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POEZJA NA USŁUGACH WŁADZY – WCZESNA PANEGIRYCZNA
TWÓRCZOĝû SYMEONA Z POŁOCKA
POETRY AT THE SERVICE OF AUTHORITIES – EARLY PANEGYRIC WORKS
OF SYMEON OF POLOTSK

BARBARA KOZAK

ABSTRACT. In this paper we endeavour to probe into the life and art of ɚ unique poet and
intellectual Symeon of Polotsk. We are dealing with this on the basis of his first still unpublished
manuscript, focusing on the panegyrical works. Symeon, the future tutor of Peter the Great was
formed in the turbulent times of the 17th century on the eastern lines of the weakening Polish
empire. In his thirties he was forced to flee his native Polotsk and took refuge under the wings of
tsar Alexei Mikhailovich in Moscow.
There his talents found an excellent opportunity to flourish. The court of the Romanovs was fast
becoming the cultural and spiritual centre of the absolute monarchy, which was soon to become
the powerful Russian empire. The poetry of Symeon took an indispensable part in the burgeoning
royal ceremonial. In this the poet not only responded to the realities of the tsar’s court, but shaped
new directions in the baroque art and influenced other wordsmiths of his time. The uniqueness of
his approach to the panegyrical poetry employs biblical symbols and celestial analogies in order
to celebrate the might and wisdom of his master and protector.
This paper pays tribute to the indisputable originality of the works of Symeon of Polotsk, all of
which give him a prominent place in the European baroque poetry.
Barbara Kozak, Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski, Olsztyn – Polska.

29 lipca 1654 roku pod murami Wilna miała miejsce bitwa, zakoĔczona zajĊciem miasta przez wojska rosyjskie. Zostały zniszczone liczne koĞcioły oraz klasztory katolickie i unickie. Prawdopodobnie juĪ nastĊpnego dnia po tych wydarzeniach
jeden z uczniów kolegium wileĔskiego i poeta – Symeon – opuĞcił miasto i wyruszył do rodzinnego Połocka1. Tutaj stanął przed dylematem, czy wstąpiü do wojska,
czy teĪ znaleĨü jakiegoĞ dobroczyĔcĊ, który ochroniłby go przed zmiennymi kolejami losu. Ostatecznie w 1656 roku Symeon wstąpił do monasteru Objawienia PaĔskiego i jednoczeĞnie został nauczycielem w szkole brackiej. Praca ta nie do koĔca
odpowiadała ambicjom młodego mnicha. Zdaniem A. Robinsona,
________________
1

Zob. Ⱦ. ɀ ɭ ɤ ɨ ɜ, Ʌ. ɉ ɭ ɲ ɤ ɚ ɪ ɟ ɜ, Ɋɭɫɫɤɢɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ XVII ɜɟɤɚ (ɫɟɪ. „ɀɢɡɧɶ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ”), Ɇɨɫɤɜɚ 1972.
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ɧɟ ɧɚɯɨɞɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɦ, ɤɚɤ ɟɦɭ ɤɚɡɚɥɨɫɶ (ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ), ɧɟɞɸɠɢɧɧɵɦ ɫɢɥɚɦ, ɷɬɨɬ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɥ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɜ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ: ɨɱɟɧɶ ɭɠ ɭ ɧɟɝɨ „ɭɦɚ” ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɦɧɨɝɨ ɫɬɚɥɨ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɞɚɠɟ
„ɫɤɜɨɡɶ ɧɨɫ ɪɚɡɭɦ ɜɵɬɟɤɚɟɬ,
Ⱦɚ ɋɟɦɟɧ ɭɦɟɧ – ɹɡɵɤɨɦ ɩɪɢɣɦɚɟɬ”2.

Uczony cytuje równieĪ wiersz Symeona, w którym poeta próbuje znaleĨü wyjĞcie
z tej sytuacji:
ȼɢɞɢɬɟ ɦɟɧɟ, ɤɚɤ ɹ ɦɭɠ ɨɬɪɚɞɟɧ,
ȼɨɡɪɚɫɬɨɦ ɜɟɥɢɤ ɢ ɭɦɨɦ ɢɡɪɹɞɟɧ?
Ʉɬɨ ɫɹ ɫɨ ɦɧɨɸ ɦɨɠɟɬ ɩɨɪɚɜɧɹɬɢ,
Ɋɚɡɜɟ ɢɡ ɦɟɪɬɜɵɯ Ƚɨɥɢɚɮɭ ɜɫɬɚɬɢ
ɍɦɚ ɢɡɥɢɲɤɨɦ, ɚɠ ɧɟɝɞɟ ɞɟɜɚɬɢ, –
Ʉɭɩɢ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ! a ɹ ɪɚɞ ɩɪɨɞɚɬɢ3.

OdpowiedĨ na to swoiste ogłoszenie nadeszła nadspodziewanie szybko. Na samym początku działalnoĞci nauczycielskiej Symeona, w lipcu 1656 roku, doszło do
brzemiennego w skutki spotkania. Do Połocka w początkowej fazie wojny rosyjsko-szwedzkiej przybył car Aleksy Michajłowicz. Symeon zwrócił na siebie uwagĊ
władcy jako autor powitalnych wierszy recytowanych przez uczniów szkoły, w której był nauczycielem.
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɟ ɡɚ ɬɟɦ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ ɋɢɦɟɨɧɚ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ
ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɫɶ ɛɵ ɟɦɭ ɤɚɤ ɭɱɟɧɨɦɭ ɢ ɩɨɷɬɭ, ɨɛɪɟɬɢ ɨɧ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ, ɤɚɤɨɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɥ ɛɵ ɨɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ4.

Poeta wiedział, Īe ewentualny wyjazd do Moskwy musi byü poprzedzony pewnymi przygotowaniami. Przybysze z Ukrainy i Białorusi dziĊki swemu wykształceniu i szerokim horyzontom myĞlowym byli w stolicy chĊtnie przyjmowani,
chociaĪ czasem wzbudzali równieĪ obawy. Głoszone przez nich poglądy, związane
z wykształceniem typu jezuickiego, wzbudzały wątpliwoĞci co do czystoĞci ich
wiary. Ponadto UkraiĔcy i Białorusini rzadko posługiwali siĊ jĊzykiem cerkiewnosłowiaĔskim, obowiązującym w literaturze Rusi Moskiewskiej. Dlatego teĪ Symeon
rozpoczął naukĊ tego jĊzyka, o czym sam napisał w Przedmowie do Rymologionu:
________________
2

Ⱥ.ɇ. Ɋ ɨ ɛ ɢ ɧ ɫ ɨ ɧ, Ȼɨɪɶɛɚ ɢɞɟɣ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ XVII ɜɟɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1974,
s. 30–31.
3
Wiersz nosi tytuł ɋɬɢɯɢ ɭɬɟɲɧɵɟ ɤ ɥɢɰɭ ɟɞɢɧɨɦɭ (ɋɢɧɨɞɚɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ, nr 731,
ɥ. 97), cyt. za: ȼ.ɉ. Ƚ ɪ ɟ ɛ ɟ ɧ ɸ ɤ, „Ɋɢɮɦɨɥɨɝɢɨɧ” ɋɢɦɟɨɧɚ ɉɨɥɨɰɤɨɝɨ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɢɞɟɢ), [w:] ɋɢɦɟɨɧ ɉɨɥɨɰɤɢɣ ɢ ɟɝɨ ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
Ɇɨɫɤɜɚ 1982, s. 301.
4
ɋ. ɉ ɨ ɥ ɨ ɰ ɤ ɢ ɣ, ȼɢɪɲɢ, ɫɨɫɬ., ɩɨɞɝ. ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɫɬɭɩ. ɫɬɚɬɶɹ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬ. ȼ.Ʉ. Ȼɵɥɢɧɢɧ, Ʌ.ɍ. Ɂɜɨɧɚɪɟɜɚ, Ɇɢɧɫɤ 1990, s. 7.
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ɉɢɫɚɯ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨ ɹɡɵɤɭ ɬɨɦɭ,
ɢɠɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɟ ɦɨɟɦɭ ɞɨɦɭ.
Ɍɚ ɠɟ ɭɜɢɞɟɜ ɦɧɨɝɭ ɩɨɥɡɭ ɛɵɬɢ
cɥɚɜɟɧɫɤɨɦɭ ɫɹ ɱɢɫɬɨɦɭ ɭɱɢɬɢ,
ȼɡɹɯ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ, ɩɪɢɥɟɠɚɯ ɱɢɬɚɬɢ,
Ȼɨɝ ɠɟ ɭɞɨɛɧɨ ɞɚɞɟ ɦɢ ɸ ɡɧɚɬɢ;
Ʉ ɬɨɦɭ ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɫɭɳɢ ɟɣ ɩɨɞɨɛɧɚ,
ɜ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɡɭ ɛɹɲɟ ɦɢ ɭɞɨɛɧɚ.
Ɍɚɤɨ ɫɥɚɜɟɧɫɤɢɦ ɪɟɱɟɦ ɩɪɢɥɨɠɢɯɫɹ,
eɥɢɤɨ ɞɚɥ Ȼɨɝ ɡɧɚɬɢ ɧɚɭɱɢɯɫɹ5.

JednakĪe nauka jĊzyka nie była jedyną drogą do osiągniĊcia wyznaczonego
celu. Symeon postanowił wykorzystaü równieĪ swój talent poetycki. Jak wiadomo,
jedną z wielu przyczyn rozwoju literatury barokowej jest formowanie siĊ absolutyzmu. Aby podkreĞliü swoją wielkoĞü, władcy wprowadzali na dworach bogaty
ceremoniał. Otaczali siĊ poetami, muzykami, malarzami i innymi artystami. W Rosji kształtowanie nowej monarchii zbiegło siĊ z rozkwitem koncepcji „Moskwy
– Trzeciego Rzymu”. Doktryna ta, początkowo religijna, z czasem stała siĊ równieĪ
ideą paĔstwową, co doprowadziło do przyznania monarsze roli sakralnej. Sztuka
barokowa, z jej przepychem i bogactwem, znakomicie uzupełniała rozmaite dworskie uroczystoĞci i zamieniała je w swoiste przedstawienia teatralne. W ten sposób
miĊdzy monarchią i kulturą wytworzyła siĊ Ğcisła wiĊĨ, co przejawiło siĊ szczególnie mocno w dworskim ceremoniale. Wszystko było w nim przewidziane, kaĪda
czynnoĞü miała znaczenie. Od czasów Symeona z Połocka do Īycia dworskiego
w Rosji weszła teĪ poezja. Wiersze panegiryczne pisane były nie tyle w celu drukowania ich w ksiĊgach, ale raczej po to, by mogły byü wygłaszane przy dworze czy
teĪ wrĊczane władcom w formie piĊknie oprawionych i ilustrowanych egzemplarzy.
Symeon był pierwszym autorem tego typu utworów, skierowanych do przedstawicieli moskiewskiego społeczeĔstwa, a zwłaszcza do cara Aleksego Michajłowicza. Z roku 1656 pochodzą dwa takie teksty, noszące tytuł Metry. Były to deklamacje napisane z okazji przyjazdu Aleksego Michajłowicza do Połocka. Nie moĪna
stwierdziü z całą pewnoĞcią, Īe jedynym ich autorem był Symeon. Jeden z utworów
został najprawdopodobniej napisany wspólnie z ojcami i braümi klasztoru Objawienia PaĔskiego, natomiast drugi jest nieznacznie zmienionym tekstem Prosfonimy,
napisanej w 1651 roku z okazji przyjazdu metropolity Michała Rogozy do Lwowa.
W Metrach imiĊ Rogozy zostało zastąpione imieniem cara6.
Poeta wychwala władcĊ jako wyzwoliciela Białorusi i porównuje go do cesarza
Konstantyna i ksiĊcia Włodzimierza. Wysławia cara jako jedynego wodza prawo________________
5

(ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ ɤ „Ɋɢɮɦɨɥɨɝɢɨɧɭ”). ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ ɤɨ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ, cyt.
za: ɋ. ɉ ɨ ɥ ɨ ɰ ɤ ɢ ɣ, ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ, ɩɨɞɝ. ɬɟɤɫɬɚ, ɫɬɚɬɶɹ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬ. ɂ.ɂ. ȿɪɟɦɢɧɚ, Ɇɨɫɤɜɚ–Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1953 , s. 218.
6
Zob. Ⱥ.Ɇ. ɉ ɚ ɧ ɱ ɟ ɧ ɤ ɨ, ɋɢɦɟɨɧ ɉɨɥɨɰɤɢɣ, [w:] ɋɥɨɜɚɪɶ ɤɧɢɠɧɢɤɨɜ ɢ ɤɧɢɠɧɨɫɬɢ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ, ɜɵɩ. 3, (XVII ɜ.). ɑ. 3: ɉ–ɋ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1998, s. 364.
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sławnego, który wyzwolił RuĞ Białą i Małą z niedoli i jarzma heretyckiego, czyli od
Polaków.
Rosyjscy działacze polityczni i wojskowi wiedzieli, Īe wyprawa nie zakoĔczyła
siĊ powaĪnymi sukcesami, mało tego, walki polsko-rosyjskie zamarły właĞciwie juĪ
w koĔcu 1655 roku, gdyĪ w wyniku najazdu szwedzkiego sytuacja polityczna uległa
rewolucyjnej zmianie i Rosja nie wiedziała jeszcze, jakie w tych warunkach zająü
stanowisko. Wybuch wojny rosyjsko-szwedzkiej w 1656 ułatwił polsko-rosyjskie
porozumienie i zawarcie rozejmu. Mimo to postanowiono, Īe wyprawa ta zostanie
przedstawiona jako błyskotliwe zwyciĊstwo. W tej sytuacji pochwalne utwory Symeona okazały siĊ bardzo aktualne i stały siĊ nowym składnikiem dworskiego ceremoniału. W swoich wierszach poeta odwoływał siĊ do tradycji, która była mu bliska
jeszcze z okresu nauki w Kolegium Kijowsko-MohylaĔskim. W Polsce, a takĪe na
Ukrainie i Białorusi ody ku czci wodzów czy teĪ wybitnych mecenasów sztuki były
popularne juĪ od XVI wieku.
W Winszowaniu obrania na królestwo Polskie Symeon ofiarował carowi koronĊ polską i litewską. Jego dawny nauczyciel Ignatij Jewlewicz posunął siĊ jeszcze
dalej, twierdząc, iĪ od tej chwili Aleksy Michajłowicz to
ɧɚɪɟɱɟɧɧɵɣ ɤɨɪɨɥ ɉɨɥɶɫɤɢɣ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɧɹɡɶ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɣ, Ɋɭɫɫɤɢɣ, ɉɪɭɫɫɤɢɣ, ɀɦɭɞɫɤɢɣ, Ɇɚɡɨɜɟɰɤɢɣ, ɂɧɮɥɹɧɞɫɤɢɣ ɢ ɩɪɨɱɢɹ.

Prosił teĪ Boga, aby pozwolił carowi władaü i innymi licznymi krajami7. Warto podkreĞliü, Īe interesy polityczne i religijne stanowiły w ĞwiadomoĞci poety jednoĞü,
i kiedy Symeon opiewał przyłączenie „Liwonii” do Rosji, było to dla niego wydarzenie waĪne nie tylko jako akt polityczny, ale i religijny:
Ʌɢɜɨɧɢɹ ɬɨɛɨɸ ɩɪɢɹɬ ɛɨɝɚ ɜ ɬɟɥɟ,
ȼ ɬɚɣɧɚɯ ɩɪɟɱɢɫɬɵɯ, ɱɚɸ, ɩɨɡɧɚɟɬ ɨɬɫɟɥɟ…8

Poezja panegiryczna Symeona adresowana była głównie do jednego człowieka
– cara Aleksego Michajłowicza.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɢɞɟɣ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦɚ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɨɪɚ ɧɚɱɢɧɚɥɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɷɬɨɦ9.

Poeta przedstawiał roszczenia i pragnienia dworu moskiewskiego jako juĪ osiągniĊte
i uznane przez wszystkich.
W pierwszym rĊkopisie Symeona równieĪ znajdują siĊ wiersze panegiryczne
skierowane do cara i jego rodziny (Stichi k osudaru Caru Alexieiu Michayłowiczu
________________
7

„Ⱦɪɟɜɧɹɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ȼɢɜɥɢɨɮɢɤɚ”, s. 320–322, cyt. za: Ⱥ.H. Ɋ ɨ ɛ ɢ ɧ ɫ ɨ ɧ, Ȼɨɪɶɛɚ ɢɞɟɣ…, ɭɤɚɡ. ɫɨɱ., s. 34.
8
Wiersze na szczĊĞliwy powrót cara miłoĞci spod Rygi, rĊkopis cyt., k. 5.
9
(Ɉ.Ⱥ. Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɚ, red.), ɉɚɧɟɝɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, [w:]
Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɬɚɪɨɩɟɱɚɬɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ (XVII – ɩɟɪɜɚɹ ɱɟɬɜɟɪɬɶ XVIII ɜ.). Ɍ. III: ɋɢɦɟɨɧ
ɉɨɥɨɰɤɢɣ ɢ ɟɝɨ ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ɇ. Ɋɨɛɢɧɫɨɧɚ, Ɇɨɫɤɜɚ
1979, s. 9.
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Welikiia i Małyia i Biełyia Rusi SamoderĪcu, Stichi k osudaryni Carycy, Stichy k osudaru Carewiczu)10. Te wiersze to typowe wiersze panegiryczno-okolicznoĞciowe,
w których kompozycji Symeon z Połocka przestrzegał okreĞlonego schematu. Rozpoczynał je wyraĪeniem niezmiernej radoĞci, przejawiającej siĊ miĊdzy innymi wesołymi taĔcami z tego powodu, Īe moĪe stanąü przed obliczem „prawosławnego
cara // mnohich carstw i kniastw krepkiego Hosudara”. Poeta obficie czerpał z symboliki solarnej, porównując członków rodziny carskiej do ciał niebieskich. WystĊpują tutaj wątki poetyckie, które Symeon bĊdzie rozwijał na dalszych etapach
swojej twórczoĞci: Rosja jako niebo, car – słoĔce, caryca – ksiĊĪyc, carewicz – zorza poranna, carówny – gwiazdy.
Metafora władcy jako słoĔca w twórczoĞci Symeona z Połocka stała siĊ swoistym mottem absolutyzmu. Warto przypomnieü w tym miejscu, Īe pojawiła siĊ ona
w Rosji wczeĞniej niĪ we Francji, gdzie młody Ludwik XIV jeszcze walczył z arystokracją i królem SłoĔce nazywano go dopiero po roku 1661.
ĝwiatło umoĪliwia oglądanie piĊkna i kolorów, wszystko, co Īyje, garnie siĊ do
Ğwiatła, nawet sztucznego. Jak wiĊc przyciągający musi byü majestat władcy Rosji!
W tej pozornie prostej metaforze zawarta jest tajemnica. „Nie ma nikogo, kto nie
znałby Ğwiatła, nikogo teĪ – kto je zna. Nie ma nikogo, kto nie znałby jego cudownego działania, nikogo teĪ – kto znałby jego istotĊ” – rozmyĞla D. Forstner11.
________________
10

Omawiane teksty znajdują siĊ w rĊkopisie CollectANEA ZEBRAN<IE> SCRIPTOW
ROZMAITYCH i NOTATIE. Zbiór ten znajduje siĊ obecnie w kolekcji rĊkopisów Moskiewskiej Drukarni Synodalnej w Rosyjskim PaĔstwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie. RPADD, F. 381, op. 1, RĊkopisy Biblioteki Drukarni Synodalnej, nr 1800. Wiersze
i notatki Symeona Połockiego. Autograf. 2° (≈ 18,25 x 30,75 cm). Karta tytułowa luĨna, z ubytkami, „wyjedzonymi” przez atrament w niezbyt dobrej jakoĞci papierze (podobne ubytki
znajdują siĊ teĪ na niektórych innych kartach). CzĊĞü nazwy (podaną w nawiasach kątowych) autor dopisał póĨniej. Według oryginalnej foliacji kart 165, aktualnie – 147. Jest to
zbiór rĊkopiĞmienny o bardzo róĪnorodnej treĞci. MoĪna przypuszczaü, Īe złoĪyły siĊ na niego czĊĞci zapisywane w róĪnym czasie, dopiero póĨniej połączone w jedną całoĞü, nie zawsze zgodnie z chronologią powstawania. ĝwiadczyü moĪe o tym np. to, Īe na samym początku znajdują siĊ Metry […] na przybycie Cara Aleksego…, które powstały w roku 1656,
a Akafist, który zgodnie z adnotacją Symeona powstał w roku 1648, zajmuje karty od 53 do 75.
RĊkopis posiada cechy brudnopisu – notatnika, o czym Ğwiadczą miĊdzy innymi zamazane
i przekreĞlone wiersze, liczne karty wydarte i notatki „przeprawiono”. Zbiór zawiera notatki
z lektury, üwiczenia jĊzykowe oraz róĪnego rodzaju informacje praktyczne. Zdaniem Ryszarda ŁuĪnego, są to wypisy miĊdzy innymi z Pisma ĝwiĊtego, ojców koĞcioła, autorów staroĪytnych i Ĩródeł polskich, np. z kronik Kromera i Bielskiego. Wymieniany jest teĪ C. Baroniusz. MoĪna przypuszczaü, Īe omawiany zbiór obejmuje okres od 1648 do 1663, a był
uzupełniany równieĪ póĨniej, w czasie pobytu pisarza w Moskwie, o czym Ğwiadczy miĊdzy
innymi wykaz królów polskich, uzupełniony notatką „1675 – Jan Trzeci Sobieski”. Fragmenty wierszy Symeona z Połocka znajdujące siĊ w niniejszej pracy zostały zaczerpniĊte
z tego właĞnie rĊkopisu, jeĞli pochodzą z innych Ĩródeł, zostało to zaznaczone w przypisach.
11
D. F o r s t n e r OSB, ĝwiat symboliki chrzeĞcijaĔskiej, przeł. i opr. W. Zakrzewska,
P. Pachciarek, R. TurzyĔski, Warszawa 1990, s. 92.
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SłoĔce oĞwietla i daje Īycie, ale bezpoĞrednie patrzenie na nie moĪe oĞlepiü.
Poeta cieszy siĊ z moĪliwoĞci przebywania w pobliĪu cara, ale patrzy na „skipetr”,
jak gdyby nie mając odwagi spojrzeü prosto w oblicze władcy. Swój szacunek wyraĪa poprzez padniĊcie do nóg i całowanie „desnicy”. Ale juĪ w wierszu do carowicza poeta deklaruje: „stopy łobzaiu”. Inaczej odnosi siĊ Symeon do carycy – „Łuny”,
która razem ze słoĔcem „Swiatem isprawlaje”. W wierszu skierowanym do władczyni pozwala sobie na wiĊkszą odwagĊ i bezpoĞrednioĞü i „wziraje” na „preswietło lice”. Takie zróĪnicowanie postawy poety łatwiej zrozumieü, jeĪeli weĨmie siĊ
pod uwagĊ zaleĪnoĞü ksiĊĪyca od słoĔca, które „nie ma własnego Ğwiatła, co juĪ,
choü z niejaką niepewnoĞcią, stwierdzali staroĪytni, lecz w kobiecym oddaniu przyjmuje je od Heliosa”12. W takim ujĊciu, zgodnie z wierzeniami Ğwiata staroĪytnego,
„Selene jest matką wszelkiego Īycia, […] dobrotliwą poĞredniczką miĊdzy sferami
kosmicznymi [czyli słoĔcem – B. K.] a ziemią, od której jest oddalona najmniej”13.
Podobnie caryca powinna byü poĞredniczką miĊdzy ludĨmi a carem. W tym kontekĞcie staje siĊ czytelne nazywanie nastĊpcy tronu zorzą poranną, bĊdącą symbolem
nadziei. Taka myĞl wynika równieĪ z wiersza Symeona, który w imieniu ludu wyznaje: „W tobie nadezdu wsi sny połahaie(m) // jako tmy noszcznoy nikohda poznaiem”.
Wydawcy zbioru białoruskiego14 przypuszczają, Īe wiersz, którego adresatem
jest car, powstał w roku 1657. Wskazują na to – ich zdaniem – słowa „smiri supostaty
// ize ne choszczut tia za Cara znati”. Wiktor Bylinin i Lola Zwonariowa wiąĪą te
słowa z realną sytuacją polityczną i historyczną, przywołując znany fakt obrania
cara Aleksego Michajłowicza na tron polski i brak akceptacji dla nowego władcy
przez Polaków15. Pozostałe wiersze skierowane do carycy i carewicza datują oni na
okres, kiedy Symeon przebywał w Moskwie i poznał juĪ całą rodzinĊ carską. Jednak koncepcja taka nie do koĔca moĪe zostaü zaakceptowana. NaleĪałoby raczej
przypuszczaü, Īe teksty te powstały jednoczeĞnie, niezaleĪnie od tego, którą datĊ
przyjmiemy – czy okres pobytu Symeona w Moskwie, czy teĪ rok 1657, kiedy car
przebywał w Połocku. Czy nie moĪna załoĪyü, Īe poeta zapragnął uczciü nie tylko
cara, ale teĪ jego rodzinĊ, choü ich nie widział przed sobą? Za prawdziwoĞcią tezy
o jednoczesnym powstaniu omawianych tekstów przemawia choüby to, Īe znajdują
siĊ one w rĊkopisie obok siebie, na jednej stronie. Umieszczone są w dwóch kolumnach, co raczej wyklucza dopisanie wierszy skierowanych do cara i carewicza
póĨniej, na wolnym miejscu. Jednak waĪniejszym argumentem wydaje siĊ to, Īe
wszystkie te teksty są związane tematycznie i ideowo, widaü w nich jedną myĞl. Jak
________________
12

TamĪe, s. 97.
TamĪe, s. 98.
14
ɋ. ɉ ɨ ɥ ɨ ɰ ɤ ɢ ɣ, ȼɢɪɲɢ, ɭɤɚɡ. ɫɨɱ. Ta piĊkna w swojej szacie graficznej publikacja
cieszy siĊ jednak złą opinią ze wzglĊdu na niezliczone omyłki drukarskie, jak teĪ ewidentne
błĊdy odczytania niewątpliwie trudnego rĊkopisu. Niejednokrotnie moĪna natknąü siĊ w niej
na opuszczone wyrazy, a nawet całe wersy. Bardzo czĊsto zmianie ulega sens wierszy (co
bardzo łatwo dostrzec przy porównaniu tekstu rĊkopisu z ich przekładami, dokonanymi
przez wydawców).
15
TamĪe, s. 392.
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pokazano wyĪej, przez trzy omówione teksty przewijają siĊ takie popularne w poezji barokowej Ğrodki poetyckie, jak symbolika solarna czy metafora zorzy porannej.
W ten sposób poeta wyraĪa swoją postawĊ wobec członków rodziny carskiej, od
których przecieĪ zaleĪało całe jego póĨniejsze Īycie w Moskwie.
W wierszach Stichi k osudaru Caru Alexieiu Michayłowiczu Welikiia i Małyia
i Biełyia Rusi SamoderĪcu, Stichi k osudaryni Carycy, Stichy k osudaru Carewiczu
w ramach panegirycznej formy wypowiedzi przekazał teĪ Symeon nadzieje społeczeĔstwa Białej Rusi w okresie faktycznego, ale nie zatwierdzonego jeszcze oficjalnie, połączenia z mocarstwem Moskiewskim. RadoĞü i głĊboka wdziĊcznoĞü za
uwolnienie od wieloletniego ucisku polskiego i szlacheckiego, wiara w to, Īe car
zawsze bĊdzie obroĔcą – stały siĊ centralną tezą tego krótkiego cyklu. Wiadomo, Īe
Aleksy Michajłowicz w roku 1664 naciskał na to, Īeby Połock pozostał w granicach PaĔstwa Moskiewskiego.
Poeta wyraĪa nadziejĊ, Īe władza cara rosyjskiego „pobiedit wrahi, smirit supostaty” i obejmie „Wostok i Zapad, Siwer, Juha strany”, oraz Īyczy rodzinie carskiej
„dołho carstwowati // prostrannym swietom wsiudu obładati”. W wierszu skierowanym do carewicza Symeon twierdzi, Īe za panowania Aleksego Michajłowicza, a takĪe jego nastĊpcy Aleksego Aleksiejewicza Rosja bĊdzie sławna na całym Ğwiecie.
Dla poety waĪne było zaznaczenie, Īe wszystko dzieje siĊ z woli cara, a spełnienie tej woli powinno zostaü zauwaĪone i wynagrodzone:
Az Īe, rab prysnyi, imam rabotati
Wierno ti wsehda, czaja błahodati.

We wczesnych wierszach Symeon wyznał, Īe chĊtnie bĊdzie słuĪył władcy jako
wieczny sługa. Taka deklaracja prowadzi do wniosku, Īe wszyscy powinni tak samo ofiarnie poĞwiĊciü swoje Īycie i talent carowi i cieszyü siĊ z tego powodu, tak
jak czynią to niebo i ptaki, które „pieniem sładkim wosklicajut” na chwałĊ władcy.
Panegiryczne metafory Symeona nieraz osiągają niespotykane rozmiary. CzĊsto
pojawiają siĊ paralele miĊdzy carem ziemskim i niebieskim, a korona carska porównywana jest z niebieską. Motyw ten przewija siĊ miĊdzy innymi w deklamacji Winszowanie Zmartwychwstania PaĔskiego Preswietłomu Carskomu weliczestwu i Welikomu Kniaziu Alexieju Michajłowiczu, wseja Welikia i Małyja i Biełyja Rossyi
SamoderĪcu. Utwór składa siĊ z 12 numerowanych wierszy. Z reguły pierwsza czĊĞü
kaĪdego z nich zawiera analogie biblijne lub opowiada historiĊ zaczerpniĊtą z Pisma
ĝwiĊtego, odnoszącą siĊ do tajemnicy Zmartwychwstania. Pojawiają siĊ teĪ aluzje
do Ğmierci Chrystusa na krzyĪu, który „umierł bie za ny, koncem czełowieka”, ale
obecnie, „wrahi poraziw i smiert pobiediw”, zmartwychwstał jako „pobieditel ada”.
W czwartym wierszu deklamacji poeta podkreĞla kontrast miĊdzy sytuacją przed
i po Zmartwychwstaniu. Atrybuty mĊki stają siĊ obecnie symbolami władzy: krzyĪ,
na którym Zbawiciel poniósł Ğmierü, zamienia siĊ w „skipetr krestnyj nad zemleju”,
korona cierniowa – w wieniec „pobiednyj”. Chrystus – „wczera plennik, ninie pobieditel // Demona ada, smerti sokruszytel” – wzywa cara, aby ten nadal zwyciĊĪał
wrogów Rosji i chrzeĞcijaĔstwa:
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…tia pryzywaiet
K torĪestwu, caru, iĪe tebie daiet
Nad supostaty pobiedu twoimi,
Y ohradit tia anheły swoimi,
Jako nikohda pretknuti sia tebie,
No carem zemli byti, i na niebie.

Deklamacja Winszowanie Zmartwychwstania... zawiera nie tylko wątki chrystologiczne, zaczerpniĊte z Ewangelii, ale równieĪ motywy pochodzące ze Starego
Testamentu. Na przykład w wierszu drugim poeta przypomina Adama, który zgrzeszył, ale „dnes kresta drewom s Ada swobozdenny”. Ciekawe, Īe w czterech kolejnych wersach drzewo ma róĪne znaczenia. Po raz pierwszy zostało ono uĪyte w wyraĪeniu „drewniu sławu”, w którą popadł Adam „ot zmiia drewom prelszczenny”,
czyli po spróbowaniu zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła. W nastĊpnych zaĞ wersach drzewo, które poprzednio odznaczało siĊ raczej negatywną
konotacją, nabiera siły zbawczej, mocy odkupienia grzechów. Drzewo upadku przekształca siĊ w drzewo Zmartwychwstania, gdyĪ jest to drzewo krzyĪa, na którym
umarł Chrystus. Teraz drzewo ma siłĊ wydobywania z otchłani piekielnej i moc
zniszczenia „zmijewoj hławy”, która przyczyniła siĊ do upadku pierwszego człowieka. Drzewo pojawia siĊ w tej strofie jeszcze raz, kiedy Zmartwychwstały wrĊcza
carowi „znamia”, czyli znak tego, Īe władca rosyjski zwyciĊĪy wrogów, podobnie
jak Chrystus zwyciĊĪył zło i Ğmierü:
Siieze drewo, woskresszyi wruczaiet
Tebie, nasz caru, i za znamia daiet.
Da i ty kresta wrahi pobiediszy,
Plen Syon ot wrah temnych swobodiszy.

Wiersz piąty oparty jest na symbolice zamkniĊtych i otwartych drzwi. Poeta
przedstawia obraz zamkniĊtego Raju, do którego wejĞcia broni uzbrojony anioł, aĪ
do momentu, kiedy zostaje on otwarty „krestnym kluczem” w chwili Ğmierci i zmartwychwstania Chrystusa. „W znaczeniu eschatologicznym drzwi otwarte oznaczają
dostĊp do wiecznej szczĊĞliwoĞci, zamkniĊte – wyłączenie z królestwa niebieskiego”16. Z tym toposem łączy siĊ bardzo ĞciĞle inny, a mianowicie – drabina, którą
Jakub zobaczył w widzeniu sennym: „Bramą do nieba nazywa Jakub (KsiĊga Rodzaju, 28, 17) miejsce, gdzie we Ğnie oglądał drabinĊ, po której wstĊpowali i zstĊpowali aniołowie. […] Prorok widzi «drzwi otwarte w niebie», które pozwalają mu
wejrzeü w tajemnice zaĞwiatów”17. W podobny sposób podejmuje ten temat równieĪ Symeon, którego zdaniem „Lestwica drewle Jahowom zrienna // z Hołhofy k nebu jest i prystawlenna”. ObroĔcą drogi dla ludzi „chotiaszczych w nebo szestwowati” jest w wierszu Symeona oczywiĞcie car
________________
16
17

D. F o r s t n e r OSB, ĝwiat symboliki…, op. cit., s. 384.
TamĪe.
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Seho ty puti userdnyi chranytel,
Caru preswietłyi i wiernyi chranitel.
On ti na persiech, iecho ty na hławu
Z wiencem wkładaiesz, Raspiatomu w sławu.

Omawiany cykl jest zbudowany w charakterystyczny sposób. KaĪda ze strof
koĔczy siĊ fragmentem, w którym poeta składa carowi Īyczenia. Dotyczą one zazwyczaj pozycji cara rosyjskiego jako zwyciĊzcy, obroĔcy prawdziwej wiary i prawosławia. RównieĪ w taki sposób koĔczy siĊ cały utwór. Ostatnia, dwunasta strofa
– to Īyczenia wielu lat Īycia i sprawowania władzy skierowane do całej rodziny
carskiej.
dazd swetloy Carycie
Mnoho let zyti pry twoiey desnicie.
DaĪd Carewicza mnoholestwowati,
Da by mohł sławu Twoiu razszyrati.
Swietłym Carewnam podazd mnoha leta,
Da tebe chwalat, Istinnaho Swieta.

Warto zauwaĪyü, Īe w zacytowanym wyĪej fragmencie widoczny jest podobny
stosunek do rodziny carskiej, jak w cyklu Stichi k osudaru Caru Alexieiu Michayłowiczu Welikiia i Małyia i Biełyia Rusi SamoderĪcu, Stichi k osudaryni Carycy,
Stichy k osudaru Carewiczu. Caryca jest towarzyszką Īycia władcy i zajmuje miejsce „pry desnicie”, carewicz jako nastĊpca tronu ma byü nadzieją na przyszłoĞü
i kontynuatorem dzieła ojca, a carówny „chwalat” cara jako „Istinnaho Swieta”.
Tutaj równieĪ widaü, Īe Symeon chĊtnie wykorzystywał okreĞlenia kojarzące siĊ ze
Ğwiatłem i jasnoĞcią.
Zapewnia tu równieĪ poeta, Īe do ĪyczeĔ tych przyłączają siĊ „wsi hrady Roda
Rossyiska, i strany”. Tak wiĊc struktura całej deklamacji powtarza niejako strukturĊ
kaĪdej z czĊĞci.
Wiadomo, Īe wiersze panegiryczne Symeona najczĊĞciej były adresowane do
władcy. Dlatego teĪ warto rozpatrzyü zagadnienie tytulatury. Do pełni i dokładnoĞci
tytułu carskiego przywiązywano w paĔstwie moskiewskim ogromną wagĊ i polityczne znaczenie. W okresie, kiedy Symeon pisał swoje wiersze, rozmowy pokojowe z Polską nie były zakoĔczone i BiałoruĞ nie znajdowała siĊ jeszcze w składzie
Rosji. Stąd teĪ dodanie do tytułu cara formuły „Białej Rusi” było swoistym manifestem politycznym i Ğwiadczyło o stosunku poety do władzy carskiej. W rĊkopisie
znajduje siĊ zanotowany rĊką poety pełny tytuł carski:
Bozyjeju Miłosti Weliki Hospodar Car i Weliki Kniaz Alexiej Mi
chajłowicz Wseja Welikija i Małyia i Biełyja Rossyi Samoderzec
Moskowskij, Kijewski, Władimerski, Nowhorodskij Car Kazanski
Car Astrachanskij, Car Sibirskij, Hospodar Pskowski i Welikij Kniaz
Litowskij, Smolenskij, Twerskij, Wołynskij, Podolskij, Uhorskij
Permskij Wiatckij Bołharskij, i innych. Hospodar i Welikij Kniaz
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Nowahoroda, Kijowskije Zemli, Czernihowski, Rezanskij Połockij
Rostowskij Jarosławskij, Beloozerskij, Udorskij Obdorskij, Kondin
ski, Witebskij, Mstisławskij, i wsieia Siwernyia Strany Powelitel
I Hospodar Iwerskija Zemli Kartalinskich i Gruzinskich Carey
I Kabardynskije zemli Czerkaskich i Horskich Kniazey, i Inym
Mnohim Hospodarstwam, i zemlam Wostocznym i Zapadnym
y Siewiernym Otczycz i Diedicz i Naslednik i Hospodar y Obładatel18.

W XVII wieku miało miejsce swoiste rozdwojenie tytułu carskiego. ZauwaĪyü
moĪna było rozrastanie siĊ tradycyjnego tytułu władców rosyjskich w miarĊ jak
Rosja dokonywała podbojów i zajmowała kolejne terytoria. Drugiego, półoficjalnego tytułu uĪywano w praktyce dworskiej, literackiej i cerkiewnej. Był on w zasadzie
powtórzeniem pierwszego, ale z biegiem czasu uzupełniano go przez dodawanie
nowych okreĞleĔ, które prezentowały główne przymioty panującego. Przedstawiały
one cara jako człowieka, podkreĞlały jego indywidualne zalety. Wprowadzenie tego
typu okreĞleĔ do formuły tytułu (najwaĪniejsze z nich to „ɬɢɲɚɣɲɢɣ”) sankcjonowało ich wartoĞü i nie pozwalało wątpiü w ich prawdziwoĞü. Obiektywnie racjĊ
miał protopop Awwakum, kiedy pisał, Īe car Aleksy Michajłowicz „ɦɧɨɝɨ ɦɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɬɜɨɪɢɥ”, albo Iwan Kotoszychin, którego zdaniem cara nie moĪna było
nazwaü „ɬɢɲɚɣɲɢɦ”. Jednak pisarze krĊgu dworskiego uwaĪali za swój obowiązek akcentowanie tej właĞnie cechy. Wydaje siĊ, Īe władcy równieĪ podobało siĊ
takie okreĞlenie, gdyĪ Ğwiadczyło o jego właĞciwej postawie moralnej, a w póĨniejszych czasach posłuĪyło za punkt wyjĞcia do stworzenia o nim legendy historiograficznej. W prozatorskiej mowie Oratia, którą miałem do Cara jego MoĞci w Moskwie
A 1660 19 January poeta zwraca siĊ do cara „Bohomizbrannyi, Bohomwienczannyi, Bohom nam darowannyi”.
JuĪ za Īycia cara wokół problemu wprowadzania nowoĞci do tytułu carskiego
wynikła ostra polemika. Pop Łazarz, bliski współpracownik Awwakuma, zwrócił
siĊ do cara z pismem, w którym zaprotestował przeciwko nowym okreĞleniom dodawanym do tytułu. Głównym obroĔcą nowoĞci był zaĞ Symeon, złoĞliwie oskarĪający Łazarza w Lasce rządzenia:
Ʌɠɢ ɨɬɟɰ ɢ ɡɥɨɯɢɬɪɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ! Ʉɚɤɨ ɛɨɝɚ ɧɟ ɛɨɢɲɢɫɹ ɧɢɠɟ ɥɸɞɟɣ ɫɬɵɞɢɲɢɫɹ
ɫɢɹ ɞɟɪɡɚɹ ɧɟ ɬɨɱɢɸ ɦɵɫɥɢɬɢ ɢɥɢ ɝɥɚɝɨɥɚɬɢ, ɧɨ ɢ ɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɚɪɨɞɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɹɤɨ ɫɢɦɢ
ɢɦɟɧɵ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ „ɬɢɲɚɣɲɢɣ ɢ ɤɪɨɬɱɚɣɲɢɣ” ɪɭɝɚɟɦɫɹ ɢɦɟɧɢ ɜɟɥɢɤɚɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɹ ɢ ɰɚɪɹ ɧɚɲɟɝɨ. […] ɇɟ ɜɟɫɢ, ɹɤɨ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɬɢɯɨɫɬɢ ɢ ɤɪɨɬɨɫɬɢ ɬɚɤɨ ɭɤɪɚɲɚɟɬ
ɥɢɰɟ ɰɚɪɫɤɨɟ, ɢ ɫɚɦɚ ɢɦ ɭɤɪɚɲɚɟɬɫɹ, ɹɤɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɣ ɛɢɫɟɪ ɱɢɫɬɵɦ ɡɥɚɬɨɦ ɢ ɡɥɚɬɨ
ɛɢɫɟɪɨɦ19.

Jak widaü, Symeon lojalnie wypełniał wziĊte na siebie obowiązki piewcy
monarchy i monarchii, w zamian za co car zapewnił mu wygodne i dostatnie Īycie
w Moskwie oraz swobodĊ twórczą. Zgodnie z carskim poleceniem Symeon z Po-

________________
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RĊkopis cyt., k. 141. Zachowano autorski podział na wersy.
Laska rządzenia, s. 102, cyt. za: Ⱥ. Ɋ ɨ ɛ ɢ ɧ ɫ ɨ ɧ, Ȼɨɪɶɛɚ ɢɞɟɣ…, ɭɤɚɡ. ɫɨɱ., s. 74–75.
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łocka został zakwaterowany w monasterze Zaikonospaskim, znajdującym siĊ w pobliĪu Kremla. Dodatkowo otrzymał dzienną pensjĊ w wysokoĞci 5 ałtynów, co na
owe czasy stanowiło znaczącą sumĊ, biorąc pod uwagĊ, Īe całodzienne utrzymanie
mnisi otrzymywali bezpłatnie. Lew Puszkariow wylicza, Īe była to równowartoĞü
15 kopiejek, czyli tyle, ile kosztowało w połowie XVII wieku jagniĊ lub prosiĊ.
Oprócz tego z okazji róĪnych Ğwiąt otrzymywał z departamentu spraw tajnych dodatkową gaĪĊ „naturą” (np. „ɛɟɥɭɝɚ, 3 ɨɫɟɬɪɚ” lub teĪ „ɫɬɟɪɥɹɞɶ ɞɚ 3 ɥɟɳɚ”20).
Symeon mieszkał w klasztorze w bardzo dobrych warunkach, miał trzech słuĪących
i konia do wyłącznego uĪytku21. NajwaĪniejsze jednak wydaje siĊ to, Īe poeta zyskał moĪliwoĞü „ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜɨ ɞɜɨɪɟɰ ɩɨ ɜɫɟɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɱɚɹɦ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɦɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ”22, dziĊki czemu mógł rozwijaü swój talent.
________________
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Ⱦɟɥɚ ɬɚɣɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ, ɤɧ. I. – ɊɂȻ („Ɋɭɫɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ”), ɬ. XXI,
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1907, ɫɬɥɛ.1002, 1220, 1713, cyt. za: Ⱥ.ɇ. Ɋ ɨ ɛ ɢ ɧ ɫ ɨ ɧ, Ȼɨɪɶɛɚ ɢɞɟɣ…,
ɭɤɚɡ. ɫɨɱ., s. 41.
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ȿ. Ɍ ɚ ɬ ɚ ɪ ɫ ɤ ɢ ɣ, ɋɢɦɟɨɧ ɉɨɥɨɰɤɢɣ (ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ). Ɉɩɵɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ
XVII ɜɟɤɚ, ȿɪɨɮɟɹ Ɍɚɬɚɪɫɤɚɝɨ, Ɇɨɫɤɜɚ 1886, s. 204.
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ɋ. ɉ ɨ ɥ ɨ ɰ ɤ ɢ ɣ, ȼɢɪɲɢ, ɭɤɚɡ. ɫɨɱ., s. 8.
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