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PRZEWODNIK PRAWOS£AWNEGO PIELGRZYMA PO RZYMIE
ARCHIMANDRYTY DIONIZEGO (WALEDYÑSKIEGO)

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

Streszczenie. Artyku³ dotyczy analizy zawartoœci ksi¹¿ki „Przewodnik prawos³awnego pielgrzyma po Rzymie” (wyd. 1911 r.) autorstwa archimandryty Dionizego (Waledyñskiego), wówczas
proboszcza rzymskiej parafii prawos³awnej p.w. œw. Miko³aja Cudotwórcy. Miêdzy 1902 a 1911 r.
archimandryta Dionizy by³ rektorem Che³mskiego Seminarium Duchownego, redaktorem naczelnym „Che³mskiego ¯ycia Cerkiewnego” (1906–1911).W latach 1923–1948 by³ on prawos³awnym
metropolit¹ warszawskim i ca³ej Polski. W 1901 r. wyda³ najbardziej znan¹ pozycjê – rozprawê
doktorsk¹ „Idea³y prawos³awnych misji”. Omawiana pozycja jest drug¹ ksi¹¿k¹ wydan¹ przez
prawos³awnego mnicha. Jest cennym i niewykorzystywanym Ÿród³em historycznym z zakresu
archeologii chrzeœcijañskiej.
S³owa kluczowe: Che³mskie Seminarium Duchowne, Cerkiew prawos³awna, Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny, Dionizy (Waledyñski), prasa prawos³awna

Jednym z bardziej nietypowych Ÿróde³ historycznych s¹ przewodniki
geograficzne. Poœród tego typu dzie³ badacz dziejów Cerkwi prawos³awnej na
ziemiach polskich powinien zapoznaæ siê z przewodnikiem napisanym przez
proboszcza prawos³awnej parafii pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy w Rzymie
w latach 1911–1913 – archimandrytê Dionizego (Waledyñskiego). Postaæ mnicha jest istotna dla rozwa¿añ na temat zwierzchników Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Funkcjê metropolity warszawskiego i ca³ej
Polski archimandryta Dionizy1 pe³ni³ od 1923 r. W 1901 r. ówczesny absolwent
1 Szerzej na temat ¿ycia metropolity warszawskiego i ca³ej Polski Dionizego (Waledyñskiego)
mo¿na przeczytaæ w: P. Gerent, Powojenne losy metropolity Dionizego (Waledyñskiego). 1945–1960,
Rocznik prawos³awnej diecezji wroc³awsko-szczeciñskie, red. A. Dudra, S. Dudra, Wroc³aw 2006,
s. 66–97; A. Kempfi, W³adyka Dionizy. XXV-lecie œmierci ksiêdza metropolity Dionizego Waledyñskiego,
„Tygodnik Polski” nr 50/1985, s. 8; M. Lenczewski (ks.), Ks. Metropolita Dionizy, Rocznik Teologiczny
CHAT, z. 1/1985, s. 103–181; M. Lewczak (ks.), Œp. metropolita Dionizy, Wiadomoœci Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, 4/2001, s. 11–12; H. Paprocki (ks.), Dionizy (Waledyñski),
[w:] Encyklopedia katolicka, red. R. £ukaszyk, L. Bieñkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, s. 1338;
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studiów doktoranckich – hieromnich Dionizy (Waledyñski) – wyda³ swoj¹
rozprawê naukow¹ zatytu³owan¹ Idea³y prawos³awnych misji2. Z kolei omawiana pozycja jest kolejn¹ prac¹ opublikowan¹ przez archimandrytê Dionizego.
Sputnik ruskago prawos³awnago bogomolca w Rimie. Opisanie rimskich
swiaszczennych miest’ i nachodiaszczichsja w nich wsielenskich swiatyn’ s
planom sobor swiatago apostola Pietra (pol. Przewodnik prawos³awnego
pielgrzyma po Rzymie. Opis rzymskich œwiêtych miejsc i znajduj¹cych siê w nich
œwiêtoœci z planem soboru œw. ap. Piotra)3 wydrukowano w Typografii
Wajnsztejnow w Che³mie na zlecenie rosyjskiej parafii prawos³awnej w Rzymie.
Typografia wydawa³a pisma diecezji che³mskiej w latach 1906–1911 – w okresie, gdy redaktorem „Che³mskiego ¯ycia Cerkiewnego” by³ archimandryta
Dionizy (Waledyñski). Prawdopodobnie z tego wzglêdu mnich zleci³ wydrukowanie doœæ tanim, jak siê oka¿e, kosztem napisanej przez siebie pozycji. Siedziba
typografii mieœci³a siê przy ul. Lubelskiej 12. Omawiany egzemplarz publikacji
znajduje siê w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
pod sygnatur¹ 48873/II. Niestety egzemplarz nie zawiera stopki redakcyjnej
mówi¹cej o liczbie wszystkich wydrukowanych egzemplarzy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³a to znaczna liczba ze wzglêdu na charakter oraz cele Ÿród³a.
Przewodnik... liczy 178 stron. Ksi¹¿ka zosta³a wydrukowana na formacie
A 4. Na ok³adce widnieje tytu³ oraz wydawca. Na grzbiecie ksi¹¿ki wydrukowano ponownie tytu³ oraz cenê egzemplarza – 75 kopiejek. Z ty³u powielono
cenê: 75 kopiejek w Rosji i 2 franki za granic¹ Rosji. Oprócz ceny zamieszczono
reklamê drugiej ksi¹¿ki wydanej przez rzymsk¹ spo³ecznoœæ parafialn¹. By³a ni¹
Œwiêtoœæ Bari. Z reklamy potencjalny czytelnik dowiadywa³ siê o zawartoœci
reklamowanej pozycji, cenie oraz mo¿liwoœci zakupu.
Omawiane Ÿród³o powsta³o w latach 1911–1912. W kwietniu 1911 r.
archimandryta Dionizy zosta³ przeniesiony z funkcji rektora Che³mskiego Seminarium Duchownego w Che³mie na parafiê p.w. œw. Miko³aja Cudotwórcy
w Rzymie4. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e do Rzymu duchowny przyby³ w po³owie kwietnia
1911 r. Waledyñski doœæ szybko stworzy³ swoje nowe dzie³o popularyzuj¹ce
walory zabytków architektury chrzeœcijañskiej Wiecznego Miasta. Œwiadczy to
o du¿ej samodyscyplinie naukowej mnicha, zwa¿ywszy na obowi¹zki zwi¹zane
R. A. P³oñski (ks.), Metropolita Dionizy Waledinskij, http://www.wszystkichswietych.wygoda.
cerkiew.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=40 z 25 grudnia 2006 r.;
A. Znosko (ks.), Pamiêtajcie o swych nauczycielach, Przegl¹d Prawos³awny, 1/1993, s. 11–12.
2 Archimandryt Dionisij (Waledyñski), Idealy prawos³awno-russkago inorodczeskago missjonierstwa, Kazan 1901, ss. 264.
3 Tego¿, Sputnik ruskago prawos³awnago bogomolca w Rimie. Opisanie rimskich swiaszczennych
miest’ i nachodiaszczichsja w nich wsielenskich swiatyn’ s planom sobor swiatago apostola Pietra, Rim
1912, ss.178.
4 P. Gerent, Powojenne losy..., s. 67. Obecnie rzymska parafia znajduje siê przy ul. Via Palestro
69/71 za: http://www.mospat.it/ z 12 lutego 2008 r.
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z obs³ug¹ nowej parafii. Archimandryta Dionizy zapozna³ siê z podstawowymi
zwrotami jêzyka w³oskiego, gdy¿ rzymska parafia znajdowa³a siê na terytorium
W³och. Na podstawie prezentowanego Ÿród³a nie potrafiê okreœliæ, w jakim
stopniu by³y rektor che³mskiej szko³y duchownej pos³ugiwa³ siê jêzykiem
w³oskim. Jedynymi w³oskimi zwrotami w pozycji s¹ nazwy obiektów oraz ich
adresy. Z ca³a pewnoœci¹ archimandryta Dionizy pos³ugiwa³ siê jêzykiem
³aciñskim, którego nauczy³ siê w Kazañskiej Akademii Duchownej5. Dziêki
temu Waledyñski ³atwiej móg³ zrozumieæ jêzyk w³oski.
Rzym jest œwiêtym miastem dla ca³ego chrzeœcijañskiego œwiata. W nim zakoñczyli swoje
ziemskie ¿ycie pierwsi wœród aposto³ów Piotr i Pawe³; w nim wielu mêczenników przela³o krew za
Chrystusa –

pisa³ we wstêpie6 archimandryta Dionizy. Kontynuuj¹c stwierdzi³, ¿e to spowodowa³o, i¿ wielu Rosjan odwiedza Wieczne Miasto, podkreœlaj¹c tym samym
rolê Rzymu w œwiecie prawos³awnym7. Trasa pielgrzymek rosyjskich wiernych
wiod³a od Jerozolimy przez Bari – gdzie spoczywaj¹ relikwie œw. Miko³aja
Cudotwórcy – do Rzymu.
Wed³ug s³ów pielgrzymów oraz moich obserwacji pielgrzymi nie posiadali odpowiedniego
opisu miejsc i œwiêtoœci. W tym celu napisa³em tê ksi¹¿kê –

uzasadnia³ powstanie ksi¹¿ki autor dzie³a. Drugim celem Dionizego by³o utworzenie funduszu przy cerkwi p.w. œw. Miko³aja Cudotwórcy w Rzymie, co
umo¿liwi³oby wydawanie kolejnych pozycji i opracowañ ksi¹¿kowych8.
Dodatkowym celem Ÿród³a by³o ukazanie najwa¿niejszych miejsc oraz
organizacji, które u³atwi¹ poruszenie siê po Rzymie potencjalnemu pielgrzymowi. Œwiadcz¹ o tym zamieszczone we Wstêpie adresy9 parafii prawos³awnej,
rosyjskiego konsulatu na Via Gaeta 3, rosyjskiej czytelni im. Miko³aja Gogola na
Via delle Colonette 27. Dodatkowe informacje to kolejowy rozk³ad jazdy na
trasie Brindisi – Bari – Rzym oraz kursy walut rubla i lira.
Zgodnie z sugesti¹ autora we Wstêpie zosta³ zamieszczony plan z opisem
Bazyliki p.w. ap. Piotra w Rzymie10. Miêdzy stronami 1 a 172 zosta³y opisane
najwa¿niejsze budowle chrzeœcijañskie w stolicy ówczesnych W³och. Ka¿dy
omawiany obiekt nosi dwa tytu³y – rosyjsk¹ nazwê oraz w³oski odpowiednik11.
Mo¿na zauwa¿yæ nastêpuj¹cy schemat opisywanych obiektów – opis ¿ywotu
5 Szerzej na temat Kazañskiej Akademii Duchownej i jej programów edukacyjnych: http://
kds.eparhia.ru/history/ z dnia 11 grudnia 2006 r.
6 Archinandryta Dionisji (Waledynskij), Przewodnik..., s. III.
7 Tam¿e.
8 Tam¿e, s. III–IV.
9 Tam¿e, s. VIII–IX.
10 Tam¿e, s. XI–XII.
11 Tam¿e, s. 144 – Pada nazwa: Cerkow wo imia swiatvch s³awnych i wsiechwalnych dwienadcati
aposto³ow – Chiesa dei Santi Apostoli.
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œwiêtego, pod którego wezwaniem jest dany obiekt12 lub œwiêtego, którego
relikwie s¹ w danym obiekcie13 oraz wydarzenie zwi¹zane z ¿yciorysem okreœlonego œwiêtego14. Archimandryta Dionizy wzbogaca wiedzê czytelnika, opisuj¹c
krótk¹ historiê œwi¹tyni15. Opisy zawieraj¹ omówienie najwa¿niejszych zabytkowych obiektów znajduj¹cych siê w danym miejscu16.
Autor szczególnie du¿o miejsca poœwiêca opisowi Bazyliki œw. ap. Piotra17. Opis Bazyliki zajmuje a¿ 19 stron przewodnika. Archimandryta podkreœla
w ten sposób szczególne znaczenie œwi¹tyni w Koœciele rzymskokatolickim.
Pozosta³e wa¿ne obiekty zajmuj¹ odpowiednio 4 strony18. Wiêkszoœæ obiektów
zosta³o zaprezentowanych na dwóch19 lub trzech stronach20. Trzem obiektom
mnich poœwiêca zaledwie jedn¹ stronê przewodnika. Tymi obiektami s¹ Chiesa
di San Sisto, Capella di Sant’ Andrea i Chiesa di Santa Maria Scala Coeli21.
Opisy obiektów s¹ zwiêz³e. Wyt³uszczone s¹ nag³ówki tematyczne np.
krótka historia koœcio³a, relikwiarz z relikwiami œw. Aposto³ów Filipa i Jakuba,
czy ¿ywot œw. Aposto³a Andrzeja, historyczna ikona Bogurodzicy22. Taki zabieg
autora umo¿liwia w miarê szybkie i sprawne pos³ugiwanie siê Ÿród³em przy
wêdrówkach po opisywanych obiektach.
Rozwa¿ania zamyka Spis obiektów znajduj¹cy siê na koñcu ksi¹¿ki23.
Spis... posiada nag³ówki, wyt³uszczone elementy w opisach oraz strony, na
których potencjalny odbiorca dzie³a mo¿e znaleŸæ dany opis.
Wzbogaceniem pozycji s¹ przypisy pojawiaj¹ce siê u do³u strony. Przypisy
umo¿liwiaj¹ odbiorcy przypomnienie o opisywanym poprzednio obiekcie24,
zajmuj¹ siê wyjaœnieniem terminów25, zwracaj¹ uwagê na dzieñ, gdy Cerkiew
prawos³awna czci pamiêæ okreœlonego œwiêtego26, wyszczególniaj¹ cenê za
12

Tam¿e, s. 133 – pada nazwa: Capella di Santa Barbara.
Tam¿e, s. 168. Chiesa di Sant’Eustachio na s. 168 zaczyna siê od opisu relikwii œw. Eustachego i œw.
Agapii.
14 Tam¿e, s. 108–110. Carcere Mamertino, zawiera opisanie wiêzienia, w którym przebywa³ œw. ap.
Pawe³.
15 Przyk³adami s¹: Basilica di San Giovanni in Laterano, s. 48–56, Basilica di Santa Croce in
Geruslemme, s. 60–64
16 Przyk³adami s¹: mozaika z V w. N. E. opisana z Basilica di santa Maria „Maggiore”, s. 70, Stó³
Ostatniej Wieczerzy, s. 50, Relikwiarz z relikwiami œw. ap Filipa i Jakuba, s. 144.
17 Tam¿e, s. 1–19.
18 Tam¿e, s. 92–96 oraz s. 97–100.
19 Tam¿e, s. 20–21, s. 22–23, s. 130–131, s. 142–143.
20 Tam¿e, s. 57–59, s. 144–146, s. 147–149,
21 Tam¿e, s. 37, s. 134, s. 162.
22 Tam¿e, s. 131, s. 134, s. 144, s. 163.
23 Tam¿e, s. 171–178.
24 Tam¿e, s. 101 – autor powraca do opisu ze strony 36.
25 Tam¿e, s. 104 – autor wyjaœnia w przypisie pojêcie „domnika”.
26 Tam¿e, przypis 2 mówi, ¿e pamiêæ œw. Wincentego Cerkiew czci 10 sierpnia.
13
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us³ugê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ obiektu27. Przypisy uzupe³niaj¹ wiedzê odbiorcy
omawianego Ÿród³a.
Autor bezpoœrednio odwiedzi³ opisywane miejsca w Rzymie28. Dodatkowo korzysta³ z nastêpuj¹cych – dostêpnych mu dzie³ – Rymskije pisma napisane
przez Andrzeja Murawiewa (wyd. Petersburg, 1847 r., ss. 804), Putiewoditiel
prawos³awnych pok³onnkow po gorodu Rimu i jego okrestinostiam autorstwa
W³odzimierza Mordwinowa (wyd. Petersbug 1875, ss. 444). Trzecim dzie³em
wykorzystanym przez archimandrytê Dionizego by³o Rim i jego swiatyni
(Moskwa 1903, ss. 64), zaœ czwarta pozycja nosi³a tytu³ Siwatyje miesta na
Wostoce, w Rosiji i zapadno Jewropie (wyd. Moskwa 1903 r., t. III, ss. 134–253).
Ostatnim opracowaniem cytowanym w opisywanym Ÿródle by³ przewodnik
autorstwa Italia. Roma e Dintorni (wyd. Rzym 1911 r., brak podania liczby
stron).
Z Rzymskich pism a¿ 15 tekstów by³o poœwiêconych opisaniu koœcio³ów,
katakumb, Panteonu Koloseum i wiêzienia, w którym przebywa³ œw. Piotr.
Murawiew zawar³ historyczny opis omawianych miejsc29. Z kolei w dziele
Mordwinowa archimandryta Dionizy znalaz³ podobn¹ analizê a¿ 80 miejsc.
Wed³ug autora Przewodnika..., Mordwinow stworzy³ jedyny katalog w jêzyku
rosyjskim rzymskich miejsc œwiêtych, a na przestrzeni 37 lat nikt nie podj¹³ siê
stworzenia podobnego katalogu30. Stwierdzam, ¿e przy opisywaniu tej pozycji
Waledyñski wykazuje siê du¿¹ doz¹ krytycyzmu wobec wy¿ej wymienionej
pozycji. Proboszcz rzymskiej cerkwi zwróci³ uwagê na zdezaktualizowane dane
podawane przez Mordwinowa, jak równie¿ na niepe³ne opisy rzymskich œwiêtoœci oraz liczne braki w opisach. Tym samym autor omawianego Ÿród³a
potwierdza faktyczny pobyt w opisywanych miejscach. Stwierdzam, ¿e archimandryta Dionizy pos³u¿y³ siê w swoim dziele pe³nym aparatem naukowym
i empirycznymi badaniami dotycz¹cymi œwiêtych miejsc Rzymu. Z pozycji Rzym
i jego œwiêtoœci mnich korzysta³ z 14 rysunków. Ksi¹¿ka ta nie przedstawia
wiêkszej wartoœci naukowej dla Dionizego, ale wed³ug niego jest dope³nieniem
dzie³a Mordwinowa31. Z ksi¹¿ki Œwiête miejsca... twórca Przewodnika... wykorzysta³ historyczny tekst poœwiêcony prawos³awiu w Italii.
Archimandryta Dionizy podkreœli³, ¿e opisa³ zaledwie najwa¿niejsze
miejsca wa¿ne dla chrzeœcijanina w Rzymie: „[...] by mo¿na by³o zobaczyæ
w krótkim czasie podczas pobytu pielgrzyma w Rzymie”32. Pisa³, i¿ zdaje sobie
27 Tam¿e, s. 107 – op³ata za otworzenie p³yty, gdzie spoczywa œw. Wawrzyniec wynosi 4- 5 soldów
w³oskich.
28 Tam¿e, s. IV.
29 Tam¿e.
30 Tam¿e, s. V.
31 Tam¿e, s. V–VI.
32 Tam¿e, s. VI.

238

Stefan Dmitruk

sprawê z ubogo przedstawionego materia³u. Autor sugerowa³ pielgrzymowi, by
zacz¹³ zwiedzenie stolicy W³och od Watykañskiej Katedry33. St¹d te¿ zamieœci³
jako pierwszy opis, plan, jak i dzieje œwi¹tyni papie¿y rzymskich. Dodaje, ¿e
wszystkie miejsca s¹ w posiadaniu Koœcio³a rzymskokatolickiego34.
Dlatego, rosyjskiemu pielgrzymowi, nie godzi siê pos³ugiwaæ siê ³aciñskimi modlitwami,
ani b³ogos³awieñstwem, ani sakramentami, ale pielgrzym powinien stoj¹c przed œwiêtoœciami
Rzymu zachowywaæ milczenie, tak bardzo drogie dla prawos³awnego serca35.

W analizowanym dziele odbiorca nie znajdzie litografii, zdjêæ oraz szkiców obiektów, œwiêtych, relikwiarzy czy elementów znajduj¹cych siê w danych
budynku. Dionizy nie zamieœci³ mapy Rzymu, która umo¿liwi³aby orientacjê
w terenie odbiorcy Ÿród³a. Elementy graficzne znacznie obni¿aj¹ poziom merytoryczny Ÿród³a. Byæ mo¿e elementy graficzne wp³ynê³yby znacznie na koszty
wydania ksi¹¿ki.
Przewodnik prawos³awnego pielgrzyma po Rzymie jest cennym Ÿród³em
historycznym z kilku powodów. Po pierwsze uzupe³nia wiedzê historyka dotycz¹c¹ biografii póŸniejszego metropolity warszawskiego i ca³ej Polski Dionizego. Po drugie umo¿liwia poznanie stanu wiedzy archimandryty Dionizego
z zakresu teologii, a w³aœciwie archeologii chrzeœcijañskiej, która by³a jednym
z dwóch obszarów zainteresowañ naukowych ówczesnego mnicha. Po trzecie
uzmys³awia fakt zwi¹zany z zakresem promocji Rzymu na terenie ówczesnej
Rosji, gdy¿ przewodnik by³ skierowany do Rosjan. W koñcu jest cennym
dzie³em dla badacza zajmuj¹cego siê podró¿ami w XIX w. Umo¿liwia bowiem
odtworzenie trasy wêdrówki pielgrzyma po mieœcie œw. aposto³a Piotra. Przede
wszystkim dzie³o archimandryty Dionizego poszerza wiedzê odbiorcy z obszaru
archeologii chrzeœcijañskiej. W ramach funkcjonuj¹cego w latach 20. XX w.
Studium Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Warszawskiego metropolita prowadzi³ zajêcia i publikowa³ w prasie teologicznej materia³y zwi¹zane z zakresem
archeologii obiektów doœæ wnikliwie opisanych w omówionym Ÿródle historycznym.
A GUIDE OF AN ORTHODOC PILGRIM AROUND ROME
BY ARCHIMANDRITE DIONIZY (WALEDYÑSKI)
Summary. The article analyzes the content of the book “A guide of an Orthodox pilgrim around
Rome” (published in 1911) by archimandrite Dionizy (Waledyñski), then provost of a Roman
Orthodox parish named after St. Nicolas the Wonderworker. Between 1902 and 1911
archimandrite Dionizy was the rector of the Che³m Seminary for Priests, editor-in-chief of
“Che³mskie ¯ycie Cerkiewne” (1906–1911). In the years 1923–1948 he was an Orthodox
33
34
35

Tam¿e.
Tam¿e, s. VII.
Tam¿e.
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metropolitan bishop of Warsaw and whole Poland. In 1901 he published his most famous work –
his doctoral dissertation “Ideals of Orthodox missions”. The work discussed here is the second
book published by the Orthodox monk. It is a precious yet unexploited historical source from the
field of Christian archeology.
Key words: Che³m Seminary for Priests, Orthodox church, the Autocephalous Church of Poland,
Dionizy (Waledyñski), Orthodox press

