Teka Kom. Hist. OL PAN, 2009, 73–84

¯EÑSKIE MONASTERY PRAWOS£AWNE NA TERENIE
KRÓLESTWA POLSKIEGO NA PRZE£OMIE XIX I XX W.

Stefan Dmitruk
Europejskie Kolegium Uniwersytetów Polskich i Ukraiñskich
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej

Streszczenie. Artyku³ jest szkicem naukowym omawiaj¹cym dzieje prawos³awnych ¿eñskich
monsterów w Wirowie, Turkowicach, Leœnej Podlaskiej. Klasztory funkcjonowa³y na obszarze
wikariatu lubelskiego che³msko-warszawskiej diecezji w latach 1875–1905, a od 1905 r. w
eparchii che³mskiej. Zupe³n¹ nowoœci¹ jest opracowanie dotycz¹ce monasteru w Radecznicy.
Szkic wymaga rozwiniêcia w postaci szczegó³owych badañ nad dziejami prawos³awnego ¿ycia
zakonnego w XIX w. na obszarze ziem polskich. Mo¿e byæ traktowany jako wstêpne rozpoznanie
zagadnienia naukowego.
S³owa kluczowe: monastery, Leœna, Radecznica, Turkowice, Wirów, diecezja lubelsko-che³mska

Jednym z aspektów ¿ycia spo³ecznego jest ¿ycie religijne. Na prze³omie
XIX i XX w. na ziemiach polskich trwa³ rozkwit prawos³awnego ¿ycia monastycznego. W tym okresie na terenie Che³mszczyzny i po³udniowego Podlasia
Rosyjska Cerkiew Prawos³awna uruchomi³a 4 wspólnoty monastyczne. Wszystkie klasztory by³y ¿eñskimi monasterami. W murach klasztorów w Leœnej,
Turkowicach, Radecznicy czy Wirowie wiod³o ¿ycie kilkaset kobiet – mniszek.
To one wp³ynê³y w znaczny sposób na ¿ycie kulturalne, spo³eczne oraz religijne
ludnoœci prawos³awnej zamieszkuj¹cej ówczesne tereny Podlasia i Che³mszczyzny.
Znaczna czêœæ archiwaliów do omówienia tematu znajduje siê w zbiorach
Archiwum Pañstwowego w Lublinie1. Ze Ÿróde³ drukowanych nale¿y wspomnieæ
o raportach dotycz¹cych stanu szkolnictwa cerkiewnego2 oraz o wspomnieniach
metropolity Eulogiusza (Georgijewskiego), który piastowa³ w tym czasie godnoœæ dziekana monasterów, a póŸniej funkcjê biskupa lubelskiego i biskupa
1

Che³mski Zarz¹d Duchowny [dalej: APL, CHZD]; Che³mski Greckokatolicki Konsystorz [dalej:
APL, CHGK]; Che³msko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawos³awny (dalej: CHWDKP).
2 Otczet o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj i Warszawskoj Eparchii za 1907/ 8 g., Cho³m
1909; Otczet o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj Eparchii za 1909 / 10 g., Cho³m 1911.
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che³mskiego3. Z kolei opracowania poœwiêcone omawianej problematyce s¹
nieliczne. W rozprawach Antoniego Mironowicza4 i Urszuli Pawluczuk5 mo¿emy fragmentarycznie przeczytaæ o ¿yciu monastycznym Che³mszczyzny.
W okresie 20-lecia miêdzywojennego ukaza³o siê opracowanie poœwiêcone
monasterowi w Turkowicach6. Prze³omem w literaturze jest monografia Krzysztofa Latawca7. Lubelski naukowiec opar³ badania dotycz¹ce rusyfikacji na
terenie guberni lubelskiej na zespo³ach archiwalnych. Po raz pierwszy wspólnoty
monastyczne w Radecznicy i Turkowicach zosta³y opisane na bazie archiwaliów.
Monaster w Turkowicach sta³ siê tematem zbioru artyku³ów pod redakcj¹
Grzegorza Kuprianowicza8. Niestety, artyku³y maj¹ charakter popularny. Pozosta³e klasztory zagoœci³y na ³amach prasy Koœcio³a Prawos³awnego w Polsce9,
prasy mniejszoœci ukraiñskiej w Polsce10 lub cerkiewnych stronach internetowych11.
¯ycie monastyczne w drugiej po³owie XIX w. na terenie Che³mszczyzny
koncentrowa³o siê w Domu Biskupim w Che³mie12. Dom, bêd¹cy kancelari¹
biskupa z siedzib¹ w Che³mie, pe³ni³ rolê administracyjn¹, gospodarcz¹ i cerkiewn¹. Faktycznie by³ rezydencj¹ biskupów, pocz¹tkowo lubelskich, a od
1905 r. che³mskich. Dom Biskupi w Che³mie powsta³ 9 maja 1876 r.13 Pocz¹tkowo Dom sk³ada³ siê z ekonoma, spowiednika dwóch kap³anów i 2 diakonów14. W jego budynku funkcjonowa³a kaplica p.w. Archanio³a Micha³a.
18 stycznia 1883 r. bp lubelski Modest (Strelbicki) zdecydowa³, ¿e Dom bêdzie
spe³nia³ rolê wspólnoty zakonnej. Hierarcha specjalnym zarz¹dzeniem nakaza³
osadziæ mnichów i przeznaczy³ im 1070 rubli wynagrodzenia15. W 1887 r.

5

Put’ mojej ¿yzni. Wospominanija mitropolita Ewlogija (Gieorgijewskogo), Moskwa 1994.
A. Mironowicz, Koœció³ Prawos³awny na ziemiach polskich w XIX i XX w., Bia³ystok 2006, s. 63.
7 U. Pawluczuk, ¯ycie monastyczne w II Rzeczpospolitej, Bia³ystok 2007, s. 36–38.
8 S. Lubarskij, Turkowickij monastyr, Warszawa 1930.
9 K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium... Struktura spo³eczno-zawodowa ludnoœci rosyjskiej na terenie
guberni lubelskiej w latach 1864–1915, Lublin 2007, s. 222–225.
10 A Turkowyczamy ¿ywe wsia zemla Cho³mœka nasza..., red. G. Kuprianowicz, Turkowice 2007.
11 A. Troc-Sosna, Monaster w Leœnej i cudowna ikona, http://www.pporthodoxia.com.pl/
artykul.php?id=1306 z 25 marca 2008 r., P. Niesteruk, Szko³a ihumenii Katarzyny, http://www.
pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=637 z 25 marca 2008 r.
10 M. Poleszuk, Wirów. Schody do nik¹d..., „Nad Buhom i Narwoju”, 4/2004, s. 29.
11 http://www.lublin.cerkiew.pl/lesnianskimonaster.html; S. Dmitruk, ¯eñski monaster pw. œw. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy (1899–1915), ¯eñski monaster pw. Wszechmi³uj¹cego Zbawiciela
w Wirowie (1894–1915), ¯eñski monaster pw. Opieki Bogurodzicy w Turkowicach (1903–1919) ¯eñski
monaster pw. Narodzenia Bogurodzicy w Leœnej (1885–1915), www.saki.pl z 25 marca 2008 r.
12 K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium..., s. 232.
13 Wszystkie daty dzienne podajê wed³ug stylu juliañskiego.
14 CHWDKP, sygn. 331, k. 1.
15 Tam¿e, k. 4.
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w Domu Biskupim mieszkali 2 hieromnisi i 2 nowicjusze16. Dzia³ania biskupa
Modesta zmierza³y do utworzenia mêskiego monasteru. Taka okazja pojawi³a siê
w Radecznicy.
W XVII w. w Radecznicy dosz³o do objawienia siê œw. Antoniego
Padewskiego miejscowemu ch³opu Szymonowi. Na miejscu objawienia wzniesiono kaplicê, a w 1667 r. osadzono bernardynów17. Zakonnicy brali udzia³
w manifestacjach patriotycznych w 1861 r. oraz aktywnie uczestniczyli w powstaniu styczniowym, za co spotka³y ich represje ze strony w³adz carskich18.
Minister Oœwiecenia Publicznego Dymitr To³stoj (1866–1880) zdecydowa³
o przekazaniu zabudowañ w Radecznicy bazylianom19. Po zamieszkach miejscowej ludnoœci spowodowanych decyzj¹ ministra ostatecznie przekazano klasztor
31 paŸdziernika 1869 r. bazylianom sprowadzonym z Warszawy20.
19 grudnia 1869 r. prze³o¿onym wspólnoty bazyliañskiej w Radecznicy
zosta³ hieromnich Antoni (Zagorowicz)21. Mnich mia³ zgodnie z zarz¹dzeniem
ministra To³stoja, doprowadziæ zrujnowany po zamieszkach klasztor do stanu
funkcjonalnoœci. Niestety, zbyt ma³e finanse i nierentownoœæ wspólnoty doprowadzi³a do przekszta³cenia w lutym 1872 r. klasztoru w parafiê greckokatolick¹22. W latach 1872–1875 radecznickim proboszczem by³ ks. Jan Gajda.
W tym okresie istnia³ dom dla unickiego duchowieñstwa, w którym osadzano
tzw. „wystêpnych” duchownych z rodzinami. W lipcu 1875 r. mieszka³o w nim
6 kap³anów23. W maju 1875 r. parafia przesz³a na prawos³awie i otrzyma³a
wezwanie ku czci œw. Antoniego Pieczerskiego. 20 grudnia 1876 r. proboszczem
zosta³ ks. Antoni Draczyñski24. Na urzêdzie proboszcza radecznickiego pozosta³
do 18 maja 1882 r. Proboszcz doprowadzi³ do wybudowania ikonostasu w g³ównej œwi¹tyni oraz za³o¿y³ nowy cmentarz parafialny. W czerwcu 1879 r. roz-

16 CHZD, sygn. 1365. Prze³o¿onym mnichów by³ hieromnich Innocenty (Jan Triszczuk) pe³ni¹cy
funkcjê ekonoma. Drugim mnichem by³ hieromnich Joannicjusz (Jan Jangolenko). Oprócz nich w Domu
znajdowali siê dwaj nowicjusze: Ignacy Dmitruk i Aleksander Œliwa.
17 Szerzej patrz: R. Jusiak, Sanktuarium œw. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, [w:] Radecznica.
Oœrodek ¿ycia religijnego i spo³eczno-kulturalnego, red. R. Jusiak, Kalwaria Zebrzydowska 2006,
s. 89–91.
18 S. Rapa, Oœrodek kultu religijnego w Radecznicy w latach 1772–1914, [w:] Radecznica. Oœrodek...,
s. 130–133.
19 Tam¿e, s. 133.
20 CHGK, sygn. 441, k. 9.
21 Tam¿e, k. 56.
22 Tam¿e, k. 91.
23 Tam¿e, k. 106 v.
24 Tam¿e, k. 117; CHZD, sygn. 153, k. 7 i k. 22. Biografia ks. Antoniego Draczyñskiego, [w:]
K. Latawiec, Parafia Prawos³awna we W³odawie w latach 1875–1915, [w:] W³odawa i wieœ nadbu¿añska
w epoce nowo¿ytnej, Warszawa–Radom 2007, s. 175–217.
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pocz¹³ siê remont dawnych poklasztornych budynków25, który trwa³ do
1880 r.26. Ks. Draczyñski nie doczeka³ siê koñca remontu œwi¹tyni, bowiem
29 grudnia 1881 r. bp Modest poinformowa³ kap³ana o planowanym uruchomieniu w maju 1882 r. mêskiego domu zakonnego w Radecznicy. Decyzja
w³adyki Modesta by³a spowodowana brakiem parafian w okolicznych wsiach,
a co za tym idzie, istnia³ problem utrzymania kap³ana. Ks. Draczyñski zosta³
przeniesiony do parafii w Solnicy27.
Bp Modest okreœli³ liczbê mnichów w Radecznicy na 2 hieromnichów,
1 hierodiakona, nowicjusza, psalmistê i stró¿a. Pocz¹tkowo prze³o¿onym wspólnoty monastycznej zosta³ ekonom Domu Biskupiego – hieromnich Hipacy.
Œwiêtami monasterskimi mia³ byæ dzieñ 1 czerwca (dzieñ pamiêci œw. Antoniego
z Padwy) i 10 lipca (dzieñ pamiêci œw. Antoniego Pieczerskiego). Bp Modest
poœwiêci³ odremontowan¹ cerkiew i uroczyœcie og³osi³ powstanie filii Che³mskiego Domu Biskupiego w Radecznicy podczas œwiêta parafialnego 1 czerwca
1882 r.28. Dope³nieniem powo³ania mêskiej wspólnoty zakonnej w Radecznicy
by³o nadanie przez w³adykê Modesta „Regu³y monasteru w Radecznicy”
10 sierpnia 1882 r.29.
Hieromnich Hipacy zarz¹dza³ Radecznic¹ przez rok. Miêdzy 1883
a 1899 r. monasterem kierowali trzej hieromnisi – Antoni (Dziuba; w latach
1883–1891), Krzysztof (Sakowicz; 1891–1897) i Pimen (1898–1899)30. W 1887
r. wspólnota liczy³a 5 osób – 2 hieromnichów i 3 nowicjuszy31. W okresie
funkcjonowania mêskiego monasteru w Radecznicy mnisi korzystali z g³ównej
cerkwi p.w. œw. Antoniego Pieczerskiego i cerkwi domowej p.w. œw. Miko³aja

25

CHGK, sygn. 441, k. 145 v. Zgodnie z raportem z 10 kwietnia 1879 r. dziekana bi³gorajskiego ks.
Chruscewicza – do gubernatora lubelskiego Konstantego Liszyna stan budynków w Radecznicy by³
tragiczny. Znaczna czêœæ by³a zrujnowana, a budynki gospodarcze by³y drewniane, pokryte gontem lub
s³om¹ i wymaga³y ca³kowitego remontu. 3 kaplice zosta³y okreœlone jako „ruina”. Ks. Chruscewicz
oszacowa³ wysokoœæ remontu na kwotê ok. 20 000 rubli oraz zleca³ budowê miejsca na chór w cerkwi oraz
wybudowanie budynku dla szko³y cerkiewnej (Tam¿e, k. 93–95). Gubernator 28 czerwca 1879 r. wyrazi³
zgodê na remont kompleksu w Radecznicy i asygnowa³ 500 rubli na ten cel. Remontem zaj¹³ siê Józef
Ettinger, zaœ projekt przeróbek w cerkwi wykona³ in¿ynier Oswald (Tam¿e, k. 305 v.).
26 Tam¿e, k. 370. Celem wykonania remontu proboszcz parafii zaci¹gn¹³ kredyt w wysokoœci 21 000
rubli, za: M. Chruscewicz, Tor¿estwo w Radocznice 1 junia i 10 julia 1883 g., „Cho³msko-Warszawski
Jeparchialchalny Wiertnik”, 17 / 1883, s. 297.
27 Tam¿e, k. 272 v–k. 277; CHZD, sygn. 153, k. 22.
28 CHGK, sygn. 441, k. 308.
29 „Ustaw monastyra w Radecznicy”, [w:] CHGK, sygn. 441, k. 310–311.
30 K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium..., s. 222; CHGK, sygn. 441, k. 328 i 330.
31 CHZD, sygn. 1365. Wspólnota w 1887 r. sk³ada³a siê z: prze³o¿onego hieromnicha Antoniego
(Dziuby), hieromnicha Onufrego (Skibickiego) i 3 nowicjuszy: Antoniego (£ukasiewicza), Miko³aja
(Simoniuka), Cypriana (Janowskiego).
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Cudotwórcy. Odnowiono 6 kaplic, zakupiono nowe utensylia i szaty liturgiczne32. Wyremontowano wszystkie zniszczone pomieszczenia gospodarcze33.
Pod koniec lat 90. XIX w. w Radecznicy wyst¹pi³y problemy ekonomiczne. Wed³ug raportu hieromnicha Pimena z paŸdziernika 1898 r., roczne
dochody monasteru siêga³y od 300 do 900 rubli. Monaster nie posiada³ te¿
parafii, która mog³yby wspomóc klasztor materialnie. S³aba rentownoœæ sta³a siê
prawdopodobnie przyczyn¹ postanowienia Synodu z 7 stycznia 1899 r. Na mocy
decyzji filiê Che³mskiego Domu Biskupiego w Radecznicy przekszta³cono
w ¿eñski dom zakonny. Jego prze³o¿on¹, postanowieniem biskupa lubelskiego
Hermana z 31 stycznia 1899 r., zosta³a mniszka Anastazja (Gromieka)34.
W celu zorganizowania nowej wspólnoty monastycznej mniszka otrzyma³a pocz¹tkowo 300, a póŸniej 1400 rubli zapomogi. Pieni¹dze pochodz¹ce
z ró¿nego rodzaju datków mniszki lokowa³y najczêœciej w Banku Pañstwowym
w Lublinie na 5% lokatê roczn¹35. Stosunkowo szybko monaster rozrós³ siê
pocz¹tkowo do 20 sióstr, a w 1914 r. liczy³ 127 mniszek i nowicjuszek36.
W zwi¹zku rozwojem liczby mniszek Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej
podj¹³ w 1902 r. decyzjê o zakwalifikowaniu ¿eñskiego klasztoru w Radecznicy
do monasterów I klasy37. Mniszkom z Radecznicy zapewniono sta³¹ opiekê
duchownych. Na etacie monasteru w Radecznicy by³o 3 kap³anów, diakon
i psalmista, a od 1914 r. uruchomiono dodatkowy etat kap³ana i diakona38.
Mniszka Anastazja (Eugenia Gromieko) pochodzi³a z rodziny szlacheckiej. Córka gubernatora siedleckiego Stefana Gromieki (1866–1875) ukoñczy³a
Smoleñski Instytut Pedagogiczny. Po powrocie na Podlasie wst¹pi³a do monasteru w Leœnej, gdzie uczy³a siê ¿ycia mniszego pod okiem prze³o¿onej wspólnoty mniszki Katarzyny (Jefimowskiej). Anastazja rolê prze³o¿onej pe³ni³a do
1915 r. Mia³a opiniê osoby pobo¿nej i energicznej. Utrzymywa³a korespondencjê
z gubernatorem lubelskim W³odzimierzem Tchor¿ewskim, który stara³ siê
wspieraæ wspólnotê z w³asnej, prywatnej kasy. Wœród miejscowej ludnoœci
32 CHGK, sygn. 441, k. 321. M. Chruscewicz, Tor¿estwo w Radocznice 1 junia i 10 julia 1883 g.,
„Cho³msko-Warszawski Jeparchialchalny Wiertnik”, 17/1883, s. 297. Cerkiew p.w. œw. Miko³aja zorganizowano z b³ogos³awieñstwa abp Leoncjusza w korytarzu przylegaj¹cym do g³ównej œwi¹tyni. Ikonostas
w cerkwi wykona³ hieromnich Krzysztof.
33 Tam¿e, k. 336.
34 Tam¿e, k. 340 i 347; K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium..., s. 223.
35 CHZD, sygn. 1335, k. 2–3, k. 22.
36 K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium..., s. 223.
37 Tam¿e.
38 Tam¿e i CHZD, sygn., 2673, s. 1, 20, 22. W latach 1899–1914 kap³anami w Radecznicy byli: Piotr
Osipow, Wiktor Iwanow, Sergiusz Czerniachowski, Aleksy Lebiediew, Piotr Antonowicz i Antoni
Jaroszewicz. Z kolei na stanowisku diakona pos³ugê nieœli: Iwan Szwielew, Aleksy Smirnow, Aleksander
Czerniakowski. Na etacie psalmistów znaleŸli siê: Miko³aj Kosarin i Wiaczes³aw Leontiew (za: K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium..., s. 223–224 oraz CHZD: sygn. 153 [ca³y poszyt], sygn. 2672 [ca³a], sygn.
2673 [ca³a]).
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katolickiej cieszy³a siê du¿ym powa¿aniem. To dziêki jej staraniom 11 maja
1906 r. lubelski gubernator Eugeniusz Mienkin pozwoli³ katolikom korzystaæ
z kaplicy p.w. œw. Franciszka z Asy¿u39.
Po przybyciu do Radecznicy mniszka Anastazja wraz z 5 siostrami
zorganizowa³a przytu³ek, do którego przyjêto 40 ubogich dziewczynek. Du¿e
koszty utrzymania placówki spowodowa³y problemy zwi¹zane z wy¿ywieniem
mniszek i uczennic. Ten problem prze³o¿ona szybko rozwi¹za³a40. Organizacja
szkolnictwa sta³a siê priorytetem monasteru. Równie szybko zosta³a uruchomiona przy klasztorze Dwuklasowa Szko³a ¯eñska (z kursem 4-letnim). W roku
szkolnym 1908/1909 pobiera³o w niej naukê 53 osób, a dwa lata póŸniej
51 dziewcz¹t. Jesieni¹ 1910 r. placówkê przekszta³cono w ¯eñsk¹ Cerkiewn¹
Szko³ê Nauczycielsk¹. Docelowo jej absolwentki mia³y pracowaæ w szko³ach
cerkiewnych na terenie eparchii che³mskiej41. W placówce nauczali kap³ani
pos³uguj¹cy w Radecznicy oraz mniszki na czele z ihumeni¹ Anastazj¹. Nauka
w szkole odbywa³a siê bezp³atnie. Najzdolniejsze uczennice otrzymywa³y stypendia organizacji cerkiewnych42.
W Radecznicy siostry prowadzi³y szerok¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Do
wybuchu I wojny œwiatowej zorganizowa³y tkalniê, pracowniê pisania ikon,
wyt³aczarniê oleju oraz zak³ad, gdzie budowano ikonostasy do œwi¹tyñ43.
W latach 1899–1911 w Radecznicy funkcjonowa³ przymonasterski szpital, który
posiada³ 15 miejsc. W 1911 r. drewniane zabudowania szpitala sp³onê³y, a na
jego miejsce wzniesiono murowany budynek mog¹cy pomieœciæ 30 pacjentów.
W szpitalu chorych leczy³y zakonnice, zaœ do trudniejszych przypadków sprowadzano lekarza z Turobina. Biedne osoby leczono bezp³atnie. Przy szpitalu
funkcjonowa³o ambulatorium i apteka. W okresie letnim zakonnice organizowa³y trzymiesiêczne kursy pielêgniarskie. Po przebytym kursie s³uchaczki
kierowano do szpitali istniej¹cych przy monasterach diecezji che³mskiej44.
Radecznica pe³ni³a funkcjê jednego z centrów pielgrzymkowych eparchii
che³mskiej. Od samego pocz¹tku sanktuarium ku czci œw. Antoniego Pieczerskiego odwiedza³o kilka tysiêcy wiernych rocznie. ¯eñski monaster goœci³
w swoich murach hierarchów cerkiewnych, gubernatorów, ministrów. Na œwiêta
39

S. Rapa, Oœrodek kultu religijnego..., s. 137; CHZD, sygn. 1335, k. 22.
Tam¿e.
41 Wiêcej na temat szkó³: Otczet o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj i Warszawskoj Eparchii
za 1907/ 8 g., Cho³m 1909, s. 54–57; Otczet o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj Eparchii za
1909/10 g., Cho³m 1911, s. 78–85.
42 Tam¿e. Stypendia w Radecznicy ufundowa³y: Bractwo p.w. œw. Trójcy w Warszawie i Bractwo
p.w. Bogurodzicy w Che³mie. Stypendystkami w roku szkolnym 1907/1908 by³y 3 uczennice.
43 I. B., K istorii prawos³awnago ¿enskago monaszestwa na Cho³mszczynie i Podljaszi, „Prawos³awnyj Kalendar”, 1966 god, s. 95–96.
44 S. Rapa, Oœrodek kultu religijnego..., s. 139.
40
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monasterskie przybywa³y pielgrzymki ze Szczebrzeszyna, Zamoœcia, Janowa
Podlaskiego, Terespola, Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa45.
Po wybuchu I wojny œwiatowej mniszki z Radecznicy zosta³y ewakuowane do Che³ma. 4 siostry pozosta³y na miejscu i prowadzi³y szpital dla ofiar
wojennych. Ostatecznie w sierpniu 1915 r. mniszki z Radecznicy trafi³y najprawdopodobniej do Odessy46.
G³ównym centrum ¿eñskiego ¿ycia mniszego na terenie Che³mszczyzny
i Podlasia by³a Leœna Podlaska. Miejsce kultu w Leœnej Podlaskiej wi¹¿e siê
z 1684 r. Wówczas dosz³o do objawienia Leœniañskiej Ikony Bogurodzicy. Ikonê
przeniesiono do cerkwi. Trzy lata póŸniej œwiêtoœæ przejêli paulini. W 1843 r.
klasztor paulinów zosta³ skasowany, a koœció³ wraz z ikon¹ przeszed³ na
w³asnoœæ Cerkwi Prawos³awnej w 1875 r.47. Decyzj¹ Synodu z 25 kwietnia
1884 r. w Leœnej utworzono ¿eñski monaster p.w. Narodzenia Bogurodzicy48. Na
prze³o¿on¹ nowej wspólnoty zosta³a wyznaczona 19 lutego 1885 r. mniszka
Katarzyna (Jefimowska)49. 8 miesiêcy póŸniej mniszka przyby³a do Leœnej wraz
z 2 siostrami i 5 nowicjuszkami. Na pocz¹tku 1889 r. w monasterze by³o 37 sióstr
zakonnych, 5 lat póŸniej 200 sióstr, a w przededniu I wojny œwiatowej – 40050.
Siostry zorganizowa³y 6 œwi¹tyñ51, a sam monaster sta³ siê centrum
pielgrzymkowym. Pielgrzymi przybywali do Leœnej w dzieñ Œwiêtego Ducha
i 27 wrzeœnia, kiedy Koœció³ prawos³awny czci pamiêæ Leœniañskiej Ikony
Bogurodzicy. Na to drugie œwiêto w pocz¹tku XX w. przyje¿d¿a³o ok. 25 000
ludzi. Do Leœnej doœæ czêsto przyje¿d¿a³ ober-pokurator Synodu W³odzimierz
Sabler, biskup che³mski Eulogiusz, a w 1900 r. w Leœnej zagoœci³ car Miko³aj II
z ma³¿onk¹ caryc¹ Aleksandr¹52.
Charyzmatyczn¹ postaci¹ zgromadzenia zakonnego by³a ihumenia
Katarzyna (Jefimowska). Eugenia – imiê przed postrzy¿ynami mniszymi –
45 Tam¿e, s. 137. Radecznickij ¯enskij Monastyr, „Lublinskije Gubernskije Wiedomosti” (dalej:
LGW), 123/1902, s. 3–4 i LGW, 126/1902, s. 3–5; M. Chruscewicz, Tor¿estwo w Radocznice..., s. 299;
CHGK, sygn. 441, k. 370–372 v.
46 S. Rapa, Oœrodek kultu religijnego..., s. 141.
47 Troc-Sosna A., Monaster w Leœnej i cudowna ikona, w: http://www.pporthodoxia.com.pl/
artykul.php?id=1306 z 25 marca 2008 r.; P. Niesteruk, Szko³a ihumenii Katarzyny, http://www.
pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=637 z 25 marca 2008 r.; Leœniañski Monaster Najœwiêtszej Marii
Panny, http://www.lublin.cerkiew.pl/lesnianskimonaster.html z 21 kwietnia 2008 r.; M. F. Bogdanow,
Pamiatka o Lesnianskom pierowklasnom ¿enskom monastyre Sw. Bogorodicy, Warszawa 1904, s. 2.
48 Tam¿e; U. Pawluczuk, ¯ycie monastyczne..., s. 36; A. Mironowicz, Koœció³ Prawos³awny..., s. 63.
49 M. F. Bogdanow, Pamiatka..., s. 2.
50 Tam¿e; CHWDKP, sygn. 1045, k. 1–62; Leœniañski Monaster Najœwiêtszej Marii Panny,
http://www.lublin.cerkiew.pl/lesnianskimonaster.html.
51 Funkcjonowa³y cerkwie: sobór p.w. Podwy¿szenia Pañskiego, p.w. œw. Trójcy, p.w. Trzech
Wileñskich Mêczenników, p.w. œw. Zofii, Wiery, Nadziei i Luby, p.w. Wprowadzenia do œwi¹tyni
Bogurodzicy i p.w. Zmartwychwstania Pañskiego (za: M. F. Bogdanow, Pamiatka..., s. 2).
52 M. F. Bogdanow, Pamiatka..., s. 5; Put’ mojej ¿yzni..., s. 105 i 109.
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urodzi³a siê 18 sierpnia 1850 r. w domu hrabiego Jefimowskiego. M³oda grafini
korespondowa³a i spiera³a siê na tematy filozoficzne z W³odzimierzem So³owiowem. Po ukoñczeniu kursów pedagogicznych Uniwersytetu Moskiewskiego
pracowa³a w elitarnej moskiewskiej szkole Sergiusza Raczyñskiego, Moskiewskim Instytucie œw. Miko³aja, kierowa³a przytu³kiem dla dzieci w Petersburgu oraz Po³tawsk¹ Szko³¹ Monasteru Budiszczuckiego. Tam te¿ postanowi³a
przyj¹æ postrzy¿yny mnisze z imieniem Katarzyny, a 17 wrzeœnia 1889 r. czasu
zosta³a podniesiona do godnoœci ihumenii. Utrzymywa³a korespondencjê z abp
Leoncjuszem (Lebiedziñskim), abp wo³yñskim Antonim (Chrapowickim) oraz
póŸniejszym patriarch¹ Rosji Tichonem (Bielawinem). Kierowa³a wspólnot¹ do
1908 r. Wówczas postanowi³a przyj¹æ ostatni, III stopieñ, postrzy¿yn mniszych
(wielka schima). Siostry wybra³y wówczas na prze³o¿ona monasteru mniszkê
Ninê 53.
Ihumenia Katarzyna stworzy³a prê¿ny oœrodek zakonny, który nierzadko
boryka³ siê z problemami ekonomicznymi54. Mimo tego mniszki zorganizowa³y
przytu³ek dla 300 dzieci – sierot pochodz¹cych z Che³mszczyzny, pomieszczenie
rêkodzielni, staw hodowlany, miejsce produkcji œwiec, ogród botaniczny, w którym hodowano roœliny z przeznaczeniem farmakologicznym. Mniszka Nina
(Kazniacznaja) prowadzi³a szpital oraz aptekê, gdzie wydawano bezp³atnie leki
sprowadzane z ca³ego Imperium Rosyjskiego55.
W Leœnej funkcjonowa³ kompleks szkó³ cerkiewnych. W ramach zespo³u
szkó³ istnia³y: Dwuletnia Szko³a Cerkiewna (z 4 klasami), ¯eñska Szko³a
Nauczycielska, Mêska Szko³a Rolnicza. W tej ostatniej m³odzi mê¿czyŸni uczyli
siê przedmiotów zawodowych. Szko³a Rolnicza posiada³a pracowniê tokarsk¹
oraz prowadzi³a praktyczne zajêcia z zakresu rolnictwa56.
Klasztor w Leœnej sta³ siê centrum ¿ycia mniszego na Che³mszczyŸnie.
Mniszki z Leœnej da³y pocz¹tek pozosta³ym monasterom Che³mszczyzny –
w Radecznicy, Wirowie, a tak¿e monasterom na GrodzieñszczyŸnie – w Teolonie
i Krasnymstoku. ¯eñski monaster dzia³a³ do 1915 r. Wówczas dosz³o do
ewakuacji sióstr do Rosji, a stamt¹d czêœæ uda³a siê do Francji (Provemon)
i Serbii (Chopow), gdzie po dzieñ dzisiejszy istniej¹ monastery kontynuuj¹ce
tradycje mniszek z Leœnej57.
53

P. Niesteruk, Szko³a ihumenii...; Put’ mojej ¿yzni..., s. 109.
Tam¿e. W 1912 r. klasztor mia³ 5944 rubli d³ugu. Trzeba mieæ na uwadze, ¿e Leœna otrzymywa³a
wsparcie finansowe z ca³ej Rosji. Wœród darczyñców byli: car Aleksander III i pozosta³a czêœæ rodziny
carskiej, ks. Jan Kronsztadzki (póŸniejszy œwiêty) oraz hierarchowie, którzy nieœli pos³ugê na Che³mszczyŸnie i Podlasiu.
55 Tam¿e; Bogdanow M. F., Pamiatka..., s. 3.
56 Tam¿e, s. 4; I. B., K istorii..., s. 93; P. Niesteruk, Szko³a ihumenii...; Otczet o sostojanii cerkownych
szko³ w Cho³mskoj i Warszawskoj Eparchii, s. 57–59; Otczet o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj
Eparchii, s. 85–89.
57 P. Niesteruk, Szko³a ihumenii....
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Monaster p.w. Wszechmi³uj¹cego Zbawiciela w Wirowie powsta³ na
miejscu dawnej cerkwi prawos³awnej. Pierwsza prawos³awna œwi¹tynia w Wirowie nad Bugiem istnia³a w XIV w., a w 1821 r. na miejscu spalonej cerkwi
wzniesiono koœció³ katolicki. Nierentown¹ rzymskokatolick¹ parafiê zamknê³y
w³adze carskie w 1883 r. Obiekt uleg³ powolnemu niszczeniu. 10 lat póŸniej
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Rosji przekaza³o koœció³ Cerkwi prawos³awnej58. Po wyremontowaniu zdewastowanej œwi¹tyni w 1894 r. zdecydowano
siê przys³aæ z Leœnej do Wirowa mniszkê Annê (Potto) wraz z 10 nowicjuszkami.
Ziemiê pod zabudowê monastersk¹ zakupiono z pieniêdzy przes³anych z prywatnych œrodków cara Miko³aja II. Pocz¹tkowo mniszki mieszka³y w skrajnym
ubóstwie i relatywnie szybko dosz³o do zad³u¿enia leœniañskiej filii. W 1900 r.
w³adze udzieli³y 3200 rubli kredytu celem odd³u¿enia wspólnoty59.
Anna Potto60 urodzi³a siê 9 grudnia 1865 r. Ojciec przysz³ej mniszki by³
komendantem sk³adów artyleryjskich na terenie Wojskowego Okrêgu Brzeskiego. Po œmierci matki w 1872 r. Anna uczy³a siê w I ¯eñskim Gimnazjum
w Warszawie, a po ukoñczeniu szko³y zosta³a skierowana do ¯eñskiej Maryjskiego Gimnazjum w Che³mie. W placówce pocz¹tkowo naucza³a, a póŸniej j¹
administrowa³a. Pracowa³a przez 2 lata w Kaliskim ¯eñskim Gimnazjum. Anna
Potto wst¹pi³a w poczet nowicjuszek do monasteru w Leœnej, gdzie œpiewa³a
w chórze monasterskim, zajmowa³a siê kancelari¹ klasztorn¹ oraz uczy³a dzieci
w szkole monasterskiej. 22 wrzeœnia 1890 r. zosta³a postrzy¿ona w rasofor –
pierwszy stopieñ postrzy¿yn prawos³awnych mnichów i mniszek. Miêdzy paŸdziernikiem 1893 r., a wrzeœniem 1894 r. nios³a pos³ugê w ¯eñskim Monasterze
w Teolinie, sk¹d uda³a siê do Leœnej, a póŸniej do Wirowa.
Wirowiska wspólnota rozrasta³a siê. W 1903 r. liczy³a 200 mniszek61.
Wirów sta³ siê obiektem pielgrzymek, g³ównie wiernych z terenów diecezji
litewskiej62, a póŸniej eparchii grodzieñskiej. Nap³yw pielgrzymów i stabilizacja
finansowa pozwoli³y 18–20 grudnia 1898 r. przekszta³ciæ filiê w samodzielny
monaster oraz rozbudowaæ kompleks klasztorny z 2 drewnianych, zapuszczonych domków do 11 kamiennych budynków.
Wzoruj¹c siê na monasterze w Leœnej, mniszka Anna uruchomi³a przytu³ek dla biednych dzieci, dom starców, szpital, ró¿nego rodzaju pracownie,
58

M. Poleszuk, Wirów..., s. 29; CHGK, syg. 570, k. 20.
CHGK, sygn. 570, k. 54.
60 Nastojatielnica Wirowskago monastyra ihumienia Anna, „Cho³mskij Narodnyj Kalendar”, 1905,
s. 181–183.
61 M. Poleszuk, Wirów..., s. 29.
62 Na uroczystoœci pod przewodnictwem abp warszawsko-che³mskiego Flawiana 1 sierpnia 1897 r.
przyby³y pielgrzymki z bia³ostockich parafii: Rogawy k. Choroszczy, Gródka i Szkop k. Soko³wa
Podlaskiego (za: N. Miziecki, Bolszaja radost’ sta³a w Wirowskoj Obitieli, „Cho³msko-Warszawski
Jeparchialchalny Wiestnik”, 17/1897, s. 1–11.
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fermê mleczn¹ oraz Dwuklasow¹ Szko³ê Cerkiewn¹. W szpitalu mniszki przyjmowa³y do ok. 1000 osób dziennie, a w szkole uczy³o siê 500 dzieci63.
29 sierpnia 1903 r. ihumenia Anna zmar³a, maj¹c 37 lat. Na jej miejsce
prze³o¿on¹ siostry wybra³y siostrê Zofiê (ksiê¿na Szychowska). Okaza³o siê, ¿e
wiek nie pozwala na pe³nienie funkcji prze³o¿onej klasztoru. Z tego wzglêdu
mniszki wybra³y powtórnie swoj¹ prze³o¿on¹. Zosta³a ni¹ mniszka Zuzanna
(Mielnikowa)64.
Po wybuchu I wojny œwiatowej mniszki z Wirowa zosta³y ewakuowane
w g³¹b Rosji65.
Najm³odszym klasztorem by³a ¿eñska wspólnota monastyczna w Turkowicach powo³ana do ¿ycia 4 wrzeœnia 1902 r., a uruchomiona 12 lipca 1903 r.
Nowy ¿eñski dom zakonny podlega³ monasterowi w Radecznicy. Do jego
organizacji delegowan¹ mniszkê Eugeniê. Bp lubelski Hieronim powo³a³ trzeciego kap³ana i drugiego psalmistê w Radecznicy w celu obs³ugi ¿eñskiego domu
zakonnego w Turkowicach. Przy domu zakonnym utworzono parafiê prawos³awn¹ oraz zakupiono drewno na budowê œwi¹tyni. Do nowo erygowanej parafii
wesz³y wsie: Turkowice, Kotlica, Dubsk i Zawalewsk66.
Turkowice na prze³omie XIX i XX w. by³y znanym centrum pielgrzymkowym. Od XIV w. istnia³ tu oœrodek kultu Turkowickiej Ikony Bogurodzicy
(odmiana Be³skiej i Czêstochowskiej Ikony Bogurodzicy), któr¹ przywióz³ do
Turkowic ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk ok. 1382 r. Na miejscu objawienia ikony
wybudowano prawos³awny monaster i umieszczono œwiêtoœæ w g³ównej œwi¹tyni klasztoru. 11 maja 1749 r. œwi¹tynia zosta³a sprzedana ówczesnemu prze³o¿onemu bazylianów Maksymilianowi Ry³³o (biskup unicki w latach 1756–1784),
który zamkn¹³ monaster. 50 lat póŸniej ludnoœæ w³¹czono do unickiej parafii
w Sahryniu. Pielgrzymi przybywali do Turkowic na dwa œwiêta parafialne:
Z³o¿enia Szat Bogurodzicy w Konstantynopolu (2 lipca) oraz Opieki Bogurodzicy (1 paŸdziernika). W po³owie XIX w. do Turkowic pielgrzymowa³o
ok. 10 000 wiernych pochodz¹cych z rejonów Hrubieszowa, Tomaszowa i Wo³ynia, zaœ na pocz¹tku XX w. uda³o siê zorganizowaæ 20 pielgrzymek z ró¿nych
podlaskich i che³mskich parafii. W 1906 r. na œwiêto Z³o¿enia Szat Bogurodzicy
przyby³o 15 000 ludzi67.
Mniszka Eugenia by³a prze³o¿on¹ turkowickiego domu do 1907 r. Wówczas zast¹pi³a j¹ mniszka Magdalena (Gorczakowa), która pe³ni³a wczeœniej
63 Otczet o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj i Warszawskoj Eparchii, s. 59–62; Otczet
o sostojanii cerkownych szko³ w Cho³mskoj Eparchii, s. 89–93; M. Poleszuk, Wirów..., s. 29; Nastojatielnica Wirowskago..., s. 182.
64 Put’ mojej ¿yzni..., s. 134–135.
65 M. Poleszuk, Wirów..., s. 29.
66 CHWDKP, sygn. 1045 (ca³y poszyt).
67 Tam¿e, k. 9 v; D. Stankiwicz, Turkowickie sanktuarium, [w:] A Turkowyczamy ¿ywe..., s. 13–15.
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funkcjê skarbnika w radecznickim monasterze. Nowa prze³o¿ona doœæ energicznie przyst¹pi³a do organizacji ¿ycia zakonnego. Do 1914 r. w monasterze
zamieszka³o 80 mniszek. W 1910 r. uruchomiono ¯eñskie Seminarium Nauczycielskie, Szko³ê Rolnicz¹, przytu³ek dla dzieci oraz szpital68. W latach
1903–1915 pos³ugê nios³o 8 kap³anów i dwóch psalmistów69. Kilkukrotnie
monaster odwiedza³ biskup che³mski Eulogiusz (Gieorgijewski)70. Na terenie
klasztoru wybudowan¹ now¹ drewnian¹, œwi¹tyniê p.w. Opieki Bogurodzicy,
6 drewnianych budynków jeden murowany wraz z domow¹ cerkwi¹ p.w.
œw. œw. Sergiusza i Hermana z Waa³amu71.
W zwi¹zku z erygowaniem diecezji che³mskiej w 1905 r. Synod Rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej postanowi³ w 1912 r. przekszta³ciæ dom zakonny w samodzielny monaster I klasy, zaœ mniszkê Magdalenê podniesiono do godnoœci
ihumenii. Dwa lata póŸniej mniszki zosta³y ewakuowane do moskiewskiego
monasteru p.w. œw. Marii i Marty, a w opuszczonych pomieszczeniach klasztornych w³adze niemieckie urz¹dzi³y szpital dla zakaŸnie chorych72.
W ¿eñskich monasterach Che³mszczyzny i Podlasia ok. 800 kobiet prowadzi³o ¿ycie zakonne. Prze³o¿one monasterów pochodzi³y z rodzin szlacheckich. Ihumenie monasterów by³y osobami œwiat³ymi i wykszta³conymi
zgodnie z XIX-wiecznymi tendencjami pedagogicznymi o œwiatowym poziomie.
Wzory wyniesione ze szkó³ oraz pogl¹dy filozoficzne (pozytywizm, utylitaryzm,
scjentyzm, praca u podstaw) sta³y siê osnow¹ dzia³alnoœci ¿eñskich monasterów
w XIX w. Dzia³ania wsparte rz¹dowymi pieniêdzmi oraz ofiarami osób prywatnych i wiernych zaowocowa³y prac¹ oœwiatow¹, wychowawcz¹, spo³eczn¹
i ekonomiczn¹. Pomimo trudnych warunków lokalowych mniszki doskonale
wype³nia³y cel rozwoju ¿ycia duchowego, cel, który stawia Cerkiew prawos³awna ka¿dej osobie przyjmuj¹cej stan zakonny. ¯eñskie monastery na prze³omie XIX i XX w. by³y centrami pielgrzymkowymi, oœrodkami rosyjskiej myœli
dydaktycznej, oœrodkami filantropijnymi, wzorowymi gospodarstwami rolnymi.
Mniszki by³y szanowane przez miejscow¹ ludnoœæ katolick¹.
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Tam¿e, s. 23; Put’ mojej ¿yzni..., s. 107.
Byli to ksiê¿a: Micha³ Sawczuk, Maksym ¯danow, Grzegorz Kriejdicz, Micha³ Barszczewski,
W³odzimierz Sejbun, Konstanty Omieljanowski, Antoni Jaroszewicz i Piotr Antonowicz. Do pos³ugi
skierowano dwóch psalmistów: Lwa Piliszczuka i Micha³a Kurganowicza (za: K. Latawiec, W s³u¿bie
Imperium..., s. 225).
70 N. Hankiewicz, Posieszczenije Jego Preoswiaszczenstwom Krasnostawskoj cerkwi, Radeczyñskago monastyra, Zamojskoj Niko³ajewskoj cerkwi, „Cho³mskaja Cerkownaja ¯yzñ”, 15/1907,
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72 Tam¿e, s. 23; K. Latawiec, W s³u¿bie Imperium..., s. 225.
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FEMALE ORTHODOX MONASTERIES IN THE AREA
OF THE POLISH KINGDOM AT HE TURN OF THE 19TH
AND 20TH CENTURIES
Summary. The article is a scientific outline presenting the history of Orthodox female monasteries
in Wirów, Turkowice and Leœna Podlaska. The monasteries functioned in the area of the Lublin
vicarage of the Che³m–Warsaw diocese in the years 1875–1905, and since 1905 – in the Che³m
eparchy. A complete novelty is the work on the monastery of Radecznica. The outline needs to be
developed in the form of detailed studies on the history of the Orthodox monastic life in the 19th c.
in the area of Poland. It can be treated as initial recognition of a research subject.
Key words: monasteries, Leœna, Radecznica, Turkowice, Wirów, Lublin–Che³m diocese

