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racia i Siostry. Jak słyszeliśmy w księdze Proroka 
Izajasza, Bóg ukształtował go sam na swojego sługę. To 

wielkie misterium zbawienia, które Jezus Chrystus Bóg 
przedwieczny, rozpoczął wśród ludzi w praczasach, a po wielu 
wiekach w Protoewangelii, pierwszych słowach Pisma 
Świętego, które także objawiło się w życiu świętego Jana 
Chrzciciela. Czytanie o jego życiu, rozważanie jego życia, to 
jest de facto rozmyślanie o ekonomii zbawienia, to jest de facto 
kontemplacja ekonomii zbawienia. Tak, święty Piotr przyjdzie, 
by być osądzającym tę najważniejszą z dróg ludzkich. 

rugie czytanie jest w zasadzie czytaniem informującym, 
przekazującym informację o tym, że to św. Jan głosił 

prawdę Chrystusową jeszcze przed objawieniem się Chrystusa. 
To ciekawe zjawisko jak w jedno zlewa się mówienie prawdy z 
orędziem naszego Zbawiciela, głęboko zanurzonym w tajemnicę 
niezmiennej Bożej Prawdy.  

racia i Siostry, wiele jest spraw, które głosił człowiek, 
również w kwestiach religijnych, ale tylko Bóg może 

stwarzać, tylko Bóg może zbawić, i tylko Bóg może uświęcić. 
Są to przymioty dzieł Bożych. I naprawdę, im głębiej człowiek 
jest zanurzony w Bogu, tym głębiej uczestniczy w realizacji 
tych wielkich Dzieł Bożych, a święty Jan właśnie to czynił.  

wangelia świętego Łukasza opisuje nam śmierć świętego 
Jana Chrzciciela. Proszę zwrócić uwagę, że w liturgii 

Kościoła są trzy osoby, co do których Kościół sprawuje liturgię 
dotyczącą ich narodzenia, to jest Jezus, to jest Najświętsza 
Maryja Dziewica i to jest święty Jan Chrzciciel. Za każdym 
razem powodem z innego powodu. Tu, jeśli idzie o świętego 
Jana Chrzciciela, z tego, że on jest na początku całego ciągu 
ludzi, tysięcznego, tysięcznego ciągu ludzi, którzy są 
zaangażowani w realizację dzieła zbawczego, jakie Jezus 
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Chrystus prowadził, prowadził i doprowadził do szczęśliwego 
końca.  

o wszystko stało się w Galilei. Ciekawe, że to właśnie 
jest to miejsce, które nasi żołnierze z Armii Andersa 

upodobali sobie i tam są z fundacji Polaków tablice, które 
zawierają treści bardzo przejmujące. Tekst tego jednego, 
niepowtarzalnego zupełnie hymnu uwielbienia Boga, jaki 
wypowiedziała Najświętsza Dziewica Maryja.  

racia i Siostry, w tę to piękną uroczystość my włączamy 
tutaj, w historycznym klasztorze Sióstr Sakramentek 

warszawskich, kościele Sakramentek, sprawy związane z 
rodziną starą, ruską, Plewaków. Rodziną, która z powagą w swej 
historii traktowała ludzkie zobowiązania wobec Pana Boga.  

atopis kijowski, XIV-to wieczny, z którym zapoznawała 
nas na zajęciach ze starocerkiewno-słowiańskiego pani 

profesor Bayerowa, ja to pamiętam dobrze, że wspominał 
jakiegoś Łukjana Plewakiw. Tekst jego dotyczący wspominał, a 
może lepiej powiedziawszy przypominał mu, o zobowiązaniach 
wobec klasztoru. Najprawdopodobniej wobec Pieczarskiej 
Ławry, ponieważ tytuł klasztoru nie był wyszczególniony. Pani 
profesor słowo „Plewakiw” traktowała bardziej jako przydomek 
identyfikujący rodzinę niż jako nazwisko. Osobiście też 
uważam, że przypadek „Plewaków” jest dobrym przykładem na 
prześledzenie procesu nazewniczego od przydomka do 
nazwiska.  

ez najmniejszej wątpliwości XIV-to wieczny 
„Plewakiw” musiał już być wielmożą, znaczącym 

wielmożą, którego w najwyższej formie, bo w formie pisemnej 
przywoływano do porządku. Dokumentacja pisemna z XIV 
wieku świadczy, że na ówczesne czasy, na Rusi, musiał to być 
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już człowiek z rodziny trwale chrześcijańskiej i związany 
trwałymi relacjami ze strukturą kościelną. Zobowiązania wobec 
klasztorów nie pojawiały się tak w mgnieniu oka, to były 
długotrwałe procesy.  

to zna wczesne średniowiecze ruskie ten wie jakiej 
wagi, jak ważne są te informacje, które przed chwilą 

wypowiedziałem. Jak na warunki ruskie jest to doprawdy 
wczesne świadectwo. Właśnie to wspomnienie z lat 
studenckich, a co chcę z całą siłą podkreślić, jest źródłem 
mojego przeświadczenia, że rodzina Plewaków nie wywodzi się 
z Wielkorusów, lecz z rodzin ruskich związanych terytorialnie z 
dzisiejszą Białorusią, Litwą i Ukrainą. Mój kolega z seminarium 
Jasio Plewako zupełnie o tym nie wiedząc, nigdy nie mówiłem 
mu o tym po prostu, zainspirował mnie do zupełnie 
indywidualnego studium onomastycznego, bo ilekroć go 
widziałem przypominała mi się pani prof. Bayerowa. Wszystko 
na to wskazuje, że jest to nazwisko powstałe z przydomka, 
przezwiska, ale jest autentycznym, starym nazwiskiem ruskim.  

hoć nazwisko „Plewako” pojawiło się w księgach 
grodzkich i w księgach pospolitego ruszenia w latach 

20-tych XVI wieku to wydaje mi się, że datację historyczną, 
historyczne zaistnienie tej rodziny, można śmiało cofnąć, bez 
obawy jakiegokolwiek błędu, cofnąć o dwa wieki wcześniej. 
Godną zauważenia, a wydaje mi się że bardzo ważną, jest trwała 
relacja rodziny Plewako wobec struktur kościoła 
rzymskokatolickiego i wpisanie się, i to pełne wpisanie się, w 
łacińskie struktury cywilizacyjne i w polski porządek kultury 
szlacheckiej. Posiadane w rodzinie dokumenty są w tym 
względzie niezaprzeczalne. Historycznie rzecz biorąc 
Plewakowie funkcjonowali w sposób naturalny w obu wyżej 
wymienionych wymiarach polskiej rzeczywistości.  
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obrym, ze wszech miar dobrym, jest wskrzeszenie 
wschodniej, przedrozbiorowej tradycji polskiej mszy 

św. rodzinnej, jak się to mówiło, mszy „in formula plena”, mszy 
za zmarłych i żywych członków rodziny. To były przecież 
jeszcze XXX-te lata XIX-go wieku, kiedy to kozacy nahajkami 
rozpędzali ludzi gromadzących się w kościołach na takich 
mszach św., na mszach rodzinnych, a stójkowi mieli szczególny 
obowiązek informowania o organizowaniu takich mszy św. 
Cieszę się bardzo, że coś, gdzieś, nie do końca zginęło. W 
długim już moim życiu kapłańskim odprawiałem już kilka 
takich mszy św. rodzinnych, wszystkie były związane z ludźmi 
z Kresów. W Centralnej Polsce nie było tej tradycji. Cieszę się, 
że dziś możemy inaugurować mszę św. „in plena formula”, 
mszę św. rodzinną za zmarłych i żywych z rodu Plewako, 
rodziny tak głęboko zanurzonej w tradycjach Polskiego 
Wschodu.  

ie tylko wartym zauważenia faktem, ale godnym 
wnikliwej analizy historycznej zjawiskiem, 

świadczącym bezdyskusyjnie o funkcjonowaniu rodziny 
Plewaków w tradycji cywilizacyjnej łacińskiej jest znacząca 
obecność Joachima Dominika Plewako w ruchu koekwacyjnym, 
dążącym do zrównania praw szlachty litewskiej z prawami 
szlachty koronnej i zaświadczony dokumentami udział rodziny 
Plewako w stronie formalnej tych wydarzeń. To był czas 
ostatniego starcia między despotyzmem typu wschodniego a 
formacją demokratyczną typu zachodniego na ziemiach 
polskich. Było to także starcie natury nie tyle ustrojowej ile 
cywilizacyjnej. Plewakowie opowiedzieli się wyraźnie po tej 
drugiej stronie.  

ajęta wtedy przez rodzinę postawa w sprawach 
publicznych, co oczywiste, miała także swoje konotacje 

D 

N 

Z 



w sprawach konfesyjnych, wytyczała wyraźnie zaangażowania 
wyznaniowe rodziny. To nie jest przypadek, że w Iwieńcu, 
stolicy Hrabstwa Iwienieckiego, którym Plewakowie władali 
wiele, wiele lat, nadal są dwa kościoły katolickie i kompleks 
klasztorny franciszkanów. To nie był przypadek, że właśnie w 
tym mieście miała miejsce wspaniała obrona wiary katolickiej 
przez mieszkańców.  

woistą pieczęcią na historycznej drodze rodziny 
Plewaków jest ich zaangażowanie patriotyczne, polskie 

zaangażowanie. Zdobywane raz po raz krzyże Virtuti Мilitari i 
Krzyże Walecznych to bez wątpienia nie tylko potwierdzenie 
ich zaangażowania politycznego, to także pisana życiem ich 
deklaracja ideowa, w której sprawy konfesyjne grają 
niebagatelną rolę. Jestem do końca przekonany, że ta dzisiejsza 
Msza św. to także przypomnienie zmagań Polskiego Wschodu o 
to co polskie i katolickie. 

ks. Józef Roman Maj 
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Elekcja króla Augusta II w dniu 27 czerwca 1697 r.,  w oddali kościół ss. Sakramentek  
Obraz  Marcina Altomonte, malarza nadwornego króla Jana III Sobieskiego,  fragment  


