla ubogich i bied-
nych, cmentarze przy świątyniach i monasterach, wśród których nie brakło
cmentarzy dla biedaków czy bezdomnych.

Ludzie z rodów panujących brali aktywny udział w rozwoju miasta
Moskwy, jego infrastruktury, centrów kulturalnych i duchowych. Budowano
akwedukty, zaopatrujące mieszkańców w czystą, źródlaną wodę do picia, kon-
struowano wygodne przeprawy mostowe, aranżowano parki, sady i skwery,
wznoszono imponujące budowle, spośród których prym wiodły, będące często
prawdziwymi arcydziełami rosyjskiej architektury, budowle sakralne. Świąty-
nie stanowiły wspaniały temat dla twórczości malarskiej artystów różnych
czasów. Władze państwowe udzielały im specjalnej uwagi, mając na wzglę-
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dzie fakt, iż były one często centrami budowy narodowej tożsamości, kształce-
nia i nauki. Przy świątyniach i monasterach nie brakowało cerkiewnych i pa-
rafialnych szkół, z których powstały ogólnokształcące szkoły średnie, akade-
mie duchowne zaś i seminaria stały się podstawą szkolnictwa wyższego.

Świątynie Moskwy Północnej, gdzie Droga Jarosławska, są dla nas
w pierwszym rzędzie wzorem dzięki temu, że były nie tylko centrami życia
duchowego, lecz obecnie pozwalają się traktować niby stronice latopisu,
otwierającego przed nami najświętsze tajemnice głębokiej starożytności.
Przodkowie nasi wiązali z nimi swe najskrytsze marzenia i nadzieje, przed-
stawiciele władz państwowych udawali się tu po błogosławieństwo i poradę,
a każdy w świątyni otrzymywał odpowiedź bądź pociechę na miarę swoich
potrzeb i problemów.

Kiedy bezbożny reżim podniósł rękę na te narodowe świętości, nie udało
mu się spowodować, by przepadły bez śladu, bo nawet w stanie zniszczenia
czy wyburzone dawały znać o sobie w nazewnictwie ulic i placów, miejskich
urzędów, dróg i miejscowości.

Historia nie zapomni imion swych bohaterów i dbać będzie o dobrą pa-
mięć w odniesieniu do tych, co starali się o poprawę bytu w naszym mieście
czy to jako władca, dowódca, kapłan, lekarz czy prosty robotnik. Starania
każdego obywatela bywały odpowiednio pożytkowane, pozostawiając cha-
rakterystyczny dla przebiegu jego życia ślad w historycznej perspektywie.

Wielka liczba moskiewskich patriarchów, kapłanów i męczenników XX
wieku, wyznawców i ludzi sprawiedliwych stała się dla Moskwy zastępem
ewangelizatorów, których święte oddziaływanie dokonuje się bardzo prosto,
tylko dzięki ich obecności. W ten więc sposób spełniają się słowa Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa: „Nie może ukryć się miasto, zbudowane na górze.
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby da-
wało światło wszystkim, co są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, Który jest
w Niebie” (Mt 5, 14-16)384.
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Deo gratias!

Jeśli kiedy o Tobie zapomnę, Stolico,
Jeruzalem współczesne i sercu tak bliskie,
Która niebo malujesz kremlowską iglicą
Zbawiciela świątyni i dachów pobłyskiem,
Niechaj język zamilknie, a uschnie prawica,
Gdy nie wspomnę Twojego czaru i nadziei.
Twa historia jest darem, współczesność zachwytem,
Przypomnieniem pamięci tym, co znać nie chcieli.
Ocalona cudownie na znak dla Narodów,
Odrzuciłaś niewoli bezbożnej okowy!
Dzisiaj centrum światowe i światło ze Wschodu,
Nas, zachodnich, wspomagasz nauki Twej słowem.

Chwała Tobie, o ziemio książęca i carska,
Chwała Tobie, choć trudne przeżyłaś momenty.
Współczesności bądź dzisiaj jak duma bojarska,
Znak pokornej miłości i Krzyża Dar Święty.

Bądź nam wiary Strażnicą w tysiącu świątyni,
W harmonijnym zaśpiewie modlitwy i Słowa.
Niechaj Słowo się Ciałem na zawsze uczyni,
Ziemia nasza niech ziemią się stanie wnet nową385…

368

Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska

385 Wiersz autorstwa tłumacza.



369

Bibliografia

„Architiektura i stroitielstwo Moskwy” (żurnał), Moskwa 1998, nr 1.
Arcybaszew N. S., Powiestwowanije o Rossii, t. 2, Moskwa 1838.
Babuszkin A. W., Istoriczeskije progułki po Otradnomu, Miedwiedkowo,

Marfino, Butyrskomu chutoru i ich okriestnostiam, Moskwa 2003, s. 22-39,
41-44. Wersja elektroniczna: <http://zagr.org/infodown/istoricheskie-progulki-
po-otradnomu-medvedkovo-marfino-butyrskomu-hutoru.pdf>.

Barsow N., Oczerki russkoj istoriczeskoj gieografii: Gieografija naczal-
noj (Niestorowoj) letopisi, Warszawa 1885.

Bielajew I. S., Rospisnoj spisok goroda Moskwy 1638 goda, [w:] Trudy
Moskowskogo otdieła Russkogo wojenno-istoriczeskogo obszczestwa, t. I,
Moskwa 1911.

Błagowieszczenskij I. A., Kratkije swiedienija o wsiech cerkwach Mo-
skowskoj jeparchii, Moskwa 1874.

Borisow N. S., Politika moskowskich kniaziej k XIII – pierw. poł.
XIV ww., Moskwa 1999.

Chołmogorowy W. i G., Istoriczeskije matieriały o cerkwach i siołach
XVI–XVIII st., Moskwa 1887.

Chram Położenija rizy Prieswiatoj Bogorodicy, czto w Leonowie,
„Żurnał Moskowskoj Patriarchii”, 1973.

Chram w czest' Rożdiestwa Prieswiatoj Bogorodicy wo Władykinie
g. Moskwy, Moskwa 2009.

Chriestomatija po istorii SSSR s driewniejszych wriemion do konca
XV w., pod ried. M. N. Tichomirowa, Moskwa 1960.

Chriestomatija po istorii SSSR. XVI–XVII ww., pod ried. A. A. Zimina,
Moskwa 1962.

Czerepnin L. W., Ziemskije sobory Russkogo gosudarstwa w XVI-
XVII ww., Moskwa 1978.

„Czerimisa, zowiemaja Otiaki, toje ż głagolut Rostowskuju czerń, za-
bieżawszy tamo ot krieszczenija Ruskowo w Bołgarskich żyliszczach”, [w:]
Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. XIX, s. 12.

„Czet'i-Miniei” – sobranije żytij swiatych.
Driewnije żytija priep. Siergija Radonieżskogo. Otd. I: Jepifaniewskaja

riedakcyja żytija priep. Siergija, izd. N. Tichonrawowa, Moskwa 1892.



Fiedotow G. P., Swiatoj Filipp, Mitropolit Moskowskij, Moskwa 1991.
Gorbaniewskij M., Moskwowiedienije, Moskwa 1997.
Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Muziej, Sobranije Czudowa monastyria,

nr 260 [Tichomirow M. N., Zapisi XIV-XV wiekow na rukopisiach Czudowa
monastyria, „Archieograficzeskij jeżegodnik” za 1958 god, Moskwa 1960].

Jarema R., Chram w czest' ikony Bożyjej Matieri „Nieczajannaja Ra-
dost'” w Mar'inoj Roszcze, Moskwa 2009.

Kapustin W. A., Leonowo, podmoskownoje pomiestje Iwana Nikitycza
Chowanskogo, Moskwa 1908. 

Karamzin N. M., Istorija Gosudarstwa Rossijskogo, t. II, Sankt-Pietier-
burg 1892.

Letopis’ po Ipatjewskomu spisku, Sankt-Pietierburg 1871.
Letopis’ po Ławrientjewskomu spisku, Sankt-Pietierburg 1872.
Makarij, Mitropolit Moskowskij i Kołomienskij, Istorija Russkoj Cer-

kwi, kn. VII, Moskwa 1996. 
Mańkow A. G., Ułożenije 1649 goda – kodieks fieodalnogo prawa Ros-

sii, Leningrad 1980.
Martynow A. A., Podmoskownaja starina, Moskwa 1889.
Matieriały dla istorii, archieołogii i statistiki Moskwy, po poruczeniju

Moskowskoj gorodskoj dumy sobrannyje i izdannyje I. Zabielinym, cz. I,
Moskwa 1884.

Miller P. J., Sytin P. W., Proischożdienije nazwanij ulic, pierieułkow,
płoszczadiej Moskwy, Moskwa 1938.

Nastolnaja kniga swiaszczennosłużytiela, t. 2, Moskwa 1978.
Nikołajew P., Cziczerowa L., Wieljaminowo, ono że Władykino, ono że

Otradnoje, „Gazieta o niedwiżymosti dla wsiech”, 2000, nr 47.
Nowgorodskaja letopiś po Sinodalnomu charatiejnomu spisku, Sankt-

Pietierburg 1888.
Ob ikonie „Znamienije” w Znamienskoj cerkwi u Pieriejesławskoj

słobody, [w:] Duszepoleznoje cztienije, 1863.
Obolenskij M. A., Letopisiec Pieriejasławla Suzdalskogo, „Wriemiennik

MOIDR”, Moskwa 1851, kn. IX. 
Oswiaszczenije priestoła w Znamienskom chramie w Moskwie, „Żurnał

Moskowskoj Patriarchii”, 1981.
Pałamarczuk P., Sorok sorokow, Moskwa 1993.
Pamiatniki architiektury Moskwy, sostojaszczije pod gosudarstwiennoj

ochranoj, Moskwa 1980.
Pamiatniki usadiebnogo iskusstwa, wyp. 1, Moskwa 1928.

370



Płatonow S. F., O naczale Moskwy: Zamietka po powodu dokłada I. J.
Zabielina na VIII Archieołogiczeskom sjezdie w Moskwie (1890), [w:] Płato-
now S. F., Statji po russkoj istorii, 2-je izd., Sankt-Pietierburg 1912.

Pokrowskij D. A., Oczerki Moskwy, [w:] Istoriczeskij wiestnik, 1893.
Powiest’ Wriemiennych Let, Moskwa – Leningrad 1950.
Prawosławnyje chramy Moskwy, Moskwa 1988.
Prisiołkow M. D., Fasmier M. R., Otrywki W. N. Bienieszewicza po is-

torii Russkoj Cerkwi XIV wieka, „Izwiestija Akadiemii nauk. Otd. russkogo
jazyka i słowiesnosti”, Pietrograd 1916, t. XXI, kn. I.

Putieszestwije A. Kontarini, [w:] Bibliotieka inostrannych pisatielej
o Rossii, t. I, Moskwa 1836.

Rukopis’ Aleksandrowskogo.
Sacharow A. M., Obrazowanije i razwitije Rossijskogo gosudarstwa

w XVI-XVII ww., Moskwa 1969. 
Sbornik matieriałow, otnosiaszczichsia k istorii Zołotoj Ordy, t. II: Iz-

wleczenija iz piersidskich soczinienij, sobr. W. G. Tyzienhauzienom i obrabo-
tannyje A. A. Romaskiewiczem i S. L. Wolinym, Moskwa – Leningrad 1941,
s. 21-23. Otrywok iz soczinienija Dżuwiejni, kasajuszczijsia pochoda na Mos-
kwu, pozdnieje pierieizdan M. N. Tichomirowym. Zob.: Chriestomatija po is-
torii SSSR. S driewniejszych wriemion do konca XV wieka, pod ried. M. N.
Tichomirowa, Moskwa 1960, nr 61.  

Sieło Władykino, Sankt-Pietierburg 1870, s. 1-36.
Skazanija o Russkoj ziemle, kn. 2, Sankt-Pietierburg 2003. 
Sokołow W. S., Chram Żywonaczalnoj Troicy na Kapielkach, Moskwa

1906.
Sołowieckij prawosławnyj cerkownyj kalendar', izd. Sołowieckogo mo-

nastyria, 1998. 
Sołowiow S. M., Istorija Rossii s driewniejszych wriemion, kn. I,

Moskwa 1959.
Sołowiowa J. N., Moskwa uszedszaja, Moskwa 1994. 
Staraja Moskwa, izd. Komissii po izuczeniju staroj Moskwy, wyp. I,

Moskwa 1912. 
Strojew P. M., Bibliograficzeskij słowar' i czernowyje k niemu matie-

riały, Sankt-Pietierburg 1882.
Strojew P. M., Klucz, ili ałfawitnyj ukazatiel k „Istorii Gosudarstwa Ros-

sijskogo” N. M. Karamzina, Sankt-Pietierburg 1844. 
Swiatyni driewniej Moskwy, Moskwa 1993.

371



Szachmatow A. A., Wwiedienije w kurs istorii russkogo jazyka, cz. 1:
Istoriczeskij process obrazowanija russkich plemion i narieczij, Pietrograd
1916.

Szambinago S. K., Powiesti o naczale Moskwy, [w:] Trudy Otdieła
driewnierusskoj litieratury, t. III. Moskwa – Leningrad 1936.

Szczapow J. N., Gosudarstwo i Cerkow' Driewniej Rusi X-XIII ww.,
Moskwa 1989.

Szkarowskij M. W., Russkaja Prawosławnaja Cerkow' pri Stalinie
i Chruszczowie, Moskwa 2000.

Tichomirow M. N., Driewnierusskije goroda, 2-je izd., ispr. i dop.,
Moskwa 1956.

Tichomirow M. N., Posobije po izuczeniju „Russkoj Prawdy”, Moskwa
1953.

Tichomirow M. N., Sriedniewiekowaja Moskwa, Moskwa 1957.
Tichomirow M. N., Jepifanow P. P., Sobornoje Ułożenije 1648 g.,

Moskwa 1961.
Wsia Moskwa. Adriesnaja kniga na 1873-1917 gg.
Zabielin I. J., Istorija goroda Moskwy: Soczinienije, napisannoje po po-

ruczeniju Moskowskoj gorodskoj dumy, cz. 1, Moskwa 1902.
Zdanowskij I. A., Katałog riek i ozior Moskowskoj gubiernii, Moskwa

1926.
Zimin A. A., Rieformy Iwana Groznogo, Moskwa 1960.
Zwierinskij W. W., Matieriały dla istoriko-topograficzeskogo issledo-

wanija o prawosławnych monastyriach w Rossijskoj Impierii, cz. II, Sankt-
Pietierburg 1892, nr 981.

372



Indeks osobowy

A
Abraham (w świecie Abercjusz Iwanowicz Palicyn) – szafarz Ławry

Świętej Trójcy; w czasie Wielkiej Smuty wraz z patriarchą Hermogenem, ar-
cybiskupem Dionizym i innymi patriotami owego czasu, podtrzymywał du-
chowo naród w walce z litewsko-polskimi okupantami – 76, 77

Abraszyn Aleksander – kapłan, protojerej; w latach siedemdziesiątych
minionego stulecia posługiwał w cerkwi Zagajnika Marii – 249

Adaszew Aleksy Fiodorowicz (XVI w.) – członek Wybranej Rady
działającej przy carze Iwanie Groźnym – 189

Adolf Franciszek (XVII wiek) – rosyjski poddany cara Michała Fio-
dorowicza. Jego pomnik nagrobny uchodzi za najstarszy spośród zachowa-
nych na Cmentarzu Niemieckim (1675) – 197

Adrian – dziesiąty i ostatni patriarcha wszechrosyjski (od 1690 r.). Za-
kończył życie w 1700 r. – 320

Akińszyn Włodzimierz Iwanowicz – starosta cerkiewny w cerkwi św.
Filipa, metropolity moskiewskiego386 – 116

Aleksander – arcybiskup Baku i Azerbejdżanu – 359
Aleksander – biskup Możajska (XIX w.) – 167
Aleksander I Pawłowicz (1777-1825) – imperator rosyjski; lata pano-

wania: 1801-1825 – 40, 43, 70, 86, 335, 347
Aleksander II Mikołajewicz (1818-1881) – imperator rosyjski. Lata pa-

nowania: 1855-1881. Zasłużył na przydomek Oswobodziciela dzięki napisa-
nemu przez siebie Manifestowi uwłaszczeniowemu (19 lutego 1861), będącego
podstawa prawną oswobodzenia chłopów z obowiązków pańszczyźnianych –
40, 280, 285, 286, 299, 311, 313

Aleksander III Aleksandrowicz (1845-1894) – imperator rosyjski; lata
panowania: 1881-1894 – 91

Aleksander Newski, znany też jako pokutnik Aleksy (1220-1263) –
święty, wielki książę włodzimierski. Wsławił się zwycięstwami nad Szwedami
(bitwa newska, 1240) i nad niemieckimi kawalerami mieczowymi (bitwa na
lodzie, 1242) – 24-27, 55, 100, 210, 283, 285-287, 291, 338, 359, 364, 366
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Aleksander Świrski (XVI w.) – święty, wspomnienie 17/30 kwietnia
i 30 sierpnia / 12 września – 102, 103, 306

Aleksandra Fiodorowna (1872-1918) – caryca rosyjska, żona cara Mi-
kołaja II – 188 

Aleksiejew Gabriel (XVI w.) – mieszkaniec Pskowa, przesiedlił się do
Moskwy za panowania cara Iwana Groźnego – 62

Aleksiejew Mikołaj Aleksandrowicz (XIX w.) – wywodził się z rodu
kupców i przedsiębiorców Aleksiejewów; zarządca miasta od 1885 r. – 67

Aleksy – arcybiskup Kostromy i Galicza, obecnie funkcjonujący hie-
rarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej387 – 359

Aleksy, człowiek Boży (V w.) – święty. Jego wspomnienie 17 / 30 marca –
110, 113, 298, 299

Aleksy, ihumen Mnasteru Sołowieckiego (XVI w.), który przyjął do
życia zakonnego Teodora Kołyczewa, przyszłego metropolitę moskiewskiego,
świętego męczennika Filipa – 102

Aleksy – metropolita moskiewski (koniec XIII w. – 1378), święty.
Wspomnienie 12/25 lutego i 20 maja / 2 czerwca – 128

Aleksy I (Simański) – patriarcha Moskwy i całej Rusi (+ 1970) – 173, 246
Aleksy II (Ridiger) – patriarcha Moskwy i całej Rusi (+ 2008) – 105,

129, 173, 174, 251, 253, 303, 304
Aleksy Michajłowicz (1629-1676) – drugi car z dynastii Romanowów.

Lata panowania: 1645-1676 – 66, 85, 109, 117, 122, 125, 126, 133, 150, 175,
194-196, 262, 295-298, 317

Aleksy Piotrowicz (1690-1718) – carewicz, syn Piotra I z pierwszego
małżeństwa – 84

Alliłujewa Nadieżda Siergiejewna (1901-1932) – druga żona Stalina –84
Anastazy (Gribanowski) – w 1912 r. biskup Sierpuchowa, wikariusz

eparchii moskiewskiej. Poświęcił nowy dzwon cerkwi Bogurodzicy w Zagaj-
niku Marii – 231

Andriejew – członek Komisji zajmującej się wywozem cennych rzeczy
z cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii (1922) – 235

Andrzej Apostoł – jeden z Dwunastu. Wspomnienie 30 listopada / 13
grudnia – 64

Anisimow (XIX w.) – kupiec moskiewski, starosta cerkwi Ikony Matki
Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej w latach sześćdziesiątych XIX
wieku – 162
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Anna Iwanowna – rosyjska caryca (1693-1740). Lata panowania: 1730-
1740 – 191, 318

Antonow P. – przewodniczący Komisji zajmującej się wywozem cen-
nych rzeczy z cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii (1922) – 235

Archarow Mikołaj Piotrowicz (1740-1814) – generał, moskiewski ober-
policmajster, za jego kadencji w 1776 r. otworzono Szpital Jekatieriński – 89

Archipow N. I. – malarz, także pisarz ikon, współcześnie żyjący, twórca
ikonostasów w północnej i południowej kaplicy cerkwi św. Filipa – 115

Argunow Paweł Iwanowicz (1768-1806) – architekt, chłop pańszczyź-
niany u hr. Szeremietiewa – 131, 311

Arseniusz (Epifanow) – arcybiskup Istry, wikariusz eparchii moskiewskiej,
funkcjonujący obecnie hierarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej388 – 255

Arseniusz (Kryłow) (1879-1962) – arcybiskup Kostromy i Galicza –
244, 246

Artiemiew – jeden z historyków, zajmujących się problematyką Ja-
rosławia i regionu – 350

Augustyn – arcybiskup (XIX w.) – 134

B

Baburin (początek XX wieku) – rzemieślnik, parafianin cerkwi Bogu-
rodzicy w Zagajniku Marii – 221

Bachmietiewa Zofia Mikołajewna (XVIII w.) – jedna z parafianek cer-
kwi św. Filipa – 114

Bachruszynowie (XIX w.) – rosyjscy kapitaliści, wywodzący się z kup-
ców z Zarajska. Bracia Piotr, Aleksander i Bazyli Aleksiejewiczowie w la-
tach osiemdziesiątych XIX w. byli honorowymi obywatelami Moskwy –
181, 183-185

Bajew I. K. (XIX w.) – kupiec moskiewski, właściciel domów przy ulicy
Pierwszej Mieszczańskiej – 134

Bannikow Konstantyn – diakon posługujący w cerkwi Bogurodzicy na
terenie Zagajnika Marii389 – 253

Bardt T. J. – architekt moskiewski, autor projektu, według którego w la-
tach 1905-1906 wybudowano domy z tanimi mieszkaniami dla ubogich
Słobody Mieszczańskiej –138
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Bauer (XVIII w.) – generał porucznik za czasów carycy Katarzyny II,
autor projektu sieci wodociągowej w Moskwie – 68, 69, 71

Bażenow Bazyli Iwanowicz (1737? – 1799) – architekt, autor wielu arcy-
dzieł architektonicznych w Moskwie (dom Paszkowa, osiedle Carycyno i in.),
pod jego nadzorem budowano cerkwie na cmentarzach moskiewskich – 139

Beniamin – biskup Rybińska i Uglicza, hierarcha390 Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej – 359

Bielajew Fiodor Gabrielewicz – protojerej, latach osiemdziesiątych
XIX w. proboszcz cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Pere-
jasławskiej – 162

Biełousow (XIX w.) – topograf, mierniczy, autor planu Cmentarza
Piątnickiego z 1867 r. – 143

Biełow – członek komisji ds. konfiskaty kosztowności cerkiewnych
(1922) w cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 235

Biezborodow Iwan Iwanowicz (XIX w.) – jeden z budowniczych
biorących udział w przebudowie cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” (1888)
w Słobodzie Perejasławskiej – 162

Błagowieszczeński N. N. – architekt eparchialny na początku XX w. – 212
Błank Karol Iwanowicz (1728-1793) – architekt rosyjski. Wiele budo-

wał w Moskwie i Podmoskwiu – 217
Błażej (IV w.) – biskup Sebasty, święty, męczennik. Wspomnienie 11 /

24 lutego – 345
Bogojawleński Aleksy Aleksandrowicz – w 1900 r. psalmista i katecheta

w gubernialnej szkole cerkiewno-parafialnej powiatu bronnickiego – 168
Bogojawleński M. L. – w 1968 r. opisał cerkiew Trójcy Świętej w Lis-

tach – 128
Bogolepow N. P. – minister oświecenia publicznego (1898-1901), na

początku XX w. patron dwuklasowej szkoły w siole Pokrowskoje-Filia – 218
Bogosłowski Gieorgij – na początku XX w. kapłan cerkwi św. Zofii na

Cmentarzu Miusskim – 281
Bojewowie – rodzina rosyjskich przemysłowców i fabrykantów. Oto

czterej z nich, którzy zostawili najbardziej znaczący ślad w historii Moskwy:
Bojew Iwan Denisowicz (starszy) – założyciel jednej z największych fabryk

obuwniczych w Moskwie. Jego imię nosił dom opieki w Sokolnikach – 187, 188
Bojew Iwan Denisowicz (młodszy) i jego brat Kuźma – fundatorzy budowy

wspomnianego wyżej domu opieki, noszącego imię Bojewa starszego – 188
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Bojew M. I. – ofiarodawca, wspomagający działalność charytatywną
w Moskwie – 186

Bolszakow (pocz. XX w.) – majster murarski, uczestniczący w budowie
ogrodzenia wokół cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 224

Bonarcew N. (pocz. XX w.) – członek komisji ds. budowy świątyni Bo-
gurodzicy w Zagajniku Marii – 210

Bonifacy (III w.) – święty, męczennik; wspomnienie 19 grudnia /
1 stycznia – 232, 281

Borys (imię chrzcielne Roman) i Gleb (imię chrzcielne Dawid) – knia-
ziowie ruscy, synowie świętego Włodzimierza. Zabici przez własnego brata,
księcia Świętopełka w 1015 r. Święci prawosławni; wspomnienie 2 / 15 marca
i 24 lipca / 6 sierpnia – 301, 341

Bruce Jakub Wilimowicz (1670-1735) – rosyjski działacz państwowy
i wojskowy, zaufany imperatora Piotra I – 122

Brzozowski S. (XIX w.) – architekt petersburski, projektant Dworca
Witebskiego w Petersburgu. Uczestniczył w budowie moskiewskiego Dworca
Windawskiego (obecnie Ryski) – 138

Buchwostow Jakub (XVII w.) – poddany hrabiego Tatiszczewa, jeden
z budowniczych jego pałacu; wznosił też ściany Monasteru Nowo-Jerozolim-
skiego – 309

Bugowt Mikołaj – szlachcic, w 1906 r. starał się zarejestrować w Za-
gajniku Marii „kółko nauk okultystycznych” – 219

Burłakow Gierasim Michajłowicz – starosta cerkwi we Władykinie na
pocz. XX – 331

Buturlin Fiodor Fiodorowicz (XVIII w.) – major, parafianin cerkwi pw.
św. Filipa – 114

Bykow – członek komisji konfiskaty kosztowności cerkiewnych (1922)
w cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 228

Bykow – regent chóru cerkiewnego – 231
Bykowski Michał Dorimedontowicz (1801-1885) – architekt rosyjski,

założyciel Moskiewskiego Towarzystwa Architektonicznego – 276

C

Charytonow Włodzimierz – protojerej, od 1992 r. po dziś dzień391 pro-
boszcz świątyni Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 251, 253
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Chotowicki Aleksander – protoprezbiter, męczennik rosyjski, ostatni
klucznik świątyni Chrystusa Zbawiciela; wspomnienie 7 / 20 sierpnia – 174

Chowańscy (XV-XIX wiek) – kniaziowie ruscy:
Chowański I. N. – kniaź, właściciel sioła Leonowo w XVIII w., inicjator

budowy (1719-1722) w nim cerkwi murowanej – 338
Chrustalow (pocz. XX w.) – jeden z mieszkańców Zagajnika Marii,

sygnatariusz petycji o pozwolenie na budowę cerkwi Bogurodzicy – 210
Chrystian IV (XVII w.) – król duński – 195
Cwiliniew Hipolit Michajłowicz – architekt, na pocz. XX w. realizował

projekt budowy dodatkowych ołtarzy w cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku
Marii – 224

Cyprian (?-1406), święty – metropolita Moskwy i całej Rusi; wspo-
mnienie 27 maja / 9 czerwca i 16 / 29 września – 60

Cyryl i Maria, święci – rodzice św. Sergiusza z Radoneża (+ ok. 1337);
wspomnienie 28 września / 11 października; 18 / 31 stycznia i 6 / 19 lipca
(w soborze Świętych z Radoneża) – 74

Cyryl (Gundiajew) – arcybiskup Jarosławia i Rostowa, obecnie patriar-
cha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej392 – 255, 256, 260, 353, 354, 359

Czegłokow M. I. – architekt, w 1690 r. zrealizował projekt trójkondyg-
nacyjnej Baszty Suchariewskiej – 121

Czerkasscy – kniaziowie kabardyńscy i rosyjscy (XVI-XIX w.):
Czerkasska Barbara Aleksiejewna (w małżeństwie hrabianka Szere-

mietiewa) – 191, 310
Czerkasska Maria Jurewna – 130
Czerkasski Aleksy Michajłowicz – ostatni właściciel sioła Ostankino;

oddał tę majętność w formie wiana swojej córce, księżnie Barbarze Aleksie-
jewnie – 191

Czerkasski Iwan Borysowicz (XVIII w.) – za jego czasów w Ostankinie
wybudowano drewnianą cerkiew Trójcy Przenajświętszej – 191

Czerkasski Jakub Kudenietowicz – 130, 309
Czerkasski Michał Jakowlewicz – 309
Czetwierikowa – patronka szpitala przeciwgruźliczego w Sokolni-

kach – 187
Czułkow A. F. (XIX w.) – kupiec, właściciel domu czynszowego na

ulicy Pierwszej Mieszczańskiej – 134
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Czyżow Atanazy – poddany pani Chruszczowej, grabarz na cmentarzu
św. Łazarza – 278

D

Daniel Aleksandrowicz (1261-1303), święty; od 1276 r. kniaź moskiew-
ski, młodszy syn Aleksandra Newskiego; wspomnienie 4 / 17 marca i 30 sierp-
nia / 12 września – 25, 26, 359

Delwig Andrzej Iwanowicz (1813-1887) – baron, inżynier wojskowy;
w 1832 r. autor nowego systemu zaopatrywania Moskwy w wodę; uczestnik
budowy wodociągu, którego został dyrektorem – 71, 73

Dementiew Fiodor (XVIII w.) – chłop z powiatu jarosławskiego, jeden
z pomocników przy budowie świątyni w siole Leonowo – 338

Demidowowie (XVIII-XX w.) – rosyjscy fabrykanci i posiadacze ziem-
scy:

Demidow Paweł Grigoriewicz (1738-1821) – założyciel Liceum Demi-
dowa w Jarosławiu (1803), jeden z właścicieli sioła Leonowo – 338

Diderichs Juliusz Fiodorowicz – architekt moskiewski, na pocz. XX w.
sporządził projekt przebudowy dzwonnicy cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku
Marii – 230, 231

Diejew (Diejew-Chomiakowski) G. – radziecki działacz partyjny – 239,
240

Diesiatow W. P. (XIX w.) – architekt, autor projektu cerkwi pw. Ikony
Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” przy starym Szpitalu Jekatie-
rińskim – 94

Dietrich J. F. – architekt, kierownik budowy na przełomie XIX i XX w.
Dworca Windawskiego (obecnie Ryskiego) – 138

Dikuszyn G. E. – architekt; poddany hrabiego Szeremietiewa – 131
Dionisijew Maksym (XVII w.) – diakon, od 1760 r. kapłan i proboszcz

świątyni św. Filipa – 110
Dionizy, święty – archimandryta Siergijewskiej Ławry Trójcy Świętej;

wspierał patriarchę Hermogena w jego walce o oswobodzenie Rosji od najeź-
dźców litewskich i polskich w 1612 r. – 76, 78

Dmitrijew – kreślarz; w 1909 r. sporządził rysunek i plan ogrodzenia
cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 224

Dmitrijew M. A. (XIX w.) – poeta i pamiętnikarz; wiele wierszy po-
święcił Moskwie – 198
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Dobriakow Tryfon – mistrz jubilerski; ofiarodawca relikwiarza dla re-
likwii św. Tryfona, znajdujących się na terenie Czarnogóry – 86

Dołgowowie – moskiewscy kupcy pierwszej gildii:
Dołgow Łukasz Iwanowicz (1722-1783), kupiec I gildii, zajmował się

handlem z zagranicą, miał dom i posiadłość przy ulicy Pierwszej Mieszczań-
skiej. Za szczególne zasługi otrzymał tytuł szlachecki. Autor pomysłu wybu-
dowania cerkwi pw. Zesłania Ducha Świętego na cmentarzu św. Łazarza (wg
projektu architekta J. S. Nazarowa) – 134, 269-273

Dołgow Mikołaj Łukicz – syn Łukasza Iwanowicza Dołgowa, starosta
cerkwi Zesłania Ducha Świętego na cmentarzu św. Łazarza – 272

Dołgowa Maria Łukiniczna (+1819) – córka Ł. I. Dołgowa, żona archi-
tekta J. S. Nazarowa – 273

Dołgowa Zuzanna Filipowna (+1823) – żona Łukasza Iwanowicza
Dołgowa – 270, 273

Dołgoruki – przydomek ruskich rycerzy i książąt:
Dołgoruki Jerzy Władymirowicz (1090)-1157) – wielki książę kijowski,

syn kniazia Włodzimierza Monomacha; założyciel Moskwy (1147), a także
Peresławia Zaleskiego – 22, 338

Dołgorukow (XIX w.) – książę, właściciel posiadłości na ulicy Pierw-
szej Mieszczańskiej; za uzyskane z niej dochody w cerkwi św. Filipa wybu-
dowano kaplicę pw. św. Sergiusza z Radoneża – 112, 134, 252

Dołgorukow (XVII w.) – wojewoda – 76
Dostojewski Fiodor Michajłowicz (1821-1881) – pisarz rosyjski – 361
Dunkier G. K. (XIX wiek) – inżynier, jeden z uczestników realizacji

nowego projektu wodociągowego w Moskwie – 73
Durasow Andrzej Zinowiewicz (XIX wiek) – generał major, parafianin

cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” – 155
Durnow (XVIII w.) – członek kolegium sprawiedliwości; pod jego nad-

zorem budowano cerkwie na cmentarzach moskiewskich – 139
Dymitr Iwanowicz Doński (1350-1389) – wielki książę włodzimierski

i moskiewski panujący w latach 1363-1389; przydomek otrzymał po zwycię-
stwie na Kulikowym Polu (1380) w górnym biegu Donu – 23, 47, 56, 66, 74,
76, 302, 331

Dymitr Samozwaniec II (Łże-Dymitr, „Złodziej Tuszyński”, XVII w.) –
samozwaniec niewiadomego pochodzenia – 34-37, 76
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E

Eliasz – prorok (IX w. p.n.e.); wspomnienie 20 lipca / 2 sierpnia – 57,
247, 343, 344, 346, 353, 355

F

Fiediuszyna J. I. – współczesna regentka chóru w Moskwie – 171
Filaret – metropolita miński i słucki, hierarcha Rosyjskiej Cerkwi Pra-

wosławnej393 – 250, 251, 359
Filaret (Drozdow) (1783-1867), święty – metropolita moskiewski;

wspomnienie 19 listopada / 2 grudnia – 128, 140, 142, 179, 181, 204, 241,
252, 253, 275

Filaret Miłościwy (VIII w.), święty – przydomek „miłościwego” otrzy-
mał dla upamiętnienia wielkiego miłosierdzia okazywanego ludziom; wspo-
mnienie 1/14 grudnia – 173

Filaret (w świecie Teodor Nikitycz Romanow) (1553-1633) – patriarcha
wszechrosyjski; w czasie najazdu polsko-litewskiego został wzięty do nie-
woli – 84

Fillip (Kołyczew) (1507-1569), święty – metropolita moskiewski; wspo-
mnienie 9/22 stycznia i 3/16 lipca – 66, 101-105, 107-117, 139, 179, 181, 317

Fiłatow W. W. – malarz, konserwator zabytków; w 1993 roku sporządził
szkice malowideł dla kaplicy św. Sergiusza z Radoneża w cerkwi św. Filipa – 115

Fiłonow Piotr Dmitriewicz – protojerej; w latach 1949-1952 proboszcz
cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 243

Fiodor (+1023) – pierwszy biskup Jarosławia; wspomnienie
8/21czerwca – 351

Fiodor Aleksiejewicz (1661-1682) – car rosyjski; lata panowania: 1676-
1682 – 61, 298, 319

Fiodor Iwanowicz (1557-1598) – car; lata panowania: 1584-1598 – 119
Fiodorow Semen (XVIII w.) – psalmista w cerkwi Zesłania Ducha

Świętego na cmentarzu św. Łazarza – 271
Firsanowowie (XIX w.) – kupcy moskiewscy zamieszkujący Słobodę

Mieszczańską – 134
Fleryn Wasyl Piotrowicz (+ 1908) – proboszcz cerkwi pw. Ikony Matki

Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej – 162, 163
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Fomiczew (XIX w.) – fabrykant, jeden z fundatorów kaplicy przy cer-
kwi Zbawiciela w Słobodzie Spasskiej – 134

Frejdenberg B. W. (XIX w.) – architekt; autor projektu szpitala miej-
skiego na Polu Sokolnickim (wybudowanego dzięki wsparciu finansowemu
braci Bachruszynów) – 185

Frołow Włodzimierz – kapłan, w latach 70. XX w. protojerej świątyni
Zmartwychwstania w Zaułku Aksakowskim – 249

G

Gardner – kupiec angielski, w 1765 r. wybudował w Rosji pierwszą
fabrykę porcelany – 328

Gennadiusz – ihumen Monasteru Zwiastowania Pańskiego, któremu
w 1511 r. ofiarowano sioło Welaminowo – 316

Geppener M. K. – architekt, projektant Krzyżowej wieży ciśnień wodo-
ciągu Mytiszcze (zburzona przed 1940 r.) – 73

Gerhard Johann Konrad (XVIII w.) – pułkownik Sztabu Generalnego,
zajmujący się budową wodociągu moskiewskiego – 69, 70

Gietje Fiodor Aleksandrowicz (1863-1938) – znany lekarz moskiewski,
rozpoczynający swą pracę w szpitalu św. Katarzyny; był pierwszym w historii
ordynatorem Szpitala Wojskowego (obecnie Botkińskiego); po 1917 r. był
osobistym lekarzem Lenina i innych działaczy na Kremlu – 93, 94

Gilarowski Włodzimierz Aleksiejewicz (1853-1935) – pisarz, autor
licznych książek, opisujących mieszkańców Moskwy i warunki bytowe
miasta; najbardziej znaną książką jest powieść Moskwa i moskwianie (1926).
Imieniem Gilarowskiego nazwano w Moskwie dawną ulicę Drugą Miesz-
czańską – 101, 123, 137

Gleb (imię chrzcielne Dawid) – zob. Borys i Gleb.
Glück Ernest – pastor z Malborka, w którego rodzinie wychowała się Marta

Skawrońska, przyszła żona Piotra I, rosyjska caryca Katarzyna I – 192, 197
Głagolewski Sergiusz Ignatowicz (XIX-XX w.) – kapłan cerkwi pw.

Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej; za swą działalność
kaznodziejską wyróżniony nagrodą metropolity Makarego oraz wieloma na-
grodami zarówno cerkiewnymi, jak i państwowymi – 166

Golicyn Iwan Fiodorowicz (XIX w.) – książę, parafianin cerkwi pw.
Ikony Matki Bożej „Znak” – 155

Golicyn Piotr Borysowicz (XVIII w.) – książę, parafianin cerkwi św.
Filipa – 114
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Golicyn Wasyl Wasylewicz (1643-1714) – książę, faworyt księżnej
Zofii – 336

Gołochwastow – wojewoda – 76
Gorłow Borys (XVIII w.) – chłop z powiatu jarosławskiego, jeden

z podwykonawców budowy cerkwi w siole Leonowo – 338
Gorodecki Bazyli – protojerej, proboszcz cerkwi Trójcy Świętej

w Ostankinie, od 1913 r. dziekan okręgowy – 235
Gorski Sergiusz Iwanowicz (1876-1966) – protojerej z przywilejem no-

szenia mitry, proboszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii w latach pięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia – 243, 244

Grauerman Grigorij Lwowicz (1861-1921) – lekarz położnik; patron
kliniki położniczej nr 7 przy prospekcie Kalinina – 93

Grigoriew A. A. – architekt; autor projektu urządzenia Cmentarza
Piątnickiego w latach 1830-1835 – 140

Gron de (XVII w.) – szlachcic francuski, który przybył do Rosji za pa-
nowania Michała Fiodorowicza – 196

H

Haass Fiodor Piotrowicz (1780-1853) – lekarz; za swą działalność do-
broczynną otrzymał przydomek „świętego doktora”; od 1835 r. ordynator szpi-
tala aresztantów w więzieniu na Butyrkach; w 1844 r. za własne pieniądze
otworzył w Moskwie klinikę – 90, 91

Herberg – właściciel zajazdu w Zagajniku Marii – 198
Hilarion – drugi biskup Jarosławia, dbający o propagowanie chrześci-

jaństwa wśród mieszkańców ziemi jarosławskiej – 351

I

Ilja (XVII w.) – ihumen monasteru na Wyspach Sołowieckich; w 1646
roku odnalazł relikwie św. Filipa, metropolity moskiewskiego – 109

Ilja (+ 1020) – kniaź nowogrodzki, starszy syn kniazia Jarosława – 346
Iljin N. F., – jeden z przedstawicieli parafian cerkwi Bogurodzicy w Za-

gajniku Marii, świadek konfiskowania kosztowności cerkiewnych na rzecz
państwa – 235

Immer Aleksander (XIX stulecie) – zasłużony obywatel Moskwy,
założyciel stacji badania nasion oraz szkółki drzewek owocowych
z oranżeriami i parkami – 99
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Innocenty (Weniaminow) – metropolita Moskwy i Kołomny (+ 1879) –
323, 331

Irena Michajłowna (XVII w.) – carewna, córka Michała Fiodorowicza –
195

Iwan I Daniłowicz Kalita (1304-1341) – wielki książę włodzimierski
od roku 1328. Lata panowania: 1328-1341 – 27, 55, 315

Iwan III Wasylewicz Srogi (1440-1505) – wielki książę moskiewski –
23, 28

Iwan IV Wasylewicz Groźny (1530-1584) – wielki książę moskiewski,
od 1547 r. car – 27-31, 33, 34, 59, 62, 85, 101, 102, 105-107, 109, 111, 112,
152, 175, 189, 302, 304, 307, 338

Iwan V Aleksiejewicz (1666-1696) – syn cara Aleksego Michajłowicza
z pierwszego małżeństwa; na tron rosyjski wstąpił w 1682 r. wraz z bratem
Piotrem I – 119, 121, 295

Iwanow Andrej – w 1799 r. kapłan posługujący w cerkwi Zesłania
Ducha Świętego na cmentarzu św. Łazarza – 271

Iwanow N. A. (pocz. XX w.) – regent chóru Monasteru Czudowskiego –
213

Iwanow-Szyc H. A. – architekt; według jego projektu wybudowano
przytułek z izbą porodową w Sokolnikach (1903) z funduszy przekazanych
na ten cel przez braci Bachruszynów – 186

J

Jan (XII w.), święty – arcybiskup nowogrodzki – 154, 221, 223, 273
Jan (Garklavs) (XX w.) – biskup; podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

wywiózł skarb narodowy Rosji – ikonę Matki Bożej Tychwińskiej z Rygi do
Lipawy, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych; jego przybrany syn, Sergiusz
Garklavs, wypełnił wolę ojca, przekazując tychwińską ikonę Rosyjskiej Cer-
kwi Prawosławnej – 303

Jan Damasceński (VIII w.), święty – uczony i teolog, występujący
w obronie prawosławia i kultu obrazów; wspomnienie 4/17grudnia – 127

Jan i Longin – święci Monasteru Sołowieckiego, uczniowie św. Filipa;
wspólne wspomnienie 3/16 lipca – 104

Jan Wojownik (IV w.), święty – męczennik; wspomnienie 30 lipca /
12 sierpnia – 261, 262
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Jan Złotousty (IV w.), święty – jeden z trzech powszechnych nauczycieli394;
wspomnienie 27 stycznia / 9 lutego, 14/27 września, 13/26 listopada – 353

Janisz – inżynier; w 1826 r. na podstawie jego projektu usprawniono
działanie moskiewskiego systemu wodociągowego – 71

Jankowski Arkadiusz Osipowicz – kapłan, posługujący w cerkwi Bo-
gurodzicy w Zagajniku Marii (lata posługiwania nieznane) – 241

Jarema Rościsław – protojerej, profesor teologii; obecnie395 posługuje
w cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 252-254, 256

Jarosław I Władimirowicz Mądry (978-1054), imię chrzcielne Grze-
gorz – wielki kniaź kijowski, panujący w latach 1015-1017 i 1019-1054 –
339-341, 349, 354-359

Jarosław Wsiewołodowicz (XIII w.) – syn kniazia Wsiewołoda Wielkie
Gniazdo – 55

Jarosławcew I. P. – malarz ikon; w latach 90. XX w. ozdobił jedną z ka-
plic w cerkwi św. Filipa – 106

Jasieńczuk Jeros Damianowicz (1929-1999) – protojerej; w latach
1986-1992 proboszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii. Syn jego stry-
jecznego brata, protojereja, doktora teologii Mikołaja Lenczewskiego, mitro-
for396, magister Mikołaj Lenczewski jest obecnie proboszczem cerkwi św.
Jana Klimaka na Woli w Warszawie – 250

Jazykow Mikołaj Michajłowicz (1893-1846) – poeta rosyjski – 306
Joachim (XVII w.) – dziewiąty patriarcha wszechrosyjski – 266, 309
Joannicjusz (Rudniew) (1826-1900) – metropolita Moskwy i Kołomny

od 1882 r. – 162, 216, 227
Joasaf (XVII w.) – archimandryta – 76
Joasaf II (1667-1672) – siódmy patriarcha wszechrosyjski; na jego pi-

semne polecenie w Monasterze Sołowieckim odnaleziono relikwie św. Filipa,
metropolity moskiewskiego – 109

Jonasz, św. – mnich monasteru na Wyspach Sołowieckich w XVI w.,
uczeń św. Filipa, metropolity moskiewskiego; wspomnienie 5/18 marca
i 12/25 czerwca – 103

385

394 Nauczyciel powszechny – taki tytuł przysługuje trzem największym nauczycielom
Cerkwi starożytnej: św. Bazylemu Wielkiemu, św. Grzegorzowi Teologowi (czyli św. Grze-
gorzowi z Nazjanzu) i właśnie św. Janowi Złotoustemu, czyli św. Janowi Chryzostomowi
(przypis tłumacza).

395 Stan na 2013 r.
396 Duchowny uprawniony do noszenia mitry (przypis tłumacza).



Jonasz (Szamin) (XVI w.) – starzec w Monasterze Sołowieckim; pod
jego opiekę oddano młodego mnicha Teodora Kołyczewa, przyszłego metro-
politę moskiewskiego Filipa – 102, 103

Jordanes – historyk i kronikarz rzymski – 339
Józef – cesarz austriacki (XVIII w.) – 312
Józef – ihumen monasteru Objawienia Pańskiego na pocz. XVII w. –

316
Józef – metropolita Iwanowo-Wozniesieńska, hierarcha Rosyjskiej Cer-

kwi Prawosławnej397 – 359
Judina (pocz. XX w.) – właścicielka cegielni położonej za wioską Li-

chobory Wyżne – 328
Juwenaliusz – metropolita Krutic i Kołomny, współczesny398 hierarcha

Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – 359

K

Kalinin – na pocz. XX w. właściciel cegielni nieopodal wioski Licho-
bory Wyżne – 328

Kalinin Michał Iwanowicz (1875-1946) – radziecki działacz partyjny
i państwowy – 239

Kałmykow – starosta sioła Nowoostankino w 1871 r. – 145
Kantorowicz Izaak Mojsiejewicz (XIX w.) – oficer marynarki wojen-

nej – 254
Kaprałow S. P. – architekt moskiewski, projektant drewnianej cerkwi-

szkoły w Zagajniku Marii – 206, 208, 209
Karamzin Nikołaj Michajłowicz (1788-1826) – pisarz rosyjski, histo-

ryk; autor dzieła Historia państwa rosyjskiego (w dwunastu tomach) – 192,
196, 295, 336, 349, 352

Karcew – szambelan, właściciel sioła Miedwiediewo w I poł. XIX w. –
337

Karin S. – architekt; pod jego kierunkiem budowano murowaną cerkiew
św. Filipa w Słobodzie Mieszczańskiej wg projektu M. F. Kazakowa – 111

Kariński Aleksander Siemionowicz (XIX w.) – kapłan cerkwi pw.
Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej – 158, 159

386

397 Stan z 2013 r.
398 Według stanu na 2013 r.



Karniejew N. W. – architekt moskiewski, realizujący na początku wieku
XX projekt kamiennej, jednoołtarzowej cerkwi-szkoły w Zagajniku Marii –
206, 211

Kawierin A. Ł. (XIX w.) – moskiewski właściciel domów; ofiarodawca
funduszów na budowę i ozdobę cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Wszystkich
Strapionych Radość” w Szpitalu Starojekatierińskim – 91

Kazakow Mateusz Fiodorowicz (1738-1812) – architekt moskiewski,
autor wielu stołecznych prac, w tym cerkwi św. Filipa, metropolity moskiew-
skiego – 90, 110-112

Kaznowiecki Anatol – protojerej, w latach 70. XX w. dziekan Dekanatu
Północnego Moskwy, proboszcz cerkwi Wszystkich Świętych na Sokole – 249

Kisielew Sergiusz – protojerej, proboszcz świątyni Życiodajnej Trójcy
w Świbłowie, dziekan Dekanatu Siergijewskiego w Moskwie – 258, 260

Klagin S. N. – członek komisji ds. budowy cerkwi Bogurodzicy w Za-
gajniku Marii na pocz. XX w. – 206, 210, 226

Klewalin – mieszkaniec Zagajnika Marii na pocz. XX w.; otworzył
w spichrzu herbaciarnię, co stało się przyczyną wielkiego pożaru – 202

Klimaczew Gieorgij – protojerej, posługujący w cerkwi Bogurodzicy
w Zagajniku Marii w latach 70. XX w. – 249

Klimow Gieorgij – protojerej, dziekan Dekanatu Troickiego w Mosk-
wie – 260

Kniaziew Konstantyn – mieszczanin moskiewski; na pocz.
XX w. dzierżawił ziemię od chłopów sioła Władykino – 330, 331

Knorre Jewgienij (XIX w.) – inżynier, jeden z autorów projektu roz-
woju moskiewskiego systemu wodociągowego – 73

Koleśnikow Iwan Andrejewicz (XIX w.) – szlachcic, tajny radca; na
jego koszt w 1897 r. przebudowano drewniany domu przy cerkwi św. Filipa –
114

Kołosow Piotr Wasylewicz (XVIII w.) – fabrykant, ofiarodawca na rzecz
budowy cerkwi Trójcy Świętej w Listach – 127

Kołtowska Anna – caryca rosyjska, czwarta żona cara Iwana Groźnego
(1672) – 307

Kopytow Z. W. – prawdopodobny właściciel wsi Aleksiejewska
w XV w. – 295

Korret Gedeon – wojskowy w stopniu generała brygady; pochowany
na Cmentarzu Niemieckim (+ 1757) – 197

Kossin G. J. – kapłan cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobo-
dzie Perejasławskiej na początku XX w. – 166
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Kozłow – kontroler z Ochrony Państwowej, obecny przy konfiskacie
cennych rzeczy z cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 235

Kozłow Igor Maksymowicz (XIX w.) – kupiec moskiewski, starosta cer-
kwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej – 152

Kozłowski (XIX w.) – starszy architekt IV okręgu ds. szlaków komuni-
kacyjnych i gmachów publicznych Moskwy; brał udział w urządzeniu systemu
ogrzewania w cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasław-
skiej – 159, 162

Kozłowski Sergiusz Aleksiejewicz (XVIII w.) – książę, generał major,
parafianin cerkwi św. Filipa, metropolity moskiewskiego – 114

Kożewnikow I. P. – moskiewski kupiec I gildii; z jego funduszy 
w 1823 r. wybudowano murowaną cerkiew pw. Wiary, Nadziei i Miłości na
Cmentarzu Miusskim – 280

Kożewnikow I. P. (XIX w.) – moskiewski kupiec I gildii, właściciel
sioła Świbłowo na pocz. XIX w. – 335

Krotow Piotr Fiodorowicz – architekt; autor projektu murowanej cerkwi-
szkoły w Zagajniku Marii (wraz z architektem D. D. Zwieriewem) w 1903 r. –
208, 212

Kudinow W. I. (XX w.) – stolarz meblowy, parafianin cerkwi pw. Ikony
Matki Bożej „Znak”, wykonawca tronu w kaplicy cerkwi pw. św. męczennika
Tryfona – 171

Kurbatow Paweł – proboszcz cerkwi w Zagajniku Marii w latach 1965-
1972 – 246

Kuzniecow F. N. – kupiec moskiewski, właściciel manufaktury – 320, 321
Kuzniecowowie – przedstawiciele największej dynastii wytwórców

porcelany, właściciele największych przedsiębiorstw tej branży w Rosji –
134-136

L

Lamin Iwan Artiomowicz – kupiec, zasłużony obywatel Moskwy; brał
aktywny udział w budowie cerkwi św. Tichona Zadońskiego w Sokol-
nikach – 179, 184

Lebiediew A. N. – autor książki Świątynie parafii św. Błażeja w Ja-
rosławiu – 341

Lebiediew Paweł (XIX/XX w.) – proboszcz cerkwi pw. Ikony Matki
Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” w Szpitalu Starojekatierińskim – 95,
226
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Lembke Konstantin (XIX w.) – architekt, jeden z autorów projektu roz-
woju wodociągu moskiewskiego – 73

Leniwcew Michaił – historyk; na podstawie jego prac naukowych
roczną datę powstania Jarosławia ustalono na 990 r. – 347

Leonardow Sergiusz Iwanowicz (+ 1913) – protojerej, dziekan szóstego
okręgu powiatu moskiewskiego, proboszcz świątyni Życiodajnej Trójcy
w Ostankinie – 204, 207, 209, 210, 213, 214, 217-221, 223

Leoncjusz, święty – trzeci biskup Jarosławia; wyniesiony na katedrę
biskupią przez mnichów monasteru pieczerskiego (przed 1051 r.); relikwie
tego „apostoła ziemi ruskiej” odnaleziono w 1164 r.; wspomnienie 23 maja /
5 czerwca – 352, 354

Lepioszkin Dymitr Siemionowicz – kupiec, zasłużony obywatel
Moskwy, inicjator budowy cerkwi św. Tichona z Woroneża w Sokolnikach –
184

Leslie (XVII w.) – pułkownik, służył na dworze cara Michała Fiodoro-
wicza; odznaczył się podczas oblężenia Smoleńska – 196

Lisowski (XVI w.) – polski oficer w czasach wojny inflanckiej – 36
List Gustaw – właściciel fabryki przyrządów i uchwytów Towarzystwa

Rosyjsko-Belgijskiego (obecnie fabryka „Czerwony Znicz”) – 202
Litwinow M. N. (początek XX w.) – architekt – 212
Lubecki S. M. – autor opowiadań o Zagajniku Marii – 200

Ł

Łapin Aleksy Siergiejewicz – protojerej; w latach 70. XX w. był pro-
boszczem świątyni Bogurodzicy w Zagajniku Marii; za jego kadencji
w 1979 r. obchodzono jubileusz 75-lecia świątyni – 247-251

Ławrow Fiodor – psalmista; w 1910 r. służył w cerkwi Bogurodzicy
w Zagajniku Marii – 334

Ławruchin Aleksander – protojerej, obecnie399 służy w cerkwi Bogu-
rodzicy w Zagajniku Marii – 253

Łomonosow Michaił Wasylewicz (1711-1763) – rosyjski uczony, encyklo-
pedysta, założyciel Uniwersytetu Moskiewskiego (w 1755 r.) – 39-41, 55

Łukutinowie – kupcy, właściciele fabryki lakierów w podmoskiewskim
siole Fiedoskino – 205
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M

Makary (XIX w.) – metropolita Moskwy i Kołomny od 1879 r. – 168
Maksym (1283-1305) – metropolita kijowski; w 1299 r. przeniósł sto-

licę metropolitalną z Kijowa do Włodzimierza – 54
Maksymilian – arcybiskup Wołogdy i Wielkiego Ustiuga, współczesny

hierarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej400 – 359
Malinowski – na pocz. XX w. sekretarz Moskiewskiego Konsystorza

Duchownego – 224
Maluta Skuratow (XVI w.) – oprycznik cara Iwana Groźnego;

w 1569 r. z jego ręki poniósł śmierć męczeńską św. Filip, metropolita mo-
skiewski – 108

Małyszew – właściciel wielu działek budowlanych w Moskwie; jedną
z nich, przy ulicy Drugiej Mieszczańskiej, sprzedał miastu celem wybudowa-
nia tam kwaterunkowego domu mieszkalnego – 137

Marek (Klimienko) (+1998) – hieromnich, pierwszy proboszcz cerkwi
św. Filipa w czasach poradzieckich – 115, 116

Markow Jan – w latach 20. XX w. starosta cerkwi Bogurodzicy w Za-
gajniku Marii – 235

Masticki Paweł – w latach 70. XX w. proboszcz cerkwi Bogurodzicy
w Zagajniku Marii – 246

Matwiejew Artamon Siergiejewicz (1625-1682) – kanclerz, bliski
współpracownik cara Aleksego Michajłowicza; założyciel Słobody w Miesz-
czańskiej Moskwie; od 1671 r. stał na czele dyplomacji rosyjskiej; zabity pod-
czas buntu strzelców (chowańszczyzny) – 81, 297

Meingardt A. A. (XIX w.) – architekt; autor projektów gmachów Szpi-
tala Starojekatierińskiego w Moskwie – 92

Meisner A. F. – architekt; w 1921 r. z upoważnienia Rady Moskwy do-
glądał budowy cerkwi św. Aleksandra Newskiego na Placu Miusskim; dał po-
lecenie rychłego zakończenia budowy tej ogromnej, zwieńczonej 21 kopułami
świątyni, zburzonej w latach 1940-1941 – 289

Meyer Elżbieta (XVIII w.) – żona generała majora, pochowana na
Cmentarzu Niemieckim. Pomnik na jej grobie, datowany na lata 60. XVIII stu-
lecia zachował się po dziś dzień – 197
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Michajlik Aleksander Gieorgijewicz i Natalia Konstantinowna – para-
fianie cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak”; w latach 90. XX w. finansowali
budowę nieistniejącej obecnie kaplicy „Przy Krzyżu” – 175

Michał Czernihowski (XIII w.) – książę, męczennik i wyznawca; wspo-
mnienie 20 września / 3 października – 105

Michał Fiodorowicz (1596-1645) – pierwszy car z rodziny Romano-
wów; lata panowania: 1613-1645 – 120, 124, 191, 194, 195, 295, 347

Michał Jarosławowicz (1271-1318) – święty wyznawca, książę twerski;
lata panowania: 1304-1318; zabity przez Tatarów; wspomnienie 22 listopada /
5 grudnia – 26

Michelson (pocz. XX w.) – jeden z największych dzierżawców mo-
skiewskich, na którego rzecz przekazano część ziemi należącej do cerkwi pw.
Ikony Matki Bożej „Znak” – 165

Mieczow Aleksy (+ 1923), święty – znany starzec moskiewski, pro-
boszcz cerkwi św. Mikolaja w Klonnikach na Marosiejce; pochowany na
cmentarzu św. Łazarza; wspomnienie 9/22 czerwca i 16/29 września – 278,
279

Miedwiediew Dymitr Anatoliewicz – w latach 2008-2012 prezydent Fe-
deracji Rosyjskiej – 353, 358

Mieleniako Paweł (XX wiek) – protodiakon – 171
Mieleszko Michał – kapłan posługujący obecnie401 w cerkwi Boguro-

dzicy w Zagajniku Marii – 253
Mieszczan I. W. – obecny402 zastępca przewodniczącego Synodalnego

Oddziału Informacyjnego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – 360
Mieziencew Gieorgij – w 1991 r. proboszcz świątyni Życiodajnej Trójcy

w Listach – 129
Mikołaj (Jaruszewicz) (1891-1961) – metropolita Krutic i Kołomny,

znany działacz cerkiewny, w latach 40-50. XX w. „Złotousty Moskwy cer-
kiewnej” – 241, 243, 256

Mikołaj (Szatałow) – archimandryta; rozstrzelany w 1937 r. na poligo-
nie butowskim –  241

Mikołaj I Pawłowicz (1796-1855) – imperator wszechrosyjski; lata pa-
nowania: 1825-1855 – 71, 351

Mikołaj II Aleksandrowicz (1868-1918) – imperator wszechrosyjski;
lata panowania: 1894-1917 – 138, 188, 282
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Minin Kuźma Minicz (? – 1616) – bohater narodowy Rosjan; jeden z or-
ganizatorów i dowódców pospolitego ruszenia przeciwko polsko-litewskiej
interwencji na początku XVII w. – 37, 38, 77

Mironow A. F. – architekt, poddany hrabiego Szeremietiewa – 131
Mitiaj (XIV w.) – kapłan, początkowo wyznaczony na katedrę metro-

politalną; jego poprzednik, św. Aleksy Moskiewski nie podtrzymał jednak tego
wyboru, nie widział w nim swego następcy, jednakże po jego śmierci ks. Mitiaj
zarządzał metropolią; zmarł nagle w 1379 r. – 295

Mitrofanowa Eleonora – pełnomocny przedstawiciel Rosji przy
UNESCO403 – 357

Morozow Borys Iwanowicz (1590-1651) – wychowawca cara Aleksego
Michajłowicza – 263

Morozow Sawwa Timofiejewicz (1862-1905) – kupiec, właściciel licz-
nych domów w Moskwie, w tym również domu na Spirydonówce, gdzie
często zbierali się reprezentanci sztuki i inteligencja artystyczna – 135

Mścisław – wielki kniaź kijowski (1076-1132); lata panowania: 1125-
1132 – 341

N

Nabiłkowowie (XIX w.) – kupcy moskiewscy; ich dziełem jest zbudo-
wany w 1828 r. przytułek w Słobodzie Mieszczańskiej; w Moskwie na ulicy
Pierwszej Mieszczańskiej znajdowała się Nabiłkowska Szkoła Handlowa –
134, 136

Napoleon (1769-1821) – francuski imperator; w 1812 r. rozpoczął wojnę
z Rosją – 132

Naryszkinowie – ród dworzan rosyjskich (XVI do pocz. XX w.):
Naryszkin K.A. – właściciel sioła Świbłowo, gdzie w 1708 r. przebu-

dowano cerkiew drewnianą na murowaną – 335
Naryszkin Lew Kiryłowicz (1664-1705) – właściciel sioła Miedwied-

kowo w XVIII w. – 337
Naryszkina Natalia Kiryłowna (1631-1694) – caryca rosyjska, druga

żona cara Aleksego Michajłowicza, matka Piotra I – 117, 297
Nazarowowie (XIX w.) – kupcy; za ich fundusze wybudowano dom

opieki w Sokolnikach, któremu nadano ich imię – 187
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Nazarow Elizwoj Siemionowicz – architekt; autor projektu w XVIII w.
cerkwi Zesłania Ducha Świętego na Cmentarzu św. Łazarza – 130, 131, 270,
273

Nazarow Łazarz (XIX w.) – właściciel fabryki jedwabiu w Moskwie,
mieszkaniec Słobody Perejasławskiej – 156

Nestor Kronikarz (? -1114), święty – mnich monasteru kijowsko-pie-
czerskiego, autor życiorysów wielu świętych, w tym także pierwszych świę-
tych ruskich, kniaziów Borysa i Gleba; wspomnienie 27 października / 9 lis-
topada – 352

Ney Michel (1769-1815) – marszałek francuski, współpracownik Na-
poleona. W 1812 r., zbliżając się do Moskwy, zajął pałac w Ostankinie pod
swą kwaterę główną – 313

Nieczajew Aleksander Michajłowicz – od 1910 r. diakon cerkwi Bogu-
rodzicy w Zagajniku Marii – 229, 230, 234

Niesczastnow Timofiej Fiodorowicz – w latach 1904-1911 starosta cerkwi
Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 206, 207, 210, 214, 218, 220, 222, 224-227

Nikanorow Mikołaj Warsonofowicz (przełom XIX/XX w.) – kapłan
cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej – 167

Nikitin Nikołaj (XIX w.) – architekt; w 1882 r. badał cerkiew św. Try-
fona i sporządził na ten temat raport dla Moskiewskiego Towarzystwa Archeo-
logicznego – 86

Nikitin Włodzimierz (XIX w.) – kapłan posługujący w cerkwi Życio-
dajnej Trójcy w Listach – 138

Nikodem (Rotow) (+1978) – metropolita Leningradu i Nowogrodu;
wcześniej był arcybiskupem Jarosławia i Rostowa – 354

Nikon (+ 1426) – ihumen z Radoneża, święty, uczeń św. Sergiusza z Ra-
doneża; wspomnienie 17/30 listopada – 117

Nikon (1605-1681) – szósty patriarcha Moskwy i całej Rusi (od 1652 r.);
za jego kadencji nastąpił rozłam staroobrzędowców spowodowany reformami
liturgicznymi patriarchy – 109, 317, 319

Nos J. J. (pocz. XX w.) – ofiarodawczyni funduszy na budowę świątyni
Życiodajnej Trójcy na Cmentarzu Piątnickim – 140

Nowikow Mikołaj Iwanowicz (1744-1818) – pisarz rosyjski, krzewiciel
oświaty, wydawca książek i czasopism – 337
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O

Ober A. A. – architekt; na podstawie jego projektu w 1894 r. wybudo-
wano domy dla realizacji celów dobroczynnych w Sokolnikach (ulica Stro-
mynka 10). Budowę finansowali bracia Bojewowie – 187

Odojewscy – książęta rosyjscy (XV-XIX w.):
Odojewski N. I. (XVIII w.) – książę – 263
Onufry – metropolita Czerniowiec i Bukowiny, współczesny404 hierar-

cha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – 359
Orłow Aleksy – w 1904 r. diakon posługujący w cerkwi Bogurodzicy

w Zagajniku Marii – 217, 226, 229
Osipow Sergiusz – duchowny, obecnie405 posługujący w cerkwi Bogu-

rodzicy w Zagajniku Marii – 253
Oslabia Rodion, w stanie mniszym Andrzej (? - 1398) – mnich Ławry

Troicko-Siergijewskiej; wraz z Aleksandrem Pierieswietem bohater bitwy na
Kulikowym Polu – 76

Ostankowicz N. N. – autor broszury Wycieczki po Moskiewskiej Ob-
wodnicy Kolejowej (1912) – 312, 313

Ostrouchow Włodzimierz – protojerej, dziekan okręgu srietieńskiego;
na początku XX w. proboszcz cerkwi Zesłania Ducha Świętego na Cmentarzu
św. Łazarza – 166, 197, 273

Ostroumow Aleksy Aleksandrowicz (1844-1908) – lekarz terapeuta,
profesor; jego imieniem nazwano w Moskwie Wielką i Małą ulicę Ostrou-
mowa (dawną Bachruszyńską) i zaułek Ostroumowa w rejonie ulicy Stro-
mynka; jego imię nosi też Szpital Miejski nr 33 – 186

Ostroumowa Maria Michajłowna – wdowa po kapłanie; w 1910 r. –
prosfornia przy cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 228

Ozierieckowski Konstantyn Konstantynowicz (XIX w.) – pierwszy pro-
boszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 217, 218, 220, 221, 223,
224, 234

P

Pankracy (I w.) – męczennik, biskup tauromenijski; wspomnienie 9/22
lipca – 125, 129
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Pantelejmon (IV w.) – męczennik, uzdrowiciel; wspomnienie 27 lipca /
9 sierpnia – 232, 281, 334

Paraskiewa (III w.) – święta z przydomkiem Piątnica; wspomnienie 28
października / 10 listopada – 140

Patrykiejew Tryfon (XVI w.) – sokolniczy cara Iwana Groźnego – 85
Paweł I Piotrowicz (1754-1801) – imperator wszechrosyjski; lata pa-

nowania: 1796-1801 – 70
Pawłow (XIX w.) – profesor, specjalista od budownictwa pawilono-

wego – 92
Pczelin Iwan Filipowicz – starosta w cerkwi Boogurodzicy w Zagajniku

Marii – 210, 226, 230
Pergolin – sołtys sioła Nowe Ostankino w 1871 r. – 145
Perłowowie (XIX w.) – kupcy moskiewscy, osiedleni w rejonie Słobody

Mieszczańskiej – 134
Pierieswiet Aleksander (? – 1380) – mnich Ławry Troicko-Pieczerskiej,

bohater bitwy na Kulikowym Polu (1380 r.); jego pojedynek z dowódcą tatar-
skim, w którym obaj zginęli, stał się hasłem do rozpoczęcia bitwy – 76

Pimen (XIV w.) – metropolita w czasach księcia Dymitra Dońskiego –
302

Pimen (Izwiekow) – patriarcha Moskwy i całej Rusi (+ 1990) – 170,
171, 173, 247-250

Pimen Wielki (V w.), święty – wspomnienie 27 sierpnia / 9 września –
251

Piotr (XIII-XIV w.), święty – metropolita moskiewski (+ 1326);
w 1326 r. przeniósł rezydencje biskupią z Włodzimierza do Moskwy; wspo-
mnienie 24 sierpnia / 6 września i 21 grudnia / 3 stycznia – 26, 55

Piotr (Njegoš) – metropolita czarnogórski, który przysłał do Rosji
w 1800 r. trzy cząstki relikwii świętego męczennika Tryfona – 86

Piotr I Aleksiejewicz, Wielki (1672-1725) – car rosyjski, od 1721 r. im-
perator; lata panowania: 1682-1725 – 28, 38, 39, 49, 65, 77, 83, 119-123, 127,
139, 176, 188, 192, 196, 266-268, 284, 310, 314, 318, 338

Piotr II Aleksiejewicz (1715-1780) – imperator wszechrosyjski; lata pa-
nowania: 1727-1730 – 176

Pisariew Borys Siergiejewicz (1905-1981) – protojerej; w latach 50.
XX w. proboszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 242-244, 248

Pitirim (Nieczajew) (+ 2003) – metropolita wołokołamski i juriewski,
w latach 70. i 80. XX w. dyrektor oddziału wydawniczego Patriarchatu Mo-
skiewskiego – 248-250
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Platon (Lewszyn) (1737-1812) – metropolita Moskwy i Kołomny – 75,
110, 111, 271

Platon – metropolita Argentyny i Ameryki Południowej, następnie hie-
rarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej; obecnie metropolita Ukraińskiej Cer-
kwi Prawosławnej – 359

Plehwe Paweł Adamowicz (1850-1916) – senator, generał rosyjski. Pod-
czas I wojny światowej główny dowódca frontu północnego – 93

Pleszczejewowie – bojarzy rosyjscy, właściciele ziemscy; do ich po-
siadłości zaliczano w XV w. sioło Rostokino – 304

Pleszczejew Ł.A. (XVII w.) – stolnik cara Aleksego Michajłowicza –
335

Płatonow Joann (XIX w.) – kapłan moskiewski, dziekan okręgu kitaj-
skiego – 128

Pokrowski M. (pocz. XX w.) – członek komisji ds. budowy cerkwi Bo-
gurodzicy w Zagajniku Marii – 210

Pokrowski Sergiusz (pocz. XX w.) – psalmista w cerkwi Bogurodzicy
w Zagajniku Marii – 217

Pomierancew Aleksander Nikanorowicz (1848-1918) – akademik ar-
chitektury, pod koniec XIX w. autor projektu 21-kopułowego soboru św. Ale-
ksandra Newskiego na Placu Miusskim – 283, 286, 287

Ponomariow P. A. (pocz. XX w.) – jeden z mieszkańców Zagajnika
Marii, który złożył swój podpis pod petycją o pozwolenie na budowę cerkwi
Bogurodzicy – 206

Potiechin Paweł (XVIII w.) – mistrz murarski, poddany księcia J. K.
Czerkasskiego, jeden z budowniczych cerkwi Trójcy Świętej w Ostankinie –
309

Pożarski Dymitr Michajłowicz (1578-1642) – kniaź, rosyjski dowódca
pułku. Jeden z głównodowodzących pospolitego ruszenia skierowanego prze-
ciw polsko-litewskiej interwencji 1612 r. – 38, 77, 296, 316, 317, 336

Preobrażenski Eufemiusz – w XIX w. psalmista cerkwi we Władyki-
nie – 331

Prochorow (pocz. XX w.) – rzemieślnik, parafianin cerkwi Bogurodzicy
w Zagajniku Marii – 221

Protazy (XIV w.) – bojarzyn, powiernik duchowy kniazia Iwana Dawi-
dowicza Kality (Iwana I) – 315

Protopopow – jeden z moskiewskich kamieniczników, którego imię
nosił Zaułek Protopopowa (od 1924 r. Zaułek Bezbożny) – 149
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Protopopow Fiodor Siemionowicz – kapłan; dzięki jego staraniom
w XIX w. zbudowano cerkiew Życiodajnej Trójcy na Cmentarzu Piątni-
ckim – 140

Protopopow Joan (XIX w.) – kapłan cerkwi we Władykinie – 325
Putin Włodzimierz Władimirowicz – prezydent Federacji Rosyjskiej

w latach 1999-2008; premier Rosji w latach 2008-2012. Od 2012 r. prezydent
Federacji Rosyjskiej – 353

Puszecznikow Wasyl (XVII w.) – pułkownik wojsk strzeleckich. Pod
koniec XVII w. dowódcą tego pułku był Ł. P. Suchariow – 125, 126

Q

Quarenghi Giacomo (1744-1817) – Włoch, architekt; w Rosji pracował
od 1780 r.; budował w Petersburgu, Carskim Siole i Moskwie – 129, 131, 312

R

Rachmanowa E. K. – kupcowa; dzięki jej funduszom w 1908 r. wznie-
siono w Sokolnikach budynek z bezpłatnymi mieszkaniami dla biednych –
187

Raciborski A. – jeden z przedstawicieli parafian świątyni Bogurodzicy
w Zagajniku Marii obecny podczas konfiskaty kosztowności cerkiewnych
przez Komisję Pomocy Głodującym w 1922 r. – 235

Razin Stefan (XVII w.) – kozak doński; w 1670 r. stanął na czele po-
wstania chłopskiego w Rosji – 126

Razumowski Piotr Grigoriewicz (XVIII w.) – właściciel sioła Piotrow-
skoje pod Moskwą – 319, 320

Remizow Mikołaj – diakon posługujący w cerkwi we Władykinie pod
koniec XIX w. – 331

Remon Piotr (XVII w.) – baron; przybył do Rosji za czasów cara Mi-
chała Fiodorowicza; służył na dworze carskim – 196

Reszetnikow S. W. (pocz. XX w.) – mieszkaniec Zagajnika Marii, syg-
natariusz petycji o wzniesienie cerkwi Bogurodzicy – 210

Rivière Françoise – zastępczyni dyrektora generalnego UNESCO406 –
357
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Roop A. I. – architekt; według jego projektu w 1913 r. wzniesiono bu-
dynek ambulatorium w kompleksie Szpitala Bachruszynów (obecnie szpital
kliniczny imienia A. A. Ostroumowa) – 186

Rozanow Włodzimierz Mikołajewicz (1872-1934) – znany lekarz mo-
skiewski, profesor; karierę medyczną rozpoczął w Szpitalu Starojekatieryń-
skim, następnie został pomocnikiem ordynatora w Szpitalu Wojskowym
(obecnie Botkińskim); po 1917 r. pracował na Kremlu, w 1918 r. jako chirurg
prowadzący operował Lenina, a potem go leczył; potwierdził samobójczą
śmierć Nadieżdy Alliłujewej – 93

Rozanowa – członkini komisji rejonowej Komitetu Pomocy dla
Głodujących; w 1922 r. uczestniczyła w konfiskacie cennych rzeczy w cerkwi
Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 235

Rożkow Włodzimierz Stefanowicz (1934-1997) – protojerej, doktor
prawa kanonicznego; w latach 70. XX wieku był proboszczem cerkwi pw.
Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej; w latach 1974-1978 –
proboszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii, później – proboszcz cerkwi
św. Mikołaja w Słobodzie Kuźnieckiej – 170, 171, 245-247, 251

Rożyk Fiodor – protojerej; od 1990 r. proboszcz cerkwi pw. Ikony Matki
Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej – 173

Rubin Ł. W. (XIX w.) – protojerej, dziekan; w 1899 r. konsekrował cer-
kiew pw. Ikony Matki Bożej „Znak” po jej przebudowie – 95

Rubin Piotr – protojerej; na pocz. XX w. dziekan okręgu srietieńskiego,
proboszcz cerkwi św. św. Adriana i Natalii przy ulicy Mieszczańskiej – 163, 217

Rurykowiczowie – potomkowie Ruryka, wodza Waregów, których,
zgodnie z latopisami, Słowianie zaprosili do zajęcia tronu w Nowogrodzie;
dali oni początek dynastii ruskich kniaziów i carów (od końca XI po XVI w.);
ostatnim carem z tej dynastii był Fiodor Iwanowicz (+ 1598) – 153

Rusakow Iwan Wasylewicz (1877-1921) – lekarz; na pocz. XX w. pra-
cował w szpitalu dziecięcym św. Olgi; zginął w marcu 1921 r. podczas tłumie-
nia buntu w Kronsztadzie; jego imię nosi ulica Rusakowa – 98

S

Sabbacjusz (XV w.), święty – wraz ze św. Zozymem założył Monaster
Sołowiecki (+ 1435); wspomnienie 8/21 sierpnia i 27 września / 10 paździer-
nika – 103, 106, 108, 109

Sałtykow Iwan Piotrowicz (XVIII w.) – hrabia, oficer, generalny gu-
bernator Moskwy – 150, 271, 274
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Sałtykow Mikołaj Piotrowicz (XVIII w.) – tajny radca, mieszkaniec
przytułku cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak” – 155

Samgin (XIX – pocz. XX w.) – właściciel zakładów obróbki metali
w Rosji – 230

Samuel (Misławski) – w latach 1776-1783 arcybiskup rostowski;
sporządził rękopis Opowieść o zbudowaniu grodu Jarosławia – 341

Sapiehowie (XVI-XVII w.) – ród książęcy w Wielkim Księstwie Litew-
skim i Rzeczypospolitej – 77

Satinowie – ruski wielce zasłużony ród – 189
Satin Aleksy Zacharowicz – wojewoda mceński; ukarany przez cara

Iwana Groźnego za współpracę A. F. Adaszewem, przeciwnikiem carskiego
dworu – 189, 307

Satin Andrzej Zacharowicz – 189
Sawieliew Aleksander Adrianowicz (XIX w.) – zasłużony obywatel

Moskwy; w latach 50. XIX w. starosta cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak”
w Słobodzie Perejasławskiej – 158

Schlück (Szłykow, Szłakowski) – hrabia; za czasów cara Michała Fio-
dorowicza przybył z Danii do Rosji; służył na dworze cara Michała – 195

Scotti I. K. – architekt; na pocz. XIX w. wykonał malowidła na plafonie
cerkwi w Domu Opieki Szeremietiewa – 131, 133, 301

Serafin – biskup Możajska; wikariusz eparchii moskiewskiej na pocz.
XX – 281

Serafin z Sarowa (1759-1833), święty – mnich, eremita sarowskiej pus-
telni; wspomnienie 2/15 stycznia i 19 lipca / 1 sierpnia – 223, 301

Sergiusz z Radoneża (XIV w.), święty – założyciel i ihumen Ławry Tro-
ickiej (+ 1392); wspomnienie 5/18 lipca i 25 września / 8 października – 65,
72, 74, 112-117, 249, 252, 294, 299, 305, 320-324

Sergiusz (Lapidewski) (1820-1898) – metropolita Moskwy i Kołomny –
205

Sergiusz (Stragorodzki) (1867-1944) – metropolita Moskwy i Kołomny,
a następnie patriarcha Moskwy i całej Rusi – 173

Sergiusz – biskup Sołniecznogorska – obecnie407 funkcjonujący hierar-
cha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – 359

Siergiejew Joan (XVIII w.) – kapłan, posługiwał w świątyni św. Filipa,
finalizując w 1788 r. jej budowę wg projektu architekta M. F. Kazakowa –110
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Simonow Paweł – obecny408 diakon cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku
Marii – 253

Skawrońska Marta – prawdziwe imię żony Piotra I, znanej w historii
rosyjskiej jako Katarzyna I – 192

Skworcow N. – autor książki o Władykinie – 318
Słucki L. E. – pierwszy zastępca przewodniczącego komitetu Dumy

Państwowej Federacji Rosyjskiej do spraw międzynarodowych409 – 359
Smirnow W. I. – właściciel moskiewskich działek budowlanych; jedną

z nich (przy ulicy Drugiej Mieszczańskiej) sprzedał miastu do wykorzystania
na budowę tanich mieszkań dla ludności – 137

Sobolew Bazyli Emilianowicz (XIX w.) – kupiec moskiewski, starosta
cerkwi Życiodajnej Trójcy w Listach – 128

Sokołow Michał Siergiejewicz (XIX-XX w.) – kapłan misjonarz,
posługujący przy cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasław-
skiej – 167

Sokołowowie: Aleksy Arkadiewicz i Bazyli Arkadiewicz – parafianie
cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak”; finansowali budowę kaplicy „Przy
Krzyżu” w latach 90. XX w. – 175

Sokołow Wasyl Andrejewicz (pocz. XX w.) – majster kowalski, właś-
ciciel moskiewskiego warsztatu ślusarskiego i kuźni – 224

Sołdatienkow Kuźma Terentiewicz (1818-1901) – fabrykant tekstyliów;
z jego inicjatywy i z jego funduszów w 1910 r. wybudowano w Moskwie szpi-
tal, noszący jego imię (obecnie Szpital Botkiński); przy ulicy Czwartej Miesz-
czańskiej zorganizował przytułek dla wojskowych – 93, 136

Sołodownikow G. G. – radca miejski, właściciel Domu Tanich Miesz-
kań przy ulicy Drugiej Mieszczańskiej – 136-138

Stalin (Józef Dżugaszwili, 1879-1953) – głowa państwa radzieckiego –
242, 246, 300

Stanisław August Poniatowski (1732-1798) – król polski – 312
Stanisławski Aleksy Marcjanowicz (1865-1953) – kapłan; w latach 20.

XX w. proboszcz cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 237, 239
Stefan (Jaworski) (1658-1722) – metropolita, rosyjski działacz cer-

kiewny, pisarz; w latach 1700-1721 pełnił obowiązki patriarchy, a następnie
stanął na czele Świętego Synodu, zreformowanego zamiast patriarchatu wg
postulatów Piotra I – 50, 133, 318
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Stefan (Vukotić) (XIX w.) – archimandryta serbski – 86
Stendhal (1783-1842) – pisarz francuski; w latach 1806-1814 pełnił

funkcje intendenta wojennego w armii napoleońskiej, z którą pojawił się
w Rosji i był świadkiem pogromu pod Borodino i pożaru Moskwy – 90

Stiepanow Nikita Frołowicz – kupiec moskiewski, starosta cerkwi św.
Filipa; dzieki jego środkom finansowym przy tej świątyni w 1889 r. wznie-
siono przytułek – 112, 113

Strachow Iwan Nikołajewicz – diakon, nauczyciel szkoły cerkiewnej
przy parafii Narodzenia Bogurodzicy w pobliżu Bramy Smoleńskiej – 168

Striżenow – na pocz. XX w. właściciel jednej z cegielni w wiosce Li-
chobory Wyżne – 328

Strugowszczikow Aleksander Iwanowicz (XVIII w.) – podpułkownik,
parafianin cerkwi św. Filipa w Słobodzie Mieszczańskiej – 114

Suchariew Laurencjusz Pankracewicz (XVII-XVIII w.) – pułkownik
strzelców; ze swoim pułkiem nie uczestniczył w buncie żołnierskim, lecz do-
chował wierności Piotrowi I – 119-122, 125

Suworow Aleksander Wasylewicz (1730-1800) – kniaź, rosyjski do-
wódca, generalissimus; nie przegrał nigdy żadnej bitwy – 100, 103

Symeon Perski (IV w.), święty – męczennik; wspomnienie 18/31 maja –
146

Sytin Piotr Wasilewicz (1885-1968) – historyk Moskwy; sporządził plan
Moskwy w granicach obwodnicy, autor szeregu książek, między innymi Z his-
torii moskiewskich ulic, Dzieje planowania przestrzennego i zabudowy
Moskwy – 123

Szczegłowitow Fiodor (XVII w.) – strzelec, buntownik, skazany przez
Piotra I – 127

Szechtel Fiodor Osipowicz (1859-1926) – architekt; projektował
wszystkie budynki mieszkalne i fabryczne dla rosyjskich magnatów porcelany
i fajansu Kuzniecowów oraz inne budowle moskiewskie – 135, 136

Szełkanow (Szczełkałow) Wasyl (XVI w.) – dumny diak, jeden z właś-
cicieli Ostankina – 189, 309

Szeremietiewowie – ruscy bojarzy i rosyjscy hrabiowie:
Szeremietiew Aleksander Dmitriewicz (1859-1931) – 204, 205, 223,

224, 225
Szeremietiew Borys Piotrowicz (1652-1719) – generał, marszalek po-

lowy w epoce cara Piotra I – 310
Szeremietiew Dymitr Mikołajewicz – 311
Szeremietiew Mikołaj Piotrowicz (1751-1809) – 129-135, 310
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Szeremietiew Piotr Borysowicz (1713-1788) – 310, 311
Szeremietiew S. D. – 204
Szeremietiewa Maria Fiodorowna – hrabina – 225
Szkirkin Jakub (XIX w.) – deputowany Słobody Perejasławskiej – 156
Szooch Fiodor (+ 1703) – pastor luterański, pochowany na Cmentarzu

Niemieckim – 197
Sztalin Katarzyna (+ 1756) – osoba pochowana na Cmentarzu Niemiec-

kim – 197
Szuchow Władimir (XIX w.) – inżynier, pracował nad usprawnieniem

sieci wodociągowej w Moskwie – 73
Szujski Dymitr Iwanowicz (XVII w.) – brat cara Wasyla Iwanowicza

Szujskiego – 316, 317
Szuwałow Aleksander Aleksiejewicz (XIX – pocz. XX w.) – kapłan, ka-

techeta w szkołach ludowych i uczelniach państwowych – 168
Szuwałow Piotr Iwanowicz – w 1757 r. sporządził plan geodezyjny

cmentarza św. Łazarza – 270
Szyszkow Paweł – kapłan; w latach 70. XX w. posługiwał w cerkwi św.

św. Piotra i Pawła nad Jauzą – 249, 250

Ś

Świbło Fiodor Andrejewicz – bojarzyn, do którego należała wieś Ale-
ksiejewska na pocz. XV w. – 295, 335

Świętopełk – wielki kniaź kijowski (1050-1113); lata panowania: 1093-
1113 – 341

T

Tatiszczew Mikołaj Michajłowicz (XVIII w.) – porucznik, parafianin
cerkwi św. Filipa – 114

Tatiszczew Wasyl Nikitycz (1686-1750) – rosyjski działacz państwowy,
historyk; autor książki Historia rosyjska od najdawniejszych czasów – 309,
347

Teodozjusz – arcybiskup nowogrodzki; w 1546 r. wprowadził na urząd ihu-
mena mnicha Filipa (Kołyczewa), przyszłego metropolitę moskiewskiego – 103

Teofan (Prokopowicz) (1681-1736) – biskup, znany kaznodzieja
i działacz państwowy epoki Piotra I – 318

402



Tichomirow – członek Komisji Krasnopresnieńskiego Rejonowego Ko-
mitetu Pomocy Głodującym, konfiskujacej w 1922 r. drogocenne rzeczy w cer-
kwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 235

Tichon (Biełławin) (1865-1925), święty – pierwszy patriarcha Moskwy
i całej Rusi po ustanowieniu Patriarchatu Moskiewskiego na podstawie orze-
czenia miejscowego Synodu Cerkwi Prawosławnej (1917-1918) – 88, 146,
236-238, 279

Tichon (Szełkunow) – archimandryta Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej,
przełożony Męskiego Monasteru Srietieńskiego w Moskwie410 – 61

Tichon Zadoński (1724-1783), święty – biskup Woroneża; wspomnienie
13/26 sierpnia – 49, 176, 178, 179, 287

Tichon (Zajcew) – biskup podolski, współczesny hierarcha Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej411 – 257, 260

Tierieszkowa Walentyna Wasiliewna – pierwsza kosmonautka, Bohater
Związku Radzieckiego, honorowa obywatelka miasta Jarosławia – 360

Timur (Tamerlan) (1336-1405) – działacz państwowy, dowódca, twórca
państwa w Azji Środkowej ze stolicą w Samarkandzie – 60

Tochtamysz (+ 1406) – w latach 80. XIV w. chan Złotej Ordy – 76
Tołokonnikow Gabriel Matwiejewicz (XIX w.) – kupiec moskiewski;

za jego fundusze w 1859 r. wzniesiono cerkiew Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy we Władykinie – 319

Tołstojowie (XIX w.) – hrabiowie:
Tołstoj Fiodor – generał, parafianin cerkwi św. Filipa – 114
Tołstoj Piotr Aleksandrowicz i Natalia Aleksandrowna – mieszkańcy

Słobody Perejasławskiej w parafii cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak” – 155
Tretiakow Aleksander Michajłowicz – protojerej; w 1935 r. służył

w cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 240, 241
Tretiakow Michał Wasylewicz (XIX w.) – kapłan, ojciec księdza Ale-

ksandra Tretiakowa; posługiwał w cerkwi Trójcy Świętej w Woroncowie412 –
241

Trocki (Bronsztejn) L. D. (1879-1940) – działacz międzynarodowego
komunistycznego ruchu robotniczego – 169

Troicki Joann – protojerej, historyk opisujących dzieje Jarosławia – 349
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Trojekurow Iwan Borysowicz – stał na czele strzelców za czasów
Piotra I – 121

Trubecki A. N. (XVIII w.) – książę – 263
Trubecki Dymitr Timofiejewicz (XVII w.) – „zbawca Ojczyzny”; jeden

z dowódców pospolitego ruszenia celem oswobodzenia Rosji od litewsko-pol-
skich okupantów w 1612 r. – 76, 295, 296

Tryfon (III w.) święty – męczennik, jego relikwie znajdują się na terenie
Czarnogóry; wspomnienie 1/14 lutego – 57, 83-89, 99, 116, 117, 168, 170,
171, 173, 174, 299, 301

Tryfon (Turkiestanow) – metropolita dmitrowski (+ 1934) – 173

U

Udalcow Dymitr Jegorowicz (XIX w.) – budowniczy, biorący udział
w przebudowie cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak” (1888 r.) w Słobodzie Pe-
rejasławskiej – 162

Ustriałow – historyk piszący na tematy związane z Jarosławiem – 350
Uszakow Fiodor Fiodorowicz, święty – admirał floty rosyjskiej, kano-

nizowany w 2001 r.; wspomnienie 23 lipca / 5 sierpnia i 2/15 listopada – 356,
360

W

Wachrukow S. A. – gubernator obwodu jarosławskiego413 – 354
Warsonofiusz – metropolita sarański i mordowski, współczesny414 hie-

rarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – 359
Warus – święty męczennik (IV w.); wspomnienie 19 października /

1 listopada – 87
Wasniecow Michał Wiktorowicz, malarz, syn W. M. Wasniecowa – 118, 280
Wasniecow Wiktor Michajłowicz (1846-1926) – rosyjski malarz, pej-

zażysta i twórca obrazów monumentalnych; pod koniec XIX w. sporządził
szkice soboru św. Włodzimierza w Kijowie – 118

Wassian Pertomiński, święty – posługujący w Monasterze Sołowieckim
(XVI w.), uczeń św. Filipa, metropolity moskiewskiego; wspomnienie
5/18 lipca i 12/25 lipca – 104
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Wasyl – biskup Możajska; w 1910 r. przewodniczył obrzędowi poświę-
cenia ołtarzy bocznych w cerkwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 223

Wasyl I Dmitriewicz (1371-1425) – wielki książę włodzimierski i mo-
skiewski; lata panowania: 1389-1425 – 60, 295

Wasyl III Iwanowicz (1479-1533) – wielki książę moskiewski; lata pa-
nowania: 1505-1533 – 27, 62, 85, 102, 302

Wasyl Iwanowicz Szujski (1552-1612) – car Moskwy i całej Rusi. Lata
panowania: 1606-1610 – 35-37, 316

Welaminow Wasyl Wasylewicz (XIV w.) – kniaź, prawdopodobny
założyciel sioła Władykino; w 1374 r. przyjął postrzyżyny mnisze i imię War-
sonofiusz w Monasterze Objawienia Pańskiego – 315

Wieliczkin Aleksander Pawłowicz – kapłan; od 1910 r. proboszcz cer-
kwi Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 227, 228, 233, 234, 235

Wieliczkin Paweł (XIX w.) – kapłan posługujący w powiecie sierpu-
chowskim guberni moskiewskiej – 227

Wiktor – arcybiskup twerski i kaszyński, współczesny415 hierarcha Ro-
syjskiej Cerkwi Prawosławnej – 359

Wiktorow Wiktor – diakon; w latach 70. XX w. posługiwał w cerkwi
Bogurodzicy w Zagajniku Marii – 249

Wiszniewski Sergiusz – protojerej cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak”
w latach 80. XX w. – 173

Władysław (XVII w.) – królewicz polski – 36, 77, 78
Włodzimierz, święty – wielki kniaź kijowski, chrzciciel Rusi; lata pa-

nowania: 980-1015 – 346-348, 351
Włodzimierz (Bogojawleński) – metropolita Moskwy i Kołomny, mę-

czennik rosyjski (+ 1918); wspomnienie 25 stycznia / 7 lutego – 91, 173, 204,
206, 212, 215, 218, 220, 226-229, 232, 287

Włodzimierz Wsiewołodowicz Monomach – wielki kniaź kijowski
(1053-1125) – 53, 54, 65, 352

Wołkow W. F. – zastępca pełnomocnego przedstawiciela Prezydium Fe-
deracji Rosyjskiej ds. Centralnego Okręgu Federalnego416 – 360

Wołonczunas W. W. – mer miasta Jarosławia417 – 359
Worona Piotr Józefowicz – męczennik podolski – 244
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Wozdwiżeński Aleksander (XIX w.) – kapłan sioła Władykino – 321,
331

Wsiewołod III Jurewicz Wielkie Gniazdo – wielki kniaź włodzimierski
(1154-1212), pierwszy kniaź peresławsko-zalesski; lata panowania: 1176-1212 –
338

Wsiewołod Jarosławicz (1030-1093) – trzeci syn Jarosława Mądrego;
lata panowania: 1078-1093 – 352

Wyrubow Piotr Iwanowicz (XVIII w.) – szlachcic, tajny radca, para-
fianin cerkwi św. Filipa – 114

Wyrubow Sergiusz Piotrowicz (XVIII w.) – kapitan sztabu, parafianin
cerkwi św. Filipa – 114

Z

Zabajew A. P. (XIX w.) – inżynier, jeden z autorów projektu rozwoju
moskiewskiej sieci wodociągowej – 73

Zabawin Mikołaj Iwanowicz (XIX w.) – diakon cerkwi Ikony Matki
Bożej „Znak” w Słobodzie Perejasławskiej – 168

Zabielin Iwan Jegorowicz (1820-1908) – historyk rosyjski, archeolog;
tematyka jego prac i publikacji dotyczyła historii narodu rosyjskiego i dziejów
Moskwy – 263, 266, 272

Zaikin (XIX w.) – właściciel gospody w Zagajniku Marii – 197, 198
Zakatowa Katarzyna Aleksiejewna – nauczycielka w cerkiewnych

szkołach parafialnych; od 1916 r. pracowała jako prosfornia w cerkwi Bogu-
rodzicy w Zagajniku Marii – 234

Zakrewski Arsenij Andrejewicz (1783-1865) – hrabia, generalny gu-
bernator Moskwy w latach 1848-1859 – 82, 285

Zamarajew G. T. – rzeźbiarz, w 1806 r. wykonał płaskorzeźby i rzeźby
w cerkwi w Domu Opieki Szeremietiewa – 131

Zdzichowski – protodiakon – 231
Zielenow A. J. – zasłużony obywatel Moskwy; na pocz. XX w. zarządca

dóbr miejskich hrabiów Szeremietiewów – 225
Zimin N. P. (XIX w.) – jeden z autorów projektu rozwoju moskiewskiej

sieci wodociągowej – 73
Zofia Aleksiejewna (1657-1704) – córka cara Aleksego Michajłowicza

z pierwszego małżeństwa, przybrana siostra Piotra I; carowa rosyjska; lata pa-
nowania: 1682-1689 – 39, 77, 120, 336
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Zofia Witoldowa (1371-1453) – księżna, córka litewskiego księcia Wi-
tolda, żona kniazia Wasyla I – 295

Zozyma (XV w.) święty – wraz ze św. Sabbacjuszem założyciel Mona-
steru Sołowieckiego i pierwszy jego ihumen (+ 1478): wspomnienie 17/30
kwietnia i 8/21 sierpnia – 103, 106, 108, 109

Zwieriew Dymitr Dymitrowicz – architekt; wraz z architektem P. F.
Krotowem twórca projektu murowanej cerkwi-szkoły w Zagajniku Marii
(1903 r.) – 212

Zwiozdkin (pocz. XX w.) – rzemieślnik, parafianin cerkwi Bogurodzicy
w Zagajniku Marii – 221

Zykow P. P. (XIX w.) – architekt, autor projektu nowej dzwonnicy przy
cerkwi Najświętszego Zbawiciela w Słobodzie Spasskiej; wg jego projektu
zbudowano też cerkiew pw. św. Tichona Zadońskiego w Sokolnikach – 134,
180
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