
Falsyfikat w służbie
propagandy protestanckiej

OKrES rEFOrmaCJI STałm.In. POd znaKIEm walki na falsyfikaty. Szcze-
gólnie chętnie posługiwali się nimi protestanci, pragnący, poprzez opowieść
o Joannie Papieżycy1 czy negowanie autentyczności tak zwanej donacji Kon-
stantyna Wielkiego2 podważyć autorytet papiestwa.Taką samą bronią posłu-
żyli się anonimowi autorzy Listu Połowca Iwana Smery do w. Kniazia Włodzi-
mierza. list ów miał się znajdować w prawosławnej cerkwi pod wezwaniem
św. zbawiciela (św. Spasa), należącej do monasteru w pobliżu Starego Sam-
bora. Oryginał tego dokumentu został ponoć napisany w języku bułgarskim
czy też „starym ruskim”, żelaznymi literami aż na „dwunastu tablicach mosią-
dzowych”3.

W 15�7 r.miał je znaleźć diakon prawosławny,andrzej Kołodyński velKo-
łodziński, który później przeszedł na arianizm.nieco inną wersję podaje socy-
niański dziejopis, andrzej lubieniecki (1551–1�23), w swej kronice spisanej
w początkach XVII stulecia. Stwierdza on, iż Kołodziński był jedynie tłuma-
czem Listu na współczesną ruszczyznę, a następnie na język polski. uczynił to
z polecenia podskarbiego koronnego (w latach 15�4–15�9), Stanisława Sobka
(zm.15�9 r.)4, będącego także starostą małagojskim (1551–15�9) i sandomier-
skim (15�8–15�9)5.

list do kniazia Włodzimierza był parokrotnie przedrukowywany, za każ-
dym razem w wersji łacińskiej, którą zawdzięczamy przebywającemu na wy-
znaniowej emigracji arianinowi BenedyktowiWiszowatemu (zm. po 1704 r.).
Jak twierdzi Friedrich Bock�, właśnie Wiszowaty wydobył ten list z manu-
skryptu swego współwyznawcy i towarzysza niedoli Jana Jakuba ryniewicza
Trembeckiego (1597–1�78) i przełożył z polskiego na łacinę7.W pozostałej
w rękopisie historii kościelnej (Medulla historiae ecclesiasticae) Wiszowaty po-
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święcił osobny, entuzjastyczny rozdział temu listowi, dający mu sposobność
porównania aleksandryjskich chrześcijan ze schyłku X w. do uczniów Jezusa
z nazaretu8.

Jako pierwszy opublikował List Krzysztof Sandius (1�7� r.), za którym
przedrukował go andrzej Wiszowaty w aneksie do dzieła kalwinisty an-
drzeja Węgierskiego (1�78 r.), mało skądinąd arianom przychylnego9. Po-
nieważ lewickij zamieszcza bardzo obszerne streszczenie Listu, poprzestanę
na zasygnalizowaniu jego najważniejszych treści. Połowiec podający się za le-
karza i „retora” kniazia Włodzimierza miał być jednym z jego dziesięciu wy-
słanników skierowanych do różnych krajów słowiańskich po to, aby się zo-
rientowali, jaką wiarę należałoby przeszczepić na ruś Kijowską10. Informację
na ten temat autorzy apokryfu zaczerpnęli niewątpliwie z kroniki nestora,
który okazał się dla nich przekazem bardzo wygodnym, ponieważ nie wy-
mieniał nazwisk owych wysłanników. łatwo więc było zasugerować, iż jeden
z nich to właśnie ów Smera, któremu notabene andrzej lubieniecki daje na-
zwisko Jola lub Jolacz11.

rzekomy Smera pisał, iż po dość ciężkich przejściach, jakie towarzyszyły
jego wędrówce przez europejskie i azjatyckie posiadłości Bizancjum, dotarł
aż do egipskiej aleksandrii.Tam zetknął się z chrześcijanami, których wiara
tak bardzo mu się spodobała, iż postanowił ją przyjąć.W ich świątyniach nie
ma już żadnych „bałwanów”, znajdują się tylko puste ściany, stoły i ławki. „Są
to zacni, bogobojni ludzie, teologowie, nazywani przez inne narody narodem
świętym,bożym,nowym Izraelem…”.Po tych wszystkich pochwałach nastę-
pował wykład doktryny religijnej owych doskonałych chrześcijan aleksan-
dryjskich, pokrywającej się – zdaniem lewickiego – ściśle z doktryną braci
polskich, a według włoskiej badaczki laury ronchi de michelis z pogląda-
mi zwolenników wczesnego kalwinizmu na litwie, do których należał min.
Szymon Budny12.

Połowiec donosił swemu mocodawcy, iż nie zamierza do niego powracać,
ponieważ Włodzimierz przyjął „wiarę grecką” (kniaź istotnie zaprowadził
w latach 988–989 w swoim państwie prawosławie). Jej zwolennicy wszelki-
mi sposobami prześladują prawdziwych chrześcijan. Są chytrzy i przewrotni;
wzorując się na „rzymskich” obrzędach i nabożeństwach, ściągają prostacz-
ków do swoich świątyń, gdzie każą im składać ofiary bożkom, a po śmierci
tych fałszywych proroków wierni muszą czcić ich podobizny.Ta ostatnia alu-
zja, dotycząca zapewne kultu świętych, świadczy, iż autorzy Listu do owych,

43
FalSyFIKaTW SłuŻBIE PrOPaGandy PrOTESTanCKIEJ

Tazbir01-3.qxp:Stach.Piw.01/3  10/5/11  6:29 PM  Page 43



tak im nieprzyjaznych „Greków” zaliczali również wyznawców katolicyzmu.
znaczną część relacji zajmuje opis prześladowań, jakich doskonali chrześci-
janie stale od nich doznają. Są to represje tak okrutne, że trzeba się przed ni-
mi chronić w górach, lasach i podziemiach.

Iwan Smera zapowiada, że prześladowców spotka zasłużona kara.Wybie-
gając parę wieków naprzód, obiecuje prawdziwym chrześcijanom ostateczny
tryumf nad ich prześladowcami. „zginą w ogniu wiecznym zarozumiali Gre-
cy”, a ostatnie pokolenie Słowian zjednoczy się poprzez wiarę w jedynego
Boga. również i naród żydowski uzna Chrystusa za zbawiciela, dzięki cze-
mu dostąpi zbawienia. Prawdziwi chrześcijanie zostaną otoczeni powszech-
ną czcią, a władza przejdzie w ich ręce. W związku z tym Połowiec wzywa
kniazia, aby nie trzymał się „greckich” (w niektórych wariantach tego listu
dopisywano „i rzymskich”) obyczajów i wiary.

Wszystko to było zgodne z ogólnym tonem propagandy proreformacyj-
nej, starającej się dowieść, iż zawsze istniały grupy religijne zachowujące czy-
stość wiary i wierne zasadom głoszonym przez protestantyzm13. List był
zresztą wyraźnie skierowany na wschód rzeczypospolitej, gdzie zwłaszcza
arianie starali się o sukcesy misyjne kosztem prawosławia. Stąd też za udany
chwyt propagandowy należy uznać wybór kniazia Włodzimierza na jego ad-
resata.W Polsce XVI i XVII stulecia dobrze pamiętano, że to on właśnie za-
prowadził w swoim państwie chrześcijaństwo, za co już w XIII stuleciu zo-
stał wyniesiony na ołtarze.Wielkie rody ruskie bardzo chętnie nawiązywały
do tradycji rusi Kijowskiej. Przypominając o niej w Liście, odwoływano się do
przekonań „stanowiących niewątpliwie trafne i czułe miejsce adresatów,
do których się kierowano”14. Twórcy apokryfu zdawali sobie z tego dobrze
sprawę. zapewne należał do nich przede wszystkim sam Kołodyński; aż
po wiek XIX włącznie autorzy tego rodzaju utworów chętnie podawali się za
ich znalazców.

Kołodyńskiego uznał za twórcę Listu Iwan małyszewskij, któremu za-
wdzięczamy gruntowną, zachowującą po dziś dzień wartość rozprawę o tym
falsyfikacie15. Według innych badaczy apokryf wyszedł spod pióra spółki
autorskiej, do której – obok Kołodyńskiego – należeli Szymon Budny i Sta-
nisław Budzyński. W zarysie dziejów polskiej reformacji pióra tego ostat-
niego, powstałym ok. 1590 r., jest po raz pierwszy wspomniany list Połow-
ca Smery. Kronikę Budzyńskiego, później zaginioną, miał jeszcze w ręku
Friedrich Samuel Bock, który cytuje z niej m.in. fragment dotyczący Listu1�.
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