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ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LX zeszyt 2 9 2012

DOROTA WEREDA

„BO HONOR TWÓJ BISKUPI,
ZASZCZYTEM JEST PRZEŚWIETNEJ FAMILII SZEPTYCKICH”.

INICJATYWY BISKUPÓW CERKWI UNICKIEJ
Z RODZINY SZEPTYCKICH PODNOSZ HACE PRESTIZI RODU

W XVIII WIEKU*

Z Szeptyckich, jednej z najstarszych bojarsko-szlacheckich rodzin miejsco-
wych na tzw. Rusi Czerwonej, w XVIII w. wywodzi[o sieH czterech hierar-
chów unickiej metropolii kijowskiej. Biskupami diecezji lwowskiej byli Barla-
am Bazyli (1710-1715), Atanazy Antoni (1715-1746), Ludwik Leon (1748-
1779). Biskupem przemyskim by[ Atanazy Andrzej (1762-1779). Dwóch hie-
rarchów z rodu Szeptyckich osi HagneH[o najwyzIsz Ha godność w Cerkwi unickiej
obejmuj Hac urz Had metropolity: Atanazy Antoni Szeptycki w 1727 r. zosta[
wybrany koadiutorem przez metropoliteH Leona KiszkeH, a nasteHpnie po jego
śmierci obj Ha[ metropolieH (1728-1746). Ludwik Leon Szeptycki by[ koadiuto-
rem metropolity Filipa Felicjana Wo[odkowicza od 1763 r., a nasteHpnie me-
tropolit Ha (1778-1779). Wielokrotny wybór cz[onków rodziny Szeptyckich na
eksponowane stanowiska w Cerkwi unickiej świadczy o uznaniu w kreHgach
cerkiewnych i o duzIym poczuciu konsolidacji w gronie rodzinnym.
Jednog[ośny wybór Barlaama Szeptyckiego, bazylianina z klasztoru

w Uniowie, przez zebranych na soborze elekcyjnym przedstawicieli ducho-
wieństwa i wiernych diecezji lwowskiej, w trudnych czasach percepcji idei
unii, świadczy o znacz Hacym autorytecie w lokalnych środowiskach oraz zaufa-
niu wobec jego osoby Stolicy Apostolskiej i w[adz unickiej metropolii kijow-
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skiej. Decyduj Hac sieH na wybór biskupa wywodz Hacego sieH z Cerkwi prawo-
s[awnej z pewności Ha uwzgleHdniano z[ozIon Ha sytuacjeH. Barlaam Szeptycki jako
archimandryta klasztoru w Uniowie z[ozIy[ publicznie katolickie wyznanie
wiary 21 marca 1681 r. podczas sejmu i powtórzy[ je w kaplicy królewskiej
na Zamku w Warszawie wraz z biskupami: lwowskim Józefem Szumlańskim
i przemyskim Innocentym Winnickim1. Wydaje sieH, zIe czynnikiem w znacz Ha-
cym stopniu decyduj Hacym o wyborze Barlaama Szeptyckiego by[y jego relacje
z miejscow Ha spo[eczności Ha i pozycja w lokalnych strukturach spo[ecznych.
Metropolita Jerzy Winnicki, rekomenduj Hac go jako „w województwie naszym
posapi Ha y colligaci Ha s[yn Hacego”, odwo[ywa[ sieH do uwarunkowanej powino-
wactwem i pokrewieństwem przynalezIności rodu Szeptyckich do miejscowych
elit (21 stycznia 1710 r.)2. Uznanie dla Szeptyckich by[o zas[ug Ha antenatów.
Ojciec hierarchy Aleksander Zachariasz, miecznik przemyski i seHdzia kapturo-
wy, znany by[ z zaangazIowania w zabiegi o prawa polityczne dla wiernych
Kościo[a Wschodniego. Podczas bezkrólewia po Janie Kazimierzu zdecydowa-
nie upomina[ sieH w imieniu szlachty wszystkich województw i ziem ruskich
o „równouprawnienia obrz Hadku i praw politycznych ruskiej szlachcie s[uzI Ha-
cych”3. Źróde[ autorytetu rodziny Szeptyckich nalezIy równiezI poszukiwać
w uznaniu zas[ug dla lokalnej spo[eczności. Barlaam Szeptycki w Uniowie
w[asnym kosztem wybudowa[ murowany klasztor, siedzibeH archimandryty
i odbudowa[ cerkiew. Zabudowania wyposazIy[ w wodoci Hag, otoczy[ murem
i wa[ami, nadaj Hac im charakter twierdzy, która opiera[a sieH najazdom tatar-
skim, s[uzI Hac obronie chroni Hacych sieH tam okolicznych mieszkańców4. Cz[on-
kowie rodu zas[uzIyli sieH w czasie kampanii wojennych prowadzonych przez
Jana Sobieskiego. Bazyli, brat Atanazego Szeptyckiego, uczestniczy[ w bitwie
pod Wiedniem5. Zas[ugi rodziny na polach wojennych i uzyskany przez Bar-
[aama Szeptyckiego autorytet przyczyni[y sieH do nadania mu 24 maja 1713 r.,
po śmierci starosty goszczyńskiego Józefa Tar[y, honorowego dowództwa
chor Hagwi pancernej w wojsku narodowym6.

1 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Cypriani Zochovskyj, Leonis Slubicz

Zalenskyj, Georgii Vynnyckyj 1674-1713, coll. P. Athanasius G. Welykyj, Romae 1958, s. 67.
2 m. E 8 @ R 4 : b F, E@$@D4 9\&4&F\8@p ^B"DNnp XVI-XVIII FH., 9\&i& 2006, s. 124-125.
3 ZFota ksieGga szlachty polskiej przez Teodora ZJychlińskiego, t. I, Poznań 1879, s. 307.
4 TamzIe.
5 A[dam] P [eH s k i], Szeptycki Bazyli, w: Encyklopedia Kościelna, t. XXVII, wyd.

M. Nowodworski, Warszawa 1904, s. 517.
6 Jul.[ian] B. [B a r t o s z e w i c z], Szeptycki Barlaam, w: Encyklopedyja powszechna,

t. XXIV, Warszawa 1867, s. 619-621; t e n zI e, Szeptycki Leon, tamzIe, s. 625.
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Krótki czas zarz Hadzania diecezj Ha lwowsk Ha przez zaawansowanego wiekiem
Baarlama stworzy[ szanseH na objeHcie biskupstwa przez jego bratanka Atanaze-
go Antoniego, syna Aleksandra, miecznika be[zkiego. Podobnie jak stryj,
wst Hapi[ on do klasztoru bazylianów w Uniowie. NasteHpnie podj Ha[ studia filo-
zoficzne i teologiczne w Kolegium Papieskim we Lwowie, gdzie w 1710 r.
uzyska[ świeHcenia kap[ańskie7. Pocz Hatkowo metropolita Leon Kiszka uwazIa[
kandydatureH Atanazego Szeptyckiego za nieodpowiedni Ha na biskupstwo lwow-
skie, a jego nominacjeH traktowa[ jako dzia[anie niebezpieczne dla nowo po-
zyskanej dla unii diecezji8. KandydatureH Atanazego Szeptyckiego, uzasadnia-
j Hac jego pochodzenie „a Primariis Regni Senatoribus”, skutecznie rekomendo-
wa[ metropolicie wojewoda be[ski i hetman polny Stanis[aw Mateusz Rzewu-
ski. Leon Kiszka zmieni[ zdanie i wybra[ Atanazego Szeptyckiego swoim
koadiutorem, argumentuj Hac wybór jego osoby pochodzeniem i koligacjami
z najbardziej znakomitymi rodami „in Regno Poloniae”9.
Do kariery duchownej przygotowywa[ sieH kolejny biskup lwowski Leon

Szeptycki, syn Filipa [owczyca przemyskiego. Najpierw uczy[ sieH w Kolegium
Papieskim we Lwowie, a nasteHpnie, uzyskuj Hac tytu[ doktora obojga praw,
ukończy[ studia w rzymskim uniwersytecie Sapienza. Prawdopodobnie eduko-
wa[ sieH równiezI w zakresie dyplomacji w Papieskiej Akademii Dyplomatycz-
nej10. Dopiero po powrocie do kraju wst Hapi[ do klasztoru bazylianów i pe[-
ni[ obowi Hazki kaznodziei metropolitarnego swojego stryja Atanazego Szeptyc-
kiego. Wydaje sieH, zIe chociazI zwleka[ z deklaracj Ha o wst Hapieniu do stanu du-
chownego w obrz Hadku greckim, dokona[ świadomego wyboru stwarzaj Hacego
mu najwieHksze szanse kariery poprzez kontynuacjeH dzia[alności stryja. Wy-
kszta[cenie Leona Szeptyckiego i okoliczności nie czyni[y niemozIliwym jego
kariery w Kościele [acińskim. Podczas studiów w Rzymie zamieszkiwa[
w tzw. hospicjum, co pozwoli[o mu na zapoznanie sieH z wieloma przysz[ymi
cz[onkami episkopatu Kościo[a [acińskiego11. RówniezI jego stryjeczny brat
(syn Eustachego Stanis[awa, brata ojca) Hieronim Szeptycki by[ w latach

7 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Leonis Kiška, Athanasii Szeptyckyj,

Floriani Hrebnyckyj (1714-1762), coll. P. Athanasius G. Welykyj, Romae 1959, s. 155.
8 A. D e r u g a, Regesta listów metropolity unickiego Leona Kiszki do ksieGcia StanisFa-

wa RadziwiFFa, Kanclerza Wielkiego KsieGstwa Litewskiego i jego zJony (1705-1728), „Ateneum
Wileńskie”, 10(1935), s. 228-229.

9 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Leonis Kiška…, s.169.
10 S. N a b y w a n i e c, Unicka archidiecezja kijowska w okresie rz Gadów arcybiskupa

metropolity Felicjana Filipa WoFodkowicza 1762-1778, Rzeszów 1998, s. 202.
11 M. L o r e t, ZJycie polskie w Rzymie XVIII wieku, Rzym 1930, s. 161.
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1739-1759 sufraganem diecezji [uckiej obrz Hadku [acińskiego, a nasteHpnie
ordynariuszem diecezji p[ockiej (1759-1773)12. O wyborze Leona Szeptyc-
kiego na koadiutora metropolity Filipa Felicjana Wo[odkowicza zdecydowa[o
równiezI poparcie dworu królewskiego. Król August III z listy trzech kandyda-
tów przedstawionych przez nuncjusza Antonio Eugenio Viscontiego wybra[
Leona Szeptyckiego, chociazI na pierwszym miejscu figurowa[ ówczesny
arcybiskup po[ocki Jason Junosza Smogorzewski13. Trudno rozstrzygn Hać, co
by[o elementem przes Hadzaj Hacym o nominacji. Metropolita Wo[odkowicz wy-
bór Szeptyckiego na koadiutora uzasadnia[ przed Stolic Ha Apostolsk Ha koli-
gacjami z najbardziej wp[ywowymi rodami w zIyciu publicznym i w hierarchii
Cerkwi unickiej14. RówniezI do kariery duchownej przygotowywa[ sieH Atana-
zy Andrzej Szeptycki. W m[odym wieku wst Hapi[ do bazylianów, a nasteHpnie
w 1747 r. zosta[ skierowany do Rzymu na studia teologiczne w Kolegium
Rozkrzewiania Wiary, które ukończy[ uzyskaniem doktoratu z teologii15.
ObjeHcie godności biskupiej cz[onkowie rodziny Szeptyckich starali sieH

wykorzystać do podniesienia prestizIu rodu. Nie mogli osi Hagn Hać najwyzIszych
urzeHdów ani dorównać pozycji politycznej najbardziej wp[ywowych rodzin
magnackich, wieHc szanseH awansu widzieli w osi HagnieHciu wysokich godności
kościelnych. MozIliwość wypromowania na godność biskupi Ha traktowali jako
formeH nobilitacji ca[ego rodu.
Szczególn Ha aktywności Ha wykaza[ sieH obejmuj Hacy diecezjeH lwowsk Ha, po

krótkim czasie zarz Hadzania diecezj Ha lwowsk Ha przez Barlaama Szeptyckiego,
Atanazy Antoni Szeptycki. Jako okazjeH do manifestacji maj Hacej na celu glory-
fikacjeH rodziny Szeptyckich wykorzysta[ ceremonieH konsekracji (22 wrzesień
1715 r.). Uświetnieniem tej uroczystości pod przewodnictwem metropolity
Leona Kiszki by[o kazanie Józefa Narolskiego16. Kaznodzieja, kilkakrotnie
wspomina[ zas[ugi stryja, wyrazIaj Hac nadziejeH na kontynuacjeH dzie[a poprzedni-
ka przez nowo konsekrowanego biskupa. Akcentowa[ znaczenie osi HagnieHcia
godności biskupiej dla podniesienia prestizIu ca[ej rodziny: „[…] nieśmiertelna

12 P. N i t e c k i, Biskupi KościoFa w Polsce. SFownik Biograficzny, Warszawa 1992,
s. 201-202.

13 A. A. Z i eH b a, Smogorzewski Jason, PSB, t. XXXIX, Warszawa9Kraków 1999,
s. 217.

14 Epistolae Feliciani Phillippi Wolodkovycz metropolitae kioviensis catholici, p. I (1762-

1778), coll. P. Athanasius G. Welykyj, Romae 1967, s. 79.
15 P [eH s k i], Szeptycki Bazyli, s. 517.
16 Bibliografia Estreichera autorstwo tego druku przypisuje ksieHdzu Józefowi Narolskiemu.

Zob. Bibliografia polska Karola Estreichera, cz. 3, t. XXIII, wyd. S. Estreicher, Warszawa
1977, s. 43.
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Imieniu Szeptyckich rośnie s[awa, wymówić trudno. Bo Honor Twój Biskupi,
zaszczytem jest Prześwietnej Familii Szeptyckich”17. Osi HagnieHcie godności
biskupiej zosta[o wpisane do kreHgu sukcesów rodziny w dziedzinach, w któ-
rych wykazali sieH juzI zas[ugami, czyli na polu militarnym. Aktywność Szep-
tyckich zosta[a zaliczona do zobowi Hazań szlachciców 9 Sarmatów realizuj Ha-
cych misjeH obrońców chrześcijaństwa. Nawi Hazuj Hac do herbu rodu kaznodzieja
przypomina[: „Dobrze niegdyś, Najjaśniejszych Królów, i Monarchów Pol-
skich zgodne sen: Athatencje za Herb i OzdobeH Domowi Twemu Szeptyckich,
da[y PodkoweH […] W sarmatorossyiskim bowiem świecie kiedy Twoja Herbo-
wa jaśnienie z KrzyzIem Podkowa, [una otomańska blednieje”. Atanazy Szep-
tycki otrzyma[ pos[annictwo kontynuacji zaangazIowania w dzie[a przodków
w sprawach Rzeczypospolitej. Eksponowano roleH dzia[ań Szeptyckich jako
pośredników kultury sarmackiej wśród spo[eczności „rusińskiej”. Oprócz
tradycyjnych zIyczeń kierowanych do nowokonsekrowanego biskupa: „zdrowia,
lat z[otych i pomyślnych”, przypominano zas[ugi przodków dla obrony kraju,
wykorzystuj Hac je do budowania prestizIu biskupa: „[…] przy kwitn Hacej twej
s[awie, cnoty wysokie, talenta, zas[ugi twoje ku Bogu, i Ojczyźnie immediate
od Antenatów pierwszych w sarmackim świecie znamienite nieśmiertelnym
CieH koroni Ha [koronuj Ha] laurem […]”. Do tekstu drukowanego kazania do[ Ha-
czono rymowany utwór wierszowany skonstruowany wed[ug zasad barokowe-
go konceptu. Pierwsze litery wiersza utworzy[y tekst: „Athanazyi Szeptycki
z [aski BozIey i Stolice Apostolskiey episkop lwowski halicki i Kamieńca
Podolskiego archimandryta uniowski”18. RówniezI mowa powitalna, towarzy-
sz Haca ingresowi Atanazego Szeptyckiego do katedry unickiej w Kamieńcu,
zawiera amplifikacje treści heraldyczno-genealogicznych:

A przy z[otych Pasterza szczodrobliwego reHkach […] i Ojczysta Podkowa jest
murem. któr Ha nieprzyjacielskie si[y skurczyć i z[amać nie mog Ha […] Strza[a zaś
ku niebu wyprostowana wrodzony do Empiru Szeptyckich zelum pokazuj Hac świa-
tu: student optatam cursu contingere metam fortuneH swoj Ha i ozdoby Bogu konse-
kruj Hac, od którego wszelkie s Ha dobra. Splendor ca[y Prześwietnego Szeptyckich
Domu pójdzie na Chwa[eH Majestatu Boskiego, o czym dawno powiedzia[ Prorok:
sol, luna ibunt in luce sagittarum tuarum s[ońce i ksieHzIyc pójd Ha w świat[ość strza[
twoich, KrzyzI zaś i Herbowna Podkowa, y Strza[a vota Szeptyckich koronuje
pewn Ha nadziej Ha, bo tryumfem. E cruce Victoria. Nie tylko Otomańskie gromić
beHdzie potencje, lecz i same piek[a [atwo zwycieHzIyć mozIe, przy swoim zaś Krzy-

17 J. N a r o l s k i, Meta infulati honoris illustrissimo Athanasio Szeptycki Episcopo

Leopoliensi demonstrate, Leopoli Typis Confratern. S.Trinitatis, 1716.
18 TamzIe.
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zIu odpoczywaj Hacych Bogu krzyzI ten Pastersk Ha Szczodrobliwości Ha do nieba Szep-
tyckich prost Ha bez wstreHtu pokazuje drogeH […]19.

Atanazy Szeptycki wykorzysta[ swoj Ha godność dla podnoszenia prestizIu
rodu w rózInorodnych okolicznościach. Jako metropolita podj Ha[ koncepcjeH
L. Kiszki o koronacji wizerunku Matki BozIej w ZI yrowicach. Uroczystości
koronacyjne odby[y sieH w 1730 r., zaledwie 13 lat po pierwszej koronacji
wizerunku w Rzeczypospolitej w CzeHstochowie (1717 r.). Metropolita Atana-
zy Szeptycki by[ koronatorem obrazu. Przyby[ym z Podlasia, Wo[ynia, Litwy,
ZImudzi, Inflant i innych dzielnic Rzeczypospolitej rzeszom wiernych obu
obrz Hadków, szacowanych nawet na 240 tys., oprócz przezIyć religijnych zapre-
zentowano dekoracjeH, której g[ównym elementem by[o sześć bram triumfal-
nych, przez które kroczy[a procesja. Drug Ha w kolejności bram Ha uczczono
koronatora, kolejne gloryfikowa[y domy Pociejów, Radziwi[[ów, Wiśniowiec-
kich i Sapiehów20. Metropolita zasiadaj Hacy na wyeksponowanym miejscu
w otoczeniu najwyzIszych urzeHdników i przedstawicieli najbardziej znamieni-
tych rodów magnackich (wśród których byli obecni: hetman wielki litewski
Micha[ Serwacy Wiśniowiecki, wojewoda nowogródzki Miko[aj Faustyn Ra-
dziwi[[, wojewoda podlaski Józef Sapieha, kasztelan trocki Jan Fryderyk
Sapieha, Hieronim Radziwi[[ oraz inni przedstawiciele wymienionych domów,
a takzIe rodów Chreptowiczów, Tyszkiewiczów i Zawiszów21) w percepcji
wielu uczestników ceremonii koronacyjnych sta[ sieH czeHści Ha elit staropolskie-
go spo[eczeństwa.
Z okazji koronacji w ZI yrowicach wydano druk okolicznościowy, zredago-

wany przez bazylianina (przysz[ego unickiego biskupa smoleńskiego) Hera-
kliusza Lisańskiego, g[osz Hacy pochwa[eH imienia Szeptyckich i przypominaj Hacy
zas[ugi rodziny w wojnach z Tatarami i Turkami, przedstawione w kontekście
powodu do chluby równiezI dla spokrewnionych rodzin: m.in. Czetwertyń-

19 SFawa Nieśmiertelność znacz Gacego Imienia JX. Imci Oycu Atanazemu Szeptyckiemu…

w herbowych krzyzJa, podkowy y strzaFach ozdobach, a przy szczeGśliwym do katedry Kamienca

podolsk. ingresie…publicznym kazaniem przez O. Józefa Narolskiego…w r. p. 1718 ogFoszona…
W Lwowie w drukarni brackiej SS. Trójcy r. 1721.

20 W. C h a r k i e w i c z, U grobu unii kościelnej (Z podrózJy do ZJyrowic), S[onim
1926, s. 8; S. S e n y k, Marian kult in the Kieven Metropolitate XVII-XVIII centurie, w:
Interpido Pastori, Roma 1994, s. 263; A. J. B a r a n o w s k i, Koronacje wizerunków

maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa 2003, s. 25-26;
P. C h o m i k, Kult ikon Matki BozJej w Wielkim KsieGstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku,
Bia[ystok 2003, s. 49-58.

21 B a r a n o w s k i, Koronacje…, s. 137.
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skich, Dzieduszyckich, Jaworskich, Je[owickich, Lityńskich, Skarbków, Szum-
lańskich, Ustrzyckich, Woronieckich, Winnickich, Wyhowskich, ZI oliborskich.
Przypomnienie koligacji mia[o być form Ha ukonstytuowania miejsca rodu Szep-
tyckich wśród elit. W oracji do[ Haczonej do pisma okolicznościowego zamie-
szczono opis zaangazIowania w organizacjeH uroczystości koronacyjnych rodzin
Radziwi[[ów, Sapiehów, Sanguszków oraz Szeptyckich22. Wprowadzenie
Szeptyckich do grona najznamienitszych rodzin magnackich dodawa[o prestizIu
i potwierdza[o ambicje rodowe. JeHzyk [aciński druku wskazywa[by, zIe by[ on
skierowany do określonego poziomem erudycji i kreHgu kulturowego grona od-
biorców. Prawdopodobnie treść druku by[a wyg[oszona podczas uroczystości,
a broszury ilustrowane herbem Szeptyckich kolportowano wśród zgroma-
dzonych.
Podnoszeniu rangi rodu s[uzIy[y obchody imieninowe Atanazego Szeptyc-

kiego, dla uświetnienia których napisano wykorzystuj Hacy zabiegi genealogicz-
no-heraldyczne panegiryk:

„[…]
Orze[, z natury or[a w gnieździe rodzi
A go[eHbia on nigdy nie wywodzi
Z meHzInych Szeptyckich meHzInemi bywaj Ha

Postronni znaj Ha

Nad państwo inny Orze[ pod Ob[oki
Buja: Szeptyckich Dom, meHstwem wysoki
Do s[awy, Orze[ jak k s[ońcu lataj Ha

Nieba im daj Ha

Orze[ dzielności Ha beHd Hac uzbrojony
Gromi bezpiecznie przeciwne od strony
Szeptyckich meHstwo, nieprzyjació[ si[y

CzeHstokroć bi[y

WiedzeH pod Wiedniem wojska Othomańskie
Co zgubić chcieli zIycie chrześcijańskie
I inne, wiernych Europejskie państwa

Chciwe pogaństwa

Szeptyccy, jak sieH tam dobrze stawili
Kiedy za WiareH zIycie swe [ozIyli
Obfite w[asnej krwi lali potoki

Na plac szeroki

22 Herakliusz L i s a ń s k i, Signum magnum in parvo licet… Athanasii Szeptycki…

Coronatoris Mariani ad publicam felicitatem Demonstratum…, Vilnae Typis Universitatis
Societatis JESU 1730.
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[…]
Niech powiedz Ha Chocim i Parkany
Taki animusz by[ nieprze[amany
Szeptyckich, podczas cieHzIkiej onej kleHski

Nad umys[ meHski

Gdy jedni trupem od miecza padali
Drudzy od kul: Szeptyccy powstali
Byli w si[ach i nie tracili serce

Tam na morderceH

[…]
KtózI im w wojennych grzmotach tej da[ cnoty
Dzielny, y szczeHście? Herbowe klejnoty Wa,
KrzyzI Pański, Strza[a, zIelazna podkowa

Walczyć gotowa

[…]
KrzyzI nam Trofeum zbawienie ten znaczy,
A kto nie wierzy, niech sobie t[umaczy
Przeczyta z niego tryumfy na Niebie

W kazIdej potrzebie

[…]
Strza[a zaś do swej mety bystra, lotna
I nieprzyjació[ przerazIać obrotna,
A po zwycieHstwach do Nieba prostuje

Tam sieH kieruje

[…]
WieHc nasz Pasterzu s[aw Ha nieśmierteln Ha
Z w[asnych klejnotów masz nieskaziteln Ha
I póki morza i Olimpu stanie

Ta nie ustanie

[…]
WieHcej jak tysi Hac Matellów rachuje
Polska: z rozumu meHstwa gdy wpisuje
Szeptyckich w KsieHdze Rycerskiej pamieHci

Z swej dobrej cheHci

[…]
St Had Infu[acie nieśmiertelna S[awa
Przed Tob Ha znacznie w swej osobie stawa
W z[otej, od Boga danej jej Koronie

Przy twym Patronie

Ksi HazIeHce Mitry Dom twój oświecaj Ha
Do twych tytu[ów splendorów dodaj Ha23.

23 Aplauz sFawy nieśmiertelnej Sianie WielmozJnemu Imści Oycu Atanazemu Szeptyckie-
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Atanazy Szeptycki podj Ha[ inicjatyweH ogromnego przedsieHwzieHcia budowy
nowej świ Hatyni katedralnej we Lwowie. Stary budynek katedralny, chociazI
wzniesiony w XV w., pozostawa[ w zadowalaj Hacym stanie technicznym, a je-
go burzenie odbywa[o sieH „z wielk Ha trudności Ha dla twardości murów”24.
Przyczyny podjeHcia decyzji przez A. Szeptyckiego nalezIy upatrywać przede
wszystkim w cheHci upamieHtnienia siebie i swojego rodu. Dzia[alność fundator-
ska by[a powszechnie praktykowana jako metoda podnoszenia prestizIu rodu
w kreHgach magnaterii25. Wyj Hatkow Ha, ale odpowiadaj Hac Ha najnowszym tren-
dom architektureH nowej świ Hatyni mia[o zapewnić zatrudnienie znanego lwow-
skiego architekta Bernarda Meretyna, z którym 26 czerwca 1744 r. biskup
podpisa[ umoweH. Zgodnie z zamiarami fundatora lwowska świ Hatynia mia[a
nawi Hazywać do tradycyjnych form cerkwi unickich, ale przewyzIszać je skal Ha
i bogactwem form architektonicznych, uwzgleHdniaj Hacych aktualn Ha modeH26.
Biskup zapewne mia[ ambicjeH, aby nowa katedra mog[a konkurować z wzno-
szonymi w tym czasie kościo[ami we Lwowie: dominikanów, św. Antoniego,
św. Marcina, św. Miko[aja, kolegium pijarów27.
Budowa posteHpowa[a dosyć szybko, poniewazI juzI w 1747 r. w katedrze

zorganizowano kilkudniow Ha ceremonieH pogrzebow Ha jej fundatora Atanazego
Szeptyckiego. Nie[ad budowlany zosta[ os[onieHty dekoracj Ha w postaci artys-
tycznie wygieHtej i wytwornie zaokr Haglonej bramy, prowadz Hacej przez świ Haty-
nieH na kszta[t korytarza. Surowe jeszcze mury wneHtrza przykrywa[y dekoracje
w postaci zas[on w kolorach czarnym i czerwonym, z[otych wsteHg i poz[aca-
nych freHdzli28. W celu odprawienia liturgii zIa[obnej wzniesiono o[tarz. Pom-
pie funebralnej towarzyszy[ wyszukany program ikonograficzny rozwinieHty

mu…w dzień solenny Patronalnego Atanazego ŚwieGtego, Patryarchy Alexandryjskiego, Wielkie-

go Cerkwi ŚwieGtej Doktora przy herbowych Szeptyckich Klejnotach wesoFym Apolina y Parna-

skich Muz Rytmem… imprimatur J. Skarbek (9\&n&F8" ="J8@&" #n$:n@H,8" n<. %. EH,L">4-
8" =!= I8D"p>4 J 9\&@&n, EH IV 46760).

24 UrzeGdowa Wizja Cerkwi i monasteru S. Jerzego MeGczennika we Lwowie, na zJ Gadanie

OO. Bazylianów tegozJ Monasteru, przedsieGwzieGta ze strony Magistratu miasta Lwowa dnia 12

lipca 1765 roku, oprac. A. S. Petruszewicz, „Przegl Had Archeologiczny”, 1883, [Lwów], s. 128.
25 Na przyk[adzie rodziny Jab[onowskich zjawisko to przedstawi[ A. Betlej. Zob. A. B e-

t l e j, Sibi, Deo, Posteritati. JabFonowscyi a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.
26 P. K r a s n y, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, Kraków

2003, s. 156-157, 164.
27 T. M a ń k o w s k i, Lwowskie KościoFy barokowe, Lwów, 1932, s. 99-105.
28 MojzIesz B o h a c z e w s k i, Via aeternitatis per januam mortis patefacta avitae

soleae pie Illustrissimi Excellentissimi Reverendissimi Domini D. Athanasii in Szeptyce Szep-

tycki [...] eundem ad finem ultium cum funebri pompa deducens, Leopoli, anno 1747, die 19.
Januarii.
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wewn Hatrz i na zewn Hatrz świ Hatyni. Wewn Hatrz świ Hatyni wzniesiono duzIych
rozmiarów rusztowanie. Okaza[a konstrukcja z desek zosta[a przykryta jed-
wabn Ha tkanin Ha ze z[otymi freHdzlami. W centralnym miejscu castrum doloris

umieszczono wizerunek św. Atanazego i ozdobn Ha poduszkeH z biskupimi in-
sygniami oraz srebrne świeczniki i lampy. W dzień mszy pogrzebowej na
okrytym czarnym materia[em katafalku, ozdobionym rzeźbami sześciu koni,
umieszczono trumneH udekorowan Ha woko[o z[ocistymi zawiasami i blaszkami
oraz klamrami ze „szczerego” z[ota. DekoracjeH wneHtrza dope[nia[y ponadto
malowane ornamenty i potrzebne w zaciemnionym zas[onami wneHtrzu ilumi-
nacje. WneHtrze podświetlono świecami z bia[ego wosku, ustawionymi wzd[uzI
ścian oraz tworz Hacymi kompozycjeH lampami oliwnymi. Dodatkow Ha iluminacjeH
przygotowano na czas wyg[aszanego wieczorem panegiryku pogrzebowego.
P[on Hace w ciemności świece umieszczono prawdopodobnie pod sklepieniem,
poniewazI mia[y wzbudzić w s[uchaczach wyobrazIenie rozgwiezIdzIonego nieba.
Dekoracje umieszczono równiezI na zewn Hatrz świ Hatyni, gdzie uwageH uczestni-
ków ceremonii przyci Haga[y rzeźby na coko[ach oraz okaza[a, lśni Haca z[otem,
brama triumfalna z drzewem genealogicznym rodu Szeptyckich i dekoracj Ha
w postaci biskupich insygniów. FasadeH cerkwi ozdobi[y [acińskie inskrypcje
(ich treści nie podano), a takzIe usytuowane na coko[ach rzeźby symbolizu-
j Hace: StoliceH Apostolsk Ha, Rzeczpospolit Ha, diecezjeH metropolitarn Ha i rodzineH
zmar[ego. Z pewności Ha wizualna oprawa tej ceremonii, czerpi Haca wzory ze
wspó[czesnych magnackich ceremonii pogrzebowych, zrobi[a na przyby[ych
ogromne wrazIenie. RangeH ceremonii podnosi[a obecność biskupów trzech
obrz Hadków: greckiego (przemyski Onufry Szumlański, w[odzimiersko-brzeski
Teofil Godebski, [ucki Teodozy Rudnicki), [acińskiego (sufragan lwowski
Samuel G[owiński, sufragan [ucki Hieronim Szeptycki), ormiańskiego (sufra-
gan lwowski Jakub Augustynowicz). Obecnych by[o wielu duchownych ob-
rz Hadku [acińskiego i greckiego, kler z Kolegium Pontificum, chor Hagiew miasta
oraz wielu dostojników świeckich, wśród których byli cz[onkowie rodzin
Czetwertyńskich, Kalinowskich, Kuropatnickich, Mrozowiców. W mowie
pogrzebowej przypominano koligacje Szeptyckich m.in. z Baranowskimi,
Bielskimi,Diakowskimi, Jurzyńskimi,Kunaszewskimi, Korytkowskimi,Maliń-
skimi, Lisowskimi, Lityńskimi, ruszczewskimi, Skarbkami, Ustrzyckimi29.
W efekcie zaangazIowania ogromnych środków i wysi[ków organizacyjnych
oczekiwano podniesienia prestizIu spo[ecznego rodu. Prawdopodobnie pomy-
s[odawc Ha, zleceniodawc Ha i organizatorem programu ceremonii by[, przy

29 TamzIe.
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wsparciu rodziny, bratanek zmar[ego, Ludwik Leon Szeptycki, kolejny biskup
diecezji lwowskiej. Z pewności Ha wizualna oprawa tej uroczystości, czerpi Haca
wzory z wspó[czesnych magnackich ceremonii pogrzebowych, zrobi[a na
przyby[ych ogromne wrazIenie. Być mozIe inspiracj Ha dla organizatorów by[y
informacje o wyrezIyserowanych uroczystościach pompy funeralnej wraz z bo-
gatym programem dekoracyjnym wystawnego pogrzebu czasów saskich het-
mana Micha[a Serwacego Wiśniowieckiego w 1744 r., której metropolita
Atanazy Szeptycki by[ uczestnikiem30. Doświadczeń s[uzI Hacych do przygoto-
wania pompy funebralnej Atanazego Szeptyckiego mog[a dostarczyć organi-
zacja ceremonii pogrzebowej Bazylego Szeptyckiego, m[odszego brata hierar-
chy, maj Haca miejsce w 1731 r. we Lwowie, przygotowana zapewne pod au-
spicjami starszego brata.
Na teH ceremonieH zamówiono w kreHgach kaznodziejów jezuickich panegiryk

pogrzebowy. Pierwszoplanow Ha postaci Ha treści kazania pogrzebowego by[a
postać Atanazego Szeptyckiego, któremu równiezI dzie[o to zosta[o zadedyko-
wane. Obszerne fragmenty kazania prezentowa[y rózInorodne formy dzia[alnoś-
ci brata zmar[ego: „oczyści[eś rytua[y, modlitewniki, msza[y i wszystkie ksieH-
gi z jadu, nabozIeństwo ze z[orzeczenia, modlitwy z b[eHdu, […], s[odycz
z pio[unu […], ozIywi[eś s[owiańskie pisma jednym rozumieniem i affectem,
aby sieH Twój Kośció[ od Rzymskiego nie sercem y g[ow Ha, ale samym tylko
jeHzykiem rózIni[”. Do grona zas[ug biskupa Atanazego Szeptyckiego, godnych
zaprezentowania na pogrzebie jego rodzonego brata, kaznodzieja zaliczy[
zabiegi biskupa o odzyskanie dóbr biskupich oraz wielokrotne i kosztowne
w tej sprawie wyprawy do Trybuna[u. Przypomina[ zas[ugi Atanazego Szep-
tyckiego, które wzbudzi[y wdzieHczność Kościo[a: „prace apostolskie”, „polero-
wanie duchowieństwa”, „napraweH skazIonych obyczajów”, udzia[ w synodzie
zamojskim. W kazaniu przypomniano pamieHć o poprzedniku Atanazego na
katedrze lwowskiej Barlaamie Szeptyckim. Przypomnienie zas[ug biskupa
lwowskiego i metropolity podczas ceremonii pogrzebowej brata kaznodzieja
wykorzysta[ do budowy splendoru ca[ego rodu podkreślaj Hac, zIe Atanazy Szep-
tycki jest „nie tylko ca[ej familii swojej wieczyst Ha s[aw Ha, honorem i nieśmier-
teln Ha dusz Ha, ale tezI i ca[ego Kościo[a swego nieskazitelnym nigdy duchem,
który b[ogos[awion Ha wieczność lud wierny zbawienie ozIywia”31. Treść pane-

30 J. B a r a n o w s k i, Rola rodzin magnackich w osiemnastowiecznych uroczystościach

koronacyjnych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, w: Sztuka ziem wschodnich Rzeczy-

pospolitej XVI- XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 628.
31 J. D o m a r a d z k i, Zawod honorow śmierci…śmiertelny krok …Bazylego Szeptyckie-

go, starosty tyszowieckiego etc. Nieśmiertelnych heroicznych aktów i herbowej Pobogu podkowy
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giryku pogrzebowego wyg[oszonego w czasie ceremonii pogrzebowej Bazyle-
go Szeptyckiego pokazuje, zIe Szeptyccy w d HazIeniach do podnoszenia prestizIu
swego rodu wykorzystywali godność biskupi Ha równiezI podczas pogrzebu
cz[onków rodziny.
Atanazy Szeptycki w sporz Hadzonym przez siebie testamencie jako spadko-

bierców insygniów biskupich wskaza[ cz[onków rodziny. Spośród kilku krzy-
zIy, uzIywanych przez hierarcheH na mocy zapisu testamentu, „krzyzI napiersny
na z[otym [ańcuchu” zosta[ przekazany ówczesnemu sufraganowi [acińskiej
diecezji [uckiej Hieronimowi Szeptyckiemu, natomiast spadkobierc Ha „szmarag-
dowego krzyzIa pektoralnego z [ańcuchem” zosta[ siostrzeniec, bazylianin
AmbrozIy Turzański32. Eksponowanie kosztownych dewocjonaliów mia[o
przypominać potomnym o przodkach beHd Hacych wazInymi dostojnikami Cerkwi
unickiej.
Kontynuatorem inicjatyw Atanazego Szeptyckiego by[ jego bratanek i na-

steHpca w diecezji lwowskiej Ludwik Leon Szeptycki. Doprowadzi[ on do podpi-
sania w 1756 r. umowy dotycz Hacej dekoracji rzeźbiarsko-kamieniarskiej fasady
katedry, w treści której czytamy: „Nad wielkimi drzwiami na postumentach
maj Ha bydź dwie osoby kamienne z dwóch sztuk nieznacznie spajane, to jest
ŚwieHtego Leona i ŚwieHtego Atanazego, wyzIej na miejscu przytomnym mieHdzy
temi osobami herb na ganku JWO. Imci XieHdza Biskupa”33. W 1759 r. zreali-
zowano postanowienia kontraktu i fasadeH katedry ozdobi[y ekspresyjne rzeźby
Jana Jerzego Pinsla, wśród których umieszczono kamienne postumenty św.
Leona i św. Atanazego, patronów dwóch biskupów z czasów budowy. Nad
drzwiami umieszczono herb Szeptyckich34.
Dope[nieniem kompleksu na wzgórzu katedralnym we Lwowie by[o wznie-

sienie siedziby biskupiej. Koncepcja budowy nowej rezydencji w otoczeniu
ogrodów pochodzi[a od Atanazego Szeptyckiego. W testamencie sporz Hadzo-
nym 10 grudnia 1746 r. na rzecz lwowskiej katedry biskup legowa[ niedawno
nabyte ogrody przy katedrze35. Do budowy siedziby biskupiej przyst Hapi[
Leon Szeptycki. Nowa rezydencja wzniesiona wed[ug projektu Sebastiana

torem na pogrzebowym kazaniu wyprowadzony …roku 1731 dnia 17 lipca we Lwowie, Lublin,
w drukarni Kollegium Soc. Jesu. [po 17 lipca] 1731.

32 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Leonis Kiška…, s. 224.
33 M a ń k o w s k i, Lwowskie kościoFy..., s. 142.
34 TamzIe, s. 114; P. K r a s n y, Katedra Św. Jura we Lwowie a tradycyjna architektura

cerkiewna Rusi Czerwonej, w: Sztuka kresów wschodnich, t. V, red. A. Betlej, P. Krasny, Kra-
ków 2003, s. 54-84.

35 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Leonis Kiška…, s. 223.
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Fesingera by[a okaza[ Ha, dwukondygnacyjn Ha, rokokow Ha budowl Ha, przykryt Ha
mansardowym dachem z lukarnami. W architekturze budowli widoczne by[y
elementy klasycystyczne w postaci portyku z kolumnami toskańskimi. Za
pa[acem na trzech tarasach urz Hadzono ogród36. O zaangazIowaniu Szeptyc-
kich w teH budoweH przypomina[ umieszczony na frontonie herb rodu. Budowa
nowej rezydencji biskupów wywo[a[a krytykeH bazylianów. Zarzuty podnosz Hace
mieHdzy innymi kwestieH lokalizacji dotyczy[y zarówno spraw praktycznych
(„Od kuchni czuć fetor”, niebezpieczeństwa ognia na ca[y klasztor i cerkiew,
„miejsce mieHdzy schodami i rezydencj Ha jest dziedzińcem, gdzie dla zajezIdzIa-
nia karety i konnych [oskot wielki, rzIenia i teHtnienia koni bywa”), jak i este-
tycznych. Zakonnicy krytykowali usytuowanie biskupiej siedziby z powodu
zbyt ma[ej odleg[ości od schodów prowadz Hacych do cerkwi, co spowodowa[o,
zIe nowy gmach „ćmi i t[umi” budynek katedry37.
Usytuowanie rezydencji nabra[o równiezI wymiaru symbolicznego. Zas[o-

nieHcie przez pa[ac biskupi fasady katedry by[o uwazIane za symbol triumfu
biskupów nad wymykaj Hacym sieH ich w[adzy zakonem bazylianów38. Okaza[y
gmach, porównywalny z magnackimi rezydencjami miejskimi, manifestowa[
pozycjeH rodziny Szeptyckich i móg[ zapewnić odpowiedni standard do przyj-
mowania gości z najwyzIszych sfer. Tradycyjnie Leon Szeptycki zaprasza[
regularnie gości na przyjeHcia karnawa[owe39. Spotkania o wymiarze towa-
rzyskim by[y wazInym wyznacznikiem pozycji w staropolskim spo[eczeństwie,
stanowi Hac istotny środek komunikacji spo[ecznej i konsolidacji środowisk.
Znacz Hac Ha pozycjeH w zIyciu spo[ecznymi i religijnym Leona Szeptyckiego

w środowisku Lwowa potwierdza jego aktywny udzia[ w ceremoniach korona-
cyjnych wizerunków Matki BozIej, zorganizowanych w kościele dominikanów
(1751 r.) i w katedrze [acińskiej we Lwowie (1776 r.). W uroczystościach
w kościele BozIego Cia[a w programie dekoracji znalaz[y sieH elementy nawi Ha-
zuj Hace do Cerkwi unickiej, a jedna z bram zosta[a dedykowana „ruskiej”
metropolii. Do obchodów w[ Haczono wiernych unickich, wykorzystuj Hac prze-
strzeń wokó[ nowego gmachu katedry. KazIdego dnia na placu przed katedr Ha
św. Jura w czasie oktawy ceremonii odbywa[y sieH wystawne nabozIeństwa,
procesje, sk[adanie wotów, dysputy teologiczne, wysteHpy kapel i pokazy fajer-
werków. W uroczystościach towarzysz Hacych koronacji wizerunku w katedrze

36 M a ń k o w s k i, Lwowskie kościoFy..., s. 136.
37 UrzeGdowa Wizja Cerkwi i monasteru…, s. 130.
38 TamzIe, s. 137.
39 B.[B a r t o s z e w i c z], Szeptycki Leon, s. 625.
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obrz Hadku [acińskiego brali udzia[: unicki biskup lwowski Ludwik Leon Szep-
tycki, arcybiskup [aciński Wac[aw Hieronim Sierakowski i arcybiskup ormiań-
ski Jakub Augustynowicz równiezI razem kroczyli na czele procesji z korono-
wanym obrazem przez bramy tryumfalne wokó[ ratusza40.
Leon Szeptycki podj Ha[ próbeH stworzenia w[asnego środowiska artystycznego.

Sfinansowa[ malarskie wykszta[cenie w Wiedniu rukasza Dolińskiego, który na
zamówienie biskupa wykona[ ścienne malowid[a cerkwi św. Jura (1778-1780)41

i oficjalny, pe[en dostojeństwa konterfekt swojego mecenasa (1779 r.). Hierarcha
zosta[ sportretowany w srebrzystoszarej sutannie zapinanej na ma[e czerwone
guziki z wy[ozIonym bia[ym ko[nierzykiem oraz w takiej samej barwy p[aszczu,
nawi Hazuj Hacym krojem do mantii, podbitym kolorem czerwonym, w odcieniu szat
kardynalskich, ozdobionym bia[ymi i z[otymi pasami, symbolizuj Hacymi strumie-
nie (źród[a) nauki BozIej, p[yn Hace z ust osoby, która je nosi. Kolory stroju od-
powiada[y barwom herbu rodu Szeptyckich, ale tezI nawi Hazywa[y do aktualnie
obowi Hazuj Hacych trendów w ubiorach hierarchów obrz Hadku [acińskiego. Biskup
zosta[ przedstawiony bez nakrycia g[owy, w peruce ze starannie u[ozIon Ha, modn Ha
fryzur Ha z zaczesanych do ty[u pó[d[ugich w[osów. L. Szeptycki do reprezenta-
cyjnego portretu pozowa[ w pozycji stoj Hacej, z d[oni Ha wspart Ha prawdopodobnie
na reHkojeści szabli, z dwoma orderami umieszczonymi zgodnie z obowi Hazuj Hacy-
mi zasadami: Order św. Stanis[awa zamieści[ na niebieskiej wsteHdze pod krzy-
zIem biskupim, a Order Or[a Bia[ego na klapie, na wysokości krzyzIa, a wieHc
powyzIej Orderu św. Stanis[awa42.
Leon Szeptycki i arcybiskup po[ocki Jason Smogorzewski, jako pierwsi

z grona biskupów metropolii kijowskiej zostali wyrózInieni Orderem św. Sta-
nis[awa43. Prawdopodobnie by[a to forma uznania za poparcie polityki kró-
lewskiej w lokalnych środowiskach. Szeptycki jako przedstawiciel ziemi
halickiej podpisa[ akt elekcji króla44. Fakt ten mozIe potwierdzać znacz Hac Ha
pozycjeH biskupa w spo[eczności lokalnej, ale równiezI zaangazIowanie biskupa
w zIycie polityczne. O d HazIeniach do uzyskania pozycji w zIyciu politycznym
kreowanym przez dwór królewski świadczy przybycie Szeptyckiego do War-
szawy, aby osobiście odebrać Order św. Stanis[awa podczas ceremonii wreH-

40 B a r a n o w s k i, Koronacje wizerunków…, s. 198.
41 M a ń k o w s k i, Lwowskie kościoFy..., s. 116-117.
42 ="Pn@>":\>46 <J2,6 J 9\&@&n n<,>n !>*D,b S,BH4P\8@(@, /-1118. Ilustracja

portretu znajduje sieH równiezI w katalogu wystawy I8D"p>F\846 B@DHD,H XVI-XVIII FH@:nH\,
8"H":@(-":\$@<, 74p& 2006.

43 S. r o z a, Kawalerowie Orderu św. StanisFawa, Warszawa 1925, s. 20.
44 ZFota ksieGga szlachty…, s. 312-313.



37INICJATYWY BISKUPÓW CERKWI UNICKIEJ

czania przez króla45. Nie by[o to zjawiskiem czeHstym. Prawdopodobnie by[
on jedynym hierarch Ha Cerkwi unickiej, który odebra[ order osobiście. Pozo-
sta[ym wyrózInionym biskupom ordery przesy[ano lub odbierali je przez po-
średników.
Kolejnym przedsieHwzieHciem świadcz Hacym o d HazIeniach do realizacji ambicji

politycznych biskupa Leona Szeptyckiego by[o oddelegowanie do reprezento-
wania swoich interesów w Warszawie Stefana Lewińskiego (od 1784 r. sufra-
gana metropolii i biskupa tytularnego Tegei, a nasteHpnie od 1787 r. koadiuto-
ra diecezji [uckiej). DzieHki jego pośrednictwu metropolita mia[ doskona[ Ha
orientacjeH w mechanizmach dzia[ania dworu królewskiego i metodach osi Haga-
nia wp[ywów politycznych. Lewiński oko[o 1768 r., przy poparciu sekretarza
Gabinetu Królewskiego Kajetana Ghiggiottiego, wszed[ do sekretariatu kró-
lewskiego w charakterze zasteHpcy sekretarza, a nasteHpnie sekretarza prowadz Ha-
cego korespondencjeH w jeHzyku w[oskim, zajmuj Hac sieH przede wszystkim ko-
respondencj Ha ze Stolic Ha Apostolsk Ha. Z czasem S. Lewiński zajmowa[ sieH
reprezentowaniem spraw nie tylko Leona Szeptyckiego, ale równiezI pozosta-
[ych hierarchów, cheHtnie korzystaj Hacych z wyświadczanych przez niego po-
s[ug46. Wyrazem realizacji ambicji Leona Szeptyckiego by[o wyrózInienie
go jako pierwszego z hierarchów Cerkwi unickiej 26 września 1775 r. Orde-
rem Or[a Bia[ego (od 1772 r. by[ poddanym Austrii)47. By[o to wyrózInienie
podnosz Hace prestizI hierarchy i rodu Szeptyckich, chociazI nie wi HazI Hace sieH
z uzyskaniem znacz Hacych wp[ywów na politykeH dworu królewskiego.
Brak realnych wp[ywów na decyzje dotycz Hace polityki wyznaniowej dopro-

wadzi[ Leona Szeptyckiego do poszukiwania nowych mozIliwości w Austrii,
w granicach której po pierwszym rozbiorze by[ usytuowany Lwów wraz ze
znacz Hac Ha czeHści Ha diecezji. Szeptycki w grudniu 1773 r. przedstawi[ gubernato-
rowi galicyjskiemu Johanowi Antoniemu von Bergen, odwo[uj Hac sieH do tra-
dycji historycznej Halicza i tytulatury biskupa lwowskiego, koncepcjeH powo-
[ania w Galicji metropolii. Dwór austriacki, uwzgleHdniaj Hac z[ozIon Ha sytuacjeH
polityczn Ha i wyznaniow Ha, zastosowa[ taktykeH uniku konkretnych deklaracji
udzielaj Hac wymijaj Hacej odpowiedzi i spraweH od[ozIono na czas późniejszy48.

45 r o z a, Kawalerowie Orderu św. StanisFawa…, s. 20.
46 Litterae S. C. Propaganda Fide Eccelesiam Catholicam Ukrainae et Bielarusjae spec-

tantes, coll. P. Athanasius G. Welykyj, vol. 6, Romae 1957, s. 266; T. Ś l i w a, Greckokato-
licki biskup Fucki Stefan Lewiński (1736-1807), „Premislia Christiana” 10(2003), s. 379.

47 S. r o z a, Order Orla BiaFego, Warszawa 1939, s. 44, 47.
48 W. C h o t k o w s k i, Historya polityczna kościoFa w Galicyi za rz Gadów Maryi Tere-

sy, t. II, Kraków 1909, s. 405-411; S. N a b y w a n i e c, Antoni AngeFFowicz [1756-1814]
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RówniezI aktywności Ha s[uzI Hac Ha budowaniu prestizIu rodu wykaza[ sieH biskup
przemyski Atanazy Andrzej Szeptycki. Jego dzia[alność mia[a mniejszy roz-
mach, co by[o uwarunkowane okolicznościami i dochodami diecezji przemy-
skiej. W zwi Hazku ze z[ym stanem technicznym katedry w Przemyślu podj Ha[
on decyzjeH o budowie nowej świ Hatyni. Zgodnie z planem biskupa Atanazego
Szeptyckiego inwestycjeH rozpoczeHto od budowy wiezIy-dzwonnicy, wzniesionej
w 1776 r. Dalsze plany pomyślnie rozpoczeHtej budowy zniweczy[a śmierć jej
inicjatora49. Biskup przemyski do budowy prestizIu rodu wykorzysta[ szaty
liturgiczne. Na omoforionie Atanazego Szeptyckiego, uzIywanym podczas
liturgii w katedrze przemyskiej, obok wizerunku Matki BozIej i czterech anio-
[ów umieszczono rodowy herb Szeptyckich50.
Splendor rodu Szeptyckich sp[ywa[ równiezI na rody z nim skoligacone

i spokrewnione. Antoni Bielski, siostrzeniec Atanazego Antoniego Szeptyckie-
go, koligacje z metropolit Ha traktowa[ jako sposób „torowania s[awy”. Po
śmierci metropolity kreowa[ siebie na „nieodrodnego Dziedzica wielkiej s[a-
wy, pe[nego wdzieHcznej pamieHci i Chwa[y S.P. wspomnianego J.W. Metropo-
lity”. Na spadkobierców prestizIu rodu Szeptyckich promowano równiezI rodzi-
ny siostrzenic zmar[ego hierarchy: raszczewskich, Skarbków, Ustrzyckich51.
Sprawowanie godności biskupiej by[o traktowane przez cz[onków rodu jako

szansa na podniesienia statusu materialnego rodziny. Po śmierci Atanazego Szep-
tyckiego do spadku pretendowali Marianna Turzańska z domu Szeptycka z córka-
mi i synem Konstantym z jednej strony, a z drugiej cz[onkowie rodziny Biel-
skich, dzieci siostry zmar[ego metropolity: Antoni, starosta rabsztyński, Józef,
starosta czerwonogrodzki, Eleonora Skarbek, Konstancja ruszczewska i Bogus[a-
wa Ustrzycka. Na strazIy podzia[u spadku w postaci dóbr rodowych, gotówki
i ruchomości (precjoza, duzIe ilości srebrnej zastawy sto[owej i herbacianej) stali
sufragan [ucki biskup Hieronim Szeptycki i opat owrucki Innocenty Lipiński52.

i MichaF Lewicki [1774-1858], pierwsi greckokatoliccy metropolici halicko-lwowscy, „Resovia
Sacra” 3(1996), s. 143.

49 '. 9 " 8 @ H ", )&n BD,FH@:\>n P,D8&4 B,D,<4F\8n, A,D,<4T:\ 1937, s. 3-4.
50 TamzIe, s. 8-9.
51 Otwarta droga do nieśmiertelnej sFawy Oyczystey… Antoniego Szeptyckiego… przy ostatniej

zJycia tamie, y Terminie w akomodowanym stylu Do zaFozJonej CiaFa Jego dedukcji nagotowane lecz

dla niektórych przyczyn do skutku pozJ Gadanego nieprzywiedzione, teraz zaś powtórnym zapeGdem

z pod drukarskiej Prassy wyprowadzone… sukcesorowi… Antoniemu z Olbrachcic Bielskiemu…
przez x Benedykta Kotwickiego… we Lwowie, w Drukarni Kollegium SOC.JESU [1747].

52 ?B4F">n, )@8J<,>H@&X "DN4&" 1"B"*>@DJF84N J>n"HF\84N <4HD@B@:4H@&X, H. 2,
E">8H A,H,DF$JD(X 1897, s. 100.
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Sprawa spadku po Leonie Szeptyckim, który w opinii urzeHdników austriac-
kich prowadzi[ wystawny tryb zIycia53, toczy[a sieH przez ca[y rok 1779,
z racji odmowy przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Powodem zakwe-
stionowania prawa do spadku dla spadkobierców z rodziny by[o odwo[anie
sieH do z[ozIonego przez biskupa przy wst Hapieniu do zgromadzenia bazylianów
ślubu ubóstwa, w konsekwencji którego utraci[ on prawo do sporz Hadzenia
testamentu. WysteHpuj Hacy w imieniu spadkobierców Szymon Szeptycki powo-
[uj Hac sieH na prawodawstwo Rzeczypospolitej podwazIy[ postanowienie austriac-
kie. Zwrot spadku rodzinie popar[o równiezI Gubernium we Lwowie. Ostatecz-
nie Maria Teresa wyda[a rozstrzygnieHcie o przekazaniu spadku rodzinie, ale
z wyj Hatkiem czwartej czeHści przekazanej do skarbu austriackiego na rzecz
katedry lwowskiej. Podobne postanowienie wyrazi[o Gubernium lwowskie
w sprawie spadku po biskupie przemyskim Atanazym Szeptyckim54.
Inicjatywy osiemnastowiecznych biskupów unickich z rodu Szeptyckich

wykorzystywa[y wszystkie mozIliwe ówczesne środki przekazu do promocji
swojej rodziny. Poprzez ich rózInorodność dociera[y do wszystkich warstw
spo[ecznych. W metodyce propagowania splendoru rodu Szeptyccy, zarówno
w tekstach panegirycznych jak i kulturze materialnej, wykorzystywali zabiegi
heraldyczno-genealogiczne. Budowaniu prestizIu s[uzIy[y powi Hazania aspektu
religijnego i propagandowego oraz sakralizacja pamieHci o rodzinie. W opra-
wie uroczystości, których byli uczestnikami, starali sieH wykorzystywać ele-
menty tworz Hace pozycjeH rodu. Tworzeniu idealnego wizerunku s[uzIy[a rów-
niezI świetność rezydencji. Szeptyccy w swoich dzia[aniach odwo[ywali sieH do
wartości wykorzystywanych w propagandzie domów magnackich: „dawności”
rodu, koligacji rodzinnych, sukcesów militarnych55. Dzia[ania te wpisywa[y
sieH w sarmacki kult przesz[ości. „Dawność” wzmacnia[a prestizI poszczegól-
nych rodzin i narodu szlacheckiego, a odwo[ania do przesz[ości, uświeHcone
fundacjami sakralnymi, by[y typowymi zabiegami kreHgów magnackich po-
świadczaj Hacymi przynalezIność do elitarnej warstwy magnackiej. Odwo[ywanie
sieH do zas[ug wojennych by[o swego rodzaju zabiegiem odwracaj Hacym uwageH
od wspó[czesnej sytuacji, niestwarzaj Hacej mozIliwości wykazania sieH rycerski-
mi kwalifikacjami.

53 C h o t k o w s k i, dz. cyt., s. 412.
54 TamzJe, s. 491.
55 T. Z i e l i ń s k a, Propaganda świetności domu radziwiFFowskiego, epoki MichaFa

K. RadziwiFFa „Rybeńki” w ówczesnych „środkach masowego przekazu”, w: MieGdzy Wschodem
a Zachodem. Rzeczpospolita XVI-XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedem-

dziesi Gat Ga roczniceG urodzin, red. T. Chynczewska-Hennel, Warszawa 1993, s. 205-214.
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Inicjatywy biskupów pozwoli[y na utrzymanie pozycji rodu w spo[eczności
lokalnej, czego dowodem by[y tytu[y urzeHdnicze cz[onków rodu56, chociazI
najczeHściej nie by[y to urzeHdy najwyzIsze w hierarchii57 i nie stwarza[y szansy
na miejsce w senacie. Podniesieniu rangi rodu Szeptyckich s[uzIy[o przyznanie
przez króla Augusta III tytu[u hrabiowskiego potwierdzonego przez cesarza
Austrii Franciszka Józefa. Jednak rodzina zas[uzIona na polach bitew, znana
królowi Janowi Sobieskiemu, pomimo podtrzymywania przyjaznych relacji Ata-
nazego Szeptyckiego z Jakubem Sobieskim i wsparcia zabiegów królewicza
w dojściu do tronu58 w XVIII w. nie by[a w stanie osi Hagn Hać wp[ywów poli-
tycznych w najwyzIszych sferach. Szeptyccy nie zdo[ali stać sieH cz[onkami kote-
rii politycznych czasów saskich, ani zyskać wp[ywów na dworze Stanis[awa
Augusta Poniatowskiego, gdzie rekomendacje popleczników politycznych
i urzeHdników dworskich mia[y wieHksze wp[ywy nizI referencje metropolity Leona
Szeptyckiego. Po śmierci biskupa w[odzimierskiego Symeona M[odowskiego
zIaden z rekomendowanych przez metropoliteH kandydatów na biskupstwo che[m-
skie, po zaplanowanej translacji na biskupstwo w[odzimierskie Maksymiliana
Ry[[y (14 czerwca 1778 r.), nie uzyska[ nominacji59.
Dzia[ania biskupów z rodziny Szeptyckich s[uzIy[y podnoszeniu prestizIu

rodu, ale wywiera[y równiezI bezpośredni wp[yw na przeobrazIenia Cerkwi
unickiej. Poprzez zastosowanie metod i środków przekazu wzoruj Hacych sieH na
dworach magnaterii i biskupów obrzadku [acińskiego hierarchowie wprowa-
dzali Cerkiew unick Ha do [acińskiego kreHgu kulturowego. Dzia[alność Szeptyc-
kich potwierdza tezeH historyka Cerkwi Ihora Skoczylasa, izI okcydentalizacja

56 Zachariasz (dziad Atanazego Antoniego) by[ miecznikiem przemyskim, Aleksander
(ojciec Atanazego Antoniego) by[ miecznikiem be[skim, Eustachiusz (stryj Atanazego Antonie-
go) chor HazIym latyczowskim, Teodor (brat Atanazego Antoniego) by[ cześnikiem trembo-
welskim, Bazyli (brat Atanazego Antoniego) by[ cześnikiem ziemi lwowskiej, starost Ha czerni-
chowskim i tyszowieckim, Adam (brat stryjeczny Atanazego Antoniego) by[ cześnikiem trem-
bowelskim, Franciszek (brat stryjeczny Atanazego Antoniego) by[ chor HazIym latyczowskim,
Szymon (brat Ludwika Leona) by[ kasztelanem przemyskim i marsza[kiem s Hadu kapturowego,
Stefan (ojciec Atanazego Andrzeja) podstolim smoleńskim.

57 Hierarchia urzeHdników ziemskich w województwach ruskich przedstawia[a sieH nasteHpuj Ha-
co: wojewoda, podwojewoda, seHdzia podwojewodziński, dynasta, pisarz podwojewodziński,
instygator, kasztelan, podkomorzy, chor HazIy, seHdzia ziemski, stolnik, podczaszy, podseHdek,
podstoli, cześnik, [owczy, wojski wieHkszy, pisarz (regent, wiceregent, pdpisek, susceptant),
miecznik, wojski mniejszy, skarbnik. Zob. UrzeGdnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach

1352-1783, zest. K. Maleczyński, Lwów 1938, s. 14; UrzeGdnicy województwa ruskiego w XIV-

XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wroc[aw9Warszawa 1987, s. 17.
58 ZFota KsieGga szlachty polskiej..., s. 305-306, 308.
59 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, rkps 132, s. 217.
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metropolii kijowskiej by[a świadomie organizowana przez elity duchowne
jako narzeHdzie komunikacji i czeHść szerszej strategii „wmontowania” [aciń-
skich „nowości” w ruski kontekst katolicki60. D HazIenie do budowy rodowego
splendoru os[abia[o wieHzy biskupów z rodziny Szeptyckich z zakonem bazy-
lianów, ale równiezI podnosi[o prestizI godności biskupa unickiego w relacjach
spo[ecznych staropolskiego spo[eczeństwa.
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„FOR YOUR EPISCOPAL HONOUR BRINGS EXALTATION
TO THE GRAND HOUSE OF SZEPTYCKI”.

THE INITIATIVE TO BUILD THE FAMILY ESTEEM UNDERTAKEN
BY THE BISHOPS OF THE UNIATE CHURCH FROM THE SZEPTYCKI FAMILY

IN THE 18th CENTURY

S u m m a r y

In the 18th century, the Szeptycki family gave the Uniate Church four bishops: Bar[aam
Bazyli, Atanazy Antoni, Ludwik Leon, Atanazy Andrzej. The Episcopal dignity gave them a
chance to foster the prestige of their family. In order to achieve this goal, the bishops used
religious celebrations and festivities to as an arena in which they produced their message with
the use of all means of communication known to the world of that era. Through the diversity
of their appeal, they were able to reach all social layers. In their methodology of proclaiming
the prestige of the family, the bishops used panegyric texts and artefacts of material culture,
which they made full of genealogical and heraldic references. These initiatives allowed the
bishops to sustain the position of their family on a local scale, as borne out by the official
titles of some of the members of the family. However, the bishops failed in gaining any in-
fluence at the royal court. Although the main focus of all these activities was on elevating the
social status of the family, the bishops' actions influenced directly the change within the Uniate
Church. Through their reliance on methods and means of communication which imitated the
model developed by the Nobles and the Roman Catholic Church, the Uniate bishops brought
their Church to the realm of Latin civilization.

Translated by Konrad Klimkowski

S"owa kluczowe: Cerkiew unicka w XVIII wieku, biskupi uniccy XVIII wiek, Szeptyccy,
sarmatyzm.

Key words: The Uniate Church of the 18th century, Unite bishops in the 18th century,
the Szeptycki family, Sarmatism.


