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Rola chrys  anizacji w dziejach, 
kulturze i życiu duchowym 

Polski, Ukrainy oraz narodów sąsiednich

W 1050 rocznicę Chrztu Polski 

„Chrzest jest znakiem widzialnym, znakiem skutecznym, daje człowiekowi łaskę, 
czyli siłę wewnętrzną przynależenia do Boga” (1965), 

ks. abp Karol Wojtyła – Metropolita Krakowski

Katalog wystawy otwartej 31 maja 2016 roku w Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24)
z okazji międzynarodowej konferencji w 1050-lecie Chrztu Polski. 

Wystawa dokumentuje ekumeniczną modlitwę z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
9 czerwca 1997 roku w intencji papieskiej pielgrzymki na Ukrainę 

urzeczywistnionej w 2001 roku. 
Modlitwa obyła się w kaplicy św. św. Borysa i Gleba Fundacji św. Włodzimierza 

Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 15

Kraków – Краків 31 V 2016 

Роль християнізації в історії, 
культурі і духовному житті 

Польщі, України та сусідніх народів 

У 1050 річницю Хрещення Польщі 

„Хрещення є знаком видимим, знаком діючим, дає людині благодать, 
цебто внутрішню силу приналежності до Бога” (1965), 
архієпископ Кароль Войтила – Краківський Митрополит

Каталог виставки відкритої 31 травня 2016 року в Collegium Novum UJ 
(вул. Gołębia 24) з нагоди міжнародної конференції 

у 1050 річницю Хрещення Польщі. 

Виставка документує екуменічну молитву зі Святим Отцем Іваном Павлом ІІ 
9 червня 1997 року в намірі апостольської прощі Папи в Україну, реалізованої 

у 2001 році. Молитва відбулася в каплиці св. Бориса і Гліба у Фундації 
св. Володимира, Хрестителя Київської Русі у Кракові на вул. Канонічій 15

Kraków – Краків 31 V 2016 



Kościół św. Wojciecha w Krakowie 
Костел св. Войцєха у Кракові 

Петро Андрусів, Хрещення України 
Petro Andrusiw, Chrzest Ukrainy

Юрій Новосільський, Києво-Печерська лавра 
Jerzy Nowosielski, Ławra Kijowsko-Peczerska

Kaplica Świętokrzyska na Wawelu 
Каплиця Святого Христа на Вавелі



Jan Paweł II, Castel Gandolfo, modlitwa Anioł Pański, 25 sierpnia 1996 roku
Słowo po przyjęciu zaproszenia do kaplicy św. św. Borysa i Gleba

Drodzy bracia i siostry, w ciągu dwóch tysięcy lat historii wiele razy chrześcija-
nie stawali wobec wyzwania, jakim jest największa próba męczeństwa. W naszej 
pamięci szczególnie żywi są męczennicy pierwszych wieków ery chrześcijańskiej, 
choć i w późniejszych wiekach wielu było ludzi, którzy w różnych okolicznościach 
przelewali krew za Chrystusa na Wschodzie i Zachodzie.

Podział, który niestety zaistniał w historii między Kościołami, nie umniejsza 
w niczym wagi ich ofi ary. Przede wszystkim ku męczennikom kieruje się ze szcze-
gólną intensywnością kult ludu Bożego, ponieważ w nich dostrzega się żywotne 
odzwierciedlenie męki Chrystusa. Charakterystyczna jest w tym sensie historia 
Świętych Borysa i Gleba, która jawi się w zaraniu chrześcijaństwa słowiańskiego - 
księstwa kijowskiego.

Chodzi o dwóch synów pierwszego księcia chrześcijańskiego Św. Włodzimie-
rza, którzy zostali zamordowani [...] przez ich brata uzurpatora. Wiara ludu od 
razu połączyła tę ich krew z krwią Jezusa Chrystusa. Borys i Gleb zaczęli być wtedy 
nazywani “Strastnoterpcy” – ci, którzy cierpią mękę. Legenda z końca XI wieku 
przekazuje wzruszającą modlitwę, wypowiedzianą przez Borysa przed śmiercią:

„Chwała Tobie, hojny dawco życia
za to, że uczyniłeś mnie godnym tego,
bym stał się uczestnikiem
cierpień Świętych Męczenników.
Ty wiesz o Panie,
że ja nie będę przed tym uciekał,
ale spójrz Panie i rozsądź
między mną a moim bratem.
Nie policz mu tego grzechu
i przyjmij w pokoju moją duszę.”

Jaka wspaniała modlitwa. Wyraża oblicze ludzkości, które stało się ikoną obli-
cza cierpiącego Chrystusa. A cóż powiedzieć o wielkim doświadczeniu cierpienia, 
z jakim prawosławni i katolicy w krajach Europy Wschodniej zostali zderzeni w tym 
naszym wieku. Prześladowani przez nieprzejednaną władzę ateistyczną, tak liczni 
odważni świadkowie Ewangelii dopełnili w swoim ciele cierpień Chrystusa: praw-
dziwi męczennicy dwudziestego wieku stali się światłem dla Kościoła i dla ludzko-
ści. Chrześcijanie Europy i świata schylają głowę u progu obozów koncentracyjnych 
i więzień, stoją pełni uznania za bijące stamtąd światło. Było to światło Chrystusa, 
które poprzez nich rozświetliło mroki ciemności. Tertulian mówił, że krew chrześci-
jan jest ziarnem, nowym zasiewem chrześcijan. Jest ona także życiodajnym sokiem 
jedności dla Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Skoro pod koniec drugiego ty-
siąclecia stał się on znów Kościołem męczenników, możemy żywić nadzieję, że ich 
świadectwo z troską spisane w nowych martyrologiach, a przede wszystkim ich 
wstawiennictwo, przyspieszy czas pełnej jedności między chrześcijanami wszyst-
kich wyznań, a w sposób szczególny między Kościołami prawosławnymi a Stolicą 
Apostolską”.



Іван Павло II, Кастель Гандольфо, молитва «Ангел Господній», 
25 серпня 1996 року – Слово після прийняття запрошення до каплиці 
святих Бориса і Гліба

Дорогі брати і сестри, протягом двох тисяч років історії християни 
багато разів приймали виклик, яким є найбільше випробування мучениц-
тва. У нашій пам’яті особливо живі мученики перших століть християн-
ської ери, хоч і в наступних століттях багато було людей, які з різних при-
водів проливали кров за Христа на Сході і Заході. 

Поділ, який, на жаль, відбувся в історії між Церквами, ні в чому не змен-
шує значення їх жертви. Передусім до мучеників звертається з особли-
вою інтенсивністю культ люду Божого, оскільки в них вбачається живе 
віддзеркалення муки Христа. Характерною тут є історія Святих Бориса 
і Гліба початку слов’янського християнства Київського князівства. 

Йдеться про двох синів першого християнського князя св. Володимира, 
яких вбив брат-узурпатор. Віра народу відразу поєднала цю їх кров з кров’ю 
Ісуса Христа. Бориса і Гліба почали тоді називати „страстнотерпцями” – 
ті, які терпіли муки. Легенда кінця ХІ століття передає зворушливу мо-
литву, яку Борис проголосив перед смертю: 

Слава Тобі, щедрий давець життя 
за те, що вчинив мене гідним того, 
щоб я став учасником 
терпінь Святих Мучеників. 
Ти знаєш Господи, 
що я не буду перед тим втікати, 
але поглянь Господи і розсуди 
між мною і моїм братом. 
Не полічи йому цього гріха 
і упокой душу мою. 

Яка чудова молитва. Виражає обличчя людства, яке стало іконою об-
личчя страждаючого Христа. А що вже сказати про страждання, з якими 
зіткнулись православні і католики в країнах Східної Європи нашого ХХ сто-
ліття. Так численні сміливі свідки Євангелії, яких переслідувала неприми-
ренна атеїстична влада, страждали тілесними муками Христа: справжні 
мученики двадцятого століття стали світлом для Церкви і для людства. 
Християни Європи і світу схиляють голову на порогах концентраційних 
таборів і в’язниць, стоять вдячні за світло, яке лине звідти, бо це було 
світло Христа, яким вони засяяли і розпорошили морок темряви. Терту-
ліан говорив, що кров мучеників є зерном, новим насінням християн. Вона 
є також життєдайним соком єдності для Церкви, містичного Тіла Хри-
ста. Оскільки наприкінці другого тисячоліття стала вона знову Церквою 
мучеників, можемо надіятися, що їх свідчення дбайливо записані в нових 
мартирологіях, а передусім їх заступництво прискорить час повної єдно-
сті між християнами усіх віросповідань, особливо між православними Цер-
квами і Апостольською Столицею . 



GIOVANNI PAOLO II
ANGELUS
Domenica, 25 agosto 1996
 
Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. In duemila anni di storia, ai cris  ani è stata chiesta non poche volte la prova 

suprema del mar  rio. Restano vivi nella memoria sopra  u  o i mar  ri della prima 
era cris  ana. Ma anche nei secoli successivi sono mol   coloro che, in diverse cir-
costanze, hanno versato il sangue per Cristo, tanto in Oriente quanto in Occidente. 
La divisione, che purtroppo è intervenuta tra le Chiese, non rende meno prezioso 
il loro sacrifi cio!

Ai mar  ri si rivolge con par  colare intensità la venerazione del popolo di Dio, 
che in essi vede rappresentata al vivo la passione di Cristo. Emblema  ca, in tal 
senso, è la storia dei san   Boris e Gleb, che risale agli albori del cris  anesimo slavo 
del Regno di Kiev. Si tra  a di due fi gli del primo principe cris  ano, san Vladimiro, 
che alla morte del padre furono assassina   da un loro fratello usurpatore. La fede 
del popolo immediatamente collegò quel sangue versato a quello di Gesù Cristo, e 
Boris e Gleb furono chiama   “strastoterpcy”, “quelli che soff rono la passione”. Un 
racconto della fi ne del secolo XI riporta questa toccante preghiera di Boris prima 
di morire: “Gloria a te, prodigo Datore di vita, che   sei degnato di farmi partecipe 
della passione dei san   mar  ri. [ . . .] Tu sai, Signore, ch’io non oppongo resistenza 
[…]. Ma tu, Signore, guarda e giudica fra me e mio fratello; non imputar loro que-
sto peccato, e ricevi in pace l’anima mia”.

Che preghiera mirabile! È il volto di una umanità divenuta icona del volto sof-
ferente di Cristo.

2. E che dire della grande esperienza di mar  rio, in cui ortodossi e ca  olici, nei 
Paesi dell’Est europeo, sono sta   accomuna   in questo nostro secolo? Perseguita   
da un implacabile potere ateis  co, tan   coraggiosi tes  moni del Vangelo hanno 
“completato” nella loro carne la passione di Cristo (cf. Col 1, 24). Veri mar  ri del 
ventesimo secolo, essi sono una luce per la Chiesa e l’umanità: “I cris  ani d’Europa 
e del mondo, chini in preghiera sul limitare dei campi di concentramento e delle 
prigioni, devono essere riconoscen   per quella loro luce: era la luce di Cristo, che 
essi hanno fa  o risplendere nelle tenebre” (Giovanni Paolo II, Le  era apostolica 
per il quarto centenario dell’unione di Brest, 12 nov.1995:Insegnamen   di Giovan-
ni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 1081 s.).

Il sangue dei mar  ri, diceva Tertulliano, è seme di nuovi cris  ani. Esso è anche 
linfa di unità per la Chiesa, mis  co corpo del Cristo. Se al termine del secondo mil-
lennio, essa “è diventata nuovamente Chiesa di mar  ri” (Giovanni Paolo II, Ter  o 
Millennio adveniente, 37), possiamo sperare che la loro tes  monianza, raccolta 
con cura nei nuovi mar  rologi, e sopra  u  o la loro intercessione, aff re   no il tem-
po della piena comunione tra i cris  ani di tu  e le confessioni, e in special modo tra 
le venerate Chiese Ortodosse e la Sede Apostolica. [...]



«Брат вбивав тіла ваші, а душі не міг діткнутися» (…) 

Św
ięci kniaziow

ie Borys i Gleb jako w
zór w

ładców
 chrześcijańskich —

 Святі князі Борис і Гліб як зразок християнських володарів



Jerzy Nowosielski, Ikona Ukrzyżowania 
przy ołtarzu w kaplicy św. św. Borysa i Gleba

Ewangeliarz z kaplicy św. św. Borysa i Gleba
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Antymins (gr an   + łac. 
mensa) rodzaj ołtarza 
z zaprojektowanej 
i wyposażonej w 
ikony przez Jerzego 
Nowosielskiego kaplicy 
pierwszych męczenników 
Rusi Kijowskiej św. św. 
Borysa i Gleba Fundacji 
św. Włodzimierza Chrzciciela 
Rusi Kijowskiej w Krakowie 
przy ul. Kanoniczej 15. 

Антимінс (гр. anti + лат. 
mensa – стіл) вид вівтаря 
із запроектованої 
і оснащеної іконами 
Юрія Новосільського 
каплиці перших 
мучеників Київської 
Русі святих Бориса 
і Гліба Фундації св. 
Володимира Хрестителя 
Київської Руси в Кракові 
на вул. Канонічій 15.



Antymins (gr an   + łac. mensa) rodzaj ołtarza z zaprojektowanej 
i wyposażonej w ikony przez Jerzego Nowosielskiego kaplicy 

pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej św. św. Borysa i Gleba 
Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przy 

ul. Kanoniczej 15. 

Antymins z relikwiami świętych męczenników z błogosławieństwem pa-
pieża Jana Pawła II ofi arował kardynał Mirosław Iwan Lubacziwski dla ołtarza 
konsekrowanej przez hierarchów Kościoła katolickiego, Cerkwi greckokatolickiej 
i prawosławnej ekumenicznej kaplicy św. św. Borysa i Gleba Fundacji św. Wło-
dzimierza. Na ofi arowanym antyminsie kardynał Mirosław Iwan Lubacziwski zło-
żył swój oryginalny podpis oraz potwierdził kardynalską pieczęcią Metropolity 
Lwowskiego 

Kaplica została konsekrowana 12 maja 1995 roku przez greckokatolickiego 
Metropolitę Przemysko-Warszawskiego ks. abpa Jana Martyniaka, Metropolitę 
Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego i ks. dziekana Witolda Maksy-
mowicza – proboszcza Parafi i Prawosławnej w Krakowie pw. Zaśnięcia Matki Bo-
skiej.

Antymins zawiera wydrukowany ozdobnym pismem cyrylickim tekst o na-
stępującej treści: „Boski i otoczony czcią ołtarz Pana Boga i Zbawiciela naszego 
Jezusa Chrystusa oświęcony łaską Przenajświętszego i Życiodajnego Ducha // 
działaniem rąk i błogosławieństwem Wielce błogosławionego Mirosława Iwa-
na kardynała Świętej Cerkwi arcybiskupa i Metropolity Halickiego, arcybiskupa 
Lwowskiego i biskupa Kamieniecko-Podolskiego w roku od stworzenia świata 
7051, od wcielenia zaś Bożego 1994 miesiąca kwietnia dnia 28”. [Pieczęć kar-
dynała i pieczęć metropolity oraz podpis kardynała Mirosława Iwana Lubacziw-
skiego]. Dalej tekst ozdobnego napisu na antyminsie: „Prześwięty Józef z drzewa 
zdjąwszy przeczyste // ciało Twoje „płaszczynycą” (całunem) czystym owinął, i 
aromatami // w grobie nowym, przykrywszy, położył, i po trzech dniach Zmar-
twychwstałeś Panie, darując światu wielką miłość” (Troparion na Wielki Piątek, 
tłum. z języka ukraińskiego).

Antymins (gr an   + łac. mensa) jest to rodzaj ołtarza w formie jedwabnego 
obrusa z relikwiami świętych męczenników zaszytymi na skrzyżowaniu głów-
nych ramion ośmioramiennego krzyża. Oprócz artystycznie wykonanego napi-
su na obrzeżach antyminsu przedstawiono wizerunki czterech ewangelistów 
oraz apostołów i Matkę Bożą, składających zdjęte z krzyża święte ciało Chry-
stusa do grobu. Przedstawienie tego wydarzenia ukazuje tradycje pierwszych 
pokoleń chrześcijan, którzy odprawiali Liturgię przy grobach męczenników. Bez 
antyminsu ze świętymi relikwiami męczenników nie można odprawiać Liturgii. 
Po liturgicznej reformie na antyminsie zaczęto przestawiać całun z wizerunkiem 
złożenia do grobu ciała Chrystusa przez Matę Boską i apostołów. 

Антимінс (гр. anti + лат. mensa – стіл) вид вівтаря із запроектованої 
і оснащеної іконами Юрія Новосільського каплиці перших мучеників 

Київської Русі святих Бориса і Гліба Фундації св. Володимира Хрестителя 
Київської Руси в Кракові на вул. Канонічій 15.

Антимінс з мощами святих мучеників з благословення Папи Івана Пав-
ла II подарував кардинал Мирослав Іван Любачівський для вівтаря, освя-
ченої ієрархами Католицької, Греко-католицької і Православної Церков 
екуменічної каплиці святих Бориса і Гліба Фундації св. Володимира. На по-
дарованому антимінсі кардинал Мирослав Іван Любачівський склав ори-
гінальний підпис та підтвердив кардинальською печаткою Митрополита 
Львівського. 

Каплиця була освячена 12 травня 1995 року греко-католицьким митро-
политом Перемишльсько-Варшававським архієпископом Іваном Мартиня-
ком, митрополитом Краківським кардиналом Францішеком Махарським 
і отцем деканом Вітольдом Максимовичом – парохом Православної цер-
кви Успіння Богородиці у Кракові.

На антимінсі знаходиться, надрукований декоративним шрифтом – ки-
рилицею, текст наступного змісту: „Божественний і священний вівтар Го-
спода Бога і Спаса нашого Ісуса Христа освячено благодаттю Всесвятого 
і Животворящого Духа // діянням рук та благословенням Блаженнішого 
Мирослава Івана кардинала Святої Церкви, Верховного архиєпископа і ми-
трополита Галицького, архиєпископа Львівського і єпископа Кам’янця-По-
дільського у рік від створення світу 7051, від воплочення ж Господнього 
1994 місяця квітня дня 28. Мирослав І. кардинал Любачівський”. [Печатка: 
Верх[овний] Архиєпископ Митрополит Кардинал Мирослав Іван Любачів-
ський]. Далі текст оздобного напису навколо антимінсу: «Благообразний 
Йосиф, з древа знявши пречисте // тіло твоє, плащаницею чистою обвив, 
і ароматами // в гробі новім, покривши, положив; та по трьох днях // во-
скрес єси, Господи, даруючи світові велику милість» (Тропаріон у Велику 
П’ятницю). 

Антимінс (гр. anti + лат. mensa – стіл) є це вид вівтаря у формі обрусу 
з мощами святих мучеників зашитими на перехресті горизонтального го-
ловного рамена восьмираменного хреста. Крім мистецько оформленого 
напису на полях антимінсу представлено постаті чотирьох євангелістів та 
апостолів й Матір Божу, які складають зняте з хреста святе тіло Ісуса до гро-
бу. Зображення цієї події вказує на традиції перших поколінь християн, які 
відправляли Богослужіння при гробах мучеників. Без атимінсу зі святими 
мощами мучеників не вільно відправляти Літургії. Після літургійної рефор-
ми на антимінсі почали представляти зображення, яке вказує «Покладення 
святого тіла Ісуса до гробу». 



Miejsca i Słowa. Ojciec Święty w Krakowie. 
1997, red. A. Piecuch, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 1997, s. 68–69.

Prof. Włodzimierz Mokry

W kaplicy Świętych Borysa i Gleba

Zgromadzeni dziewiątego czerwca 1997 roku w kaplicy Świę-
tych Borysa i Gleba w Krakowie modlili się wspólnie z papie-
żem Janem Pawiem II w nadziei, iż ta płynąca znad Wisły mo-
dlitwa ożywi nowy płomień wiary i miłości bratniej w sercach 
chrześcijan, żyjących nad Dnieprem w ojczyźnie pierwszych 
Świętych Męczenników Rusi Kijowskiej.

To modlitewne spotkanie można by przyjąć jako zwyczaj-
ny fakt czy wręcz powinność chrześcijan, w których pamięci 
pozostają żywi męczennicy pierwszych pokoleń chrześcijan 
na Rusi, gdyż w ich poświadczonej czynami miłości bliźniego 
w sposób najbardziej wyrazisty odzwierciedla się męka wciąż 
rozdzieranego z Zachodu i Wschodu Chrystusa.

Z nadzwyczajności tego wydarzenia zaczniemy jednak 
zdawać sobie sprawę, jeżeli zapytamy: dlaczego dopiero papież 
- Słowianin Jan Paweł II zrozumiał, odczuł i przypomniał świa-
tu o zapomnianej na Wschodzie i nieznanej na Zachodzie idei 
Świętych Borysa i Gleba, którzy zginęli w 1015 roku, a więc 39 
lat przed formalnym i instytucjonalnym rozłamem chrześci-



jaństwa na Wschodnie i Zachodnie. Jak wiadomo ci dwaj bracia 
- synowie chrzciciela Rusi Kijowskiej księcia św. Włodzimie-
rza, patrona Fundacji zostali świętymi, gdyż należeli do tych 
pierwszych chrześcijan, którzy woleli oddać życie, niż podnieść 
rękę na walczącego o sukcesję brata uzurpatora i bez oporu 
przyjęli śmierć, podobnie jak Chrystus. Borys i Gleb cierpiąc 
niewinnie mękę jako „strastoterpci” stali się praktycznymi wy-
konawcami Ewangelii Chrystusa. Ich kult, mający przemoż-
ny wpływ na rozwój wschodniego skrzydła chrześcijaństwa, 
szczególnie po ich kanonizacji 20 maja 1072 roku, służył jako 
przykład wyrastającego z miłości bliźniego współżycia samych 
książąt i nowo ochrzczonego ludu. Przykład Borysa i Gleba 
przypominano podczas waśni rodowych w celu uśmierzania 
sporów międzyksiążęcych, co przyczyniało się do przywracania 
pokojowego współżycia i wewnętrznego jednoczenia państwa, 
zwłaszcza w obliczu narastającego zagrożenia ze strony inno-
wierców – Połowców, Tatarów, Turków.

Jak głoszą słowa, odśpiewanej w obecności Ojca Świętego 
modlitwy pierwsi Święci Rusi-Ukrainy książęta Borys i Gleb, 
nie próbując obrony własnego życia zginęli w duchu chrześci-
jańskiej pokory wobec woli Bożej z rąk brata, który „zabijał ich 
ciała, ale duszy ich nie mógł sięgnąć”.

To duchowe zwycięstwo, które dokonało się wśród samych 
elit ówczesnych władz nie cerkiewnych, ale władz świeckich 
nowo ochrzczonego państwa kijowskiego, nabiera szczególnego 
znaczenia właśnie dziś. Dożyliśmy bowiem czasów, gdy pierw-
szy w historii chrześcijaństwa papież - Słowianin, utwierdza 
nas w wierze, nadziei i miłości, która pozwoli chrześcijanom 
Zachodu i Wschodu budować przyszłą „cywilizację miłości”, 
przekraczającą ziemskie granice, wewnętrzne mury podziałów 
i ludzkich słabości. Niech zatem na zawsze przestrogą pozosta-

nie śmierć niewinnych ludzi, zamęczonych najpierw na Oświę-
cimskiej Golgocie XX wieku, a następnie w środku chrześcijań-
skiej Europy – bo w byłej Jugosławii, a z czasem w Czeczenii.

Dlatego dla wszystkich zebranych, wspólna z papieżem 
modlitwa przed ołtarzem Świętych Borysa i Gleba w Krako-
wie, była modlitwą dziękczynną i radosną. Albowiem wszyscy, 
włącznie z obecnymi na modlitwie przedstawicielami mniej-
szości narodowych różnych obrządków i wyznań, mogli na 
swój sposób odczuć radość z różnic narodowych. Mogli oni 
w ojczystej tradycji i języku swych serc trwać w modlitwie, 
odczuwając tę najbliższą obecność prawdziwego ciepła i Ma-
jestatu, które promieniowało od modlącego się we wszystkich 
językach następcy św. Piotra w Polskim Rzymie u podnóża wa-
welskiej kaplicy Świętokrzyskiej, na Kanoniczej 15, nie opodal 
ikony – mozaiki Matki Boskiej, do której przed wiekami modliła 
się w Krakowie księżna halicka z rodu Rusinów Błogosławiona 
Salomea, spoczywająca w kościele ojców Franciszkanów.



Wspólna z papieżem modlitwa na Kanoniczej 15, pod-
czas której spotkały się dwie wielkie tradycje chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu miała wymiar nie tylko lokalny, ale i po-
zakrakowski, uniwersalny, o czym mówią trzy ostatnie modli-
tewne intencje, zawarte w przekazanym Ojcu Świętemu prze-
mówieniu powitalnym.

Uczestnicy tej podniosłej i historycznej, szczególnie dla 
Ukraińców i Ukrainy chwili prosili Boga, by rzeczywistymi 
patronami zjednoczonej, ale nie zunifi kowanej Europy sta-
li się, zwłaszcza na Wschodzie, Święty Cyryl i Metody, bo to 
właśnie Święty Cyryl – jak przypomniał Ojciec Święty – już 
w IX wieku dostrzegł, że Bóg sprawia, iż słońce Jego wschodzi 
i deszcz spada na wszystkich bez wyjątku łudzi i mówił: „Czyż 
nie dychamy wszyscy powietrzem jednakowo? Jakżeż więc nie 
wstydzicie się uznawać tylko trzy języki (hebrajski, grecki i ła-
ciński)- a wszystkim innym ludom i językom kazać być ślepymi 
i głuchymi? Powiedzcie mi, czy Boga uważacie za tak słabego, 
że tego dać nie może, czy za tak zawistnego, że nie chce?” (Sla-
vorum Apostoli, s. 18).

Podczas spotkania 9 czerwca 1997 roku ponowiona zosta-
ła także modlitewna prośba wiernych Parafi i Grekokatolików 
z Krakowa z 1983 roku, aby znów wręczony Ojcu Świętemu 
wyszywany ręcznik, symbolizujący szczęśliwą drogę życia, za-
prowadził pierwszego w historii chrześcijaństwa papieża - Sło-
wianina do Kijowa „dla odrodzenia w sercach naszych braci 
przyjętego tam przed 1000 laty Jezusa, który narodził się, by 
– «ziemię z niebem w jedno złączyć»”.

Obecnie pokrzepieni Apostolskim błogosławieństwem 
trwają Ukraińcy w szczerej modlitwie o zdrowie i „mnogie 
lata” – „wo zdrawije, spasenije i mnohiji lita” dla Jana Paw-
ła II i proszą Boga, by przez wstawiennictwo Świętych męczen-

ników Borysa i Gleba oraz przy pomocy papieża - pielgrzyma, 
pragnącego odwiedzić Ukrainę, spełniło się nieosiągnięte od 
2000 lat chrześcijaństwa przykazanie „nie zabijaj”, a wówczas 
– jak powiedział prorok Ukrainy Taras Szewczenko – „będzie 
syn i matka, i będą żyć ludzie na ziemi”.



Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
koordynator edycji: K. Widacka, Kraków 1998, s. 93.

Ojciec Święty odwiedził Fundację Świętego Włodzimierza działającą na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego



Przed Cudowną Ikoną Matki Boskiej Korczmińskiej XVI w. (woj. zamojskie) 
Ojciec Święty wpisuje się do księgi pamiątkowej Fundacji św. Włodzimierza (SF)

Małgorzata Kmita 

IOANN PAWŁO  DRUHYJ

Z ponad dwugodzinnym opóźnieniem Ojciec Święty dotarł do miesz-
czącej się na ul. Kanoniczej Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela 
Rusi Kijowskiej w Krakowie. Czekali tam przedstawiciele żyjących 
w Polsce Ukraińców, Romów, Słowaków, Żydów, Ormian i Bułgarów.

Ioann Pawło Druhyj – tak brzmi po ukraińsku imię Jana Pawła II 
– został powitany przez abp. Jana Martyniaka, głowę Kościoła grecko-
katolickiego w Polsce. 

Fundacja św. Włodzimierza założona została w 1989 roku przez 
dr hab. Włodzimierza Mokrego, Ukraińca, pracownika naukowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej fi nansowym zaczątkiem stała się na-
groda przyznana Mokremu w 1987 r. przez Fundację im. Jana Pawła II 
za działalność na rzecz porozumienia i zbliżenia polsko-ukraińskiego 
oraz ukazywanie chrześcijańskich korzeni kultury ukraińskiej. 

Radość z różnic narodowych 
Na progu kamienicy chlebem i solą leżącymi na haftowanym ukraiń-
skim ręczniku powitały Papieża dzieci. 

– Będziemy prosić Boga, aby ten wyszywany ręcznik zaprowa-
dził Cię, nasz Ojcze Duchowny, do Kijowa – mówiła Kasia. Transparent 
na dziedzińcu głosił: “Radość z różnic narodowych. Ukraińcy, Słowacy, 
Żydzi, Romowie, Bułgarzy, Ormianie”. 

Papież witał się serdecznie i rozmawiał z obecnymi. Potem skie-
rował się do kaplicy świętych Borysa i Gleba poświęconej przez du-
chownych trzech obrządków: łacińskiego, greckokatolickiego i prawo-
sławnego. 



J. Michalik - Dziek. Wydz. Fil., H. Kurek - Prodz. Wydz. Fil., L. Suchanek – Dyr. 
IFW, A. Kloz – Radio Kraków, B. Tomczyk, W. Witkowski – Kier. Katedry Ukr., 
F. Ziejka – Prorektor UJ. (SF)

T. Leśniak, S. Wilkanowicz, K. Kozłowski – senator, N. Kanciruk, R. Lubiniecki, 
M. Szlanta, M. Pello, J. Lassota – prezydent Krakowa, Ż. Łukowrecka-Lassota, 
P. Feciuch. (SF)

Pomodlił się, obejrzał kaplicę, wszedł za carskie wrota. Złożył 
kwiaty podarowane mu przez małą Cygankę. Wysłuchał chóru z Prze-
myśla śpiewającego modlitwę do św. Borysa i Gleba oraz Ojcze Nasz. 

“Mnohaja lita”
W kaplicy psalmy śpiewał przemysko-ukraiński zespół kameralny. – 
Dobrze śpiewacie – powiedział Papież błogosławiąc chórzystom. Póź-
niej modlił się przed znajdującą się w Fundacji cudowną ikoną Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z Korczmina. Już wychodząc, Ojciec Święty 
rozmawiał ze studentami krakowskiej ukrainistyki. Powiedział, że czy-
tał ich artykuły zamieszczone w “Krakowskich Zeszytach Ukraino-
znawczych”. 

We wręczonym Ojcu Świętemu przemówieniu prezes Funda-
cji Włodzimierz Mokry, nawiązując do wysiedleńczej akcji “Wisła”, 
stwierdził, że potomkom wypędzonych trudno wrastać w nie swoją gle-
bę, zwłaszcza przy dość częstym braku akceptacji. Wezwał też do mo-
dlitwy, aby rzeczywistymi patronami zjednoczonej, ale – jak podkreślił 
– nie zunifi kowanej Europy, stali się zwłaszcza na Wschodzie święci 
Cyryl i Metody. 

“Mnohaja lita”, odpowiednik polskiego “Sto lat”, zaśpiewał na 
zakończenie wizyty chór.

Zdaniem bpa Jana Chrapka, koordynatora papieskiej pielgrzym-
ki, samo pragnienie tego spotkania wyraża zatroskanie Ojca Świętego o 
Kościół na Wschodzie i pragnienie budowania pomostów: 

– Ta wizyta weszła do programu w ostatnim momencie. Widzia-
łem, że taka jest logika apostolstwa Jana Pawła II, takie powinno być 
eklezjalne myślenie Kościoła w Polsce, taka jest Polska racja stanu – 
powiedział bp Chrapek. 

“Gazeta Wyborcza”, 10.06.1997 r. 



33Роль християнізації в історії, культурі і духовному житті Польщі, України та сусідніх народів 

Modlitwa do św. św. Borysa i Gleba w kaplicy Fundacji 
w wykonaniu Przemyskiego Ukraińskiego Chóru Kameralnego 
pod dyrekcją P. Lubowicza.

Jerzy Nowosielski, Ikona Zbawiciela 
„nie uczyniona ręką ludzką” 
(gr. Acheiropietos) 



sierpień, 2015 r.

„...skrupulatnie zaplanowana przez Jerzego Nowosielskiego kaplica 
stanowi jedno z najpiękniejszych sakralnych wnętrz w Polsce”.
Krystyna Czerni, Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna, 
Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków 2015, s. 208.



Na okładce książki „Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej 
XI-XVIII w. (Kraków 1996) ikona św. św. Borysa i Gleba autorstwa Jerzego 
Nowosielskiego z kaplicy Fundacji Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi 
Kijowskiej w Krakowie 



...Wierzymy, że papieska modlitwa Waszej Świątobliwości w Ukrainie 
jeszcze bardziej wzmocni żywy do dziś kult Przenajświętszej Marii Mat-
ki cerkwi i ludu Bożego na Ukrainie, który zapoczątkował Włodzimierz 
Chrzciciel i utrwalił Jego Syn Jarosław Mądry w 1037 roku. Zaś dwaj naj-
młodsi synowie Włodzimierza Chrzciciela pierwsi kniaziowie-męczennicy 
Rusi Kijowskiej-Ukrainy św. św. Borys i Gleb woleli oddać życie niż pod-
nieść rękę na brata-uzurpatora Światopełka. Realizując już w 1015 roku 
przykazanie „nie zabijaj” w imię bratniej miłości kniaziowie-męczennicy 
św. św. Borys i Gleb stali się wzorem chrześcijańskich władców średnio-
wiecznej Ukrainy, przeciwko której sąsiednie państwo rozpętało dziś woj-
nę. [...]

Jerzy Nowosielski, Narodzenie Bogurodzicy 

Jerzy Nowosielski, Krzyż ołtarzowy 
w kaplicy św. św. Borysa i Gleba 
Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi 
Kijowskiej w Krakowie 



Cudowna ikona Matki Boskiej 
„Miłosierdzia Drzwi” z sanktu-
arium Maryjnego w Jarosławiu 
koło Przemyśla przywieziona do 
Rzymu przez hierarchów Cerkwi 
greckokatolickiej. Ikona została 
wybrana przez papieża Francisz-
ka światowym symbolem Roku 
Miłosierdzia

Greckokatolickie sanktuarium Maryjne w Jarosławiu 
koło Przemyśla 



A tak się zaczęło 

Włodzimierz Mokry

RADOŚĆ Z RÓŻNIC NARODOWYCH
Boże Narodzenie i święto Jordanu 1993 r.

Radość tę mógł sprawić tylko czuwający nad Wzgórzem Wa-
welskim duch Wernyhory. To jego proroczy wzrok otwiera roz-
ległe horyzonty godniejszego życia. Wznosząc się ponad różni-
ce religijne i narodowe, zdaje się on ogarniać swym życzliwym 
spojrzeniem miejsca wiecznego spoczynku dusz tych wszystkich, 
których przodkowie szczerze i szczodrze wlewali ze swych naro-
dowych dzbanów do tysiącletniej skarbnicy Polskiego Rzymu.

Pierwsze uśmiechy tej autentycznej radości zrodziły się 
w klubie studentów ukrainistyki UJ „Wernyhora”, stworzonym 
w XV-wiecznych piwnicach domu przy ul. Kanoniczej 15, któ-
remu od kilku lat patronuje św. Włodzimierz Chrzciciel Rusi Ki-
jowskiej.

Czerpiąc z kijowskiego latopisu Nestora i sąsiadującego 
dziś z nim na Kanoniczej Jana Długosza, w 1993 roku studenc-
ka i profesorska brać w obecności rektora UJ, prof. Franciszka 
Ziejki w atmosferze wciąż żywej „jesieni narodów” u naszych 
wschodnich sąsiadów odbyła twórczą wędrówkę w dzieje tysiąc-
letniej historii dawnej stolicy Polski i jej stosunków z sąsiadami.

Pod księgarnią „Nestor” w podziemiach u „Wernyhory” mło-
dzież studencka wsłuchiwała się w przywołane przepowiednie 
swego zapatrzonego w pozaziemskie światy patrona – proroka. 
Wśród płomyków znów zapalonych świec wskrzeszano imiona 
spoczywających wiecznym snem na Zamku Królewskim księż-
niczek Rusinek – włącznie z błogosławioną Salomeą – które poj-
mowali za żony polscy władcy z czasów państwa Rusi Kijow-
skiej i Halicko-Wołyńskiej.

Zadomowiony wśród młodzieży zwiastun przyszłości – Wer-
nyhora najpierw podpowiada, iż projektowanie godnego życia 
nie jest możliwe bez wiary w siłę, wznoszącego nas do nieba, 
ducha, a następnie sugeruje, że doskonalące nas wzloty w przy-

szłość nie są możliwe bez zakorzenienia w tradycji i twórczych 
do niej powrotów, a także bez doświadczeń przebytych dróg:

Szczo buwało znajut’ lude, Co bywało ludzie wiedzą, 
No ne znajut’ szczo szcze bude, Lecz co będzie, wciąż nie wiedzą,
Bo szczob znaty tra na switi, Żeby wszystko w świecie wiedzieć,
Orłom w nebo dumky wzłyty. Trzeba orłem w niebo wzłecieć.

Dziś unieśmiertelniony przez Juliusza Słowackiego, Stani-
sława Wyspiańskiego i Jana Matejkę duch Wernyhory „co nie 
chciał spać pod mogiłami”, lecz śpiewając „smętne podkurhan-
ne dumy” Kozaków zaporoskich, bez zbędnych ceremonii, ale 
życzliwie zaprasza do szczerej rozmowy o Przymierzu. Zaprasza 
do otworem stojącego domu spotkań narodów w Krakowie:

Taj dla wszystkich dom uprzejmy 
Siądą w lirze jak na sejmy;
A pośrodku duma Boża...

Jak chce tego Stwórca oraz zgodnie z danym każdemu czło-
wiekowi i narodowi pragnieniem dzielenia się z innymi (na swój 
sposób przygotowanymi płodami wspólnej nam ziemi), a przede 
wszystkim, by podzielić się radością swych dzieł pracy twórczej 
do „Wernyhory” w okresie świąt Bożego Narodzenia i Jordanu 
1994 r. przybyła młodzież z różnych zakątków Polski – Gdańska 
i Łodzi, Lubina i Legnicy,

Wrocławia i Przemyśla, z Japonii i Armenii, z Ukrainy i Kur-
dystanu. Ci pełni nadziei młodzi Białorusini, Japończycy, Kur-
dowie, Polacy, Ormianie, Romowie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi 
zapragnęli, by wraz z gospodarzami – prezydentami Krakowa 
Józefem Lassotą, Jackiem Banasiem i Krzysztofem Góerlichem 
pod jednym wspólnym dachem, bezpiecznie otworzyć swe du-
sze. Tu mogli oni, może jak nigdy dotąd, mówić i śpiewać w ję-
zykach swych serc. Mogli bawić się w rytm ojczystych pieśni, 
które nie umarły. I dziś ożywa, „co pół wieku spało w grobach 
ciszy”. Ożywa co świątobliwe i ludzkie. Ożywa, by przynosić 
wzbogacającą wszystkich radość z godnego życia wśród nie 
przeciwstawianych sobie różnic.

Jerzy Nowosielski, Chrzest Jezusa w Jordanie



Homilia Jana Pawła II 
wygłoszona podczas greckokatolickiej Mszy św. w wersji ukraińskiej
Kijów, 25 czerwca 2001 roku

Od samego bowiem początku Cerkiew wasza mogła korzystać z różnorakich 
stosunków kulturowych i chrześcijańskich świadectw pochodzących z różnych 
źródeł. Zgodnie z tradycją, u zarania chrześcijaństwa sam Apostoł Andrzej odwie-
dzając te miejsca, gdzie zebraliśmy się dzisiaj, mówił o ich świętości. Przetrwała 
bowiem opowieść wspomina, że oglądając progi Dniepru, pobłogosławił on ziemie 
Kijowa i powiedział: „na tych wzgórzach zajaśnieje chwała Boża”. A więc św. Apo-
stoł Andrzej przepowiedział nawrócenie na wiarę chrześcijańską wielkiego księcia 
kijowskiego i świętego chrzciciela Włodzimierza, dzięki któremu Dniepr stał się jak-
by „Jordanem Ukrainy”, a stolica Kijów „nowym Jeruzalem”, matką słowiańskiego 
chrześcijaństwa w Europie Wschodniej. 

Ileż świadectw świętości nastąpiło w waszym kraju od czasu Jego chrztu! Na 
samym początku pojawiają się kijowscy męczennicy, książęta Borys i Gleb, których 
nazywacie „cierpiętnikami”, którzy przyjęli męczeństwo z rąk brata, nie podnosząc 
przeciwko niemu broni. To oni zarysowali duchowe oblicze Cerkwi kijowskiej, gdzie 
męczeństwo w imię miłości braterskiej, w imię jedności chrześcijan jawi się jako 
prawdziwy powszechny charyzmat. Wyraźnie to potwierdziła również niedawna 
przeszłość.

Проповідь Івана Павла ІІ виголошена 
під час греко-католицької Божественної Літургії. 
Київ, 25 червня 2001 року
Від самих початків ваша Церква насправді могла користати з бага-

тьох культурних відносин і християнського свідчення різного походження. 
Згідно з традицією, на початках християнства сам святий Апостол Ан-
дрій, відвідуючи місця, де ми тепер знаходимося, мав би засвідчити їхню 
святість. Бо розповідають, що споглядаючи на скелисті береги Дніпра, він 
благословив Київську землю, кажучи: „На цих горах засяє Господня слава”. 
В такий спосіб він заздалегідь сповіщав навернення до християнської віри 
великого Київського Князя, святого хрестителя Володимира, за посеред-
ництвом якого Дніпро став майже „Йорданом України”, а столиця Київ 
„новим Єрусалимом”, матір’ю слов’янського християнства Східної Європи. 

Скільки свідчень святості було на цій вашій Землі від дня її” Хрещення! 
На перше місце висуваються мученики Києва, князі Борис і Гліб, яких ви на-
зиваєте „страстотерпцями”, бо вони прийняли мучеництво з рук рідного 
брата, не застосувавши проти нього зброї. Це вони зобразили духовне об-
личчя Київської Церкви, де мучеництво в ім’я братньої любові, в ім’я єдно-
сті християн, проявилося як справжня і всеосяжна харизма. Історія недав-
нього минулого це яскраво показала .


