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Dzień 8 czerwca 2001 roku trwale zapisał się w historii Polskiego Pra
wosławia. W tym bowiem dniu Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, Jego Eminencja, Ks. Metropolita Sawa, otrzy
mał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Podniosła 
uroczystość nadania tego tytułu odbyła się w auli uniwersyteckiej w Białym
stoku (Plac Uniwersytecki 1). Punktualnie o godzinie 12 do auli w uroczy
stym orszaku weszli członkowie senatu wraz z opiniodawcami w przewodzie 
doktoratu honoris causa oraz Dostojnym Doktorem Honorowym. Chór 
Uniwersytetu w Białymstoku zaśpiewał pieśń Gaudę Mater Polonia. Jego 
Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. zw. dr hab. Adam 
Jamróz dokonał otwarcia uroczystości, a następnie powitał zaproszonych 
gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi ks. metro
polita Wojciech Zięba wraz z sufraganem ks. biskupem Edwardem Ozo
rowskim, ks. biskup Tadeusz Pikus z Warszawy, ks. arcybiskup Jeremiasz, 
rektor Ch. A. T. i ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, ks. bi
skup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, ks. biskup Miron, 
prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, ks. biskup Grzegorz, ks. biskup 
Wiktor Wysoczański z Kościoła polskokatolickiego, ks. biskup Janusz Na- 
rzyński z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Dyrektor Polskiej Rady Eku
menicznej Andrzej Wojtowicz, ambasadorzy Białorusi, Ukrainy, Rumunii, 
Węgier, Grecji, Bułgarii, Jugosławii i Słowacji, przedstawiciele Prezydenta 
i Premiera RP, parlamentarzystów, władz wojewódzkich i miejskich, władz 
samorządowych, wyższych uczelni Białegostoku... Nie tylko aulę, ale także 
przyległy korytarz wypełnili uczestnicy uroczystości.
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Wnioskodawca w procesie nadania tytułu doktora honoris causa, 
prof, dr hab. Stanisław Prutis, dziekan Wydziału Prawa, odczytał wniosek 
o nadanie tytułu oraz decyzję senatu w tej sprawie.

Promotor, prof. zw. dr hab. Adam Jamróz wygłosił laudację, czyli 
pochwałę nowego doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Promotor podkreślił fakt, że Jego Eminencja rozwinął niezwykle wieloraką 
działalność. Poza osiągnięciami naukowymi jest bowiem także zasłużonym 
budowniczym życia cerkiewnego na Białostocczyźnie, odegrał poważną 
rolę w usamodzielnieniu się uniwersytetu z filii Uniwersytetu Warszaw
skiego oraz w powołaniu Katedry Teologii Prawosławnej na tymże 
uniwersytecie, jest animatorem wielu form działalności Kościoła, czło
wiekiem otwartym na potrzeby innych i ich troski.

Senat Uniwersytetu w Białymstoku powołał trzech opiniodawców 
w przewodzie doktoratu honoris causa.

Ks. arcybiskup Alfons Nossol, profesor Uniwersytetu w Opolu, w swoim 
wystąpieniu skoncentrował się na działalności szkoły wyższej w warun
kach „pogranicza”, w wypadku Białegostoku pogranicza narodowościo
wego, wyznaniowego i kulturowego. W takich bowiem warunkach przyszło 
rozwijać Jego Eminencji niezwykle aktywną działalność, najpierw jako 
ordynariuszowi diecezji (w ciągu 17 lat), a następnie Zwierzchnikowi 
Kościoła i Kierownikowi Katedry Teologii Prawosławnej. Stąd też róż
noraka działalność Jego Eminencji, związana właśnie z sytuacją regionu. 
Działalność ta przyniosła niezwykle owocne rezultaty, zarówno na płasz
czyźnie religijnej, jak i naukowej.

Podobne wątki przewijały się także w opinii prof. zw. dr hab. Michała 
Pietrzaka z Uniwersytetu Warszawskiego, który zwrócił także uwagę na 
działalność Jego Eminencji na płaszczyźnie prawnej poprzez ostateczne 
uregulowanie sytuacji prawnej Kościoła prawosławnego (statuty parafialny, 
klasztorny i inne).

Trzeci z opiniodawców, ks. prof. Dumitru Popescu z Wydziału Teolo
gii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie, dokonał analizy dorobku 
naukowego Jego Eminencji, koncentrując się na pracach dotyczących nauki 
o Trójcy Świętej oraz wykazując, że Ks. Metropolita twórczo rozwinął 
teologię prawosławną, a poprzez fakt, iż prace te mają walor ekumeniczny, 
ich wartość nabiera charakteru uniwersalnego.

10



Następnie Rektor Uniwersytetu uroczyście wręczył Jego Eminencji 
dyplom „doctor honoris causa”, po czym wystąpiły chóry Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz katedry św. Mikołaja.

Serdeczne życzenia nowemu doktorowi honoris causa Uniwersytetu 
w Białymstoku złożyli ks. metropolita Wojciech Zięba w imieniu Kościoła 
rzymskokatolickiego, ks. arcybiskup Jeremiasz w imieniu Ch. A. T., Pan 
Andrzej Wojtowicz w imieniu P. R. E., Pan ambasador Jugosławii. Na 
ręce Jego Eminencji napłynęły dziesiątki telegramów i listów, z których 
tylko niektóre zostały odczytane podczas uroczystości.

Jego Eminencja, ks. Metropolita wystąpił z przemówieniem, w któ
rym podkreślił rolę Białostocczyzny w historii Polski, a także potencjał 
intelektualny tego regionu (wszystkie oficjalne wystąpienia są opu
blikowane w tym numerze czasopisma Katedry Teologii Prawosławnej 
„Elpis”).

Długo jeszcze śpiewały chóry uniwersytecki i katedralny, podczas 
gdy uczestnicy uroczystości podchodzili do Jego Eminencji, składając 
życzenia. Po trzech godzinach uroczystość dobiegła końca. Następnie Jego 
Eminencja podjął zaproszonych gości uroczystym obiadem w Centrum 
Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa na zawsze pozostanie 
w pamięci jej uczestników. Jego Eminencja potraktował wyróżnienie aka
demickie jako wyróżnienie nie tylko Jego Osoby, ale także całego Ko
ścioła Prawosławnego w Polsce. Wiemy jednak dobrze, że zasługi Jego 
Eminencji na polu naukowym, w działalności duszpasterskiej, są wyjątkowe 
i z niczym nieporównywalne. Cieszymy się, że Uniwersytet w Białym
stoku dostrzegł je wszystkie (podobnie jak Instytut Św. Włodzimierza 
w Nowym Jorku, który również nadał Jego Eminencji tytuł doktora 
honoris causa) i tym samym uhonorował dotychczasowy dorobek Ks. 
Metropolity.

Z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Bia
łymstoku składamy Jego Eminencji życzenia błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia, dalszych sukcesów i długich lat życia.

Mnogaja leta, Błażenniejszyj Władyka!
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PRZEMÓWIENIE 
JEGO MAGNIFENCJI REKTORA 

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 
PROF. ZW. ADAMA JAMROZA

Eminencjo, nasz Czcigodny Doktorze Honorowy,
Państwo Ministrowie,
Ekscelencje Księża Biskupi,
Państwo Posłowie i Senatorowie,
Panie Wojewodo.

25 kwietnia bieżącego roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku 
jednomyślnie w głosowaniu tajnym nadał tytuł „doctor honoris causa” 
Uniwersytetu w Białymstoku Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu 
Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski, najwyższą honorową 
godność, jaką Uniwersytet może nadać.

Wcześniej jeszcze, 24 stycznia, Senat postanowił, w myśl tradycji 
uniwersyteckiej, wszcząć procedurę w tej sprawie i zwrócił się o wydanie 
opinii do wybitnych uczonych, reprezentujących różne środowiska uni
wersyteckie. Senat postanowił zwrócić się do ks. Arcybiskupa Alfonsa 
Nossola, Ordynariusza Diecezji Opolskiej, profesora Uniwersytetu Opol
skiego, do ks. prof. Dumitru Popescu, Dziekana Fakultetu Teologii Pra
wosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie oraz do prof. Michała Pietrzaka, 
Profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyrażamy głębokie podziękowanie znakomitym Recenzentom, że 
zechcieli łaskawie podjąć się tej roli i trudu przygotowania opinii.

Kwietniowa Uchwała Senatu zakończyła długą, zgodną z tradycją 
uniwersytecką procedurę, która formalnie rozpoczęła się na Wydziale 
Prawa z końcem ubiegłego roku, a której faktyczne początki sięgają poło
wy ubiegłego roku, kiedy to nasz Czcigodny Doktor Honorowy wyraził
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zgodę na taką procedurę. Jesteśmy Mu za to wdzięczni. To wielki za
szczyt dla Uniwersytetu, że w gronie swych Doktorów Honorowych jest 
prześwietna postać Eminencji Sawy, Głowy Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w Polsce, wybitnego uczonego, profesora naszego Uni
wersytetu, znakomitego męża stanu znanego w Europie i w świecie, ser
cem i umysłem związanego z Podlasiem i jego Uniwersytetem.

Widzimy w naszym Doktorze Honorowym wielkiego człowieka, który 
wychodząc ze skromnych warunków życiowych doszedł do wielkich za
szczytów i najwyższych godności: duszpasterskich, państwowych, uni
wersyteckich, kierując się potrzebą służenia społeczności wiernych, spo
łeczności lokalnej, społeczności uniwersyteckiej i całemu społeczeństwu.

W nader wszechstronnej aktywności Eminencji Sawy widoczne są 
dwa równoległe, ale zarazem uzupełniające nurty:

- nurt studiów teologicznych, gdzie korzystając z wybitnych anali
tycznych cech swego umysłu dociekał duchowości człowieka i jego 
boskiego powołania;

- oraz nurt praktycznej społecznej działalności służącej człowiekowi 
w czasie jego ziemskiej egzystencji.

Na tym ostatnim polu okazał się być wybitnym organizatorem i kon
struktorem życia społecznego z tytułu jakże różnych funkcji i godności.

Będąc duchownym zakonnym prowadził głębokie i wnikliwe docieka
nia teoretyczne. W 1979 roku został biskupem i ordynariuszem Diecezji 
Łódzko-Poznańskiej. W 1981 roku został ordynariuszem Diecezji Biało- 
stocko-Gdańskiej, w 1993 roku równocześnie zostaje ordynariuszem 
Prawosławnej Diecezji Wojska Polskiego, w 1996 otrzymuje stopień gene
rała brygady. Wreszcie 9 maja 1998 roku zostaje wybrany najwyższym 
Zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
i jednocześnie Metropolitą Warszawskim.

W tym samym czasie odnotował wybitne osiągnięcia naukowe, o czym 
szerzej piszą Wielce Szanowni Opiniodawcy.

W 1990 roku uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych, wykładał 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 5 marca 1999 roku została 
utworzona, dzięki Jego staraniom i przy życzliwości całego naszego Uni
wersytetu, Katedra Teologii Prawosławnej, której kierownictwa, mimo 
tak wielu obowiązków podjął się Eminencja Sawa. W krótkim czasie 
Katedra rozwinęła intensywną działalność badawczą i dydaktyczną wra
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stając w Uniwersytet, nawiązując kontakty z renomowanymi uczelniami 
zagranicznymi, rozsławiając swój Uniwersytet i miasto Białystok.

Eminencja Sawa mimo, iż z tytułu piastowanych funkcji często 
przebywa w Warszawie lub zagranicą, znajduje czas aby bywać w Białym
stoku i w swoim Uniwersytecie, o którego powstanie również w swoim 
czasie się dopominał. Niech mi wolno będzie powiedzieć, że sercem jest 
nadal w Białymstoku. Wielkie zaszczyty i godności do jakich doszedł 
Eminencja Sawa nie tłumaczą jeszcze w pełni dlaczego jest On obecny 
w sercach i myślach wszystkich, którzy się z Nim zetknęli. Był i jest 
Człowiekiem bezpośrednim, otwartym, życzliwym, oddanym w pełni 
wszystkim misjom, których się podjął. Te cechy stanowią ważne ludzkie 
dopełnienie Jego wielkiej i wszechstronnej osobowości.

Dzisiaj, gdy równolegle działa w Uniwersytecie pod kierownictwem 
profesora księdza biskupa Edwarda Ozorowskiego Katedra Teologii Ka
tolickiej, która również odnotowuje duże osiągnięcia naukowe i dydak
tyczne, gdy realne staje się, przy równoległych inicjatywach i życzliwości 
ze strony ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Metropolity Białostockiego, 
utworzenie w niedalekiej przyszłości wspólnego Wydziału Teologii Ka
tolickiej i Prawosławnej, co byłoby precedensem na skalę światową, my
ślimy o tym jak wielka byłaby w tym zasługa Eminencji Sawy, który w 
Uniwersytecie widzi płaszczyznę wspólnych ekumenicznych działań opar
tych o najwyższe wartości duchowe i dociekań nad poznawaniem prawdy 
i sprawiedliwości, działań dla wspólnego dobra.

Jesteśmy za to wdzięczni Jego Eminencji Sawie i wyrażamy prze
konanie, że taka jest również misja Uniwersytetu: dociekanie prawdy, 
tworzenie konsensu dla równoległych i wspólnych badań, dla wspólnych 
dyskusji w klimacie tolerancji, opartej o fundamentalne wartości ducho
we. Bez studiów teologicznych Uniwersytet byłby niepełny, bez wartości 
duchowych Uniwersytet byłby ułomny.

Mamy też świadomość i bardzo się z tego cieszymy, że dzisiejsza 
uroczystość jest świętem nie tylko Uniwersytetu, ale całego Białegostoku 
i regionu. W szczególności jest jednak świętem dla społeczności prawo
sławnej. Cieszymy się z tego. W ten sposób realizuje się również wielka 
misja Uniwersytetu: tworzenia społecznego konsensu i budowania demo
kratycznego społeczeństwa obywatelskiego: ludzi równych bez względu 
na pochodzenie, religię, narodowość i przekonania.
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KS. ARCYBISKUP ALFONS NOSSOL 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

OPINIA
w sprawie nadania przez Uniwersytet w Białymstoku 
Jego Eminencji Metropolicie Warszawy i całej Polski 
Profesorowi dr hab. Sawie (Michałowi Hrycuniakowi) 

tytułu doctor honoris causa

Jego Eminencja Metropolita Warszawy i całej Polski Sawa (Michał 
Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 roku w Śniatyczach (woj. Za
mojskie) jako syn Włodzimierza i Natalii. Gruntowne przygotowanie 
intelektualno-duchowe jakie otrzymał, odegrało ogromną rolę w pełnionej 
przez Niego posłudze eklezjalnej oraz pracy naukowej. Studia filozoficz
no-teologiczne odbył w Prawosławnym Seminarium Duchownym oraz 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie w roku 1961 
uzyskał dyplom magistra teologii. Studia specjalistyczne kontynuował na 
Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu w Belgradzie, wieńcząc je uzy
skaniem w roku 1966 stopnia naukowego doktora z zakresu teologii. 
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1978, a w roku 1990 został 
przez Wysoki Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza
wie mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w tejże Uczelni.

1. Funkcje pełnione w ramach uczelni

Niemalże natychmiast po zakończeniu studiów Jego Eminencja 
Metropolita Sawa podjął pracę jako wykładowca i wychowawca w Pra
wosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1961-1970) oraz 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W latach 1963-1970 prowa
dził tam wykłady zlecone, a od 1977 roku do chwili obecnej pełni w tejże 
Uczelni funkcję nauczyciela akademickiego, kolejno jako adiunkt (od 1977 r.),
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docent (od 1979 r.) oraz profesor nadzwyczajny (od 1990 r.). W latach 
1984-1990 był prorektorem Ch. A. T. Obecnie kieruje tam Katedrą Pra
wosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od roku 1999 jest również 
kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu w Białymstoku.

2. Działalność dydaktyczna

Ważną płaszczyzną naukowej działalności Jego Eminencji Metropo
lity Sawy jest jego praca dydaktyczna, a przede wszystkim kształcenie 
kadry naukowej. W wymienionych Uczelniach prowadzi on wykłady kur- 
soryczne oraz monograficzne z zakresu prawosławnej teologii dogma
tycznej i moralnej. Pod jego kierunkiem wypromowanych zostało do tej 
pory pięciu doktorów z zakresu teologii (ks. Mikołaj Lenczewski, ks. 
Rościsław Kozłowski, ks. Wiaczesław Szołomicki, ks. Jerzy Tofiluk oraz 
ks. arcybiskup Szymon Romańczuk); wszczęte zostały także dwa kolejne 
przewody doktorskie realizowane pod kierunkiem Jego Eminencji 
Metropolity Sawy. Jest on również promotorem ponad czterdziestu prac 
magisterskich.

Istotnym elementem jego naukowej działalności jest przygotowanie 
i przedstawienie czterech recenzji rozpraw habilitacyjnych (arcybiskupa 
Jana Anchimiuka, Mariana Bendzy, ks. Rościsława Kozłowskiego, Dy
mitra Kirowa) oraz ośmiu recenzji prac doktorskich (Mariana Bendzy, 
Mariana Kazimierczyka, Jarosława Kadylaka, Doroty Gil, Krzysztofa 
Leśniewskiego, Włodzimierza Wołosiuka, ks. Dymitra Sadowiaka, Borysa 
Przedpełskiego).

3. Funkcje kościelne

Jego Eminencja Metropolita Sawa od wielu lat pełni różne ważne 
funkcje w Kościele. Stanowią one istotny rys jego naukowo-dydaktycz
nej oraz wychowawczo-duszpasterskiej działalności. W latach 1966-1970 
był dyrektorem Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawy i całej 
Polski. Pełnił także funkcję rektora Wyższego Prawosławnego Semina
rium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (1974-1979), 
gdzie w latach 1970-1979 sprawował również funkcję przeora tamtejsze
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go prawosławnego klasztoru św. Onufrego. Sakrę biskupią otrzymał 
w roku 1979, zostając ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Łódzko-Po- 
znańskiej. Od 1981 roku pełnił funkcję ordynariusza Prawosławnej Die
cezji Białostocko-Gdańskiej, a od 1998 roku pełni posługę biskupią jako 
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. W latach 1993-1998 
był również Prawosławnym Ordynariuszem Polowym Wojska Polskiego 
w stopniu generała brygady.

4. Działalność ekumeniczno-społeczna

Jego Eminencja Metropolita Sawa pełni także ważne funkcje społeczne. 
Niektóre z nich mają ogromne znaczenie w kształtowaniu ekumenicznych 
relacji w Polsce i na świecie. Reprezentuje on Kościół prawosławny na 
panprawosławnych Synodach Zwierzchników Kościołów Prawosławnych. 
W latach 1980-1991 uczestniczył w pracach Komisji Wiara i Ustrój Świa
towej Rady Kościołów. Był także członkiem Katolicko-Prawosławnej 
Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego (1979-1989). Jest honoro
wym członkiem Towarzystwa Biblijnego oraz członkiem Honorowego 
Komitetu Międzynarodowej Konferencji Etyki. Pełni także funkcję wice
prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Pośród bardzo znaczących funkcji społecznych Metropolity wymie
nić należy członkostwo w Komitetach Honorowych: Obchodów 60-tej 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Obchodów Międzynarodowego Roku Seniora, 
Obchodów 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, Obchodów 60-tej 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz EXPO 2000. Z nominacji 
Ministra Edukacji Narodowej jest również jednym z patronów XLI Olim
piady i VII Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To tylko 
najistotniejsze zadania pełnione przez obecnego Metropolitę Warszawy 
i całej Polski. Ukazują szerokie spektrum jego zaangażowania na rzecz 
rozwoju polskiej i światowej nauki oraz kształtowania relacji między 
chrześcijanami w Polsce i w świecie. Podkreślić również należy bardzo 
znaczący wkład Metropolity Sawy w kształtowanie stosunków państwo -  
Kościół na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w Polsce.
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5. Dorobek naukowy

1. Przed uzyskaniem stopnia naukowego profesora nadzwyczajnego 
z zakresu teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (17.11.1990), 
Jego Eminencja Metropolita Sawa opublikował dwie prace monograficzne 
{Prawosławna Diecezja Łódzko-Poznańska, Łódź 1981; Katalog parafii 
i świątyń prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, Białystok 1984) 
oraz jeden podręcznik katechetyczny {Podręcznik do nauki religiiprawo
sławnej, Białystok 1984), jak również 65 opracowań i artykułów nauko
wych. Dostrzega się bardzo szeroki zakres jego naukowych zainteresowań 
i podejmowanych badań. Obejmują one studium biblijne (np. Proroctwa 
Starego Testamentu o Matce Boskiej w tekstach liturgicznych, „Cerkownyj 
Wiestnik” [1960] 10, s. 11-15; Nie bójcie się! (Mt 17,7), tamże [1961] 9, 
s. 6-9; O czytaniu Pisma Świętego, tamże [1963] 2, s. 8-10; Św. Ewange
lista Mateusz i jego Ewangelia, tamże, [ 1963] 7-8, s. 26-29; Pismo Święte 
jako  niezbędna pomoc w działalności duszpasterskiej, tamże [1965] 2, 
s. 14-19; tamże [1965] 3,s. 12-15; Matka Boska w Ewangelii, tamże[1966] 11, 
s. 23-28; Zagadnienia adresatów Listu do Hebrajczyków, „Wiadomości 
PAKP” [1975] 1-2, s.63-83; Społeczność z Qumran a św. Jan Chrzciciel, 
tamże [1975] 3, s. 82-93), dogmatyczne (np. Jezus Chrystus jako osobo
wość historyczna, „Cerkownyj Wiestnik” [1975] 8, s. 3-16; Grzech prze
ciw Duchowi Świętemu, tamże, [1965] 1, s. 2-5; Matka Boska w Ewangelii, 
tamże [1966] 11, s. 23-28; Małżeństwo w Kościele prawosławnym, RT 
ChAT [1979] 1, s. 3-82; Eucharystia w Kościele prawosławnym, tamże, 
[1979] 2, s. 123-136; System trynitarny św. Bazylego Wielkiego iKapado- 
cyjczyków, tamże, [1980] 2, s. 37-48) oraz historyczne (np. O Soborach 
powszechnych, „Cerkownyj Wiestnik” [1962] 11-12, s. 18-24; Klasztor w 
Supraślu, „Wiadomości PAKP” [1983] 1-2; Z historii słowiańskich tek
stów liturgicznych z uwzględnieniem wydań w Zabłudowie, RT ChAT 
[1988] 1, s. 15-24), ekumeniczne {Kościół Anglikański i Starokatolicki 
a Prawosławie, „Cerkownyj Wiestnik” [1966] 8, 9-10; Przedstawiciele 
Światowej Rady Kościołów w Polsce, tamże [1969] 10, s. 10-11), pasto- 
ralno-społeczne i ascetyczne (np. Uroczystości kościelne na Chełmszczyźnie, 
„Cerkownyj Wiestnik” [1960] 6, s. 15-22; Na świętej Górze Grabarce, 
tamże [1962] 8, s. 4-8; W szkołach duchownych, tamże, [1963] 6, s. 17-19; 
Aktualność życia ascetycznego, tamże [1963] 9, s. 13-16; Naśladowanie
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Chrystusa, tamże [1963] 11, s. 7-9; Chrystus najpierwszy przyjaciel 
człowieka, tamże [1964] 9, s. 4-6; Duszpasterz a człowiek współczesny, 
„Wiadomości PAKP” [1972] 2, s. 40-44; Chrystologia duszpasterstwa 
RT ChAT [1987] 1, s. 5-18).

2. Po mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w ChAT 
(17.11.1990) Jego Eminencja Metropolita Sawa opublikował jedną pozycję 
książkową {Prawosławnepojmowanie małżeństwa, Białystok 1994, ss. 131) 
oraz dwadzieścia trzy opracowania i artykuły naukowe.

Na szczególną uwagę zasługuje jego książka dotycząca jednego 
z najtrudniejszych i najbardziej zawiłych zagadnień życia ludzkiego, 
a mianowicie problematyki związanej z rozumieniem małżeństwa i ro
dziny. W czasach współczesnych powszechnie mówi się o kryzysie mał
żeństwa i rodziny. Tak bardzo dziś rozpowszechniony w życiu jednostek 
i społeczeństw konsumpcjonizm z jednej strony, z drugiej strony choroby, 
wojny, głód, niedostatek, zniszczenie naturalnego środowiska - to czyn
niki osłabiające trwałość małżeństwa i rodziny, a tym samym trwałość 
i wartość życia społecznego, w szerszym tego słowa znaczeniu, gdyż 
rodzina jest niezniszczalnym stymulatorem państwowości {Prawosławne 
pojmowanie małżeństwa, s. 8). Wynika stąd wniosek, że poza rodziną nie 
ma możliwości budowania zdrowej społeczności, zdrowego życia. Dlate
go też teolodzy, kanoniści, filozofowie, socjolodzy, psycholodzy, zawsze 
i dzisiaj poświęcają tyle trudu, aby życie rodzinne budowane było na zdro
wych zasadach moralności (j. w.).

Opracowanie Metropolity Sawy, ukazujące istotę, znaczenie oraz 
kanoniczne uwarunkowania związane z zawarciem związku małżeńskiego 
i założeniem rodziny jest jak najbardziej aktualne i potrzebne. Jego orygi
nalność i szczególna wartość płynie z bardzo rzetelnego biblijno-patry- 
stycznego i kanonicznego pogłębienia podjętej problematyki oraz jej 
pastoralnego naświetlenia. Autor ukazuje zasadniczo - co zresztą zazna
cza w tytule pracy - prawosławne stanowisko co do rozumienia istotnych 
elementów małżeństwa i rodziny. Praca ta może stanowić także bardzo 
ciekawą lekturę dla chrześcijan nieprawosławnych. Trzeba zaznaczyć, że 
prezentowana książka stanowi poważny wkład w refleksję nad aktual
nym stanem oraz przyszłością rodziny i społeczności państwowych 
w warunkach globalizacji pojmowanej wieloaspektowo. Jest też, jak we 
Wstępie zaznacza dr Jan Zieniuk, odpowiedzią na oczekiwania młodzieży,

19



rodziców i katechetów; [...] uczula również Czytelników na konieczność 
stałej troski o rodziną w powiązaniu z racjonalnym myśleniem w otacza
jącej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości (j. w., s. 6).

Bardzo istotne znaczenie w naukowym dorobku Jego Eminencji 
Metropolity Sawy stanowią publikacje dotyczące problematyki eklezjo
logicznej (np. Eschatologiczny charakter Kościoła, RT ChAT [1994] 1, 
s. 5-13; Św. Liturgia i wychowanie, „Cerkownyj Wiestnik” [1993] 11, 
s. 3-8; Św. Eucharystia ije j pojmowanie w Kościele Prawosławnym, tamże 
[1993] 12, s. 3-11 ; Święta Eucharystia i sakrament pokuty, „Wiadomości 
PAKP” [1994] 1, s. 3-6; Sakrament pokuty i spowiedzi, „Cerkownyj Wiest
nik” [1995] 3, s. 15-18; Eucharystia, [w:] Prawosławie. Światło wiary 
i zdrój doświadczenia, Lublin 1999, s. 211 -223). Autor postrzega Kościół 
jako rzeczywistość ziemsko-eschatyczną. Podkreśla, iż eschatologicz
ny i realny charakter Kościoła uzewnętrznia się w Eucharystii jako escha
tologicznej społeczności wiernych zebranych w imię Chrystusa i realizo
wanych w epiklezie tj. wezwaniu i zstępowaniu Ducha Świętego Pocieszy
ciela Kościoła {Eschatologiczny charakter Kościoła, s. 8). Stwierdzenie to 
można uznać za podstawowe, a zarazem programowe dla eklezjologicznej 
myśli Metropolity Sawy. Zgodnie z duchem prawosławnego nauczania 
o Kościele stara się on nakreślić integralną wizję Kościoła jako historycznej 
wspólnoty, której zadaniem jest prowadzenie specjalnej misji nie z tego 
świata (j. w.). Autor słusznie zwraca uwagę na potrzebę pneumatologicz- 
nego zorientowania eklezjologii, gdyż Duch Święty jes t tym, który łączy 
wszystkie człony Ciała Chrystusowego z Chrystusem i pomiędzy sobą 
(j. w., s. 9; por. Nauka Kościoła prawosławnego o Duchu Świętym, RT 
ChAT [1987] 2, s. 5-21). On też w Eucharystii jednoczy w Kościele prze
szłość z teraźniejszością i przyszłością, tj. historię i eschatologię (j. w.). 
Kościół ma więc charakter dynamiczny, co pozwala człowiekowi uzmy
słowić sobie prawidłowy stosunek Kościoła do Królestwa w jego histo
rycznym ukierunkowaniu w stronę eschatologicznej pełni (j. w., s. 12). 
Kościół jest także kwasem nowego życia w historii, a jego Eucharystia 
jes t „lekarstwem nieśmiertelności” (j. w.). Chrześcijanin uczestnicząc 
w życiu Kościoła, a zwłaszcza w Świętej Liturgii poddaje się jej „pedago
gicznej mocy”, która uzdalnia go do korzystania z jego wolności, tak aby 
odrzucał zło, a wybierał dobro (por. Św. Liturgia i wychowanie), gdyż 
powołany został do życia w równowadze i szczęściu; [...] do istnienia
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w harmonii z Bogiem i ze swą ludzką naturą {Kim jest człowiek, „Cer
kownyj Wiestnik” [1992] 5, s. 18).

Przytoczone stwierdzenia świadczą o duchowej głębi ich Autora oraz
0 jego naukowej otwartości na poszukiwanie tych elementów w naucza
niu o Kościele, które tak bardzo bliskie są wszystkim chrześcijanom. Mają 
więc bardzo ważne znaczenie dla podejmowanych dziś z tak wielką tro
ską działań ekumenicznych.

Warto również zwrócić uwagę na kolejny wymiar działalności pu- 
blikatorskiej Jego Eminencji Metropolity Sawy, który określić można 
mianem twórczości popularnonaukowej. Tematyka tychże publikacji jest 
bardzo szeroka. Szczególne miejsce zajmują tutaj jednak opracowania
1 artykuły ascetyczno-duchowe. Chodzi przede wszystkim o publikacje z 
zakresu staurologii (np. Tajemnica Krzyża Świętego, „Elpis” [1999] 1, 
45-53) oraz te o charakterze eulogicznym (np. Modlitwa Jezusa w ducho
wości prawosławnej, RT ChAT [1982] 2, 23-39; Modlitwa Jezusa, [w:] 
Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, Lublin 1999,143-159). 
Stanowią one ważną część naukowego dorobku Metropolity Sawy. Ich 
celem jest uwrażliwianie współczesnego człowieka na wartości płynące 
z misterium crucis, takie jak ofiara, przebaczenie, wytrwałość w cnocie, 
gdyż zrozumienie sensu świata i człowieka jest niemożliwe bez zrozumie
nia tajemnicy krzyża świętego, [...] który wpisany jest w samo istnienie, 
je s t jego apelacją gdyż wypływa z tajemnicy stosunku Boga do świata 
{Tajemnica Krzyża Świętego, s. 12).

6. Wniosek końcowy

Patrząc całościowo na naukowy dorobek Metropolity Sawy podkre
ślić należy jego szczególną wartość formalną i merytoryczną. Metropolita 
Sawa jest naukowcem obdarzonym niezwykłym zmysłem naukowej ana
lizy i uzdolnionym do twórczej syntezy. Na uwagę zasługuje również 
precyzyjność w wyrażaniu myśli oraz prostota w ich formułowaniu. To 
wszystko przyczynia się do klarowności, zarówno formalnej jak i me
rytorycznej strony naukowej twórczości Autora. Zaznaczyć należy, że 
publikuje on nie tylko w języku polskim, ale także w języku rosyjskim. 
Podnosi to wyraźnie wartość jego naukowego dorobku, dostępnego rów
nież dla czytelnika rosyjskojęzycznego. Jest to szczególnie ważne, gdyż
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Metropolita Sawa może być dla wielu dobrym nauczycielem teologii 
nacechowanej ekumeniczną otwartością. Promuje w ten sposób naukę 
polską nie tylko w kraju ale także poza jego granicami. Poprzez wielolet
nią działalność dydaktyczną w Prawosławnym Seminarium Duchownym 
w Warszawie, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz na Wy
dziale Teologicznym Uniwersytetu w Białymstoku wniósł i wnosi po
ważny wkład w proces edukacji młodego pokolenia. Dotyczy to zwłaszcza 
przygotowywania nowych kadr naukowych. Przez wiele lat był członkiem 
Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego. 
Jako Prawosławny Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego podejmował 
również trud obywatelskiego wychowania młodych Polaków.

Jego Eminencja Metropolita Sawa może być, bez wątpienia, zaliczony 
do grona wybitnych działaczy społecznych jako promotor pojednania 
między ludźmi. Kieruje się w swoim postępowaniu przede wszystkim 
zasadą szacunku wobec różnorodności myślenia i wielorakości ludzkich 
działań, jeśli ich celem jest budowanie społecznej zgody oraz poprawa 
jakości życia, zwłaszcza w jego wymiarze duchowym. Angażuje się na 
rzecz rozwoju polskiej kultury i jej promocji w świecie.

Przedstawione fakty potwierdzają niezwykłą trafność wniosku Wy
sokiego Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, dotyczącego nadania Jego 
Eminencji Metropolicie Prof. dr hab. Sawie (Michałowi Hrycuniakowi) 
tytułu doctor honoris causa. Mam zaszczyt wniosek ten jednoznacznie 
poprzeć, równocześnie gratulując Jego Eminencji Metropolicie Sawie tak 
wspaniałego wyróżnienia, na które w pełni zasługuje.
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KS. DUMITRU POPESCU
Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie

OPINIA
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 

Jego Eminencji Sawie, 
Metropolicie Warszawy i Całej Polski

Jego Eminencja Metropolita Sawa został wyświęcony na biskupa 
Łódzkiego i Poznańskiego w 1979 roku, a w 1981 roku został biskupem 
diecezji Białostocko-Gdańskiej. Następnie został biskupem Armii Pol
skiej w stopniu generała i w końcu został wybrany Metropolitą Warszawy 
i Całej Polski, czyli Zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce. 
Dokonał restauracji wielu zabytkowych obiektów i ożywił duchowe cen
tra Prawosławia, czyli monastery, wybudował nowe cerkwie, co ujawnia 
zainteresowanie stylem i identyfikacją własnej wiary. Wszystko to stanowi 
część wielkiego programu, który ma na celu dobre zorganizowanie życia 
i działalności Kościoła prawosławnego w Polsce.

Poza tym Jego Eminencja jest również profesorem Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej i kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu w Białymstoku. Te wszystkie prace dydaktyczne i dusz
pasterskie powalają Jego Eminencji zdobywać bogate doświadczenie 
teologiczne i pastoralne, które wykorzystuje w kształceniu światłych 
oraz oddanych Kościołowi i ojczyźnie kapłanów.

Pomimo wszystkich tych obowiązków, wspomnianych powyżej, 
Jego Eminencja znajduje czas na pisanie i publikowanie wielu książek, 
artykułów i monografii, których bibliografia przekracza sto tytułów. Wiele 
z nich poświęconych jest problemom natury dogmatycznej i moralnej, 
a także ekumenizmowi i misji chrześcijaństwa w kontekście kulturo
wym współczesnego społeczeństwa. Prace Eminencji mają odniesienie 
do wielu dyscyplin teologicznych o charakterze biblijnym, historycz
nym, systematycznym, pastoralnym i ekumenicznym.
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Nie dysponowałem wystarczającym czasem, aby dokonać prezentacji 
wszystkich prac Eminencji, ale jako przykład podam kilka z nich, odno
szących się do dziedziny biblistyki, jak te, dotyczące problemu proroctw 
Starego Testamentu o Matce Bożej lub wspólnoty z Qumran i św. Jana 
Chrzciciela, św. Apostoła Mateusza i Jego Ewangelii lub też adresatów 
Listu do Hebrajczyków, a także roli Bogurodzicy w świetle Pisma Świę
tego. Wśród publikacji o charakterze historycznym zwracam uwagę na 
prace poświęcone historyczności Osoby Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 
a także odnoszących się do Soborów Powszechnych pierwszego tysiącle
cia historii chrześcijaństwa, które odegrały tak znaczącą rolę w doktrynie 
i życiu duchowym Kościoła wschodniego, a także całego chrześcijań
stwa. Publikacje o charakterze pastoralnym poświęcone są Pismu Świętemu, 
m odlitwie Jezusowej, postaci kapłana w wizji św. Jana Chryzostoma 
i aktualnym problemom Kościoła prawosławnego w Polsce. Artykuły
0 charakterze ekumenicznym dotyczą roli Światowej Rady Kościołów
1 udziału polskiego prawosławia w jej pracach. Prace poświęcone misjom 
zajmują się problemem wyznawania wiary vis-a-vis człowieka współcze
snego i świadczenia chrześcijanina o Jezusie Chrystusie w kontekście 
kulturowym współczesnego świata („Nie lękajcie się” i „Idź za Mną”). 
Równie interesujące są prace zajmujące się problemem relacji teologicz
nych i kulturowych między Prawosławiem i Zachodem.

Większość prac Jego Eminencji jest poświęcona problemom dogma
tycznym i moralnym. Celem zilustrowania ich znaczenia dla życia i misji 
Kościoła dzisiaj zajmiemy się trzema studiami teologicznymi z wykazu 
publikacji Jego Eminencji. Przede wszystkim mam na myśli studium na 
temat systemu trynitamego św. Bazylego Wielkiego. Znakomity Ojciec 
kapadocki jest pierwszym wielkim myślicielem chrześcijańskim, który nam 
ukazał, że Bóg w Trzech Osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty, może być 
poznany przez energie niestworzone, ale nie może być poznany w swojej 
naturze, która pozostaje niepoznawalną. Również w relacjach międzyludz
kich osoba nie poznaje swojego rozmówcy w jego naturze, a jedynie dzięki 
zewnętrznym przejawom, przez słowo, spojrzenie. Dzięki temu realizmo
wi św. Bazyli Wielki postawił jako bazę intelektualnego poznania Boga 
osobiste spotkanie z Nim, o czym tak wspaniale mówił św. Paweł: „Czego 
oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co nie wstąpiło w serce ludzkie, 
a co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują” (7 Kor 2, 9).
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Konsekwencje takiego poznania Boga wynikają z doświadczenia 
spotkania osobowego z Nim i są znaczące. Św. Bazyli Wielki z jednej 
strony przekreśla pretensje rozumu ludzkiego do poznania Boga w Jego 
naturze, gdyż człowiek nie może sprowadzać Boga do swoich własnych 
proporcji i przekształcać Go w idola stworzonego na obraz człowieka. 
Z drugiej strony poznanie apofatyczne według wzorca św. Pawła Apostoła 
sprzyja nie tylko podniesieniu rozumu ludzkiego, ale także doskonaleniu 
duchowemu i moralnemu całego człowieka, stworzonego na obraz i po
dobieństwo Boże, i przeznaczonego do wznoszenia się ku Bogu, w Jezusie 
Chrystusie. Chodzi w tym wypadku o poznanie apofatyczne czyli ekspe
rymentalne Boga, o czym mówił papież Jan Paweł II w liście Orientale 
lumen, a które może sprzyjać koniecznej równowadze także w bezprece
densowym rozwoju współczesnych technologii i w spojrzeniu duchowym 
na dzisiejszego człowieka.

Inne znaczące studium Jego Eminencji poświęcone jest „chrystologii 
duchowej”, która ukazuje, że zbawienie przyniesione przez Chrystusa nie 
ma wyłącznie implikacji teologicznych, ale także duchowe. „Chrystologia 
duchowa” znajduje swój wyraz w słowach św. Ireneusza z Lyonu, który 
powiedział w II wieku, że „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał 
się bogiem”. Bóg stal się człowiekiem przez swoje wcielenie, ale nie prze
stał być Bogiem, aby spotkać człowieka jako takiego. Wcielenie Zbawi
ciela ukazuje nam, że Bóg wziął pod uwagę naturalny stan człowieka 
poddanego zniszczeniu i śmierci, a chrystologia duchowa wychodzi wła
śnie od konkretnej rzeczywistości człowieka i świata w którym żyjemy, 
z chwałą, ale także w nędzy.

Chodzi w tym wypadku także o przebóstwienie człowieka w Chry
stusie, gdyż Syn Boży nie wcielił się aby pozostać niewolnikiem natu
ralnych warunków, poddanych śmierci, ale aby podnieś człowieka przez 
niestworzoną łaskę Ducha Świętego ku nieśmiertelności, co uczynił przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie. Człowiek mógł sam upaść w grzech 
i śmierć, ale nie mógł sam zwyciężyć śmierci, a jedynie w Chrystusie, 
gdyż Zbawiciel nie jest tylko człowiekiem, ale także Bogiem, który po
wstał z martwych wraz ze swoim ciałem, aby wszyscy w Nim zmartwych
wstali. Chrystus zmartwychwstał nie tylko dzięki Ojcu, ale także sam, 
gdyż ciągle i równocześnie jest Bogiem i Człowiekiem.
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Fundamentem chrystologii duchowej jest fakt, że ciało i krew Chry
stusa są źródłem życia wiecznego i stanowią antycypację naszego zmar
twychwstania w ciele, zgodnie ze słowami Chrystusa „Kto spożywa Moje 
Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne i Ja go wskrzeszę w dniu ostat
nim”. Chrystologia duchowa ukazuje nam również, że gwarancją naszego 
zmartwychwstania w ciele jest nasza wspólnota z Chrystusem poprzez 
Jego ciało i krew. Zbawiciel powiedział także: „Kto spożywa Moje ciało 
i pije Moją krew we Mnie przebywa i Ja w Nim”. W tym właśnie świetle 
możemy zrozumieć słowa św. Pawła: „To żyję już nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus”. Taka wspólnota z Chrystusem odnosi się do tych, którzy żyją 
bez grzechu i są otwarci na Ducha w doświadczaniu obecności Boga w 
nich samych. Chrystologia duchowa mówi więc nam, że możemy w mi- 
steryjny sposób doświadczyć już teraz obecności Boga.

Pragnę także odnieść się do jeszcze jednej pracy Jego Eminencji, 
która zajmuje się „eschatologicznym charakterem Kościoła”. Św. Mak
sym Wyznawca mówi, że Chrystus jest początkiem, środkiem i końcem 
czasów. Wyjaśnienie tego fundamentalnego stwierdzenia chrystologicz
nego jest możliwe przez fakt, że niebo i ziemia stały się przez Chrystusa 
jako Stwórczy Logos na początku dziejów i zostały odnowione przez Niego 
oraz przez Kościół w przebiegu wieków jako Logos Zbawczy oraz staną 
się nowym niebem i nową ziemią przy końcu dziejów, także przez Chrystu
sa. Kościół tworzy więc przestrzeń, w której istnieje nowy świat czasów 
eschatologicznych, przez Ducha Świętego Pięćdziesiątnicy, dzięki cze
mu świat zdąża z Kościołem ku królestwu nowego nieba i nowej ziemi 
końca świata. Bez tej zwycięskiej historii, która zaczyna się wraz ze stwo
rzeniem świata i zakończy wraz ze spełnieniem w Chrystusie i w Kościele 
jako nowe niebo i nowa ziemia, świat nie zostałby uwolniony z panowania 
systemów panteistycznych wraz z ich holistyczną teorią historii, która 
czyni człowieka zależnym od kosmosu. Ta zwycięska historia w Chrystusie 
i w Kościele sprawia, że świat przechodzi przez kolejne epoki kulturowe 
(starożytna, średniowieczna, nowożytna, współczesna) i daje narodziny 
oraz postęp duchowy i kulturowy, naukowy i techniczny, jakie znamy 
dzisiaj.

W świetle ukazanych aspektów, spośród których chciałem zaakcen
tować jedynie znaczące momenty życia i działalności Jego Eminencji, 
można stwierdzić, że M etropolita Warszawy i Całej Polski owocnie
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rozwinął działalność pasterską, teologiczną i kulturową, co czyni Jego 
Eminencję godnym otrzymania tytułu akademickiego doktora honoris 
causa, przyznanego przez Uniwersytet w Białymstoku. Uznanie dorobku 
naukowego Jego Eminencji pozwala sądzić, że godność doktora honoris 
causa będzie nowym impulsem, który pozwoli Jego Eminencji jako 
Zwierzchnikowi Kościoła Prawosławnego w Polsce dalej rozwijać swoją 
wspaniałą działalność dla dobra Kościoła i świata.

Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki
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MICHAŁ PIETRZAK
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

OPINIA
w sprawie nadania Jego Eminencji prof, dr hab. Arcybiskupowi Sawie, 

Metropolicie Warszawy i Całej Polski 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Po odbyciu studiów teologicznych w Prawosławnym Seminarium 
Duchownym oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Jego Emi
nencja Arcybiskup Sawa uzyskał w 1961 roku dyplom magistra teologii 
prawosławnej. Stopień naukowy doktora teologii przyznany Mu został 
przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Belgradzie w 1966 roku. 
Habilitował się w 1978 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej, a tytuł naukowy profesora nauk teologicznych uzyskał w 1990 roku. 
Zdobywane stopnie i tytuł naukowy uzasadniały piastowanie kolejnych 
stanowisk zawodowych, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego 
i aktualnie profesora zwyczajnego. Pełnił różne funkcje w administracji 
Uczelni: Kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej Ch. A. T., prorektora 
tejże Uczelni, aktualnie kierownika Katedry Prawosławnej Teologii 
Dogmatycznej i Moralnej Ch. A. T. oraz Kierownika Katedry Teologii 
Prawosławnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Od rozpoczęcia pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Jego 
Eminencja profesor Arcybiskup Sawa prowadził zróżnicowane zajęcie 
dydaktyczne, wykłady i seminaria z zakresu prawosławnej teologii 
dogmatycznej i moralnej. Był promotorem ponad 40 prac magisterskich 
i 5 prac doktorskich. Opracował recenzje 4 rozpraw habilitacyjnych 
i 8 prac doktorskich.

Dorobek naukowy Jego Eminencji obejmuje 3 monografie i 90 roz
praw naukowych z dziedziny teologii dogmatycznej i pastoralnej, historii 
Kościoła prawosławnego, powszechnego i polskiego oraz prawosławnego 
prawa małżeńskiego. Osobno, jako ważne osiągnięcie dogmatyczne, 
należy wymienić podręcznik do nauki religii prawosławnej. Ten różno
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rodny tematycznie zestaw opracowań stał się przedmiotem wielu analiz 
i jednocześnie uzyskiwał wysokie oceny zarówno recenzentów w prze
wodach naukowych, jak i w czasopismach teologicznych. O poziomie 
naukowym tych opracowań świadczą także liczne odwołania się do Jego 
ustaleń, ocen i wniosków.

Szczególną uwagę specjalistów zwracająprace dotyczące eklezjologii 
prawosławnej. Traktują one Kościół jako rzeczywistość ziemsko-escha- 
tyczną. Kreślą wizję Kościoła jako historycznie ukształtowanej wspólnoty, 
której celem jest kształtowanie człowieka przyjmującego wartości wska
zane przez Chrystusa. Wśród osiągnięć naukowych Jego Eminencji 
wyróżnić należy monografię Prawosławne pojmowanie małżeństwa (1994 rok). 
Rozważa w niej różne aspekty małżeństwa, którego efektem jest założenie 
rodziny, widzi jej zagrożenia ze strony szybko zmieniającej się rzeczy
wistości, ale wskazuje też przesłanki jej trwałości, tkwiące przede wszystkim 
w zdrowych zasadach moralnych.

Jego Eminencja uczestniczy od chwili przyjęcia święceń kapłań
skich w życiu organizacyjnym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego. Piastował różne funkcje kościelne, wśród nich Rektora 
Prawosławnego Sem inarium  Duchownego z siedzibą w Jabłecznej 
w latach 1974-1979, łącząc ją  ze stanowiskiem przeora tamtejszego klasz
toru św. Onufrego. Sakrę biskupią uzyskał w 1979 roku, a w 1981 roku 
objął stanowisko ordynariusza Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdań- 
skiej. W latach 1993-1998 piastował stanowisko Prawosławnego Ordy
nariusza Polowego Wojska Polskiego. W 1998 roku został wybrany przez 
Święty Sobór Biskupów Metropolitą Warszawy i Całej Polski.

Jego Eminencja przywiązuje duże znaczenie do utrzymywania 
dobrych stosunków z innymi Kościołami w Polsce, wspierając działal
ność Polskiej Rady Ekumenicznej jako jej wieloletni Wiceprezes oraz 
współpracując w Komisji Mieszanej Katolicko-Prawosławnej do Spraw 
Dialogu Teologicznego. Rozwija różnorodne formy współpracy z innymi 
Kościołami prawosławnymi w Europie. Składa liczne wizyty zagranicą 
i zaprasza Zwierzchników Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych 
do Polski. Kształtuje korzystny w odbiorze społecznym wizerunek Pol
skiego Kościoła Prawosławnego uczestnicząc w obchodach ważnych 
w życiu narodowym i państwowym rocznic bądź pełniąc funkcje człon
kowskie w różnych Komitetach Honorowych.
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Całokształt dotychczasowych i różnorodnych osiągnięć Jego Emi
nencji uzasadnia w sposób przekonywujący nadanie Mu przez Uniwersytet 
w Białymstoku tytułu doktora honoris causa. Moją opinię wspierają 
następujące przesłanki: wartościowy wkład w rozwój prawosławnej teo
logii dogmatycznej i pastoralnej, efektywna prawie 40 letnia praca dy
daktyczna, z poświęceniem i troską wykonywana praca duszpasterska 
i organizacyjna w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, 
docenianie dialogu ekumenicznego realizowanego w skali krajowej i mię
dzynarodowej, inicjowanie i utrzymywanie korzystnej dla obu stron 
współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami państwowymi. A z tytułu 
moich osobistych kontaktów z Szanownym Doktorantem pragnę także 
wskazać na liczne osobiste przymioty, z których najwyżej cenię chrześci
jańską życzliwość wobec człowieka. Pragnę też dodać, że nadanie Jego 
Eminencji doktoratu honoris causa zwiększy autorytet Uniwersytetu 
w bardzo licznym środowisku ludności prawosławnej Białostocczyzny.
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KS. METROPOLITA SAWA (HRYCUNIAK)

PRZEMÓWIENIE PO OTRZYMANIU 
TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

Magnificencjo, Wysoki Senacie,
Ekscelencje, Bracia Kapłani,
Czcigodni Państwo!

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Magnificencji i Wysokie
mu Senatowi za to zaszczytne wyróżnienie, jakie mnie spotkało ze strony 
Uniwersytetu w Białymstoku, za nadany tytuł doktora honoris causa.

Jest to wyróżnienie i zaszczyt nie tylko dla mnie, ale także dla wszyst
kich wiernych Kościoła prawosławnego, szczególnie z regionu podlaskiego. 
Oznacza to, że praca Kościoła prawosławnego na tutejszym terenie posiada 
swoje wymowne znaczenie. Jest on obecny na tej ziemi od zarania historii, 
a jego wierni niestrudzenie pracowali i pracują dla dobra tej ziemi. Także 
siedemnaście lat mojego produktywnego życia upłynęło właśnie tutaj. To 
tutaj zostawiłem owoce swojego dojrzałego, twórczego życia.

Stara maksyma głosi Maior Deus corde nostro - Bóg jest większy niż 
nasze serce. Tym stwierdzeniem wskazuje się miejsce każdemu chrześci
janinowi. Tajemnica, której służymy, jest większa niż my sami. To ochrania 
nas przed tym, byśmy o sobie myśleli wyniośle. Mamy obowiązek uka
zywać Większego. To On rozbudza wciąż nowe oczekiwania i odnawia 
naszą siłę, naszą pracę.

W swoim życiu, które poświeciłem Kościołowi Chrystusowemu 
i narodowi czyniłem to, co według Ewangelii powinienem właśnie uczynić: 
bowiem sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, 
uczyniliśmy (Łh 17, 10).

Jeśli z mojej pracy coś wynikło i zostało docenione w tej uczelni, 
przyjmuję to z pokorą i wdzięcznością. Dziękuję Bogu i ludziom.
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Szanowni Państwo!
Weszliśmy w XXI wiek, cechą którego staje się potrzeba utrzymania 

różnorodności w jedności. Źródłem, z którego uczniowie Chrystusa czer
pią swe soki życiowe, jest Jezus Chrystus. To On mówi: kto mnie widział, 
widział Ojca {J 14, 9). W słowach tych zawarty jest wzór jedności dla 
wszystkich. Nikt inny, jak  tylko Duch Śwęty, stanowi jedność i spo
tyka poznającego człowieka pod postacią triadyczną.

Jezus wybrał dwunastu apostołów na swoich najbliższych współpra
cowników. Dla nich dwunastu nie było wcale czymś oczywistym utrzy
manie jedności w niezmiennej postaci. Święte Ewangelie pokazują nam 
o sporach i rywalizacjach między apostołami, należącymi do różnych 
typów osobowości ludzkiej. Jest to swoisty porządek rzeczy panujący we 
wszechświecie. Jedność nie jest stanem statycznym i stabilnym, lecz znaj
duje się w stanie dynamicznej równowagi. Dlatego też jedności należy 
nieustannie poszukiwać od nowa. Jedność jest procesem stale nowym. 
Inaczej jedność jest rezultatem tego, że różnorodne i przeciwstawne sobie 
siły oddziałują wzajemnie na siebie. Rozwój tej różnorodności trwa. Jej 
musimy poddawać się wszyscy, chrześcijanie i cała ludzkość. Szczegól
nie ważne jest to na tym przygranicznym terenie. Sprawie tej codziennie 
służy Uniwersytet w Białymstoku. Dlatego też obecnie pragnę zwrócić 
Państwa uwagę na jego rolę na wschodnim pograniczu.

Współczesny Białystok należy do szybko rozwijających się ośrod
ków akademickich w kraju. Od większości miast akademickich różni się 
tym, że dopiero od dwóch pokoleń tworzono w mieście szkolnictwo wy
ższe i własne środowisko naukowe. Od lat pięćdziesiątych powstawały 
nowe uczelnie, kierunki studiów, sukcesywnie zwiększała się liczba stu
dentów i pracowników naukowych. Od 1950 roku działa Akademia 
Medyczna, początkowo Akademia Lekarska. Rok później powołano do ży
cia Wyższą Szkołę Inżynieryjną, przekształconą następnie w Politechnikę 
Białostocką. Trzecim ośrodkiem akademickim, który powstał w Białym
stoku w oparciu o Studium Nauczycielskie była Filia Uniwersytetu War
szawskiego. Oprócz wymienionych działają na terenie miasta Wyższa 
Szkoła Teatralna (Wydział Lalkarski) i Filia Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie. Do tej liczby należy dodać powstałe uczelnie prywatne, 
które na poziomie licencjackim i magisterskim kształcą kilkanaście tysięcy 
studentów. Na naszych oczach rozwijało się własne środowisko naukowe.
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Wyrazem jego dojrzałości stało się przekształcenie Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Uniwersytet w Białymstoku w 1997 roku.

Wzrastająca liczba absolwentów naszej uczelni daje najlepszą gwa
rancję na naukowy i kulturalny rozwój całego regionu.

Położenie Białegostoku predestynuje to miasto, naszą uczelnię, do 
odgrywania większej roli w życiu kraju i tego regionu Europy. Białystok 
jest położony na zróżnicowanym pograniczu wyznaniowo-narodowym, 
na styku dwóch cywilizacj, bizantyjsko-słowiańskiej i łacińskiej. Pas 
owego pogranicza w przeszłości był obiektem szczególnego zaintereso
wania wielu mieszkających w tej części Europy narodów. Historycy wielo
krotnie zwracali uwagę na ostrą rywalizację o Podlasie, ziemię położoną na 
szlaku między Krakowem a Wilnem, między Warszawą a Grodnem. 
Mieszkańcy tego regionu musieli uczestniczyć w wielkich wydarzeniach 
politycznych o charakterze ogólnokrajowym. W dniu dzisiejszym jakże ak
tualnym pytaniem staje się wkład naszych przodków w życie naukowe 
kraju. Wiadomym jest, że jednym z pierwszych rektorów odnowionej przez 
Władysława Jagiełłę Akademii Krakowskiej został wybrany Jan, syn księ
cia drohickiego Buławta, wnuk Kiejstuta. Wspomniany Jan od 1390 roku 
był członkiem kapituły krakowskiej. Znany był ze swej uczoności w dzie
dzinie teologii. Podlasianin, wykształcenie swe zdobył w Uniwersytecie 
Karola w Pradze. Przy Uniwersytecie Karola w Pradze działało Kole
gium Litewskie, w którym kształcili się studenci pochodzący z Litwy 
i Rusi. Doświadczenia praskie zostały przeniesione przez rektora Jana do 
Krakowa. Podlaski ośrodek uniwersytecki na najstarszej polskiej uczelni 
ma swoiste znaczenie, bowiem ukształtował rolę Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wobec ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w następnych stuleciach.

Wśród kilkuset udokumentowanych imion osób z Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, przebywających na studiach w Akademii Krakowskiej 
w XV i XVI wieku, liczne było grono studentów z Podlasia i ziem sąsiednich. 
Z tego grona należy wymienić bakałarza Bartłomieja Rączkę z Mielnika 
(1485), Walentyna Kucharskiego, Wawrzyńca Międzyleskiego i Jana 
z Domanowa Domanowskiego. Ten ostatni został przed 1563 rokiem bi
skupem żmudzkim i był twórcą kodyfikacji praw Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w 1566 roku (II Statut Litewski). W połowie XVI wieku 
około 109 studentów Akademii Krakowskiej pochodziło z województwa 
podlaskiego. Uczelnię krakowską ukończyło kilku przedstawicieli rodziny
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Raczkowiczów, tak blisko związanej ze wczesnymi dziejami Białegosto
ku. Działalność absolwentów Akademii Krakowskiej i innych uczelni 
doprowadziła do rozwoju życia gospodarczego i kulturalnego Podlasia. 
Jakże wielkie znaczenie miała działalność założonych przez nich szkół. 
W dobrach radziwiłłowskich działały równocześnie szkoły katolickie, 
prawosławne, protestanckie i żydowskie. Elity ówczesnego społeczeń
stwa korzystały z dostępu do literatury i sztuki. Największa biblioteka na 
Podlasiu znalazła się na zamku królewskim w Tykocinie, którą opiekował 
się sekretarz Zygmunta Augusta, prozaik Łukasz Górnicki. W procesie 
rozwoju kultury na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego dużą rolę 
odegrały ówczesne elity litewsko-ruskie. Wielkim osiągnięciem było zało
żenie przez Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” drukami w Brześciu, która 
wydała w polskim przekładzie Biblię w 1563 roku. Druk ten spowodował 
rozwój sztuki drukarskiej. Rola polityczna senatorów prawosławnych była 
znacząca. Prawosławnym dygnitarzom litewsko-ruskim przypadła rola 
kreowania i realizowania wschodniej polityki Rzeczypospolitej. Prawo
sławne korzenie miały tak znakomite rody jak Buczaccy, Chodkiewicze, 
Tyszkiewicze, Massalscy, Olelkowicze, Pacowie, Puzynowie, Wiśniowieccy, 
Zasławscy, Zbarascy i wiele innych. To z ich inspiracji Szwajpolt Fioł 
utworzył w 1491 roku w Krakowie dla potrzeb Kościoła prawosławnego 
drukarnię cyrylicką. Jego dzieło kontynuował pochodzący z Połocka bia
łoruski humanista Franciszek Skoryna, który w latach 1517-1519 wydał 
w Pradze pierwszą Biblię w języku staroruskim. Patronat wybitnego pra
wosławnego magnata Grzegorza Chodkiewicza umożliwił uruchomienie 
w jego rodzinnej rezydencji w Zabłudowie drukami słowiańskiej. Dwaj 
drukarze, Piotr Mścisławiec i Iwan Fedorow, wydali w 1569 roku Ewan
gelie Uczitielnoje, stanowiącą zbiór religijnych nauk pomocniczych do 
poznania tekstów biblijnych. Ewangelia zabłudowska ukazała się w dwana
ście lat po Postylii Mikołaja Reja i na cztery lata przed wydaniem Postylii 
Jakuba Wójka.

Duże znaczenie w rozwoju oświaty i kultury odegrała magnateria 
i bractwa prawosławne. Szczególną rolę w tym procesie odegrał książę 
Konstanty Ostrogski (1527-1609), wojewoda kijowski, fundator licznyeh 
szkół prawosławnych, cerkwi i klasztorów. Ten wybitny magnat prawo
sławny planował przeniesienie do wołyńskiego Ostroga siedziby patriar
chatu z Konstantynopola. W swej rodowej rezydencji powołał do życia
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w 1580 roku słynną Akademię prawosławną z drukarnią. Drukarnia ta 
wydała rok później Biblię ostrogską, która była największym przedsię
wzięciem wydawniczym w Kościele prawosławnym w tym czasie1. Dru
karnie pracujące na potrzeby Cerkwi uruchomione zostały we Lwowie, 
Wilnie i w wielu innych miejscowościach. W Wilnie działała oficyna wy
dawnicza braci Mamoniczów, a po ich przystąpieniu do unii rozpoczęły 
pracę drukarnia bractwa Świętego Ducha i typografia Bogdana Ogińskie
go w Jewiu. We Lwowie szczególne znaczenie posiadała oficyna bractwa 
stauropigialnego, działająca do początków XIX wieku. Drukarnie cyrylic- 
kie miały w założeniu ich fundatorów pomóc w upowszechnianiu tekstów 
liturgicznych, duchem odpowiadających Prawosławiu. Drukarnie były 
jedną z prób reform w Cerkwi prawosławnej i świadczyły o wzroście 
świadomości religijnej społeczności ruskiej. Owe typografie najczęściej 
były prowadzone przez bractwa cerkiewne, mocno osadzone w środowisku 
prawosławnego mieszczaństwa. Bractwa, pełniące funkcje zbiorowego 
ktitora w Cerkwi, stały się główną siłą wpływającą na odnowienie życia 
intelektualnego duchowieństwa i wiernych.

Do tradycji podlaskich oficyn wydawniczych nawiązywała drukar
nia monasteru supraskiego. Monaster supraski, najbardziej wysunięty na 
zachód prawosławny ośrodek klasztorny, przekształcił się w drugiej po
łowie XVI wieku w centrum kulturowe o znaczeniu ogólnosłowiańskim. 
Monaster supraski utrzymywał ścisłe kontakty z czołowymi ośrodkami 
życia religijnego w kraju i zagranicą, z Kijowem, Moskwą, Serbią, Buł
garia i Grecją. Dzięki tym kontaktom w klasztorze został skoncentrowany 
dorobek kulturowy wielu narodów. Ławra supraska stała się ośrodkiem 
myśli teologicznej. Oddziaływanie kultur narodów wschodniosłowiań- 
skich i bałkańskich uwidoczniło się na terenie klasztoru w zbiorach 
biblioteki klasztornej, architekturze i malarstwie ikonograficznym. Inwen
tarz biblioteki klasztornej z 1557 roku wymienia około 200 rękopiśmien
nych i drukowanych ksiąg. W 1645 roku było ich już 587. Wśród rękopisów 
znajdowała się Czetija Minieja pochodząca z początków XI wieku2. Ten 
najstarszy znany na ziemiach polskich zabytek piśmiennictwa cyrylickie- 
go został przywieziony do Supraśla w 1582 roku przez patriarchę serb
skiego Gabriela. Zbiory biblioteki klasztornej wskazują, że na Podlasiu 
funkcjonował ośrodek zakonny o znaczeniu ogólnosłowiańskim, kumu
lujący osiągnięcia kulturowe z różnych dziedzin i promieniujący na całą
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Rzeczypospolitą i kraje sąsiednie. Do tych wielkich kulturowych tradycji 
podlaskich nawiązywała drukarnia monasteru supraskiego. Od 1695 roku 
do początku XIX wieku supraska oficyna wydawnicza tłoczyła druki cy- 
rylickie i łacińskie, księgi ruskie i polskie, kalendarze i literaturę piękną, 
prace naukowe i podręczniki. Drukowano więc w Supraślu traktat poli
tyczny Stanisława Staszyca Przestrogi dla Polski i utwór literacki Jona
thana Swifta Podróże kapitana Gulliwera. W sumie ukazało się ponad 
228 tytułów, rozpowszechnianych po całej Rzeczypospolitej.

Najlepszym wskaźnikiem określającym rolę Kościoła prawosławnego 
w społeczności w Rzeczypospolitej jest fakt upowszechniania wśród wy
znawców „wiary greckiej” piśmiennictwa. Znajomość pisma była niemal 
powszechna wśród warstw posiadających i społeczności miejskiej już 
w XII-XIII wieku. Gdy do tego dodamy znajdowanie się w obiegu ponad 
50 tysięcy ksiąg liturgicznych3, możemy sobie uświadomić bogactwo du
chowe ówczesnego społeczeństwa, znacznie lepiej wykształconego od 
swych sąsiadów. Największe osiągnięcia myśli prawniczej zostały zawarte 
w opracowanych i wydanych statutach litewskich (1529, 1566, 1588). 
Ten zebrany zbiór prawa zwyczajowego zawierał wiele elementów pra
wodawstwa cerkiewnego. Statuty były rezultatem upowszechniania się 
myśli renesansowej wśród Rusinów. Te osiągnięcia kulturalne mogły być 
uzyskane wyłącznie dzięki wykształconym ówczesnym elitom. Pod wpły
wem wykształconych elit rozwijała się architektura sakralna, malarstwo 
ikonograficzne, śpiew i piśmiennictwo. Rolę kronik i latopisów ruskich 
rozumiał Maciej Stryjkowski, pisząc w Kronice Polskiej: „przeto Litwinie, 
bracie, nie zajrzysz też Rusi, gdyż są nie mniej sławni, zeznać każdy musi, 
bez nich ty porządku spraw swych nie możesz wiedzieć, gdyż ruscy 
w swych państwach z dawna zwykli siedzieć, mają starsze świadectwa: 
Litwa zaś z nich rosła”4.

Ówczesne wykształcone elity społeczne wpływały w istotny sposób 
na religijność i obyczaje mieszkańców całej Rzeczypospolitej. Kultura 
łacińska i bizantyjska, tak głęboko przesiąknięta wartościami religijnymi, 
miała swoje odbicie w dziedzictwie cywilizacyjnym Rzeczypospolitej. 
Jakże wymowny jest fakt, że w katolickiej Polsce rozwijał się kult 
bizantyjskiej ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Sztuka cerkiewna wy
warła duży wpływ na budownictwo sakralne w Polsce. Kaplica Świętej 
Trójcy na zamku lubelskim z bizantyjskimi freskami stanowi syntezę

36



kultur bizantyjsko-ruskiej i łacińskiej. Podobne syntezy kultur znajdujemy 
w wystroju cerkwi w soborze Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie 
w Supraślu. Poprzez upowszechnienie się kultury bizantyjskiej zostało 
wzbogacone dziedzictwo kulturowe i duchowe całej Rzeczypospolitej.

Ogromny wkład ludności Podlasia w tworzenie tego dziedzictwa 
kulturowego wynikał również z rozwoju szkolnictwa w dobie renesansu 
i baroku. Nadal na zachodnie obszary Wielkiego Księstwa Litewskiego 
promieniowała Akademia Krakowska i ufundowana w 1579 roku Akade
mia Wileńska. Dzięki tym obu uczelniom ożywiły się kontakty kulturalne 
z Europą Zachodnią i innymi regionami kontynentu. Akademia Wileńska 
stała się głównym ośrodkiem oddziaływania kulturowego na ziemie bia
łoruskie, litewskie i Podlasie. W ten sposób spełniły się oczekiwania Stefa
na Batorego wobec uczelni wileńskiej, który fundując uzasadnił potrzebę 
jej powołania następująco: „Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami, że 
nasza ojczyzna, mianowicie Wielkie Księstwo Litewskie, prowincja wśród 
innych znaczna, ludna zasobna i obfita w dobre talenty i bogata we wszyst
kie inne rzeczy, odczuwa ten dotkliwy brak, że nie posiada żadnych szkół 
ani kolegiów, w których ku chwale Boga Wszechmogącego i na pożytek 
tejże Rzeczypospolitej wykładano publicznie dobre nauki, i gdzie mogłaby 
się kształcić młodzież, a ludność zdobywać cnotę i oświatę. Nie wszyscy 
choć z natury zdolni i obdarzeni bystrym sądem mogą zdobyć się na koszty 
podróży do innych krajów i szkół, by wypielęgnować swoje talenty”.

W wieku oświecenia szczególny patronat nad szkolnictwem i kulturą 
odgrywał mecenas prywatny najświatlejszych magnatów. Anna z Sapie
hów Jabłonowska i Jan Ksawery Branicki uczynili ze swych rezydencji 
promieniujące centra kultury. Zbiory biblioteczne w Siemiatyczach sta
nowiły podstawę do pracy naukowej wybitnego przyrodnika i botanika 
księdza Krzysztofa Kluka. Podlasie w niczym nie odstawało w rozwoju 
gospodarczym i kulturalnym od innych regionów kraju. Podobnie było 
w późniejszym okresie. Poczynając od wielkich dokonań naukowych 
pochodzących z Podlasia Piotra Bobrowskiego i Konstantego Charłamo- 
wicza a kończąc na światowej sławie Ludwiku Zamenhofie, twórcy espe
ranto, należy podkreślić ogromny wkład przedstawicieli tego regionu w 
rozwój nauki i kultury.

Tak jak niegdyś Akademia Krakowska, tak dziś Uniwersytet w Bia
łymstoku staje się ważnym centrum intelektualnym, propagującym różne
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dziedziny nauki w regionie północno-wschodnim kraju i dawne ziemie 
Rzeczypospolitej. Owa rola naszej uczelni w popularyzacji nauki pol
skiej, wartości humanistycznych i chrześcijańskich, wobec wschodnich 
sąsiadów nie powinna być kwestionowana. Mamy ogromny dług histo
ryczny wobec wschodnich sąsiadów i zaniechanie pełnienia tej misji uczelni 
wypaczałoby sens jej istnienia. To wielkie wezwanie dla całej społeczności 
akademickiej. Już z przypomnianych wyżej kilku faktów historycznych 
wynika, że mamy dobre tradycje w propagowaniu nauki i korzystaniu 
z cywilizacyjnego dziedzictwa Wschodu i Zachodu. Musimy temu zadaniu 
sprostać. Do aktywnej postawy wobec problematyki wschodniej wzywał 
naszą społeczność akademicką pierwszy doktorant honoris causa Uniwer
sytetu w Białymstoku, niedawno zmarły ś. p. Jerzy Giedrojć. Uczelnia 
musi być otwarta na specyfikę i bogactwo kulturowe regionu. Uczelnia 
powinna podejmować tematy badań pogranicza wielo wyznaniowego 
i wielo kulturowego. Otwartość połączona z rzetelnością badań nauko
wych winna charakteryzować pracowników tej uczelni.

Tradycje wielkich uniwersytetów podkreślają, aby w programach studiów 
akademickich znalazło się miejsce na studia teologiczne. Studia teolo
giczne, zwłaszcza tu, w Białymstoku, w regionie wyznaniowo mieszanym 
mają szczególne znaczenie. Studia nad teologią Kościoła katolickiego 
i prawosławnego posiadają ważny wymiar ekumeniczny, poznawczy i będą 
wyrażać specyfikę uczelni. Uczyniliśmy wielki krok w tym kierunku. Od 
dwóch lat działają Katedry Teologii Prawosławnej i Katolickiej. Ich dzia
łalność przynosi wymierne efekty dydaktyczne i naukowe. Aby dać moż
liwość chętnym odbycia studiów teologicznych potrzebne jest powołanie 
oddzielnego kierunku, w perspektywie Wydziału Teologicznego. Powo
łanie takiej jednostki spowoduje, że Uniwersytet w Białymstoku będzie 
posiadał wszystkie kierunki studiów akademickich, włącznie z tym naj
starszym -  teologicznym.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję jego Magnificencji i Senatowi. Gorąco 
dziękuję recenzentom, za ich ocenę mojej pracy. Dziękuję serdecznie 
wszystkim obecnym uczestnikom dzisiejszej uroczystości i wszystkim, 
którzy nadesłali swe gratulacje.

1 Proponuję najnowsze opracowanie T. Kempy: Konstanty Wasyl 
Ostrogski, wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997.
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2 Kodeks supraski, najstarszy zabytek piśmiennictwa cyrylickiego, 
został wydany w formie reprintu w Bułgarii: Supraslski iii Retkow sbor- 
nik, Sofia 1982, I-II, opracowanie i wstęp J. Zaimowa i M. Kopaldo; por. 
A. Mironowicz, Kodeks supraski, „Białostocczyzna” 1988, nr 1(9), s. 1-
3.

3 J. Kłoczowski, Cywilizacja bizantyjsko-slowiańska, [w:] Chrześci
jaństwo na Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XV1I w.), pod 
red. J. Kłoczkowskiego, Kraków 1997, s. 95.

4 M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi 
Kijowskiej, Moskiewskiej, Siewierskiej, Wolhinskiej i Podolskiej.., wyd. 
G. L. Glucksberg, Warszawa 1846,1, s. 219.
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LISTY GRATULACYJNE 
OTRZYMANE PRZEZ 

JEGO EMINENCJĘ 
KSIĘDZA METROPOLITĘ SAWĘ
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Przesłanie Ryszarda Kaczorowskiego, 
b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rezydującego w Londynie 

na uroczystości wręczenia dyplomu 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku 

Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie 
Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski 

w dniu 8 czerwca 2001 roku

Eminencjo Księże Arcybiskupie Metropolito,
Magnificencjo, Panie Rektorze,
Szanowni Państwo,

Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie wyjątkowe nie tylko w 
dziejach Uniwersytetu w Białymstoku ale i Kościoła 
Prawosławnego w Polsce. Nadanie doktoratu Honoris Causa 
Uniwersytetu w Białymstoku Jego Eminencji Wielce 
Błogosławionemu Sawie Prawosławnemu Metropolicie 
Warszawskiemu i Całej Polski jest podkreśleniem Jego 
życzliwości dla powstającego Uniwersytetu i wyrazem uznania 
dla całej społeczności prawosławnej za jej udział w budowaniu 
naszej wspólnej Ojczyzny.

Jest to także niezmiernie ważny element porozumienia 
i wspólnego działania w niełatwej drodze do nowej Europy.

Eminencjo Księże Arcybiskupie, proszę przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia, by Bóg Wszechmogący obdarzył Go 
długim życiem i pozwolił by z Jego doświadczenia, mądrości 
życiowej i głębokiej wiedzy mógł korzystać Uniwersytet naszego 
Miasta.

56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68





70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83





85



86



87



88



BISKUP PROF. WIKTOR WYSOCZAŃSKI
ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO W R.P.

UL Balonowa 7 - 02-635 WARSZAWA -  tel/fax (0-22) 848-46-17

L.dz. 142/Z/V/2001 Warszawa, dnia 08.06.2001

Jego Eminencja
Arcybiskup S A WA
Metropolita Warszawski i całej Polski
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
W a r s z a w a

E m i n e n c j o ,

Dziękuję za zaproszenie, dzięki któremu mam zaszczyt 

uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości promocji na doctora honoris 
causa Uniwersytetu Białostockiego.

Z tej okazji wyrażam tu Eminencji w imieniu własnym i jako 

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego szczere gratulacje 

i najserdeczniejsze życzenia. Czynię to z największą przyjemnością 
i sympatią, gdyż znamy się od dziesiątków lat i jesteśmy związani 
przyjaźnią i tą samą posługą jako nauczyciele akademiccy 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jako biskupi 

pasterze Ludu Bożego oraz jako piastujący z wyboru Kościelnych 

Synodów Zwierzchnictwo nad naszymi Kościołami w Polsce. 

Współpracujemy i działamy od lat w Zarządzie i Prezydium Polskiej 

Rady Ekumenicznej w zakresie kontaktów ekumenicznych z różnymi 

Kościołami Chrześcijańskimi i związkami religijnymi oraz prowadzimy 

w Polsce szeroko zakrojoną działalność dydaktyczno-charytatywną 
i edukacyjną przez różne Komisje i Zespoły.
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Osobowość Waszej Eminencji i Jego działalność jako 

duszpasterza, profesora teologa na Uczelni obywatela oraz ekumenisty

0 otwartym sercu znana jest nie tylko w Kraju, ale i za granicą. Dlatego 

Eminencja cieszy się ogólną sympatią i ma wielu szczerze oddanych 

przyjaciół. Umiłowanie Spraw Bożych, Kościoła Chrystusowego, 

Ojczyzny oraz szerzenie Ewangelii w duchu prawdy i miłości są 

fundamentem działalności i posługi Waszej Eminencji.

To sprawia, że Eminencja jest dostrzegany i nagradzany nie 

tylko w odwzajemnieniu uczuć, ale i przez odznaczenia i wyróżnienia 

kościelne, państwowe, jak i naukowe.

Jak uważam, to wszystko było motywacją dla Senatu 

Uniwersytetu Białostockiego przyznania Waszej Eminencji doktoratu 

honorowego przez tę Uczelnię.

W gratulacjach i życzeniach dołączam się do moich 

przedmówców, jak i tych, którzy je nadesłali na ręce Waszej Eminencji.

Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny darzy 

Waszą Eminencję wszelkimi łaskami i zdrowiem oraz błogosławi 

w dalszej owocnej posłudze arcypasterskiej, dydaktycznej

1 ekumenicznej dla dobra wszystkich ludzi i wszystkich społeczności.

Szczęść Boże, Eminencjo!

AD MULTOS ANNOS.
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Prot. dr tab. W ładysław A. SERCZYK 
ul. Daliowa 48 

35-604 RZESZÓW Rzeszów, w czerwcu 2001 roku

Jego Eminencja
Wielce Błogosławiony S a w a
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku
B i a ł y s t o k

Eminengo !

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o nadaniu Jego Emineng'i przez 
mój niegdysiejszy Uniwersytet, z którym nadal wiążą mnie serdeczne związki, 
doktoratu honoris causa.

Powstawaniu tej Uczelni oraz Jej nieustannemu rozwojowi towarzyszyło 
zawsze życzliwe współdziałanie Jego Eminencji. Późniejsze zezwolenie na 
utworzenie Katedry Teologii Prawosławnej i łaskawe osobiste objęcie Jej 
kierownictwa raz jeszcze udokumentowało przychylność okazywaną 
Uniwersytetowi w Białymstoku.

Otrzymany doktorat honoris causa, najwyższa godność akademicka, którą 
może ofiarować Uniwersytet, stanowi zasłużone zwieńczenie wysiłków Jego 
Eminencji podjętych na rzecz Uczelni a także -  dobra nauki polskiej.

Przekazując swoje gratulacje, łączę się z wszystkimi życzliwymi, wspólnie z 
Eminengą przeżywającymi Jego radość.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Władysfew A. Serczyk ·
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