


11~jlr~llli~ljlll~~tlrl~I~I~~
 
05001 0258
 

Hanna Dylflgowa 

UNIA BRZESKA I UNlel W KROLESTWIE POLSKIM 

JBlJO Ekscelencii KsiVdzu Biskupowi Janowi MBzurowi 
Ordynariuszowi Diecezji Siedlecko - Podlaskiej 

pozwalam sobie poiwivciC 

Warszawa 

1989 

II'L:., I • _ • 

C NT l CO . 1;= '5lTY 
NEW BRITAI • ce.:. ltC, CUT 06050 



Ukazaly si~ 

Zeszyt I.	 U irooel Polski " - zanim stlld odejd" prosz, Was, 
abytcie cale to duchowtl dziedzictwo, 2. Wkrfl!gu nauczania Jana Pawla II 
ktOremu na imi, "Pofskll", raz jtlszeze

3. a Konstytucji 3 Maja 
przyj,liz wia~, nadziejll i milo/cill - ' 

4. U progu Niepodleglosci 
Jan Pawel II 

5. Polska Zlotego Wieku homilia wygloszona na 
Bloniach Krakowskich6. Warszawa czasu wojny (1939-1945) 

10. VI. 1979. 7. Polska w dobie niewoli 



Spis tr8~ci 

WstQP , , . , , , , . , .. 5 

I. Unia i KoscicH Unicki w Hzeczypospolitej , 7 

II. Kosci<H Unicki w dobie rozbior6w ............•. J 5
 

III. Diecezja chetmska unicka •. , .18 

IV. Likwidacja Unii w diecezji chetmskiej ..•... , .23 

V. Martyrologia , , , .50 

VI. Dalsze losy Unii i unitaw w Polsce . , 65 

Om6wienie literatury i irood , , 7. 

Redakcja:	 Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewiczowa Iredaktor/, 

Hanna Szwankowska 

OktadkQ projektowat : Wtadystaw Brykczyriski 

- 5 

WstlJP 

odzial ChrzeScijanstwa w Xl w. na KOSci6t Wschodni i Zach dni od 
poczlltku nie byl przez wielu uznawany za ostateczny. R6tnica obrzqdku nie 
byb d cydujllca. Natomiast dwie sPOSr6d podstawowych r tnie do trynal· 
nych mi~dzy KOSciolami Katolickim i Prawoslawnym byly nie do pogodze
nilL edna dotyczyla teologli Tr6jcy Swi~t . /Filioq /. ruga supremacji pa
pieza. Mimo to nie zaprzestano pr b zjednoczenia. Jednalde zar6wno Unia 
Lyoilska z 1274 L,j i Florencka z 1439 r. mi~dzy obu KOSciolami okazaly 
si~ nietrwa e. W perspektywie hist ryeznej najstrwalsza okazal si~ U . 
Brzeska z 1596 L, chociai nie dotyczyla calego KOSciola W hodniego i Za
chodniego a tyIko obu tye KOScio16w na w odnieh ziemiach Rzeczypo. 
spolitej przcdrozbiorowej. ownie trwala o' za a si~ wzorowana na Brzes
kiej Unia na W~grzech zawarta w Ungvar /dzis;Uthorod w ZSRR/ w 1646 r. i 
nieco • 6iniejsza stanowlllca niej 0 drugi jej etap zwana Unill Munlcics 
II 64r./. 

Zwolennicy i przeciwnicy ~ po obu stronach. 6t 'ce kulturalne i 
po ityczne a kiedys i ekonomiczne miaty i majll na tl; sytuacj~ ogromny 
wplyw. W Polsce bardzo watnll sprawll byl fakt, te unici zwani zamiennie jui 
od XVIII wieku ekokatolikami byli Rusinarni /Ukraincami/ . 
Zwaiywszy, i.e duZa czt<sc szlachty ruskiej w Rzeczypospolitej bardzo szybko 
si;; spoionizowala i przeszla na obrZlldek lacinski, unitami pozostali przede 
wszystkim chlopi, czujlley SWll odmiennosc narodowll i spolecznll wobec La
chow-panow. Od XIX wieku kiedy budzBa si~ i utrwalala swiadomosc naro
dowa szerokich mas ludnoSci powstawaly coraz wi;;ksze napi;;cia. 
W niepodl glej Rzeczypospolitej Polskiej po I wojnie Swiatowej napi~cia te 
nie zostaly zlagodzone, dajllc 0 sobie znac, ez~sto w sposoo bardzo okrutny, 
w czasie 11 wojny Swiatowej a takZe i po jej zak nczeniu. 
Na W~grzech sytuacja byla dui.o prostsza, poniewai. tamtejsi unici byli tet 
W~grarni jak i rzymskokatolicy. 

Od poczlltku przeciwnikiem Dnii Brzeskiej byl Prawoslawny Patriar· 
chat Moskiewski i carowie rosyjscy. To tei. na ziemiach, kt6re znalazly sit< 
w wyniku zaborow pod ich panowaniem Dnia byla od poczqtku zagroiona 
i w efekcie zlikwidowana, a unici przylllczeni do Kosciola Prawoslawnego. 
Tragedill unitow w czasie tego przymusowego nawracania byl brak moi.liwo· 
sci wyboru. Unitami nie pozwolono im pozostac, na obrzqdck laciliski row· 
niet nie wolno im bylo przechQdziC pozostawiono im jedynq moiliwo'C 



·6· 

przyj~cie prawoslawia. 

Wiemi bardzo dlugo nwali w oporze mlmo stosowania przemocy fl. 
zyczoej at do m~czens1wa wtllcz.nU:. Duzo bardzlej wytrwali byh unici 
z Podlasia. z kt6rych wielu, mimo oficjalnego przep.isania ich na prawodawie, 
pozostdo wiemych katoJicyzmowi korzystaJllC z tzadka z pomocy. duszpa
sterskiej przybywajllcych potajemnie misjonarzy. 

Wierni ci masowo tei przechodzili na katolicyzm przy pierwszej nadarz.ajllcej 
si~ sposobnoSci ja.lq byl u.kaz to]erancY,jny Mikotaja II wydany zresztll pod 
naciskiem wydarzen rewolucji 1905 r. Na Ziemi Chelmskiej prawoslawie za
uScHo duzo gt~bsze korzerue, chociat i lam nie chcia.no go poc~tkowo 

przyjmowac. 

KOSci6t Urucki przetrwal Jednak zar6wno w Po)sce,jaIc i w podziemiu 
na Ukrainie a takie na emigracji. Nosi obecnie nazw~ UIaairiskiego KOScioh 
Katolickiego. 

W Polsce istnieje obecnie liczna, cboc rozproszona po catym kraju. 
grupa grekokatolik6w. nad kt6rymi opiek*: duszRastersk\ sprawuje prymas 
Polski jako specjalny Delegat Stollcy Apostolskiej dla wiernych obl'2ildk6w 
wschodn.ich w Polsce. laIc podaje "Greko-katolickij cerkoWnij kalen r" na 
rok 1989 grekokatollcy w Polsce posiadajll c1.tery dekanaty: przemyski, 
wroctawsk.i, kost.al.iriski I olsztydski., W kt6rych istnieje 85 plac6wek duszpa. 
sterskich, obstugiwanych przez 61 duszpasterzy. Liczby wiemych nie po
dano. 

Przedstawione w niniejszej pracy fakty i zagadDienia oparte S'l na lite. 
raturze drukowanej i ir6dl'ach r~kopisminnychznajdujllcych si~ w archiwach 
watykariskich. Te ostatni sll szczego1nie waine i interesujllce. Sli to r~kopisy 
i drukl wsp6tczesne omawianym wydarzeniom dotyc~ce sytuacji w diecezji 
chetmskiej. Wykaz ich jak i literarury drukowanej znajdzie czy elnik na korl
cu pracy. 
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1. Unia i Koki6t Unicki przed rozbiorami 

. Po unli z Litwll w granicach Rzeczypospolitej znalazta si~ duZa liczba 
ludnoSci p wostawnej. Do trzech diecezji prawostawnych /cb.ehmkiej, prze
myskiej i halickiej/ na naleiqcych jut cze§niej do J?oWd 2.iemiacb. ruskicb.do
szty dalsze, kt6rych granice i nazwy nie byl'y jeszcze SciSie oznaczone i zmie· 
niaty sil; z uptywem czasu. PocZlltkowo byto ich siedem: metropolitalna ki· 
jowska, potocka, smolenska, czem.ihowska /brianska/•.!urowska /piiJ.ska/, 
lucka i wlodzimierska. 

Pod koniec XVI w. stan KOSciola Wschodniego nie byt najlepszy. Bi· 
skupi bywali zonaei, dbajllcy przede wszystkim 0 wlasne dochody, patfZllcy 
przez palce na liczne wykroczenia podlegajllcego irn kleru. 
Sytuacji nie poprawit wizytacja patriarchy z Konstantynopola /Carogrodu/ 
Jeremiasza II, kt6ry zatrzymat si~ na Rusi w drodze do Moskwy w 1588 roo 
ku i wracajllc z niej w 1589 roku. 

o katastrofalnym st8nie Cerkwi p'rawostawnej na zierniach Rzeczypo
spolitej dajll Swiadectwo sa~i prawostawni. W relacji bractwa cerkiewn~go 

Iwowskiego, skupiajllcego ludzi Swieckich, skierowanej w 1592 r. do patrlar· 
chy czytamy: ,,Ksi~:ta dwuiency jaIc gdzieindziej, tak i u nas. odprawiajll sw. 
Uturgi~. Biskupi: chelmski /Dionizy Zbirujski/ i pitiski /Leontij Pelczycki/, 
tyjll z ionarni; nadto przemyski /Michal Kopystenski/. wprowadzony z i0nll 
w biskupstwo. WidzllC to dwuiency. Smialo funkcje duchowne. dalej sprawu· 
jll. 0 wielu mnych /wykroczeniach/ napisalismy do patriarchy aleksandryjs. 
kiego. Cerkiew bardzo si~ smuci. Ludzie ze stanowiskiem wpadlszy w ratne 
herezje, i kt6rzy chcieli wr6cic do wiary swych ojc6w. teraz wyrzekajll si~ teo 
go, wskazujllc na nieba Cerlewi. a wszyscy ludzie jednoglomie m6wilt L .../ : 
jesH Die naprawi si*: nielad w Cerkwi. w koncu rozejdziem si~, odstlijJirn pod 
rzymskie postuszenstwo i b~dziemy iyli w niezmllconyrn pokoju". 

W tej sytuacji znalazlo si*: kilku biskup6w prawostawnych,~kt6rzyu· 
znali potrzeb*: zjednoczenia KOSciola Wschodniego w Rzeczypospolitej z Ko
Sciolem Katolickim jako dobrze zorganizowanyrn przez poddanie si~ zwierz· 
chnictwu papieZa z zachowaniem wlasnego, wschodniego obfZlldku. 
Do najgorliwszych zwolennik6w unii kOScielnej naletal biskup lucki Cyryl 
Terlecki, mimo te od patriarchy Jeremiasza otrzyrnal wysokll godnosc egzar
chy - stawiajllcll go ponad metropolit~. 

Jut w 1590 r. na synodzie w Belzie, przeniesionym p6iDiej do Brzes· 
cia. zostala sformulowana deklaracja. podpisana przez 4 biskup6w prawo
slawnych 0 ich ch~ei zawarcia unii z KOSciolem Katolickim. 
Deklaracja zostala wr~czona kr610wi Zygrnuntowi III w 1591 r .• kt6ry przy· 
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rzekl biskupom swojq opieker oral zapewnil irn posiadanie dotychczasowych 
urzerd6w i beneficj6w, nietykalnosc obrz~dku wschodniego oraz przywileje 
r6wne duchowieristwu lacinskiemu. 

Uplynerlo jednak jeszcze kilka lat zanim doszlo do zjednoczenia 
z Rzymem. Przyczyn bylo k.ilka. Do bardzo waznych nale' la chwiejnosc 
metropolity Michala Rahozy, ktory zwlekal z odpowiedz~ na przysylane 
mu w lej sprawie listy, co op6inilo dalsze dziatanie. 
Idea unii byla jednak na tyle silna, i.e awum najgorliwszym jej rzecznikom 
wspomnianemu jUi biskupowi luckiemu Cyrylowi Terleckiemu i biskupowi 
wlodzimierskiemu Hipacemu Pociejowi udalo si\l przekonac Rahoz~ ko
niecznoSci zwolania biskup6w do BrzeScia, co tei sier stalo w czerwcu j 595 r. 

W BrzeSciu uloiono dwa adresy - jeden do kr6la Zygmunta Ill, dru
gi do papieta Klemensa VIII. Zebrani mianujq dw6ch wyiej wzmiankowa
nych biskupow swoim' pelnomocnikami do rozm6w z papieiem. 
Piszq tei w liscie do Ojca Sw., ie przyst~puj'l do unii zawartej w 1439 r. we 
Florencji, ale proszll 0 pozostawienie im calej liturgii i obrzerd6w wschodnich. 

Adres do kr61a zawieral m.in. proSber 0 utrzymanie dotychczasowych 
przywilej6w oraz zr6wnanie ich w prawach i przywilejach z duchowienstwem 
katolickirn. Przez to zr6wnanie zrozumiano m.in. otrzymanie przez biskup6w 
wschod. miejsc w senade. Proszono tez 0 opieker i obron~ przed ewent. inter
wencja i karami kOScielnymi ze strony patriarchow konstantynopolitariskich. 
kt6rym doqd podlegali, a od kt6rych odst~pujq. Na obu adresach s'l podpisy 
wszystkieh biskup6w prawoslawnych, poniewai do nieobeenych 12 czerwea 
w BrzeSciu pojechali Pociej i Terlecki uzyskujllc ich podpisy. 

Ostatecznie spraw~ mial zalatwic synod w BrzeSciu zwolany na je
sieri 1596 r. Tutaj okaza10 sier, ie dwaj biskupi/lwowski i przemyski/ przeszli 
do obozu przeciwnik6w unii skupionych wok61 wojewody kijowskiego, ksier
cia Konstantego Ostrogskiego. Ten ostatni wystqpil jako zdecydowany rzecz
nik prawoslawia i zjawil sier w otoczeniu przedstawicieli 14 bractw cerkiew
nyeh, czerSci kleru parafialnego, kilk'J archimandrytow, a takie orszaku zbroj
nego. Ponadto przeciwnikow unii popierala ciqgle jeszcze liczna szlachta pra
woslawna i mieszczaristwo. 

W BrzeSciu odbywaly sier zatem dwa synody. Po stronie unii w dal. 
szym ciqgu stali z hierarchow prawoslawnych metropolita kijowski Michal 
Rahoza· i 5 biskupow diecezjalnych: wlodzirnierski, lucki, polocki, pinski 
i chelmski. Unier podpisalo .let 3 archirnandryt6w a takie czerk duchowien
stwa 5wieckiego. Jako delegaci papiescy wystqpili trzej biskupi rzymskokato. 
liccy: arcybp. Iwowski -Jan Solikowski. bp lucki - Bernard Maciejowski 
i bp ehelmski - Stanislaw Gomolinski. Wspierali ich teologowie jezuiccy, a 
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wlir6d nich Piotr Skarga. 
9 paidziernika /starego stylu/ 1596 r. w obecnoSci posl6w la6lew· 

skich akt Unli zostal zawarty. Nasterpnego dnia odbylo sier uroczyste nabo
i.enstwo w cerkwi 5\\'. Mikolaja z kazaniem ks. Piotra Skargi na temat jedno. 
Sci KOSciola Bozego. 

Obie strony, zwolennicy i przeciwnicy Unii, wyklerly sier nawzajem, 
pozbawiaj'lc jednoczeSnie posiadanych godnoSci koScielnych. 
1ak widac Unia Brzeska nie rozwi4zala problemu zjed.!1.oczenia obu KOScio
16w, wschodniego i zachodniego, na ziemiach Rzeczypospolitej. Moina nawet 
stwierdzic, ie dodatkowo zaostrzyla konflikty wyznaniowe dziel'lc katoli
k6w na unit6w i lacinnik6w, a KOSci61 Wschodni na unit6w Cprawoslaw. 
nych. Podzial nie mial wyrainego charakteru. Nie byl to bowiem ani po
dzial stanowy, ani spoleczny, ani terytorialny. Objlll wszystkie grupy ludno
Sci: szlachter, mieszczan, chlop6w, duchowietistwo niisze, wyisze, a takie 
roine czerSci terytorlium RzeczypospoIitej. 

Pozycja KOScioia Unickiego byla jednak mocniejsza, poniewaZ 
z chwil'l zawarcia Dnii stawal si~ on jedynym legalnym KOSciolem Wschod
nim, przejmujllc uprawnienia KOScioia Prawoslawnego i uzyskuj'lC nowe 
przywileje. Najwatniejszll Sprawll dla jego pozycji bylo zdecydowane popar
cie Zygmunta III, w dyspozycji kt6rego byly Hczne beneficje klasztorne i pa
ranalne w ogromnych kr61ewszczyznach. Kr6t decydowal r6wniei 0 obsadza
niu biskupstw. KOSci61 Unicki Inial tei poparcie Stollcy Apostolskiej a takie 
pewnll przychylnose hierarchii katollckiej. 

KOSci61 Prawoslawny wydawM si~ wierc bye w defensywie. Pozba· 
Mony ochrony prawnej i formalnie nie uznawany byl jednak traktowany 
przez wladze paristwowejak inne wyznania niekatolickie, a w zwillZku z tym 
tolerowany. ZreszUl prawoslawni nie zrezygnowali z walki 0 odzyskanie po· 
zycji z okresu przed Unill i uzyskanie odpowiednich prerogatywdla swego 
KoSciola. Najch~tniej widzieIiby skasowanie Unii. PoniewaZ okazalo sier to 
niemozliwe, staraIi sier przynajmniej odbudowae swojll hierarchier. 
W obronie prawoslawia stan~la szlachta tego wyznania, gl6wnie z wOjewooz
twa wolynskiego, kijowskiego i braclawskiego. Szlachta z wojewooztw przy· 
naleinych do litwy W<7eSniej nit szlachta z wojewooztw ruskich Korony 
przechodzila na katoHcyzm lub protestantyzm. 
W rezultacie swych staran prawoslawni uzyskali na sejmie 1607 i 1609 r. 
dwie konstytucje uznajllce prawa KOSciola Prawoslawnego w Rzeczypospoli
tej. Krol, godZ'lc si~ na te usterpstwa, ulegl w wyniku trudnej sytuacji kraju, 
ale nie zrezygnowal z plan6w l~widacji prawoslawia na rzecz Unii. Cheia! 
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wi~c po ~~rci bisk~p6w prawoslawnych I oWskiego i przernysldego, kt6
rzy w BrzesclU od Unll odstliPili, rnianow c na ich miejsce zwolennik6w Unii. 
Uda~o ~u si~ to tYlko w przypadku bpa przemyskiego, kt6ry otrzyrnawszy 
nornmaCJ~ kr61ewska przyj14l sakr~ biskupi14 z r'lk rnetropoHty unickiego 
w 1610 roku. Natomiast nowomianowany biskup Iwowski pozostil wiemy
prawoslawiu. 

.. Prawoslawie zacz~!o jednakte tracie oparcie w magnaterii i szlachcie 
ruSklC], przeehodzltcej w .xvu w. coraz cz~Sciej na katoIicyzm Dla wieiu 
z nich KOSci61 Unieki stanowa tylko etap przejSciowy do przyj~cia katoli
c~zmu rzymskiego. KOSci6l Prawostawny znajduje oparcie w bractwach eer
kiewnych, zakonnikach, a tak2e - poparcie Koz.ak6w. 

.~o b~actwa przy cerkwi prawostawnej Objawienia PaIiskiego w Kijo
Wle wplsal Sl~ hetman kozacki Piotr Konaszew'cz Sahajdaczny wraz ;z ca
lym wojskiem zaporoskim". ' 

Poparci~ ~ozak6w. mialo bardzo duze znaczenle dla los6w Unli szczeg61nie 
n~ Ukra~e naddnieprzaIiskiej, gdzie nie zapUSciia ona zbyt gt~bokich korze
ru. Poparcle ~o wzmoc~lo r6wniet starania 0 p zywr6c 'e pelnej hierarchii 
prawoslawnC]. W 1620 I 1621 r., wykorzystujllc pobyt na Ukrainie wracajll
cego z Moskwy.pa~rchy jerozolimskiego Teofanesa, wysbnnika patriarchy 
konstantynopolitaJ1sk.iego, udalo si~ prawoslawnym odtworzye calli hierar
chl~. :reofanes ':Y~i~cil bowiem w tajemnicy przed wladzami eczypos
poht8J metro~~lit~ I 6 biskup6w diecezjalnych. Zygmunt Ill, zdecydowany 
zw~l~nnik Ufo"!: rue uznal legalnoSci wyboru, dokonanego "bez woH i wiado
moscl, podama 1 pozwo1enia .kr6Iewskiego". 

NowowySwi~ceni biskupi prawoslawni, mimo zakazOw kr61ewskich 
usHo,:ali z. roz~ym sku~em sprawowae swcje funkcje biskupie w przyzna: 
nych ~ dlec~ZJach .. Obl~ strony, unici i prawoslawnl, podejmowaly jednak 
stararua ~ pOJednarue. Hierarchie obu odlamaw KOsciola Wschodniego zda
waly sO~le sp~aw~,.i~ szybkie zwyci~stwo jednej ze stron jest niemoZliwe, 
ml~dzy lnnyml wlaslue z powodu r damu w spoleczeIistwie na spornych te
renach. Pr~woslaw.ni wied~ie)j tez dobrze, ze nie maj,! poparcia Kr61a Zyg
m.un~. ~rucI, choc poparcle krolewskie mieli, wiedzieli, ze w Rzeczypospoli
tej wle.lu mny~h protektor6w nie maj,!. Do senatu nie dopuszczono nawet me
t~opohty. Opor przeciwk.o temu byl tak silny wSroo hierarchii lacinskiej, ie 
me pomoglo a~ pop.arcle papieza ani kr6la. Prawdopodobnie jedn,! z przy
c~~n mech~cl blskupow rzymskokatolickich do dopuszczenia hierarchii unic
kiej d~ s~natu byt f~t, iebiskupi ci wywodzili si~ najcz~Sciej ze stanu mie. 
szczanskiego. Nle mlat WI~C kto w sejmie bronic spraw ich KoSciola. 
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Rosn'!ce napi~cie wSroo wiernych obu KOScio!6w wzmoglo si~ jesz· 
cze po zab6jstwie w 1623 r. unickiego arcybiskupa potockiego Jozar. ta Kun
cewicza, dokonane przez sfanatyzowany Hum prawoslawnych. Szybko £os
n'!cy kult zmarlego biskupa, beatyfIkowanego jui w 1643 r. /kanonizowany 
w 1867 r./ zacz'! przysparzac zwolermikow KOSciotowi Unickiemu. Mi~dzy 

innymi do Unii przyst14pH w 1627 r. zwalczaj14cy jll dotychczas prawostawny 
arcybiskup potocki Melecjusz Smotrycki. 

Dopiero po Sffiierci Zygmunta III jego syn Wtadyslaw IV poczynH 
w czasi~ elekcji prawostawnym obietnice, ktore potwi~rdzH nast~pnie odpo
wiednimi dokumentami. Skladaj,!c zas przysi~g~ na "pacta conventa" lObo· 
wi,!zal si~ do uspokojenia wasni religijnych mi~dzy prawoslawnymi a unita
mi. Sejm zatwierdzil W 1635 r. przyznane prawoslawnym pniwa. Unici ze 
swej strony posta,rali si~ u krola 0 przywilej gwarantujllcy im ich stan posiada
nia. Sejm wylonH komisje, kt6re mialy podzielie rni~dzy obie strony cer
kwie i monastery znajduj,!ce sil< w dobrach krolewskich. 

W ten sposOb dokona! si~ w 1635 r. podzial Ko§Ciola Wschodniego 
w Rzeczypospolitej, kt6ry z przejSciowymi zmianami dotrwal prawie do kon
ca XVII wieku. W sklad metropolii unickiej wchodzilo 7 diecezji: metropoli· 
talna kijowska, archidiecezja po.locka, diecezja wlodzimierska, chelmska. 
pinska, smolenska i przemyska. KOSci6t prawoslawny posiadal 6 diecezji: 
metropolitalna kijowska, Iwowska, lucka, przernyska, mScislawska i nieco 
p6iniej czernihowska. Jak z powyzszego widac na jednym terenie bywaly po 
dwie diecezje unicka i prawoslawna. Wla§Ciwie bywaty i trzy diecezje. bo 
przeciez na terenach wschodnich Rzeczypospolitej byla rozwini~ta siec die
cezjalna rzymskokatolicka. Sp6r byl przede wszystkim mi~dzy unitami i pra· 
woslwnymi, chociaz pewne zatargi /np. 0 przechodzenie wiernych na inny 
obrz14dek/ bywaly i ini~dzy unitami i lacinnikami 

Wojny z Kozakami /1648-1652/ i z Rosj14 /1654/ zachwialy ponow· 
nie Uni'!. Z opresji wyszla jednak dose szybko, ana przelomie xvn i XVIII 
wieku zwi~kszyla nawet sw6j stan posiadania obejmuj,!c ostatecznie diecezj~, 

przemysk,! /1692/, lwowsk14 /1700/ i luck,! /1702/, ktorych biskupi przyj~li 

Uni~. Diecezje te nie mialy juz poiniej ani biskup6w prawoslawnych ani 
podw6jnej hierarchii. Unia na terenach tych trzech diecezji nie napotykata 
na op6r. Zostala od razu przyj~ta przez znaczn'! wi~kszose parafii i monaste
row. W polowie XVIII wieku poza monasterem w Skicie Maniawskim wsz~· 

dzie panowala tanijuz Unia. 
Wojny przyniosly zmiany w sytuacji prawoslawia, kt6re utracito 

oparcie w traC14cych na znaczeniu Kozakach i w chyl,!cych sil< ku upadkowi 
bractwach cerkiewnych nie mO&'lcych sil< rozwijac w popadaj'lcych w ruiny 
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miastach. Po przej Sciu na Uni~ trzech wytej wymienionych biskup6w, prze
myskiego, lwowskiego i luckiego, prawoslawni mieli tyIko jedno biskupstwo 
bialoruskie. Nad parafiami prawoslawnymi le4cymi poza til diecezjil jUrys
dykcj~ sprawowal metropolita kijowski najcz~Sciej przez swego koadiutora, 
zwlaszcza ie sam rezydowal w Kijowie, kt6ry jut Die naletal do Rzeczypo
spolitej. 

Wyra iny triumf KOSciola Unickiego w przededniu upadku Rzeczypo. 
spolitej doprowadzil do zredukowania KOSciola Prawoslawnego do okolo 
400 parafii, 40 monaster6w m~skich i 15 zeilskich z k:ilkusettysi~cami wier
nych. Unici mieli w6wczas, w 1772 r., 930 parafti, 147 klasztor6w m~skich 

i 19 zeriskich z ponad 4,5 milionami wiernych. 
KOSci6l Unicki, mimo ie formalnie rownouprawniony z panujilcll re

ligi'l rzymskokatolickll, zajmowal cillgle pozycj~ drugorz~dnll. Przyczyny by
ly raine. W gr~ wchodzila doktryna KOSciola Rzymskiego 0 wytszoSci 
obrz'ldku laciilskiego nad innymi, a takie i to ie KOSciol Unicki byl zwillZ3
ny z kulturll wschodnill, bizantyjskll, uwaian'l za niiszll od zachodniej. 
Przyczynial si~ do tej gorszej pozycji unitow i fakt, ie religia unicka stawala 
si~ w XVIII wieku coraz bardziej religill chlopaw-Rusinow. KOSciol Unicki 
uchodzil zatem za Kosciol chlopski, a laciilski - za pariski, bo szlachta i 
magnateria ruska jui dawniej przeszla na katolicyzm rzymski. Poziom wy
ksztalcenia kleru unickiego i ich zbliiony do chlopskiego styl zycia odbijal 
od wyrainie wyiszego poziomu duchowieilstwa laciilskiego. 

Do tego dochodzila niezalatwiona od POCZlltku Unii sprawa zasiada
nia biskupow unickich w senacie. Dopiero na Sejmie Wielkim w 1790 r. u
chwalono, ie metropolita unicki b~dzie zasiadac w senacie, a i to nie po 
dw6ch arcybiskupach ale dopiero po wszystkich biskupach laciriskich. 

Hierarchia unicka starala si~ od dawna podniesc znaczenie swego Ko
sciola. Biskupi popierali wi~c a nawet forsowali ksztalcenie przyszlych ksi~
ty w laciriskich szkolach pUblicznych, a takie w seminariach duchownych. 
Mialo to podniesc ich status spoleczny i zawodowy. Zabiegali tei 0 zakaz 
przechodzenia unitow na obrZlldek .laciilski. Byla to sprawa bardzo waina. 
Doprowadzila bowiem KOScial Unicki do utraty wiernych z warstw wyi
szych. Mimo ie zdarzaly si~ niekiedy przypadki przechodzenia z obrZlldku 
laciriskiego na unicki KOSciol Unicki uwaial si~ za pokrzywdzony. Sprawa 
ta stano.wila staly przedmiot sporow mi~dzy hierarchill unickll i lacirisk'l. 

Ogromne znaczenie dla KOSciola Unickiego miala jego latynizacja, 
ktara zacze1a si~ niemal rownoczesnie z zawarciem Unii. Latynizacja, termin 
przyj~ty agolnie w historiografti, oznaczala upodobnienie obrz~ u unickie
go do rzymskokatolickiego, a szerzej upodobnienie KOSciola Unickiego do 
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Rzymskiego. Latynizacja obj~la wszystkie dziedziny tycia kOScielnego: litur
gi~, obrz~dy, instytucje i struktury organizacyjne, architektur~ i wyposate
nie kOSciol6w, str~ i styl tycia duchowieristwa. Zmiany te przychodzlly 
z Rzymu, gdzie Scieraly si~ dwie tendencje - unifIkacji i zachowania odr~b
nosci obu obrzildk6w, jak i od samych biskup6w, kt6rzy koncZllc szkoly ta
ciriskie, niekiedy w Rzymie, brali przyklad ze swoich wsp6lbraci lacinnik6w. 
W okolicach, gdzie parafie unickie Sl\siadowa ly z laciilskimi zmiany takie do
konywaly lli~ cz~sto spontanicznie, niezaletnie nawet ad tandencji biskup6w. 

Isfotnym elementem w latynizacji KOSciola Unickiego byl zakon ba
zylian6w, kta-ego "taciriski" charakter utrwalil si~ ostatecznie w polowie 
XVIII wieku. Wst~powali cz~sto do niego rzymskokatolicy, zmieniaj'lc w6w
czas obrzlldek na unicki. Byla to mlodziet wywodzllca si~ najcz~Sciej z ro
dzin szlacheckich. qlatego tei bazylianie zajmowali nierzadko w KOSciele 
Unickim eksponowane stanowiska, whcznie ze stanowiskiem biskupa. Stalo 
si~ to nawet przyczYfil\ wyrainego konfliktu mi~dzy zakonem i klerem 
Swieckim, bronillcym swoich praw do wyiszych stanowisk.i urz'ld6w oraz 
zwillzanych z tym beneficjow. Ostatecznie duchowieilstwo Swieckie przela
malo swego rodzaju monopol bazylian6w i w drugiej polowie XVIII wieku 
zacz~lo tu i 6wdzie obejmowac wyisze godnoSci kOScielne, w tym i biskupie. 
lakon odegral dUZll rol~ w dziedzinie wyksztalcenia tak samych zakonni
k6w, jak i w dziedzinie oSwiaty pUblicznej, prowadzllc coraz liczniejsze szko
ly. Do konca niezaleinoSci panstwowej zachowal tei priorytet w dziedzinie 
wychowania publicznego zwlaszcza na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. 

Latynizacja liturgii i obrz~dow polegala na licznych zmianach w tej 
dziedzinie. W cerkwiach unickich zacz~to np. odprawiac tzw. ciche msze Sw. 
nieznane obrZlldkowi Wschodniemu. Wprowadzono tez naboienstwa, modli
twy, Swi~ta i zwyczaje obce prawoslawiu jak np.: r6zaniec, swi~to Bozego 
Ciala, kl~kanie, gra fia organach lub fisharmonii, dzwonki w czasie naboteri
stwa. Z wielu cerkwi unickich zacz~ly znikac ikonostasy oddzielajllce wier
nych w nawie od prezbiterium. PojawHy si~ natomiast oltarze boczne, kon
fesjonaly, lawld do siedzenia, instrumenty muzyczne. Nowowybudowane 
cerkwie unickie utracily charakterystyczny styl bizantyjski upodabniajllc si~ 
do kOSciol6w laciriskich. 

Nasilenie latynizacji zaleialo bardzo od usytuowania cerkwi. W oko. 
licach zamieszkalych przez ludnosc obu obrzlldk6w bylo duto wi~ksze. 

Szczeg6lnie, gdy w miejscowoSci byl kOSci6l jednego obrZlldku, a ludnosc 
rnieszana, ksi~ia uniccy i laciriscy odprawiali zamiennie naboieristwa, na 
kt6re ucz~szczali zwykle jedni i drudzy. Zapraszano tez nawzajem kaznodzie. 
j6w - iaciriskiego do cerkwi unickiej i odwrotnie Obchodzono wsp61nie 
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Swi~ta laciIiskie IBoiego Cialal i unickie Isw. Jozafata/, a takte urz'ldzano 
wsp61ne pielgrzymki do miejsc kultu otaczanych czci'l przez oba obrZlldki. 

latynizacja obj~la r6wniei wyksztalcenie kleru, podnoszenie i zmia· 
n~ jego poziomu iycia, omz reorganizacj~ instytucji kOScielnych na wz6r lao 
ciIiski. Ola przykladu moina podae zanik krylosaw i zast~powanie ich na 
wzar lacmskimi kapitulami. 

Niekt6re z tych zmian zaakceptowat synod w zamoSciu z 1720 L, 

czyni'lC je obowi'lzuj'lcymi dla catego KOSciola Unickiego w Rzeczypospoli· 
tej. Istnialy bowiem duie rOinice w tej dziedzinie, zaJeine od polotenia teo 
rytoriaJnego diecezji, dekanatu, paramo Dalsze zmiany przychodzHy i po sy. 
nodZie, ktary nie zdolal zahamowac tego dose zywiolowego procesu. 
Stolica Sw. zatwierdzaj'lc uchwaty synodu, obraduj'lcego zreszt'l pod prezy· 
dencj'l nuncjusza GrimaJdiego, zmiany te zaaprobowala. P6iniejsze, jesli nie 
byty jednoznacznie zakazane przez papiezy, tei zaakceptowano jako zwycza· 
jowo przyj~te. 

latynizacja KOScioia Unickiego l'lczyla si~ Z jego polonizacjll. 
Duchowienstwo unickie uczylo si~ wi~c w szkolach lacinsko-polskich, bo 
z j~zykiem ruskim takich szk61 poprostu nie bylo. Polonizacja przybrala na 
sile od polowy XVIII wieku. Zacz~to w6wczas modlie si~, spiewae i glosie 
kazania po polsku. Pewne najcz~Sciej uiywane okreSlenia KOSciola Wschod· 
niego zmjeniano na polskie. I talc np. zamiast pop m6wiono ksi'ldz, zamiast 
wladyka - biskup, zamiast archimandryta - opat, zamiast cerkiew - ko· 
Sci61. Polskie slowa mialy podniesc presta godnoSci unickich. J~zyk polski 
uwaiany byl bowiem za j~zyk ludzi wyksztalconych. Zreszt'l polski stawal 
si~ w XVIU w. j~zykiem urz~dowym KOScioia Unickiego, a takie j~zykiem 

domowym wielu ksi~iy unickich. 
Caly proces przemian w KOSciele Unickim wraz z latYnizacjll i poloni· 

zacj'l stanowil element dlugotrwalej politycznej, spolecznej i kulturaJnej 
polskiej ekspansji na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. Ekspansja nie byla 
rawnomierna i jej wyniki byly tei zr6inicowane w zaleinoSci od terenu bar· 
dzo przeciei rozleglej metropolii unickiej obejmuj'lcej ziemie bialoruskie 
Wielkiego Ksi~stwa Utewskiego i zieinie ruskie lukrainskiel Korony. 
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II. Ko~i6t Unicki w dobie porozbiorowej 

W wyniku rozbior6w Rzeczypospolitej unici znaleili si~ przede wszy. 
stkim w zaborze rosyjskim i austriackim. Niewielka ich liczba ok. 70 tys. do
stala si~ pod panowanie pruskie Ipo 1807 r. przeszli oni zresztl\ prawie calko
wicie pod panowanie rosyjskie/. W zaborze austriackim unici, nazywani tam 
z rozporz,!dzenia Marii Teresy grekokatolikami, traktowani byli na rawni 
z rzymskokatolikarni. Oba obrZ'ldki' obj~te byly systemem fZ'ldOw jazefin· 
skich, polegajllcych na bardzo silnym podporZ'ldkowaniu KOScioia panstwu. 
Uwalnianie si~ od tego systemu dotyczylo tei: obu obrz,!dk6w i zaleialo 
od przemian w calej monarchii austrmckiej. Od polowy XIX wieku daje si~ 

zauwaiye wyraine wykorzystywanie dla celaw politycznych przez central· 
ne wladze wiedenskie antagonizmu mi~dzy obu obrZ'ldkami. Nie widae tu 
jednak dyskryminacji, stosowanej przez administracj~ panstwowll, kt6regos 
z obrZ'ldk6w, chociat podzialy spoleczne i narodowe byly bardzo gl~bokie. 

Upadek Polski przyni6s1 natomiast powaine zagrotenie Unii ze stro· 
ny Rosji. Uwaiala ona bowiem, zarowno z powodow politycznych jak i wy· 
znaniowych, Uni~ zazawart,! nieprawnie i traktowala unitow jako odl'!czo
nych przemoc'l od KOSciola Prawoslawnego. Na razie co prawda, po I roz· 
biorze, zostawiono unit6w w spokoju, respektuj,!c stan posiadania KOSciota 
Unickiego. Mi~dzy I a II rozbiorem Polski Iw latach 1780-17831 na prawo
slawie przepisano ok. 100 tys. unit6w. Byla to liczba stosunkowo niewielka. 
ChodzHo w6wczas wladzom rosyjskim 0 presj~ na Stolic~ Apostolsk,! w spra· 
wie udzielenia przez ni,! sankcji kanonicznej dla sarnowolnie przez Katarzy
n~ II utworzonego lacinskiego arcybiskupstwa mahylewskiego i jej pasterza 
Stanislawa Siestrze!\cewicza, ktOrli zresztll uzyskano. 

Planowa akcja nawracania na prawoslawie rozpocz~la si~ po drugim 
rozbiorze. W 1794 r. opracowano w Petersburgu plan misji prawoslawnych 
wSroo unit6w. Akcj~ rozpocz~to na Ukrainie, gdzie Unia byla najslabsza. 
Grupy misjonarzy prawoslawnych wspierane przez wladze Swieckie nawraca· 
ly nie tyIko przy pomocy perswazji, ale korzystaj,!c z 'przymusu. Nie respe· 
ktowano deklarowanej oficjalnie zasady dobrowolnoSci. KOSci61 Unicki po
ni6s1 w6wczas ogromne straty na poludniowo-wschodnich terenach bylej 
Rzeczypospolitej. Na ok. 4700 istniej,!cych tam parafii pozostato ok. 160. 
Przy Unii zostala tei wi~kszosc klasztorow, cz~se ksi~iy unickich i lroch~ 

wiernych. Szacunkowe liczby ludnoSci przepisanej w6wczas na prawos~awie 

rOini'l si~ od siebie. Wydaje si~ ona bliska 1.2 - 1,5 miliona wiernych. 
Na terenach p61nocno-wsehod~ch bylego WieIkiego Ksi~stwa Litewskiego 
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misje prawoslawne przyniosly znacznie mniejsze wyniki. 
Po Smierci Katarzyny II przyl14czanie unit6w do prawoslawia zostalo 

zaniechane. Pawel I co prawda tak jak i jego matka unit6w nie lubil, m6wi14c, 
ie nie s14 "ani ryb14 ani mi~sem" - ani katolikJuni ani prawoslawnymi, ale na
wracania zaprzestal. Kilka lat spokoju dalo unitom motnosc dalszego trwa
nia w swojej wierze. Niektorzy, korzysta'llc ze swobody, przeszli na obrZl4dek 
laciriski 10k. 200 tys./. W jakim stopniu bylo to spowodowane wycho<iZl4cy
mi z lacinskiej archidiecezji mohylewskiej wieSciarni, te unici b~dll musieli 
przyj14c prawoslawie, 0 ile wczesruej nie przejd14 na obrZlldek laciriski, trudno 
z callj pewnoSci14 stwierdzic. Sarni zainteresowaru mogU jednak Slldzic z prze
biegu akcji nawracania na prawoslawie za Katarzyny II, te groiba jest realna. 
Arcybiskup unicki polocki Herakliusz lissowski monitowal bezskutecznie 
w sprawie tych poglosek arcybpa Stanisbwa Siestrzericewicza. Nie otrzymu
jljC odpowiedzi zlotyl skarg~ do cesarza. w6wczas jut Aleksandra I. 
Powolana w6wczas specjalna komisja nie stwierdzila uiywania przez ducho
wieristwo laciriskie przemocy podczas przechodzenia unit6w na obfZl4dek la
ciriski. Pozwolono wi~c im pozostac przy nowoprzyj~tym obfZl4dku. Cesarz 
wydal jednak ukaz zabraniaj14cy nawracania unit6w sUIl na rzymskokatoli
cyzm, chociai ,jak wspomniano, uzycia przemocy nie stwierdzono. 

Aleksander I unitow nie przeSiadowal. Szedl im nawet w pewnym 
stopniu na r~k~. Podzielil wi~c w 1805 r. utworzone przez siebie w 1801 r. 
Kolegium Duchowne dla spraw obu obrz14dk6w na dwa niezaleine departa
menty: laciriski i unicki. Kaidy z nich obsadzH duchownymi wlaSciwego 
obrzljdku. Mialo to zapobiec nadu:iyciu wladzy wobec unit6w przez ducho
wienstwo rzymskokatolickie, ktOre przed podzialem Kolegium wyl14cznie 
w nim zasiadalo. Dia spraw wsp6inych dotyeZlleyeh obu wyznari miano si~ 

zbierac na tzw. Zebraniu Ogolnym. 
Wspomniany jut unieki areybp lissowski naleial do zdeeydowanych 

przeciwnik6w latynizacji KOSciola Unickiego. Podjlll tet pr6b~ oczyszezenia 
liturgii z nalecialoSci laciriskieh. Rzeez sarna w sobie nie bylaby ani dziwna 
ani groina, bo takie pr14dy istnialy wSroo unit6w jut od polowy XVIII w. 
lednak.i.e lissowski dzialal po II rozbiorze, kiedy to znaezna ez~sc jego die
eezji wraz ze stolic'l w Polocku znalazla si~ pod panowaniem rosyjskim. 
Znal wi~e zamiary i poczynania wobec Unii wladz w Petersburgu. Czy im 
sprzyjaP Trudno z pewnoSci14 orzec. Na pewno byl przeciwnikiem poddania 
Unii zarzljdowi lacmskiemu. Zmarl w 1809 r. a zatem w czasie bgodnych 
wobec unit6w rZ14dow Aleksandra I. 

Po likwidacji przez Katarzyn~ II kilku diecezji unickich, i z kolei po 
wznowieniu przez Pawta I struktury dieeezjalnej uniei posiadali w Cesarstwie 
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trzy diecezje: arehidiecezj~ polockll, wlodzimier~ !wlodzimiersko-brze
sk141 i luckll, Aleksander I wznawia tei godnosc metropolity unickiego, nie 
Wi4ZllC jej jedoak z tadnll okreSionll stoliCll biskupill, 

Czasy Mikolaja I przyniosly likwidacj«; KOSciola Unickiego w Cesar
stwie Rosyjskim i wlaczenie unit6w do KOScioia Prawoslawnego. Calli opera
cj~ przygotowano bardzo starannie z rozloteniem na kilka lat. korzystaj'lc 
z pomocy teoretycznej i praktycznej ksi«;dza J6zefa Siemaszki, kt6ry przygo
towal odpowiedni memorial a nast«;pnie czynnie pomagal we wprowadzaniu 
jego postulat6w w tycie. W 1828 r. zostalo wi«;c utworzone w Petersburgu 
odr«; bne od dotyehezasowego Uniekie Kolegium Duchowne. Z punktu widze
nia odIatynizowania i samodzieinoSci KOSciola Uniekiego sprawa wydawala 
si«; korzystna. Kolegium zostalo jednak utworzone z ukrytym celem wlllCze 
nia go pOiniej do Synodu Prawoslawnego co tet si«; stalo w 1839 r. 

Deklarowana a nast«;pnie egzekwowana ezystosc obrZl4dku wschodnie 
go w KOSciele Unickim miala rowniet na celu jak najszybsze upodobnienie go 
do prawoslawia. Z eerkwi uniekieh usuwano boczne oltarze, dzwonki, mon
strancje,organy lawki i konfesjonaly la przywraeano zapomniane jut ikono
stasyl nabozeristwa i modlitwy przyj~te od lacinnik6w jak ciehe msze Sw ezy 
rotaniee. DotychezasOw'llatynizacj«; zast'lpiono wi«;c wprowadzaniem liturgii 
i obrz~d6w prawoslawnyeh. od'dawna w kOSciolaeh uniekich niepraktyko

. wanych i przez wiemyeh traktowanyeh jako obee, Polonizaej«; zast14pila rosy· 
fikacja. W istniejllcyeh dw6ch serninariaeh diecezjalnyeh i innyeh szkolaeh 
duehownyeh wprowadzono j«;zyk rosyjski, uez14e wedlug podr«;eznik6w ro
syjskich. 

Wszystko bylowprowadzane w tycie z wi«;kszymi lub mniejszymi 0

porarni duehowieristwa i wiernyeh. Metropolita unieki Jozafat Bulhak zda· 
wal sobie spraw«; z bardzo trudnego polotenia swego KOSciola,jednakte nie 
sprzeciwial si«; oficjalnie, podpisuj14e to ezego od niego t'ldano. Podpisu 
przyl14ezenia do prawoslawia ad niego nie tlldano, s14dZlle ie tego si«; mimo 
calej ulegloSci metropolity od niego nie uzyska. Areybiskup polocki Jakub 
Martusewicz pr6bowal przeciwstawiac'si~unifJkaeyjnym zarZl4dzeniom wtadz 
wysylaj14e do podleglego duehowieristwa i wiernyeh ok6lniki. Byty one jed
oak cenzurowane, a sam areybiskup inwigilowany. WSr6d pozostalych bisku
pow uniekieh wi«;eej opol"p.nt6w nie bylo. 

Istniej'lce dotyehezas wszystkie dieeezje unickie podzielono na dwie: 
bialorusk'l ze stolic14 w Potocku i litewsk'l ze stolic'l w 2:yrowieaeh. Zlamano 
tet niezaletnosc bogatego i bardzo zlatynizowanego zakonu bazylian6w, 
poddaj'lc go pod wladz~ biskup6w i konsystorzy. Wsroo bazylian6w byli tak
ie i tacy, kt6rzy przeszli z obrz'ldku lacinskiego na unicki. Wydalono ich 
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z klasztor6w pozwalaj wr6ci do pie omego ob~dku. 

J6zef Siemaszko ttz I 0 Mlkolaja I nom' cj~ na biskup sufra
gana bialo uslciego. Sakry biskupiej udzielil mu w sierpniu 1829 r. metropoli· 
fa But w aSYScie bpa lucldego Martusewicza i tmudzkiego laclJlsk:iego 
bpa Giedr yda. , 

Dute trudnoScI mid Siernaszko z wprowadzef\iem nowych msza16w 
drukowanych w Mo 'e. Latwo tu bylo odkryc nie tylko foonalne ale i do
grnatyczne r6tn.ice /np. 0 pochodzeniu Ducha Sw./. PrOby test6w ze stro
ny duchowienstwa zosuly przez Siomaszk~ z amano groibll utraty stanowis
ka, wygnania i n~dzy rodziny. Siemaszko pTzeprowadzil rozmowy z przeszlo 
800 Ina ok. 2000/ i~tmi. Wi~kszoSC skapitulowala bojliC si~ spelnienia 
wspomnianych gr ':tb. 

Smierc metropoli Jozafata Buthaka w 1838 r, pozwolHa wladzcrn 
na ostateczne rozwilganie problemu unickiego. Umano,:te ostatnia prze· 
szkoda znikn~la Ukaz z 23 czerwca / 5 lipca 1839 r. Przy1llczal KOSci61 
Unicki w Cesarstwie Rosyjskim do Cerkwl Prawosla ncj. 

Pod panowaniem Romanowycb ostata si~ jeszcze tylko jedna cliecezja 
unicka - chehnska - w Kr6lestwie Polskim. Los jej je oak jut w 1839 r. zoo 
stal przeSltdzony. 

III. Oiecezja ch nuka unicka 

Biskup diecezji chetmskiei Dionizy Zbirujski podpisal w 1595 r. akt 
przys4pienia do Unii Florencklej. W 1596 r. bra I udzia I w synodzie w Brzes.. 
ciu opowiadajllc si~ w d szym c~gu za unilt obu KoSclo16w. Od tego mo· 
mentu at do kasatydiecezji przez wladze ros-jjslde w 1875 r. naletala ona do 
Unii. W J635 r. Wladyslaw IV daj'lc unitom przywilej zagwarantowal 
KoSciolowi Unickiemu jcj posiadanio. Wprawdzie w 1650 r. po ugodzie zbo· 
row kiej Jan Kazimierz przekazal diecezj~ chelmskll prawoslawnym. ale 
decyzja ta byla wymuszona kl~skarlti Rzeczypospolitej w wojna h kozackich. 
Z chwilll poprawy sytuacji zaraz w 1652 r. clieeezja wr6cHa do unit6w. 

Zmiany terytorialne diecezji ch imskiej w cillgu XVI - XVII wieku, 
jak moina Slldzic.nie byty duie. W 1-772 r. przed I rozbiorem Polski w jej 
sklad wehodzHa Ziemia Cheim z wojewOdztwa ruskiego, wojewOdztwo 
belskie. bez okr~gu lubaczowskiego, tzn. dekanat kaszogrodzki z woje· 
wOdztwa wolynskiego, oraz parafie z wojewOdztwa lUbelskiego usytuowane 
wzdlui jego granicy z wojew6dztwem ruskim. Dieeezja obejmowab wowczas 
22 tys. k.m2 z 538 parafiami i z blisko 160 tys. wiernych. W XVIII wieku na 
jej terenie Die byio jut parafti prawosfawnych. 
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Pierwszy rozbia Polski zmienil radykalnie graniee diecezji chelm
ski~. 353 parafie z poludniowej cZ~Sci /zamojskie, belskie/ znalazlo si~ 
w zaborze austriackim i zostaly w1llczone do tamtejszych diecezji unickich 
lwowskiej i przemyskiej. 80 parafti /dekanat lubomelski, rateriski i kaszogro
dzki/ znalazlo si~ pod zaborem rosyjskim. Po III rozbiorze nastllpity dalsze 
zrniany. Okolo 100 parafIi z dekanatu bialskiego i eZ~Sci dekanat6w brzes
kiego, drohiczyIlskiego, mielnickiego i wlodawskiego z dawnej dieeezji wlo· .' 
dzimierskiej znalazlo silt pod panowaniem Austrii. Zostaty one oddane W. ad
ministracj~ biskupa chelmskiego. Utworzenie Ksi~stwa Warszawskiego 
w 1807 r. i jego powi~kstenie w 1809 r. po pokoju w Schonbrunnie spowo

. dowalo ponowne zmiany. Do diecezji chelmskiej wlllCzono 11 parafti z die
cezji supraSiskiej, utworzonej w 1798 r. na terytorium zabranyrri przez Prqsy. 

Ostatecznie granice diecezji chehnskiej w XIX wieku ustalily si~ po 
~ Kongresie Wiedenskim. Diecezja rozeillgda si~ w6wczas dlugim ok. 300 km 

licZllcym pasem, szerokoSci 40-60 km na terytorium 3 wojew6dztw-guber
ni: lubelskiej, podlasldej /siedleckiej/ i augustowsldej. Obejmowala ok. 16 tys. 
km2 i liczyla ok. 230 tys. wiemych. W jej skiad wchodzHo do 1866 r. 21 de
kanatOw. Z terytorium dawnej przedrozbiorowej diecezji chelmskiej bylo 
11 dekanatOw: chelmski, dubieniecki, grabowiecki, horodelski, hrubieszow· 
ski, krasnostawski ,Iubelski, szczebrzeszyIiski, tomaszewski, tyszowieeki i za· 

.mojski, z przedrozbiorowej diecezji wlodzimierskiej - 8 dekanatOw: bialski, 
koderiski, losicki, mi~dzyTzeeki, parezewsld, sokolowski, wisznicki i wlo· 
dawski. Z diecezji przemyskiej - 1 dekanat, tarnogrodzki i z dawnej diecezji 
metropolitalnej - 1 dekanat, tykoeiIiski. Dwie parafie l~ee poza dieeezjll 
wlllczono do nast~pujllcych dekanat6w: parafi~ warszawskll do sokolowskie
go a parafi~ krakowsk~ do lubelskiego. 

W 1866 r. wladze zredukowaly liczb~ dekanat6w do 12, dostosowu· 
jllc je do panstwowego podzialuadministracyjnego /augustowski. bialski, bit· 
gorajski, chelmski, hrubieszowski konstantynowski, krasnosta~ski. radzyn
ski, sokolowski, tomaszowski, wlodawski i zamojski/. ParafJa krakowska od 
1851/1852 r. przeszfa pod jurysdykcj~ biskupa przemyskiego w zaborze 
austriackim. 

Uczba parafti w cliecezji chelmskiej w dobie Kr61estwa Polskiego uleg· 
ia znacznym zmianom W 1819 r. byio ich 317, w 1836 - 284, w 1851 
275, w 1863 - 270, w 1867 - 261 i w 1874 - 267. I1kwidacja parafti nast~· 

powala najcz~Sciej w wyniku braku ksi~dza stale rezydujllcego przy koSciele. 
ZwykJe po kilku latach wakowania parafi~ wlllczano do Sllsiedniej, uznaj'4c 
istniejllcy kOSci61 za fllialny. I1kwidowano przede wszystkim parafie. ktore 
miaiy rnalllliczb~ wiemych- oQ kilku do ki1kudziesi~ciu,rzadko parafie Ii· 
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czniejsze. 
Poniewaz diecezja chelmska w wyniku dose radykalnej zmiany granic 

stracila tereny zabutariskie i poludniowe- przedrozbiorowe wojew6dztwo 
belskie. stracila rowniez znacznllliczb~ ludnoSci ruskiej. W XIX wieku obj~
la natomiast swym zasi~giem Podlasie bardziej mieszane narodowoSciowo i 
wyznaniowo. Grekokatolicy stanowili wi~kszosc tylko w ez~Sci diecezji. 
W calej diecezji unici stanowili 38% og6lu katolik6w i tylko 1/3 og61u lud
nOSci zamieszkujllcej jej tereny. Zresztll liczba unitOw w Kr61estwie Polskirn, 
choc wykazywala pewien przyrost, to jednak w stosunku do przyrostu calej 
ludnoSci wyrainie zmalala. W 1816 r. unici stanowili bowiem 8% ludnosci 
Krolestwa /216 tys. na 2,7 milion6w/, podczas gdy w 1875 r. - niecale 4% 
/ok. 260 tys. na ponad 6,5 miliona/. Najliczniej wystccpowali unici w bial
skiem - 80% ogolu katolik6w, we wlodawskiem - 63% i hrubieszowskiem 
60%. Na pozostalych terenach wschodnich diecezji odsetek unit6w spada! 
ponizej 50%, a w zachodniej cZ~Sci obniial si~ jeszcze bardziej. 

Unicka diecezja chelmska rozcillgala si~ na terytorium gl6wnie 
dw6ch dieciezji lacinskich: lubelskiej i podlaskiej. Kilka parafii znajdowalo 
sier na terenie diecezji sejnenskiej. W zwi'lzku z tym na siec parafialnll unickll 
nakladala sier siec parafialna lacinska. Parafie unickie byly z reguly mniej
sze, wobec czego po kilka przypadalo na jednll parafi~ lacinskll. Do parafti 
unickiej naleialo kilka miejscowoSci, Srednio 4-5, podczas gdy do parafii la
cinskiej 8 do 13 miejscowoSci. Srednia wielkosc parafri laciriskiej wynosila 
130 km2, unickiej - ok. 60 km2. Liczba wiemych przypadajllcych najednll 
paJafier unickll byla kilkakrotnie mniejsza nit w parafiach lacinskich /srednio 
ok. 800 unit ow i ok. 2800 lacinnik6w/. 

Przemieszanie obu obrzlldk6w na jednym terytorium powodowa!o, te 
wiemi nie zawsze korzystali z uslug swego ksi~dza i nie zawsze chodzili do 
"wlasciwego" koSciola. W wielu przypadkach zalezalo to od zaistnielej sy
tuacji - bliskoSci kOSciola i kaplana. OczywiScie sprzyjalo temu i zewn~
trzne podobieristwo obu obrZ'ldk6w /latynizacja KOSciola Unickiego/ i przez 
dluzszy czas jednolite traktowanie w Krolestwie Polskim obu obrZ'ldk6w. 
Niernalll roler odgrywaly i malZenstwa mieszane unicko-lacinskie. Dzieci 
tych malzenstw byly wychowywane albo w obrZlldku matki /c6rki/, alba oj
ca /synowie/. 

Duchowieristwo unickie wywodzilo siCC w znakomitej wi~kszoSci ze 
stanu duchownego /80% ksieriy/. Zgodnie bowiem z obrzlldkiem wschodnim 
ksicrza uniccy mogli i byli tonaci. Z wyrainie zacierajllcych si~ przez wieki 
rMnic mi~dzy obu obrz'ldkami - to jedno pozostawalo niezmiennie odr~bne 

malZenstwa ksi~iy unickich. lnne stany czy warstwy spoleczne byly 
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wSr6d duchowienstwa unickiego reprezentowane w niewielkim procencie 
/chlopi - 3,5%, mieszczanie niecale 9% i sZlachta niewicle ponad 2%/. 

Kaplani uniccy ienili si~ w wierkszoSci z corkami duchownych. Pogler
bialo to dodatkowo ich pewnll izolacj~ spolecznll. JeSli do tego dodac. i.e sy
nowie duchownych, 0 czym byla mowa wytej, rowniei zostawali ksierimi 
"dziedzicZllc" nierzadko po ojcu parafi~, widac w6wczas wyrainie, te krllg 
zawodowy i towarzyski tego kleru byl Wllski. 

Jeieli chodzi 0 terytorium z kt6rego si~ wywodzili, to motna stwier
dzic, i.e wi~kszosc z terenu diecezji chelmskiej w granicacn nie tylko z okre
su Kr61estwa Polskiego. Bardzo trudno natomiast powiedziec jakll mieli naro
dowosc. Generalnie rzecz ujmujllc unici byli Rusinami /terrnin Bialorusini nie 
wyst~puje jeszcze wowczas w og6le/ r6inillcymi si~ j~zykiem iwlasnie wyz
naniem od Polak6w /0 r6inicach z Litwinarni trudno m6wic, bo Unia na tere· 
nach rdzennie litewskich prawie nie istniala/. Zwaiywszy na wspomnianll wy
zej silnll polonizacjer KOSciola Unickiego,szczeg61nie w kwestii uZywanego jcc
zyka, moinaby Slldzic, te ich zwillzki z polskoScili byly spore. Trudno jed
nakie, jak sier wydaje, na terenie diecezji chelmskiej w Kr61estwie Polskim 
mowic 0 wyrainym poczuciu odr~bnoSci narodowej. Dopiero zdecydowana 
rusyfikacja liturgii, obrz~d6w i j~zyka w cerkwiach unickich majllca na celu 
przybliienie unitow do prawoslawia spowodowala obron~ j~zYka polskiego 
jako odr6tniajllcego ich od Rosjan, ale jeszcze nie zmieniajllcego unit6w 
Rusinow w Polakow. 

Wyksztalcenie kleru unickiego w diecezji chelmskiej bylo w XIX wie· 
ku lepsze nii w poprzednim okresie. W Chelmie istnialo od 1759 r. semina
rium duchowne zalotone przez bpa Maksymiliana RyH~, w kt6rym ksztal
cilo si~ ponad 80% duchownych pracujllcych p6iniej w diecezji chelmskiej. 
Wprawdzie w wyniku'rozbior6w i zmiany przynaleinoSci panstwowej Chelma 
seminarium zostalo przez wladze austriackie w 1804 r. zamknierte. ale jut 
w 1810 r. w Ksi~stwie Warszawskim, ponownie otwarte. Istnialo do 1875 r. 
Drugim oSrodkiem naukowym, w kt6rym uczyli si~ przyszli ksieri.a chelmscy 
byl Lw6w. Studiowalo tam 14,5% kaplan6w. 

Poziom wyksztalcenia zaletal nie tylko od seminariumale i od po
ziomu nauki w szkolach, kt6re przyszli alumni konczyli. Zaleialo tei od 
okresu, w kt6rym do szk61 chodzili. Szkolnictwo nie bylo bowiem jednolite 
a w wyniku zrnieniajllcej si~ sytuacji politycznej szkoly znajdowaly sicr w roz
nych systernach oSwiatowych: austriackim, rosyjskim i pruskim. 

Sytuacja rnaterialna unickiego duchowienstwa parafialnego byla 
skromna. Podstaw, dochod6w stanowilo beneficjum, a wierc uposaienie 
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w ziemi, zwillzane z parafill, dziesi~ciny i iura stolae. Teoretycznie dochody 
te powinny wys13rczyc na iycie rodziny duchownego. Og61nie uwaia si~ jed. 
nak, ie dochody kleru unickiego byly niewielkie, a poziom ich zycia wyrai
nie niiszy nii duchowienstwa rzymskokatolickiego. Duze zDaczenie w sytu
acji materialnej ksi~iy unickich mial fakt, ie majllc dzieci musieli si\l 0 nie 
troszczyc tzn. wyksztalcic syn6w i wyposaiyc c6rki. Srednia wielkosc utyt· 
k6w rolnych przypadajllCYch na parafi~ wynosila 50-60 margo Bywalo, ie 
przez lllczenie parafli ui . te wzrastaly i do 200 m6rg. OczywiScie doch6d 
zaleial od urodzajnoSci gleby i gospodarnoSci ksi\ldza. 

W znacznie 1epszej sytuacji materialnej bylo duchowieristwo wyisze., 
przede wszystkim biskupi i administratorzy diecezji. Od przysUlpienia do 
Unii w 1596 r. diecezja chelmska miala 17 biskup6w ordynariuszy od Dioni
zego Zbirujskiego /1596-1603/ zaczynajllc, ana 'cha1e Kuziemskim /1868
1871/ konal\C. W XIX wieku diecezja miala trzech ordynariu zy. Byli to: 
Ferdvnand Ciechanowski /1810-1828/, Filip Szumborski /1828-1851/ i Mi
chat Kuziemski /1868-1871, zm. 1879/. W tym okresie diecezja posiadala 
tei dw6ch sufragan6w, kt6rzy przy konselaacji otrzymali tytul biskupa bel· 
skiego. W 1818 r. takim biskupem byl Bartlomiej Nazarewicz 1819-1840
Wincenty Siedlecki, a w 1843-1863 - Jan Teraszkiewicz. Ten ostatni po 
smierci Szumborskiego byl administratorem diecezji. Prekonizacj\l papieskll 
na biskupa ordynariusza otrzymal w kilkanaScie dni po §mierci. Zmarl 1 mar

. 863 r.. prekonizowany zostal 16 marca Lr. Po nim rzlldy w diecezji ob· 
jllf Jan Kalinski biskup - nominat /1863-1866/, poniewai wladze rosyjskie 
uniemoiliwily mu przyj~cie salay biskupiej. W la13ch 1866-1868 zarzlldzal 
diecezj'l jako oflcja1 konsystorza, bez zgody papieskiej, J6zef Wojcicki. 
Po opuszczeniu przez Kuziemskiego w 1871 r. diecezji rZlldc'l jej z ramienia 
wladz zaborczych byl Marceli Popiel, nieuznawany przez Stolic~ Apostolskll 
i w zwi'lzku z tym w dokumen13ch nazywany pseudoadministratorem 
Do wyiszego duchowienstwa moina zaliczyc jeszcze czlonk6w konsystorza 
i kapituly. 

Wierni tej unickiej diecezji byli przede wszystkim chloparni /ok. 90%/ 
Pozostale 10% stanowili mieszczanie, jeSli termin ten pasuje dla okreslenia 
mieszkanc6w miasteczek z pierwszych. dZiesi'ltk6w lat XIX wieku, zyjllcych 
w duiym procencie z uprawy roli. W drugiej polowie XVIII wieku w 6wczes· 
nej die~ezji chelmskiej szlachty unickiej w og61e jut nie bylo. W wyniku 
zmiany granic w diecezji chelmskiej zna1azlo si\l Podlasie z liclDll szlacht'l 
zaSciankow'l, kt6ra jednakie byla wyznania rzymskokatolickiego. 
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IV. Likwidacja Unii w diecezji ch&tmlkiej 

Znosz'lc w 1839 r w Cesarstwie Rosyjskim Uni~ i I'lCZllc KOSciol 
Unicki z Rosyjsk'l Cerkwill Prawoslawnll Mikolaj I realizowal plan ograni
ezenia Kosciola Katolickiego w og61e, traktujllc go jako potencjalnego prze
ciwnika. Przepisanie unit6w na prawoslawie mialo dodatkowe motywy, kt6
rymi kierowala si~ wczeSniej i Katarzyna II - mianowicie zaharnowanie eks
pansji polskiej, likwidacj~ obcych rzymskich wplyw6w i dopelnienie sprawie
dliwoSci dziejowej czyli powr t na lone KOSciola Prawoslawnego niepraw
nie,jak uwaiano w Rosji, odlllczonych kiedys wsp6lbraci w wierze. 
Garstka unit6w, kt6ra . ostala si~ jeszcze w Krolestwie P01skiem,byla row
niei skazana na zniszczenie. 

W Kr61estwie Mikolaj rozpocZ/ll akcj\l od ,,zaproszenia" do Petersbur
ga biskupa chelmskiego Feliksa Szumborskiego, aby magI si~ on przyjrzec 
prawdziwej, nieskazonej liturgii i prawdziwym r6wniei nieskaionym obrz~
dom cerkiewnym. Od przyj\lcia cesarskiego zaproszenia nie bylo odwolania. 
Biskup nie wiedzial tez kiedy i czy w og61e b~dzie magI wr6cie. Przed wyjaz
dem zostawil list do kapituly chelmskiej datowany 11/23.7.1840 r., kt6ry 
najlepiej ilustruje jego obawy. . 

Szumborski pisal w nim m.in.... 
"NiedoScigle Slldy Boskie, probujllc moze Naszej wytrwalosci, 0 gorh

wose chwaly Jego i zjednoczenie z KOSciolem Sw. Rzymskim, powolaly Nas 
w celu niewiadomym przez NajjaSniejszego Cesarza i Kr61a Mikolaja, laska· 
wie narn panujllcego, do stolicy panstw jego, Petersburga. Wydalajllc si\l prze
to tak daleko od owczarni Naszej, nie wiadomo na jak dlugi czas, nie przewi
dujllc okolicznoSci, jllkie Nas tarn napotkac majll, niepewni b~d'lc zdrowia 
Naszego, a chqc zaradzic porzlldkowi i dobru tejze Owczarni Naszej; wzywa
my Was, Szanowne Czlonki Kapituly PrzeSwietnej, iibYScie raczyli. stosow
nie do us13wy Waszej, zast'lpic w nieobecnoSci Naszej cZ\lse obowillZk6w Na
szych / ... / 

, Gdyby zas podobalo si\l niedoSciglym Slldom Najwyiszego mnie lata
mi obcillionego i na zelrowiu podupadlego w podr6zy tak dalekiej powolac 
do wieclDoSci, w takim razie rZl\dy dyecezyi chelmskiej zupelne oddajemy 
i poruczamy kapitule katedra1nej, kt6ra stosownie do ustaw swoich post\lPU
jllc, wezwawszy gorllco laski Ducha Sw., administratora z pomi~dzy czlon
k6w swoich wybierze. 

Zresztll poleciwszy Bogu i gorliwoSci dOSwiadczonej tejie Ptzeswietnej 
Kapituly losy przyszle dyecezyi Naszej wytrwaloSci w religijnej jednosci. 
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poprzysi~zonej KOSciolowi i Patryarsze Rzymskiemu, nast~pcy Piotra Sw. 
Apostola, ktOremu osobiScie i wprost NajSwi~tszy nasz Nauczyciel i Prawo
dawca, Wcielony Syn Bozy, Jezus Chrystus. poruczyl KOSci61 i trzod~ wier
nych swoich. m6wiqc: pas owce mOje: tobie oddaj~ klucze Kr6lestwa Niebies
kiego, polecam mnie modlom Swic<tym. MOdlcie si~ i za Najjasniejsz~go cesa
rza i kr6la Mikohja, proszqc 0 zdrowie. dlugie zycie, spokojne panowanie, i 
laski potrzebne panujqcyrn. Zaniescie proSby Wasze do Ojca Przedwiecznego, 
abym stan'lwszy w obliczu tegoz Monarchy naszego, potrafil znalesc laski 
i wzgl~dy jego, umial zjednac przyehylnosc jego ku calemu duchowienstwu 
dyecezyi naszej i wyiebral nienaruszonosc wyznania i jednosci naszej." 

W Petersburgu przebywal Szumborski prawie pOl roku, ezynillc usil
ne starania 0 moiliwosc powrotu do diecezji, co w koncu uzyskal. Przed po
wrotem otrzymal order Sw. Wlodzimierza IIlklasy a talde wspanialy ornat 
i mitr~ biskupi'l. Po powrocie zastal epok6j wywolany umySlnie rozsiewa
nymi pogloskami, ze biskup do diecezji nie wr6ci. W liscie pasterskim do duo 
chowienstwa z dnia 6/18.2.1841 L,W kt6rym zdawal spraw~ ze swego poby
tu napisal tak 0 sytuacji, ktOrli w Chelmie zastal: ,,Przydluisze atoll bawie
nie Nasze, stosownie do woli lege Monarszej w Petersburgu zachwialo, jak 
dowiadujemy si~, Najmilsi w Chrystusie Bracia, nadzieje Wasze i zw'ltpiwszy 
niekt6rzy 0 powrocie Naszym do Was, niepomni na przysi~g~ przy pOSwi~ce
niu Waszem na kaplanstwo, na posluszenstwo Patriarsze Stolicy Apostolskiej 
i Nam uroczyScie wykonan'l, jedni plochoSci'l uniesieni, drudzy podlym dat
kiem uj~ci i obietnicami blyskotek uwiedzeni, umysJiliScie diecezj~ Nasz'l 
i zagrod~ trzody Nam od Boga powierzonej 0puScie, posluszenstwo wypo· 
wiedziec, zdradzic sumienie wlasne, popelnie wiarolomstwo przeciw Bogu 
i do obcej Nam owczarni przyl'lczye si\!". 

Dalej jednak ulegajllc naciskom cesarskim pisal m.in. 0 wprowadzeniu 
ikonostas6w i carskich wrOt do cerkwi unickich, w kt6rych ich nie bylo, do
daj'lc, ze jest jut przez Mikolaja I przeznaczony na to specjalny fundusz. 
,,My z Naszej mony postararny si~- pisal dalej Szumborski - aby kleryk6w 
znajduj'lcych si~ teraz i na potem w seminariurn Naszym obeznawac z obrz\!
dami i co tylko nie b\!dzie przeciwnem postanowieniom szczeg610wym SS 
Patriarch6w naszych rzymskich, r6wnie jak i synodowi prowincjonalnemu Za
mojskiemu powag'l Stolicy Apostolskiej zwolanemu i zatwierdzonemu ich na
uczac a. ci poSwic<ceni potem na kaplan6w zdolni b\!d'l uczynie zadose zycze
niom Monarszym". 

Usilowal wi~c biskup lawirowac, ale naciski byly coraz silniejsze 
i w koncu napisal nowy list /14/26.8.1841 r./, w kt6rym czytamy: "Najmil
si w Chrystusie Bracia! Blogoslawienstwa pasterskiego Warn udzielaj'lc, wez
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wac postanowilimly Was, na mocy rozkazu Wysoldego ~du, Dam objawio
nego, byScte si\! zaj~li starannie zaprowadzeniem ikonostas6w. gdzie tako
wych w parafialnych eerkwiach brakuje, a razem i ceremonij czyli obrz~d6w 
niekt6rych wschodniego KOSciola, przy odpr2wianiu naboienstw, a osobliwie 
przy mszy sw.... 
Nast~pnie w 4 punktach podal Szumborski przepisy odprawiania mszy Sw. 
zgodnie z lit gill obowiilZuj'!Cll w cerkwiach prawoslawnyeh. Na zakoDez oie 
jeszcze raz nawiljZUje qo sprawy ikonostas6w zal'lczajllC dostowny wycillg 
z reskryptu Komisji Rz4doWej. 

Us wywolal ogromne poruszenie WSr"6d duchowienstwa i wiemye . 
1ak wielkie to bylo po szeni.e najlepiej §wiadczy fakt, ie odwola on sWoje 
z lldzenia.Zrobil to po dluiszym pUwie dwu i p61letnim okresie,jaki mi
n'll od jego ogloszenia. WczeSniej bo w 1842 r., ot.rzymat od Grzegorza XVI 
nagan~ i zalecenie odwolania listu. Ten dwu i ptSt letni ola nie byl dla bi
skupa latwy. Znal przeciez dosk nale sytuacj~ W laaju i sto unek Miko
laja I do KOScioia Katolickieg w og6le a 0 Un'i szczeg6lnosci. Nowy 
list Szumborskiego yt w CNlCU ej sytuacji w Kr61estwie aktem wielkiej 
odwagi. Za mniejsze ;,przewi.llienia'· biskupi byll depOIlowani. Tak przeciez 
sir: stalo par~ lat wczeSniej z dwoma laciilskimi iskupami: podlaskim Mar
celim Gutkowskim i krakowskim Karolem Sk6rkowskim. 
I Szumborski 0 tym doskonale wiedzial > a jednak list napisal i rozeslal go do 
podleglego duchowienstwa. Wart jest wi~e wobec lego przytoczenia go w ca
10Sci:"Filip Felicyan Szumborski z MHosierdzia Botego Biskup Dyecezyi
 
Chelmskiej, Kawaler Orderu Sw. Wlodzimirza.
 

Przewielebnym i Wielebnym w Bogu Naszym Braciom w Chrystusie najmil

szym, Pralatom, Ka~onikom, DZiekanom, Parochom, Administrato~om i Ca

lemu Duchowienstwu sWieckiemu i zakonnemu Dyecezyi Naszej Chelmskiej,
 
PokOj w Panu i Nasze Pasterskie Blogoslawienstwo!
 

Mi~dzy rozmaitemi dolegliwoSciami, kt6re obecnie przejmuj'l du:;z~ 
nasz'l, i nie dozwalajll na chwil~ kosztowac w staroSci naszej spokojnego ode
tchnienia prZY poruczonym nam od Boga zarz.qdzie dyecezY'l, nauewszystko 
dr~czy sumienie nasze list, kt6ry wydalismy do Was, bracia w Chrystusie 
najmilsi. pod dniem 14/26 sierpnia 1841 r. wzgl~dem zmian ceromonij nie
ktOrych malych we mszy Sw. 

Ledwo on dostal si~ do rllk Waszych, natychmiast ze wszystkich 
stran zacz~ly odbijae si~ 0 uszy nasze wyrzekania, it ta zmiana jest wst~p
nym krokiem do zerwania zjednoczenia z KOSciolem rzymskim, i W}wola
nia unii Sw. 

-"
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DowiedzieliSmy si~ zaraz, iZ wielu obywateli i kollatorow z powodu 
tego 1.3przestali ucz~szc1.3c do naszych kOSciolow na nabotenstw~, odma
wiac swoim parochom potrzebnego wsparcia i pomocy w restauracyl 1.3budo
wan plebanskich, 1.3przeczac pewnych stutebnosci i Lp. Br~cia tet nasLo.b
rz¢ku tacinskiego, pogard1.3c 1.3cz~li nami. Lud nawet gmmn~, parafiame: 
dostrzegtszy zmian w ceremoniach obrz~dowych przy mszy sw. ~zemrac 

z pogorszeniem 1.3czlll, wyrzekac, a nawet uchylac si~ od ucz~szC1.3ma na na
bozenstwo, okazywac niech~c, i tracic 1.3ufanie kaplanach. 

Dostrzeglismy nawet sarni zwied1.3jl\c niektore dekanaty, zlych skut
kow, jakich przewidziec nie moglismy, i nie spbdziewali. ~losc przej:la z te
go powodu serce nasze i powzi~lismy byli ch~c, natychmlast odwola~ rozpo
rZl\dzenie nasze niebaczne; lecz nadzieja, 1e nawyknl\ w pewnym c1.3sle do te
go, i uznaj'l to 1.3 rzecz niewinn'l. wstrzymala sz~ ch~c zbawiennll· Skutek 
przeciwnie oka1.3l. i sumienie nasze bojainill ~dow Bozych i ci~Zkim zalem 
przepelnil. 

I zaiste! powataliSmy si~ pogardzie ustawami, kt6re nam poprzednicy 
nasi pobozni zostawili. Synod, czyli Sober Zamojski, roku 1720 pod prezy
dencYll poslannika, czyli nuncyusza Apostolskiego, Hieronima Grimaldi, 
arcybiskupa EdesseIlskiego, odprawiony, a przez Ojca Sw. Patryarch~ naszego 
rzymskiego, Benedykta XIII 1.3twieldzony, przez poprzednik6w naszych. Me
tropolit~, Arcybiskup6w, Biskup6w, Pralat6w swieckich i 1.3konnych, ktorzy 
1.3 siebie i za ich nast~pcow Bogu poprzysi~gli, na utrzymanie i 1.3chowanie 
bez naruszenia w czemkolwiek pomienionych ustaw; wszystko to,mowi~, 

zniewazyliSmy i 1.3 nic poczytywali. Nie mielismy,wyznaj~, tyle mocy i po
wagi,bvsmy poprawiali to:co zebrani w Bogu Ojcowie w Zamosciu ustanowili. 
Wlad1.3, ktorl\ nam powierzyl Pan, jest na zbudowanie, a nie na zepsowanie, 
Pawet Sw. powiedzial /2 Cor. 10, 18/.Do Stollcy to Sw. Apostolskiej raczej 
nalezy, nie do nas, zrnieniac i poprawiac obrz~dy koScielne. 

Zbt'ldziliSmY przeto i pogorszyli Was, najmilsi w Chrystusie Bracia 
i owieczki Q.asze, i l~kamy si~ pogr6ili Chrystusa Pana: Biada temu, przez 
kogo zgorszenia przychodzll. /Math. 18/_ 
Blagam przeto Was, najrnilsi Bracla w Chrystusie ,przebaczcie ulomnosci, 
przebaczcie bl'ld mOj, ktory uznaj~, i odwoluj~ rozporzl\dzenie, pod dniem 
14/26 sierpnia 1841 wydane. 

Wr6ccie si~ do dawnych zwyklych i przez dlugi c1.3s uprawnionych 
ceremocij przy mszy Sw.; niechaj Wam stuiy 1.3 prawidlo ksi'lzeczka pod ty
tutem: Porz'ldek nabozenstwa cerkiewnego, przez Sw. pami~ci Ferdynanda, 
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poprzednika naszegox/ wydana, kt6rll on ze ms1.3l6w po Synodzie Zamoj
skim drukowanych ulozyl, wydru 'owac 1.31, i trzymac si~ jej poleciL 
Mszal niechaj si~ tak przenosi jak i dawniej, a i.egnanie i blogostawienie lu
du, spiewaj'lc czy wymawiaj'lc: Myr wsim, pokOj wszystkim, niechaj zostanie 
przy biskupach, i infulatach. Trzymajcie si~ wszystkich zwyc1.3jow poboz
nych, jakie 1.3staliscie po waszych poprzednikach kaplanach, a tym sposobern 
pojednamy si~ z Bogiem, Braci~ nasz'l w Chrystusie, obrzl\dku lacinskiego. i 
wszystkimi, ktorych obraziliSmy i pogorszyli. Przywolamy napowr6t odstr~
ezonych od kosci low naszycl (nabozenstw ludzi pobotnych obojga obrzl\d
k6w, a przed swia tern udowodnimy, i.e opinia powzi~ta 0 nas, Perekidczy
k6w, byta bez1.3sadn'l i falszYWl\. Zabezpieczyrn sumienie sze, potoiywszy 
tarn~ zgor zeniom dalszyrn, i ujdziemy odpowiedzialnosci przed Bogiem. 
Dowiedzierny oraz stalosci naszej, a tem samem udowodnimy i zapewnimy 
Wysoki R2.lld krajowy, ie r6wnie stalymi i wytrwalymi w przywi'lZ3niu 
i wiernoSci 1.3przysi~zonej ku Najlaskawszemu Ojeu naszemu Monarsze bye 
mozemy i jestdmy. 

Parni~tajmy, Bracia w Chrystusie najmilsi, 1.3wsze na upomninie Paw
la sw. i czynmy proSby i madly 1.3 kr61a i wszystkich, kt6rzy Sl\ na wyiszem 
miejscu /1 Tim.2/.B'ldimy ulegli Yfe wszystkiem i posluszni Wysokiemu Rz'l
dowi, oddawajmy, podlug rozkazu Chrystusowego, co 'est cesarskiego cesa
rLOwi, a co boskiego Bogu, a doznamy w kazdym wzgl~dzie szczodrobliwych 
lask, rownie jak wszystkie ludy, narody i wyznania, pod berlem wszech
wladnem naszego Monarchy Naiiasniejszego zostaj'lce. 

Zall\czamy Wam, najmilsi w Chrystusie Bracia, blogoslawienstwo na
sze pasterskie, ktore niechaj Was wzmacnia i dodaje laski Bozej w nauczaniu 
i prostowaniu trz6dki .od Boga Wam powielzonej. Czuwajcie, stOjcie w wierze 
m~inie i wzmacniajc'e si~, a wszystko niech si~ dzieje w milosd braterskiej. 
/1 Cor. 16, 13/. 

list nieniejszy rozeSl'l lXX. Dziekani do wiadomosci Parochaw w de
kanatach ich znajduj'lcych si~. . 

Dan w C elmie ,przy katedrze naszej, dnia 1/13 rnarca 1844 r. 
Filip Felicyan Biskup Chetm. mp." 

x/ Ferdynand Ciechanowski biskup Chelmski, poprzednik Szumborskiego. 
pierwszy z biskup6w unickich zasiadl w senacie polskim. Za jego l:za· 
sow powstala kapitula chelmsko-unicka. 
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Mikolaj I w liScie do namistnika Kr61estwa,Paskiewicza papisal 0 bi
skupie bardzo nieprzychylnie, ale nie tylko totalnej likwidacji Unii ale i 
ostrzejszych krok6w przeciw Szumborskiemu nie podjlll. i<ldal na razie, ie
by, jak sil; wyrazH, biskup "siedzial cicho". Powodem lagodnego postl;powa
nia Mikolaja I byly, jak moina slldzie, pertraktacje prowadzone w6wczas ze 
Stolicll Apostolskll na temat ulozenia stosunk6w mil;dzy Rosjll a Rzymem. 
Rozmowy byly wynikiem bardzo ostrej allokucji papieskiej wygloszonej na 
konsystorzu 22.7.1842 r. ujawniajllcej przeSiadowania KOSciola w Rosji. 
Dolllczone do allokucji "expose" skladalo sil; z dokument6w ukazujllcych 
jednoznacznie jego przeSladowanie i starania Rzymu podejmowane w jego ob
ronie. 

Ostatnie lata iycia bpa Szumborskiego nie byly latwe. Musial prze
iye odejScie od Unii i przystllpienie do KOSciola Prawoslawnego dw6ch para
Iii ze swojej diecezji: Babic i G6rnego Potoku. Byla to pierwsza prOba likwi
dacji Unii w Kr61estwie Polskim polegajllca na odcillganiu od niej poszczeg61
nych parafii. Za iycia biskupa skoilczylo sil; na tych tylko parafiach. Szum
borski zmarl w 1851 r. w swojej diecezji, w cztery lata p6iniej zmarl Miko
laj I. 

Po Smierci Szumborskiego wikariuszem kapitulnym i administratorem 
diecezji chelmskiej zostal wybrany biskup tytularny belski Jan Teraszkie
wicz. DecyZjI; kapituly wladze rosyjskie zaakceptowaly bez zastrzeieil, po
niewai uwaiano Teraszkiewicza za czlowieka slabego charakteru, a zatem 
latwego do kierowania. W tej sprawie opinia Petersburga i Stolicy sw. byla 
zbieina. ProwadzHo to do zablokowania moiliwoSci mianowania ordynariu
sza chelmskiego. w6wczas kiedy to w og61e wchodzilo w grl;, a wil;C w 
pierwszych latach panowania Aleksandra II. Kandydatura Teraszkiewicza by
la jedynll jakll Rosja zaproponowala papieiowi. Byl to jednak kandydat 
przez Rzym nieakceptowany. Dopiero 16 marca 1863 r. zostal on ostatecznie 
prekonizowany przez papie:ta. Bylo to jut kilkanaScie dni po Smierci biskupa, 
zmarlego 1 marca tr. 

PocZlltek panowania Aleksandra II przyni6s1 unitom pewne ulgi. Nate
:talo do nich oSwiadczenie wladz rosyjskich, ie nikt nie bl;dzie zmuszany do 
zmiany wyznania, oraz i.e alumni chelmscy nie bl;dll wil;cej wysylani na stu
dia do akademii prawoslawnych w Rosji. Takie zapewnienie' otrzymal 
w 1856.r. przejetdiajllcy przez Warszawl; msgr. Flawiusz Chigi. Jednakte ro
syjskie wladze w Krolestwie Polskim nie zaprzestaly r6inego rodzaju nacis· 
kow, dllZl!C do ograniczenia wladzy biskupa min. w zarzlldzaniu seminarium 
duchownym. Slaby opOr Temszkiewicza temu nie zapobiegl, mimo ie biskup 
otrzymywal ostre monity z Rzymu w tej sprawie. 
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Smiere biskupa, ktOra zbiegla sil; z Poczlltkiem powstania styczniowe
go, postawila diecezj~ chelmskll w bardzo trudnej sytuacji. Pewne zlagodze
nie polityki rosyjskiej wobec Kr61estwa z pierwszych lat rZlld6w Aleksan. 

. dra II przestalo bye aktualne. Represje dotkn~ly caly kraj. 
~. cz~rwcu 1863 r. wezwany do Petersburga arcybp warszawski Zygmunt Fe
hnskl zostal zeslany do Jaroslawla nad Wol811, gdzie przebywal bIisko 20 lat. 
W. ~61estwie z1ikwidowano diecezj~ podlaskll, a w Cesarstwie miilskll i ka
ffilemeckll - wszystkie trzy laciilskie. W cillgu najblitszych lat na wygnaniu 
przebywalo stale kilku biskup6w laciilskich. Unici znaleiH si~ zn6w w dra
matycznej sytuacji. ._ 

" Razem z prekonizacjll Teraszkiewicza na ordynariusza chelskiego pa. 
PI~Z przez~cz~l na jego koadiutora z prawem nast~pstwa Jana Kaliilskiego.
 
Mlffio podpl~rua p~ez ~eksandra II jego nominacji w maju 1863 r. i obj~cia
 
przezetl rzlldow w slerpmu 1. r. zrobion? wszystko, ieby uniemotliwie mu
 
konsekracj~. Przy udzielaniu y wykluczono biskup6w lacinskich, ponie.
 
wai wladze rosyjskie staly na stanowisku absolutnego rozdzialu unit6w i la

ci~ik6w. Na wyjazd Kalinskiego pie tylko do zaboru austriackiego, aby z rilk
 
ktoregos ~ tamtejszych biskup6w unickich m6g1 otrzymac sakr~, ale w og61e
 
poza gramce diecezji nie pozwol~no.Arcybp Iwowski, Spirydon Utwinowicz
 

. do ~helma tet nie pojechal, bojllc si~ aresztowania zaraz po przekroczeniu
 
gramcy. Tak wi~c Kaliilski byl do kOtlC3 biskupem-nominatem. 
.. .Kalinski bronil wytrwale swej niazaletnoSci od rosyjskich wladz 
~eckich, co bylo z gOry skazane na niepowodzenie. Zawiesil np. w czynno
sclach ~. ~6zefa WOicickiego profesom seminariurn w Chelmie, protegowa
nego ksi~c1a Wlodzimierza Czerkaskiego, zawiadujllcego w6wczas w Kr61e. 
stwie spra~a.~ duc.~o~nymi. Nie chcial tei zgodzic si~ na przyj~cie przyby
lego z Ga~CJI ~s. Hipolita Krynickiego a takte innych ksi~i.y stamtlld przyby
lyc~: Opcr ?1~Upa-norninata wobec r6tnych rozporzlldzeil dotYCZllcych 
K?SC1ola Umc~ego przek?nal wladze rosyjskie, ie nie tylko sam nie przyj. 
mle. ~ra:-V0slaw1a, ale b~dzle tet twardo bronil przed tym diecezj~. Wefekcie 
Kalinski zostal we wrzeSniu 1866 r. aresztowany i wywieziony w gl'lb Ros'i 
do Wiatki, gdzie w rniesillc p6iniej zmarl /19.x.t. r./. 1 

Wladze zdawaly sobie spraw~, ie przychylnosc duchowieilstwa unic
kiego b~dzie miala dute znaczenie przy realizacji planu przylllczenia unitow 
do ~rawoslawia. Nale:talo wi~c go sobie Zj edna C, ulagodzic blldi lastra
szy~. Tymc.za~em ksi~i.a uniccy byli niech~tni samej zmianie obrzlldku, a cot 
dO~I~r? mo~~ 0 zm~nie wyznania. Wykorzystano wi~c zaistnialll motH
w~sc. SClll~~C1a do Krolestwa Potskiego unickich ksi~iy z Galicji. Wladze ro
SYJskle uwazaly bowiem, te tanrtejszy kler jest podatniejszy na propagand~ 
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rosyjskll i prawoslawnll. 
W latach 1864 - 1866 akcja sprowadzania ksi~ty grekokatoJickich 

z Galicji szla opornie z powodu nieprzychylnego stanowiska arcybiskupa 
Iwowskiego litwinowicza i chelmskiego biskupa-nominata Kalmskiego. Wy. 
wiezienie tego ostatniego do Rosji i jego smierc a p.ast~pnie noininacja w 
1868 r. na biskupa chelmskiego Michala Kuziemskiego, pochodzllcego 
z Iwowskiego konsystorza grekokatolickiego, zmienily ten stan rzeczy. &1. 
dzic moina, i.e przybywajl!cy do Kr61estwa kler gaJicyjski byl swiadomy cze· 
go od niego b~dll i.lldaly wladze rosyjskie. W istode bowiem wSroo 51 ksi~i.y 

przybylych z Galicji do Kr61estwa w latach 1866 - 1875, 49 przyj~lo pra
woslawie, a tylko dw6ch go nie przyj~lo. Byli nimi: Emil Piasecki, kt6ry 
mial powiedziec, i.e "nie mialby sumienia p6jsc innll drogll jak ta, kt6rl} po· 
szli jego parafianie", i biskup chelmski Michal Kuziemski, 0 kt6rym b~dzie 

mowa nitej. Natomiast z grupy 60 alumn6w sprowadzonych z Galicji do se· 
minarium w Chelmie i tu wYSwi~conych - wszyscy iyjllcy przyj~li prawo· 
slawie /dwaj zmarli przed 1875 r./. Wprawdzie wiele lat p6iniej dw6ch z nich 
powr6cilo do katolicyzmu nie zmiania to faktu, ie prawie wszyscy ksi~i.a 

przybyli z Galicji poparli plan rZ<ldu rosyjskiego likwidacji Unli i przepisania 
unit6w na prawoslawie. 

Zanim zobaczymy co dzialo si~ w diecezji chelmskiej po wywiezie
niu biskupa-nominata Kalinskiego warto przyjrzec si~ przyczynom zaj~tego 

przez "Galicjan" stanowiska. W Galicji Wschodniej. kt6ra znalazla si~ po 
pierwszym rozbiorze Polski w zaborze austriackim, stosunki wyznaniowe i 03

rodowoSciowe rysowaly si~ bardziej ostro niZ w diecezji chelmskiej, szeze
g61nie w jej p6lnocnej ez~Sci 03 Podlasiu. Miasta galicyjskie byly zamieszkale 
w wi~kszosci przez Polak6w /i Zyd6w/, wies przez Rusin6w. Szlachta polska 
nie uznawala ich praw narodowych. Uwazala, ie z chwill} wyksztalcenia Ru-' 
sin staje si~ automatyc~nie Polakiem i b~dzie 0 sobie m6wH, tak jak wielu 
z nich, ie jest natione Polonus, gente Ruthenus. Zamieszkali w Galicji Po}acy 
prawie wszyscy byli rzymskokatolikami, Rusini z kolei - grekokatolikami. 
Ze spolecznego punktu widzenia moina jeszcze podzielic mieszkanc6w Ga
licji na pan6w-Polak6w i chlop6w-Rusin6w. Panowie to na wsi szlachta, 
cz~sto nazywana jui w6wczas ziemianstwem,a w mieScie - inteligencja. Ru
sini poza klerem grekokatolickim nie mieli prawie inteligencji. To tei wlasnie 
unickie .duchowienstwo w Galicji Wschodniej stalo si~ elementem budzl}cym 
wSroo Rusin6w poczucie odr~bnoSci narodowej. W zwil}zku z rosnllCl4 niech~
cil} do Polak6w Rusini widzieli oparcie w Rosji i stlld ch~tnie przyjmowali 
idee panslawistyczne idl}ce z Moskwy. Nazywano ich w6wczas moskalofJ.1ami. 
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zolowi moskalof11e znaleili si~ wSr6d hi rchii grekoka olickiej skupionej 
wo 6l katedry Sw. Jura we Lwowie /stlld O3zywani tet yli Swi~tojurcami/. 

Platni gi torzy rosyjscy rozwijali w· 6d galicyjskic ksi~Zy gre -oka· 
tolickich w archidiecezji Iwow iej w tach szes dziesilltych i siedemdeziesill
tych X ieku dz lalnosc propagalldowll na rzecz jednoSci z pra 0 la
wiem i kulturq rosyjskll. Greko tolickie arcyb' upstwo lwowskie Iw jcgo 
sklad wchodzila 'ecezja przemyska/ 0 ejmowalo swym zasi gi m tereny 
mieszanej narodowo i wyznaniowo Galicji WschodnieLRzlld wiede ' •. tole
rowal poC24lkow moskaJofi 0 kleru unickiego. Jednald.e po Kon esie 
B rliriskim w 1878 r.. gdy nastllpHo pogorszeni stosunk6w rosyjsko
-austrackieb sprawa dla Ausl i staw la si bardziej klopotliwa. Kiedy wi~c 

w 1882 r. jui w samej Galicjij na z parafli grekokatoJickic , Hniliczki, prze· 
szla na prawoslawie. rozpocz~to pr prze iwko tamtejs emu ksi~dzu a 

kte przeciw 0 Swieckim a 'tatorOID W efekcie grekokat licki arcybiskup 
J owski J6zef mbratowicz musial zrezygnowac z rZlld6w. Wedlug swia· 

ectw wsp6l zesnych areybiskup by! ezl' 'ekiem uezciwym, ale slabym, 
om tanym prz z ksi~ty - moskalofL!6w i bardzo jailiwym. Jego nast p a 
Sylwester Sembratowi z mial jui ulatwione zadanie obrony tolicyzmu, bo 
obok moskalo 6w, nych tei. p6tniej s orusinami, w rue 1U narod wym 
~awB si~ nowy kierunek reprezentowany przez Swie kll inleUgen j~ szuka

jllCll jednoSci z rodakarni z lJ"kramy b~~cej pod panowaniem rosyj kim. 
W t~powaJi oni zar6wno przeci ko Llcaeji jak i polo' cji, dl\iC\c do 
stworzenia niezaleinej ( amy, w sklad t6rej powinna wej': Galicja 
W hodnia czyli dawna Rus Hali ka. 

M. do konca XIX wieku rlie ui. ana w og6le nazwy .,ukraidski" 
ani dla okreSienia narodowoSci ani j~zyka. M6wH 0 si~ i pi to w6wezas: ,.Ru
sinj" i j~zyk ,,ruski;·. Dopiero na przelomie i XX wieku inleligencja 
Swiecka zacz{!la propagowac slowo "ukrairiski" zamias ,,ruskl". Mia 10 to 
ogromn znaczenie dla ruchu narodowego Rusinow. kt6rzy w ten spos6b 
hcier podkreSlac przynaleinosc do swych wspolziomk6w Ukrailic6w znaj
duj~cych .~ zagranicll w Rosji. Jednak1e jeszcze po I wOjrue Swiatow . w la
tach 1918 - 1939 funkcjonowaly dwa okreSlenia. Ludnosc z bylej Gahcji 
WschodnI j naJe4 ej 'II tyro okre ie do niepodleglej jut Pol k.i podaw la jako 
j{!zyk 0Jczysly albo "ukIainski" albo luski': mniej wi~cej po p:ll wie, jak 
odnotow je to Maly Rocznik Statyslyczny 1939 r. dla wojewOdz. Iw w· 

-jego, stanistawowskiego i tarnopolskiego. 
Stosunek Polak6w do ruchu narodowego ukrain-kiego z.al .tll ~ p~ . 

nym stopniu od orientaeji polityczneJ zainl eresowanych, ale prlede \\ ~l) . 

stkim od miejsca zamleszkania. Po cy z Gali ji Wschodniej. wlelu przypau· 
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kach ci ,natione Polonus - gente Ruthenus" czuli si~ zagrozeni narastajCl
cym na~onalizmem wspolmieszkancow ziemi , ktOr'l uwai.ali z dziada pra
dziada za wtasnCl - rodzinl1l\. Nacjonalizm jednej strony powodowal wzrost 
nacjonalizmu drugiej, wywolujClc niech~c przeradzajClC'l si~ w nienawis~ .. 

Usuni~cie biskupa-nominata Kalinskiego z diecezji chelmsklej po
zwolilo wladzom rosyjskim oddac zarzCld diecezjCl w r~ce ich protegowane· 
go ks. WOjcickiego. WOjcicki sprawowal wladz~ w imien.iu konsysto~za 

chelmskiego jako jego oficjaL Nie bylo to zgodne z wolCl jego czlonkow, 
ktorzy jednak zostali w wi~kszoSci zastraszeni. .. . . 
Do duchowienstwa wystosowano odezw~, ktOra zawiadamlala 0 zalstmal<:J 
sytuacji. Tresc tego pisma nie pozostawiala klerowi unickiemu zludzen co do 
obranego kierunku dzialan. W odezwie czytamy wi~c: 

Chelmski Dyecezalny Konsystorz 
Chelm dnia 11/23 wrzemia 1866 

Calemu Duchowienstwu Chelmskiej greko - unickiej Dyecezyi. 
Zawiaduj11cy do dnia dzisiejszego Chelmsk11 Dyecezy'l nominat Ja~ Kali~ki, 

rozporZ'ldzeniem Wysokiego Rzlldu zostal usuni~ty od przewodnlctwa 1 ~d

dalony z granic dyecezyi. Takie losy, ktOre z Woli Bozej dotkn~ly sternika 
naszej dyecezyi. s'l skutkiem nieszcz~snie obranego prze~ n~ego ~tano~~ska, 

dzialalnosci opacznej wzgl\!dem naszego Sw. KOSciola ufilcklego 1 ruski<:J ~. 

rodowoSci, i kar11, z boleScili wyZflaC nalezy, za czyny jego i niektorych osOb 
z jego rodzenstwa, udzial w os13tnich zaburzeniach kraju majClcych. i la prze
ciw-prawny ci'lgly opor rZ'ldowi, ktOry przyj111 nas unit6w pod SWll dobro
czynn'l opiek~. J ~knijmy przedewszystkiem, bracia! nad pohanbieniem, jakie 
w uqganiu prawom boskim i cesarskim Sclllgn111 fla nas biskup-nominat, la

bolejemy nad dziwnem zaSlepieniem, ktore nie dalo bylemu flaszemu prze
wodnikowi niektorych z grona naszego jasno widziec i prawdz. ocenic 13k za· 
miary rZ11du naszego, jak i dobrodziejstwa, szczodrze przezen na caly unicki 
nasz KOSciol i owczarni~ zlewane, podnieSffiy dusZ'l i sercem modly do 
StwOrcy Pana, aby t~ zmaz~ za13rl i przed swoim Niebios i przed NajmHo. 
Sciwszego monarchy, Cesarza naszego, tronem, aby pom6gl Wszechmocny 
zagladzic zle ostatnierni czasy do KOSciola i owczarni naszej wniesione. 
Oby si~ upami\!tali i zwr6cilifla Scietk~ prawdy niepami~tni bracia nasi z r?z
drozy, na kt are zostali uniesieni przez bojain lub przyktad Pasterza, ktory 
zapomnial 0 swoich owieczkach. Ukarawszy zas slusznie nominata Rzlld w.y
saki. nie scierpi zapewne tych z flaS, ktOrzyby, jak Sl\! dot11d dzialo, rachujllc 
na cierpliwosc rZ'ldu, odwatyli si~ post\!powac nieodpowiednio obowillZkom 
swojego powolania. 

lednoczemie z oddaleniem bylego zwierzchnika dyecezyi, biskupa 

Kalinsl?ego, w imieniu Naijasniejszego Pafla Namiestnik Kr61estwa wladz~ 
dyecezjalnCl czasowo oddaje konsystorzowi Chelmskiemu, pod kierunkiem 
",:olCl JW. Nami~stnika, w tytule officyala konsystorza, ksi~dza J6zefa W6jcic: 
kiego; w moc Wl~C tego z dniem dZisiejszym obejmujemy zaTZ'ld dyecezyi". 

W Rzymie zdawano sobie spraw~ z bardzo trudnej sytuacji wynika
j'lcej z dzialalnoSci W6jcickiego. Pius IX pot~pil jedflOzflacznie jego post~. 
powanie w encyklice "Levate'· z dnia 17 paidziernika 1867 r. pisZ'lc min.: 
,,~r?za zniszczenia zawisla flad diecezjCl chelmsko-belsk'l. Najsmutniejszym 
~s ~est post~pow~nie pewnego kaplafla, podejrzanej wiary, niejakiegoWOj. 
clcklego. Lekcewazllc W z !kie kary i cenzury kOScielne, nie pomny nawet 
strasznego Sltdu Bozego, nie wahal si~ przyjllc z r11k wladzy Swieckiej zarZ'l' 
du tej diecezji i wydawac najprzerozniejsze zarz11dzenia przeciwko ustrojowi 
Kosciola toruj'lC drog~ schitmie". 

WOjcicki laS rozpocZlll akc~ tzw. oczyszczania obrZ'ldku czyli usuni~
cia wszelkich "nalecialoSci" laciriskich, ktOre zadomowily si~ w cerkwiach 
Unickich, 0 czym byla jut mowa wyzej. Dla wiernych byl to widomy znak 
r lizacji od dawna przeSlldzonych zamiarow rZ'ldu _ przyl'lczenia ich do 
• rawoslawia. Na haslo oczy:>zczanie obrzlldku unici byli szczegolnie uczuleni. 

d tego bowiem zacz~la si~ likwjdacja Unii w Cesarstwie Rosyjskim. Wszel. 
, ie inne wczesruejsze zarz11dzenia maj11ce duzy wplyw na likwidacj~ Unii w 
die eZji chelmskiej, jak ogra!.1iczenie wladzy biskupiej Inp. w zaIZ'ldzaniu 
seminarium/, jak zakaz wysylania alumnow unickich do Akademii Rzymsko
katolickiej w Warszawie, a wysylanie ich do Akademii Prawoslawnych w Ro
sji, czy wreszcie zakaz przyjmowania lacinnikow do zakonu bazylianow, nie 
wywolywaly W5r6d wiernych takich opor6w jak oczyszczanie obrZ'ldku. 

WOjcicki Zda~al sobie spraw'r z tego wielkiego oporu nie tylko wier. 
nyc~ ale i d.u~howienstwa unickiego, wobec czego za jego rZ'ldow rozpocz~

J Sl~ wlasrue sprowadzanie kSi'rzy z Galicji i osadzanie ich w parafiach 
przede wszystkim podIaskich, gdzie opa- byl flajwi~kszy. RobH to w poro
zumieniu z wladzami Swieckimi, w tym z flajbardziej zainteresowanym guber. 
natorem siedleckim Stefanem Gromek11. Gromeka rozeslal do naczelnikow po. 
wiatowych okolnik 117.7.18671 wyjasniaj11cy im sytuacj'r. Pisal w nim: 
"zarZCldzajllcy sprawami greko-unickiego wyzflania w Kr6lestwie Polskim 
pod dniem 15 lipca b. r za N. 766 powiadomH mnie, ze fla jego przelozenie 
z powodu mojego przedstwienia 0 wrogiej dla Rz'ldu dlltnoSci i dzialaniu nie
kt6rych greko-unickich ksi'rzy i 0 koniecznej potrzebie dIa uchylenia tego i 
podobn~go mu zlego, osadzenia fla parafIach ksi~zy z Galicji, Jego Wysokosc 
Hrabia Namiestnik wzi'lwszy na uwag~, ie w Chelmskiej dyecezyi daje 
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si~ uezuwac wielki brak ksi~iy w ogole a tembardziej odpowiednyeh swojemu 
powotaniu i majlle na eelu, ie ta bardzo nieprzyjemna okolie~nosc dla greko 
-uniekiego KOSciota, daje rnil;dzy innemi powoo nie zastuguHe:.~ n~ za~f~
nie ksi~iom do mniemanio., ie rZlld przymuszonym jest ich zn~slc 1 cler~lee, 

postanowiemiem z dnia 13/25 biezllcego Upea, raczyt dozw~l~c osadzae wa
kujllce i majllce zawakowae parafie ksi~zmi z Galicji, zosta~laHc spro,;adze. 
nie ich i umieszczanie na parafiach wzajemnej zgodzle prezyduHcego 
w Chetmskim konsystorzu i wtasciwemi gubernatorami z warunkiem, aby 0 

kaidym duchownym powotanym i przyj~tym zGalieji donoszono Hrabiemu 
Namiestnikowi - 0 czem zawiadamiajllc Pana dla wlasnej wiadomoSci i zako
munikowania ksi~zom powierzonego mu powiatu - musz~ przy tern przy
pomniec kilkakrotnie czynione im przezemnie uwagi i przestrogi 0 konie~zno. 

sci posluszeristwa rozporZlldzeniom rZlldu i dyecezalnego konsystorza 1 za
niechania wszelkiego rodzaju z ich strony opozycyjnych dzialari i ie w koricu 
z nastaniem 23 Upea od nich sarnych b~dzie zaleiye albo utrzymac si~ na 
zajmowanych przez nich parafiach, albo zostae natychmiast usuni~tymi od 
obowillzk6w bez wszelkiego pobtaiania. 

Gubernator Gromeka 
Zgodnose Naczelnik kaneellaryi Czujkow 

Tymczasem WOjcicki ze swej strony rozeslal wczemiej do dueho
wieristwa rozporZlldzenie datowane 11.3.1867 r., w kt6rym czytamy m. in.: 

Odrzuemy od siebie cudzoziemskie i cudzej wierze wlaSciwe przywyknienia, 
~bce duchowi naszej Swi~tej Cerkwi i naszej drogiej ruskiej narodowosci; z ich 
zniknieniem zniknll i slady naszego zhanbienia. Jestesmy przekonani, ie od 
tej ehoroby ,dla kt6rej nie rna nazwiska, powinnismy pragnlle wyleczenia si~ 

i obowillzani jestesmy wyleezye si~ sami. Talc, najmilsi bracia, podzi~kujmy 

Opatrznosci Bozej i weimijmy si~ zgodnie do sprawy, kt6rll wielu z nas, w 
skutek uznania pasterskiego obowillZku i w skutek pop~du wlasnego serca 
i sumienia zacz~lo jui z radoscill, i dllZll podzielie si~ ze wszystkiem tern 
ozywiajllcem ich w tak bardzo slawnym czynie uczuciem i blogoslawionll 
ch~cill ieby w naszej unii zmartwychwstala dawna unia. Nie b~dziem uiywali 
dla zgorszenia naszego narodu ani w zwyklych z nim roimowach, ani tern 
bardziej w rozmowach pasterskieh i z cerkiewnej katedry obcej nam polskiej 
mowy. Oglaszamy i silnie zaeh~camy i obowillzujemy wszystkich sp6tpaste
rzy i wp61pracownik6w naszych w sprawie Chrystusowej, ieby od dzis w 
eerkwiach naszej chelmskiej Rusi byt uzywany przy nauce parafian tylko ro
dzinny nasz j~zyk ruski, jak to pierwej na samym poczlltku naszej unii i na
wet niedawno jeszcze bywato, i katechizm i objasnienie modlitw i przykazan 
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cerkiewnyeh, i cerkiewne kazania, i cata nauka parafian nieeh sil; odbywa 
w naszym rodowitym ruskim jl;zyku, kt6rym na zawstydzenie nasze, nigdy 
nie przestawal m6wie prowadzony przez nas narOd. Godzinki, r6:zance i 
wszelkie kol~dy, z Slepego nasladownictwa uiywane jeszcze w niekt6rych 
miejseach, zamienie na Sciste odprawianie stuiby bozej wedlug prawidet i 
przepis6w naszej Swi~tej wschodniej Cerkwi. Czynnose naszego obrz~du reo 
Jigijnego, kt6rll tak Swi~eie zachowywali nasi przodkowie, swojem dlugiem 
trwaniem zajmie czas naznaezony dla sluiby boiej. Qrgany, tak niedawno 
w niekt6rych miejscaeh jUi r~kami naszyeh sp6tpasterzy zaprowadzone, 
juito z przyczyny niedostatkU spiewajllcych, lub w skutek niewtaSciwego po
ehlebstwa i nasladownictwa, zamienie na iywy, rozumny spiew, do czego 
w wielkiej liczbie zaprowadzane wiejskie szkoty i zabezpieczenie bytu diak6w 
dadz'l obecnie zupetn'l moinosc. WidZllc nas odnawiajllcych si~, Iud nasz 
ozywi si~, silniej b~dzie Swiadom swej narodowosci i poczuje swoj'l si1'l".( ... ( 

ZarZlldzenie nie zo51alo wprowadzone w iycie. W6jcicki wysylal 
wi~c nast~pne z'ldaj'lc wypetnienia polecen. W dniu 14 czerwca 1867 r. pisal 
zwracaj'lc si~ do duehowienstwa, ie "b~d'lc pasterzami ludu ruskiego, rozma
wiaj<j z nim, nauczaj<jc go i miewaj<j do niego kazania w j~zyku polskim". 
Pisat tez dalej, ie niektorzy ks~ia nie glosz<j w og61e Kazan wmawiaj,!c 
w lud~ ,,ie teraz zabronione jest miewac kazania, a tym sposobem now'! roo 
bi<j manifestacj~". 

W dalszej cz~sci ok61nika czytamy: "Pasterze KOScielni powinni wszy. 
stkie swe odmawiane modlitwy i obrz~dy kOScielne obraeae na zbudowanie 
i poiytek powierzonej im owczarni; powinni zawsze odprawiae naboienstwa 
w swych cerkwiach i pod iadnym pozorem nie pozbawiae swej trzody duo 
ehowego pokannu. ~e ezy spelniaj'l t~ powinnosc ei ojcowie duchowni, kto
rzy porzucajll SWfl owczarni~ na ...ol~ losu, sami za§ ucz~szczaj'l do lacinskich 
:oscio16w i tam odprawiaj<j nabozenstwa i zaspakajaj<j r6ine potrzeby duo 

chowne? Pasterzom cerkwi ruskiej i kierownikom ludu ruskiego powinno 
bye znane staranie lacinsko-polskiej propagandy, kt6ra przez sw'! podst~p. 
nose nasz obrz<jdek, ustanowiony przez Ojc6w swi~tyeh, a przez tron rzym. 
ski przyznany, zupelnie skoszlawila. Dla tego: godzinki, koronki, ra~rice. 
szkaplerze, gorzk. zale, k.o1~dy, organy itp., nie S'lprzynalezytoSciarni naszcgo 
obrz<jdku lecz samowolnemi reformami, a jake tlkie powinny bye zasqpio
ne przez odprawianie nabozenstwa wed lug przepisaw wschodniego Kosciola, 
ktare mi~dzy innemi Papiez Klemens VIII w bulli .,Magnus Dominus ct 
laudabilis" zatwierdzil i rozkazal nam wykonywac niezmiennie. Wszelkie po. 
wotywanis si~ na Synod Zamojski s<j tu niewlaSciwe. albowiem Papiei. lk 
nedykt XIII J. .. / zatwierdzit w'nim tylko to. co si~ nie sprzeciwia soborom 
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powszechnym i pomi~dzy innemi wspomnionej bulli. Wszystkie te i tym po
dobne obowi'lzki, ukochani w Chrystusie bracia, wytoione warn byty w 
okolnikowem poleceniu bytego gtownego dyrektora spraw wewn~trznych 

i duchownych / ... /. Lecz poniewai mnodzy z podwtadnego mu duchowien
stwa uporczywie trwaj'l w niepostuszenstwie rZ'ldowi i wtadzy konsystor
skiej. w przedmiocie wykonania wyz. wspomnionych rozporZ'ldzen, to konsy
storz zmuszony jest je ponowic i najsurowiej polecic catemu duchowienstwu 
bezzwloczne i sciste wykonanie wszystkich wyzej przytoczonych rozporz:j
dzeri; w przeciwnym razie niepostuszni b\ld'l karceni karami, i wedtug oko
licznoSci usuwani od parafij. a miejsca ich bt<d,! oddane godniejszym pra
cownikom winnicy Chrystusowej. 

NiniejsZ'l odezw\l dziekani rozeSl'l najpr\ldsz'! drog,! po dekanatach; 
o otrzymaniu jej przez kazdego podwtadnego ksi\ldza nadesl'l konsystorzowi 
raporta i sumiennie b,<d,! czuwali nad Scistem jej spetnieniem. Przytem kon· 
systorz dodaje, ze jednoczesnie zawiadomit zarz'ld greko-unicki i gubernato· 
row 0 wystaniu niniejszej odezwy". 

8 wrzesnia 1867 r. WOjcicki w dwu punktach jeszcze raz podkreSlit 
co jest zakazane, pisz'lc: "Oprcicz tego, dla objasnienia i dopetnienia wszyst
kich poprzednich naszych rozporZ'ldzen i odezw, polecamy warn ukochani 

- w Chrystusie bracia: 
1/ Odt'ld niech mowa polska wcale nie b\ldzie styszana w cerlewiach 

naszych. Gdyby zas miejscami paraflanie zwi'lzani byli Slubem spiewania pol· 
skich r6iancow i innych jakichkolwiek polskich piesni takim poboznym pa
rafianom zamieniamy r6iance i inne polskie pieSni nabozenstwem do Naj
swi~tszej Bogarodzicy czyli akafistem. Duchowienst......1l zas w tych miejsco. 
wosciach polecamy, bez poprzedniego i'ldania ze strony parafian i bezplat
nie, w niedziel\l i Swi~to odprawiae to przyktadne publiczne naboieilstwo. 

2/ Poniewaz przez dwa ostatnie ok61niki nasze granie na organach 
bezwarunkowo zostato zabronione, pozostawienie zas organ6w w cerlewiach 
dla ile mySl'lcych stuzy za bron, i cz,<sto daje powoo dla parafian, szczeg61
nie dla kobiet, do zgorszenia, rozkazujemy nieniejszem duchowieilstwu: wraz 
ze starostq cerkiewnym i wOjtem grniny lub soHysem organy rozebrac lub 
sprzedac p;zez licytacY\l publiczn,!, pieni,!dze zas pochodz,!ce z tej sprzedaiy 
uiyc na korzysc miejscowej cerlewii". 

. Z wielkimi, jak widae, oporami wprowadzano obrz,<dy i liturgi,< Ko
sciota Prawostawnego w cerlewiach unickich. Rosyjskie wtadze swieckie sto
suj'lc r6wniez przymus ftzyczny wobec niepostusznych, rozsytaj'lc funkcjo
nariuszy administracji terenowej dla kontrolowania wypetniania polecen kon
systorza, a taki.e niekiedy i wojsko,doszty do wniosku, i.e Iud trzeba uspo

koie inaczej. W tym celu uznano za konieczne oficjalne dementowanie pogta
sek, te oczyszczanie obrz14dku jest wst\lpem do przepisania unit6w na pra
wostawie. 

Wobec czego gubernator siedlecki Gromeka uzupetnit swOj ok61nik 
or 867 w tej sprawie pisz14c do naczelnika powiatu bialskiego. 

,,Przy przekonywaniu greko-unickiej ludnoSci, jak powiedziano we 
wspomnianym cyrkularzu, naleiy przedewszystkim usun14c fatszyw,! mysl, ie 
r~14d zamierzyt unit6w nawr6cic na prawoslawie. a p0'!iewaz Iud odwotuje 
Sl\l na przyktad tego co rZ14d robit za Bugiem na Utwie gdzie nibyto Unici 
byli przymuszeni do przyj,<cia prawoslawia, to nalezy objasnic ludowi, ie 
wszystkie niedorzeczne 0poWladania 0 tern, co byto za Bugiem, wymySlone 
i rozpuSlczone przez niezyczliwych dla rZ14du rosyjskiego, w istocie zas rzecz 
inaczej si~ mialaa wlaSciwie Wileriski Metropolita J 6zef Siemaszko obecnie 
iyj,!cy i mieszkaj14cy w Wilnie, um6wiwszy si,< ze wszystkimi biskupami i du
chownymi unickiego wyznania. podali Cesarzowi Mikolajowi proSb\l 0 przy
t,!czenie ich do prawostawia. - Podobna proSba z dobrowolnej ch\lci unit6w 
nie mogla byc odrzucon,! przez Cesarza jak i nie bylaby odrzuconl\ przez 
iadnego innego monarch\l w Europie i dla tego dat Cesarz zezwolenie swoje 
przyj,<cia Unit6w do swojej Cerlewi. - Jeieli to prawda, ze nie obeszto si\l 
przy tern bez jakichs przymusOw c~stkowych, to w kazdym razie pochodzi
to to z intrygi duchowienstwa, a nie z woli Cara, ktciry nigdy nie nakazywat 
przymuszac i nic 0 tern nie wiedziat. Ludzie zas ile mySl,!cy pochwycili dwa 
lub trzy prywatnych wypadk6w nie wiadomych rZl\dowi a moze i wymyslo
nych przez Lacinnik6w dla rozgtoszenia 0 przymusie i rozpuscili je mi,<dzy 
tutejszemi unitami dla swoich wyst\lpnych cel6w. 

Przy objasni~niach 0 niewlaSciwoSci organ6w w linijackiem nabozeil
stwie, potrzeba, oprcicz wskazanych w pierwszym moim cyrkularzu, wy
jamiac .narodowi, ze w rzymskim obr~dku organy dozwolone dla tego, ie 
nabozenstwo odprawia si\l w lacinskim j\lzyku, ktcirego Iud nie pojmuj,!c, 
zasnqtby w kOSciele gdyby go nie zabawity organy - we wschodnim zas ob
rZ14dku organy nie tylko niepotrzebne, ale nawet uznane przez samego Papie
:la za szkodliwe, albowiem one przeciwnie odci14ga tyby parafian od uwaiania 
na stowa modlitwy, przez kt6re najlepiej i zupetnie wyraia si,< chwat,< 
Bogan. . 

Uspakajanie wzburzonej ludnoSci przez wtadze administracyjne nie 
przynosito rezultat6w, poniewai usitowali robie to ci sami ludzie, kt6rzy 
przedtem wydawali rozkazy 0 stosowaniu Srodk6w przymusu lub sami je sto
sowall. 
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Stolica Apostolska byla r6tnymi drogami infonnowana 0 sytuacji 
w diecezji chelmskiej. Pi~kne Swiadectwo unitom z Podlasia wystawia la
ciriski biskup plocki Wincenty Chosciak Popiel, znany z umiarkowania a na
wet ugodowoSci wobec wladz rosyjskich. Byl on dla Rzymu wiarygodnym 
informatorem. W jego liScie z dnia 16.10.1867 r. do Piusa IXczytamy m.in.: 
"Choe nie posiadam w swej diecezji wcale unit6w, uwaiam za swOj obowi,!
zek dae na tym miejscu wyraz mega najgl~bszego podziwu dla wiernych i du
chowieristwa diecezji chelmskiej. Nalety bowiem wiedziee, it rZ'ld rosyjski 
utywa z najwi~kszym powodzeniem dla propagandy Schizmy przybysz6w 
unickich z Gahcji, kt6rzy jak wilki drapietne w sk6rze owczej przychodz,!, 
by czynie wielkie spustoszenie w Panskiej Owczarni. S,!siedztwo Rusin6w 
w Galicji, zdeprawowanych przez stronnictwo tak zwane "swi~tojurskie",jest 
tak dalece zarailiwe, it unici lubelscy znajduj'!cy si~ w pobliiu granicy gali. 
cyjskiej jui nie okazuj,! tego samego oporu, co ich bracia z Podlasia. Oporu 
tamtych /z Podlasia -H. D./ nie S'I w stanie zlamae ani egzekucje wojskowe, 
ani porywania najlepszych kaplan6w. Przed miesi'!cem znaczna liczba wlo
scian przybyla dla przedstawienia swych i,!dari gubernatorowi Gromece w je. 
go palacu w Siedlcach i oswiadczyla mu zupelnie wyrainie: "Daliscie nam 
ziemi~, by nam odj,!e naszego Boga i nasz'! wiar~; zabierzeie sobie nasze zie
mie, lecz zwr6ccie nam swobod~ sumienia". Wszakte skladaj,!c Bogu dzi~ki 
za to, nie naleiy oddawae si~ zbytnim zludzeniom ,gdyt op6r ten nie mote 
trwae wiecznie, tym bardziej, iZ rZ'ld w swoim post~powaniu okazuje wielk,! 
wvtrwalose i logik~ zr~cznie obliczon,!, przyst~puje bowiem do zmian w ob
rZ'ldku powoli, by nie wywolae poplochu wSroo ludnosci".
 

Biskup ChoSciak Popiel nie przewidzial, i.e op6r dutej cZ~Sci unit6w
 
trwae b~dzie at do 1905 r. do ukazu toleramcyjnego Mikolaja II, chociai for

malnie jut od 1875 r. naleteli do KOSciola Prawoslawnego. Na razie dr<>g,! do 
ratowania zagroionej Vnii mogla bye nominacja biskupa ordynariusza dla 
diecezji chelmskiej. Zadanie nie bylo latwe. Vzgodnienie bowiem kandy
datury przyszlego biskupa mi~dzy Petersburgiem i Rzymem wydawalo si~ 
prawie niemoiliwe. Po dluZszych pertraktacjach doszlo jednak do porozu
mienia. Kandydatem zostal ks. Michal KUziemski, oficjal archiciiecezji unic
kiej we Lwowie, uwaiany za bardzo wplywow'! postae wSroo "Swi~tojur. 
c6w", Kuziemski znany byl ze swej niech~ci do Polak6w, wobec czego zda
wal si~ -bye wygodnym kandadatem dla Rosji. Stolica sw. byla szczeg6lnie 
uwratliwiona na jego stosunek do Vnli i wiernose papietowi. Opinie w tej 
sprawie byly pozytywne. Zarzuty dotyczyly jego postawy polityczoej, a 
wi~c wlasnie przynaleinosci do "moskalofi16w". Moglo to bowiem w zwi<jZ
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ku z prowadzonll przez Rosj~ antypolsq polit. stanowi¢ ~groienie i dla 
Vnii. Ostatecznie Kuziemski zostal prekonizowany przez papleia 22.6.1868 
roku. Sakry biskupiej udzielil mu arcybp lwowski Utwinowicz, poczem Ku
ziemski udal si~ do Chelma. . 

Obj~cie rz,!d6w przez Kuziemskiego zl.ag~dzHo prze~adowama: . 
Z wi~zieri zwolniono aresztowanych ksi~ty I wlernyc~. BISkup pot:'lerdzll 
'ednak wczesniejsze zarZ'ldzenia konsystorza chelmskiego w sprawl: oczy
Jszczenia obrz,!dku i zakazu uczestnictwa ksi~iy unickich w naboienstwach 
w kosciolach lacinskich. Na ksi~zy nie przestrze~j,!cych~arz:'dzen nakladal 
kary pieni~zne. Wydawal rowniez nowe zarzlldzema ogramczaJllce a nawet za
kazuj,!ce wszelkich kontakt6w z lacinnikami. i'ldal tei od pr.~b?~zcz6:,wy: 
kazu unit6w, kt6rzy kiedykolwiek przeszli na obrZ'ldek lacmskl, pomewa~ 

musz'! powr6cic na lana Vnii. Zarzlldzenia byly ~godn~ z wolll rZ'ldu rosYJ
skiego, jednak biskup w egzekwowaniu ich nie uClekal Sl~ do pomocy wladz 
Swieckich. .. 

W Chelmie przekonal si~, ie to czego chcialy od m~g~ wladze :osYJ
skie, bylo r6wnoznaczne z odst~pstwem od Kosci~l~ Kato.hc~lego. zonento~ 

wal si~ tei w stanowisku zajmowanym prze~ ~I~zy u~lc~~h prz!'bylyc. 
z Galicji. Twierdzil, te "diecezja jest przez GalicJan gn~bl~na . W te.J spra~le 

powolywal si~ nawet na wypowiedzi swego poprzednika Je~zcz: z X~II w~e. 

ku, unickiego biskupa chelmskiego Jakuba Susz~, kt6ry rowm.ei. tWI~rdzl~~ 

ze "wszelkie klopoty unit6w w diecezji chelmskiej pr~y~hodzlly. ~.dle~ezJI 

lwowskiej". Po przybyciu do Chelma biskup zastal ~I~zy ~ ~hcJ~. zaJm~. 

',!cych watniejsze stanowiska i ciesZ'lcych si~ t-'rotekCj,! a~nl1m.s~raCJI rosYJ
Jskiej , poniewai godzili si~ wprowadzac zwyczaje i obrzlldki ~~s~lOla ~awo. 
sawnego i, jak moi.n~ 8,!dzic z ich p6iniejszej postawy, godzih Sl~ z gory na 
przyj~cie prawoslawia. . . . 
Ksi~za uciekinierzy z Galicji, pisal do Piusa IX 8.9 .1871 r.,uwzI~h Sl~ sta

~ae w poprzek wszelkim moim zamiarom biskupim. Zastalem obsadzone 
przez nich wszystkie wainiejsze plac6w~: p:zy ka.t~drze, w konsystorzu, w 
seminarium i posiadajllcych najwi~ksze I naJbardzle.J dochodowe prebendy: 
Oddali si~ bez zastrzezen na uslugi rZlldu, aby zas lepiej pozyskac jego la,skl 
i wzgl~dy, pomimo przysi~gi jakll skladali ~rzy wys~~ceniu na .kapl~now, 

odrzucili i wzgardzili bez iadnego wahama wszelkie ObrZ'l~l Ko~c~ola 

Vnickiego, przyjmuj,!c natomiast wszystkie zwyczaje i ceremome KOSClOla 
Prawoslawnego, od szat Iiturgicznych poczynaj,!c, slowem post~~owah w.e 
wszystkim jak dysydenci". "Winienem przypomniee, pisal dalej Kuzlemskl, 
ie znaczna wi~kszosc kandydat~w na ksi~iy w seminarium chelms.klm skla· 
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da si~ z Galicjan. W Galicji ezy z braku zdolnosci, ezy tet z innyeh powod6w 
usuwani Sll ze szkoly, przybywajll wi~e do Chelma, gdzie przyjmuje si~ ieh 
do seminarium bez wyboru. Z wdzi~eznoSci za to dobrodziejstwo przeSciga
jll si~ w gorliwoSci i ulegloSci wobee rZlldu". 

Kuziemski osaczony przez wladze rosyjskie zar6wno te z najwyisze
go jak i te z niiszych szczebli, a takte przez ksi~zy - Galicjan podkopujlleych 
jago autorytet wSroo wiernych, zrezygnowal z walki. Poprosil Aleksandra II 
o zwolnienie go z urz~du. Cesarz ukazem z dnia 16/28.3.1871 L, wyrazH 
zgod~ dekorujllc go jednoczeSnie orderem Sw. Anny I klasy. Piusa IX biskup 
zawiadorni1 za pOSrednietwem nuncjusza w Wiedniu, Proszllc tego ostatniego 
o wstawiennictwo u Ojca Sw. w sprawie otrzymania kanonicznego zwolenie
nia z bisk-upstwa. . 

Po przyj~ciu dymisji KUziemskiego wladze mianowaly administrato
rem rtiecezji chelmskiej ks. Marcelego PopieJa,Galicjanina, faworyzowanego 
przez nie jUi wczesniej i forsowanego na stanowisko biskupa sufragana, cze
mu Kuziemski skutecznie si~ opiera!. Opuszezenie przez biskupa diecezji 
otworzylo przed Popielem drog~ do rZlld6w w diec.. Tego w1asnie obawiano 
si~ w Stolicy Apostolskiej. Z tego tet powodu papiez pisal 19.6.1871 r. do 
KUziemskiego udzielajllc mu zresztll ostrej nagany: "wiadomem Ci bylo prze
ciei, ie przed otrzymaniem pozwolenia Stolicy Apostolskiej nie wolno Ci by. 
10 robic zadnych dalszych krokow, rowniei nie mogles nie wiedziec, ii kry
tyczna .sytuacja Twego KOSciola wymagala uprzedniego wyboru osoby zdol
nej Ci~ zastllpic". 

Marceli Popiel urodzil si~ W 1821 r. w zaborze austriackim w Galicji 
/Meducha/. Do szkO! ucz~szczal w Buczaczu i Czerniowcach. Teologi~ stu. 
diowal w Wiedniu. Swi~cenia kaplanskie otrzymal w 1850 L Byl katechetll 
w Tarnopolu i we Lwowie. W 1867 L przyjechal do Krolestwa Polskiego do 
Chelma, gdzie zostal profesorem w tamtejszym seminarium. Jak moina sll
dzic z jego post~powania w diecezji chelmskiej, przyjetdzajllc tutaj zdecy
dowal si~ dzialac na rzecz likwidacji Unii i przylllczenia unit6w do KOScio
la Prawoslawnego. 

Jak dUiym cieszyl si~ zaufaniem wladz rosyjskich moze Swiadczyc 
fakt opisany w relacji jednego z ksi~zy' unickich przeslanej p6Zniej do St~. 
Iicy Sw. "Ostatni biskup Kuziemski przez call' czas swego pobytu mid sobie 
danego l1rz~dnika z ramienia Ministra /Tolstoja - H. D./, kontrolujllcego sci
Sle jego czynnoSci, za obj~ciem rZlld6w Popiela urZlld zostal zniesiony, i ani 
Sladu kontroli nad nim /Popielem - H. D./ nie zostalo, a miejscowi guberna. 
torzy i naczelnicy powiat6w bezwarunkowo wykonywaH jego po}ecenia". 
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Stolica Apostolska od poczlltku uwatala Popiela za uzurpatora na
zywajllc go pseudo - administratorem. W tej sprawie korespondowano mi~dzy 

Petersburgiem i Watykanem, a talde zainteresowanym sprawll biskupem Ku
ziemskim. Kuziemski Uumaczyl si~. ze nigdy nie przekazywal Popielowi 
administracji diecezji. Naciskany przez wladze rosyjskie powierza1 mu 
wprawdzie wiele spraw zwillzanych z jej zarZlldzaniem, ale jak twierdzi 1, nie ro
bit tego nigdy z wlasnej inicjatywy. Poniewat naciskom tym nie opar1 si~ 

skutecznie. posluiylo to p6iniej rZlldowi rosyjskiemu do odrzucenia zarzu
tow Stolicy SWi~tej, ie Popiel jest uzurpatorem. Z punktu widzenia prawa 
kanonicznego uzurpatorem byl niewlltpliwie i wszystkie jego zarzlldzenia nie 
posiadaly mocy prawnej. Dla wladz rosyjskich nie mialo to jednak zadnego 
znaczenia, poniewai likwidacja Unii zostala w Petersburgu Przeslldzona i Po
piel wraz z innymi ksi~imi apostatami, przede wszystkim z Galicji, mial tyl
ko dokonac tego formalnie i ostatecznie. 

PrzeSiadowanie unit6w bronillcych prawa do wiary katolickiej wesz10 
teraz w okres najwi~kszej brutalnoSci. Popiel postanowH zlamac opor wier· 
nych nie przebierajllc w Srodkach, majllc za sabll poparcie w1adz rosyjskich 
ad najwyiszych w Petersburgu, poprzez gubernatorow ,do najniiszych w1adz 
terenowych. 

W czerwcu 1872 r. zostal przez cara Aleksandra II powolany Komitet 
Nadzwyczajny do nadzoru nad diecezjll chelmskll. Komitet opracowal in
strukcj~ kontrasygnowanll przez cara 10/22 czerwca 1872 r.,obradowal w Pe· 
tersburgu pod prezydencjll Namiestnika Kr61estwa Polskiego Teodora Berga 
z udzialem Piotra Szuwalowa szefa iandarmerii Cesarstwa, Dymitra 101sto
ja ministra oSwiaty, dw6ch gubernatorow: lubelskiego Buckowskiego i sie· 
dleckiego Gromeki, oraz Marcelego Popiela administrujllcego diecezjll chelm
skll. W instrukcji sfo'rmulowano w kilku punktach zadania i sposoby dla 0
sillSfli~cia celu jakim bylo oczyszczenie obrZlldku. W punkcie I stwierdza 
si~, ii poleca si~ administratorowi diecezji, aby wyjasnH ksi~zom w ..zrewol· 
towanych parafiach" i w tych, ktoce Sll usposobione do buntu, ie rZlld nie 
rna zamiaru nawracac unit6w gwattem na prawoslawie, a tylko chce oczy
szczenia obrzlldku z nalecialoSci lacinskich, kt6re KOScio1owi Unickiemu 
Sll obce. Punkt drugi m6wi te w wypadku jakichkolwiek zaburzell w para· 
fiach z powodu oczyszczania obrzlldku wladze powinny podjllc bezzw1ocz· 
nie najwlaSciwsze Srodki dJa przywr6cenia porZlldku. Punkt trzeci, czwarty 
i pillty, podajll kilka sposob6w takiego post~powania. Po raz pierwszy miano 
aresztowac przywooc6w zajsc, a gdy to nie wystarczy. naleiy ukarac ich bar
dziej surowo. Gubernatorowie siedlecki i lubelski majll wezwac do siebie ksi~
iy, kt6rzy przeszkadzajll w oczyszczaniu obrzlldku i zagrozic im, ie b~d<lllSU. 
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ni'i!ci poza granice Kr6lestwa Polskiego. Nalety teZ wezwac od razu ksi'i!zy 
Starkiewicza, Ter' 'ewicza, Sieniewicza i Bojarskiego i polecic im natyeh· 
miastowe opu~enie kraju na jeden rok a w r zie ich opom rzeprowadzic 
to Srodka 'administracyjnymi. Punkt szOsty dotyczy ksi~.ty, kt 'rzy cierpi:l 
z powodu niech'i!ci i zniszczen zabudowan dokonanych przez p rafuln W 

odwet za wprowadzenie nowych obrLldk6w. MusZ4 ooi otrzymac odszkodo· 
wanie w realnej wysokoSci poniesionych strat, kt6re b~dzie pokryte z grzy· 
wien placonych z tego powodu przez parafian, 

W Instrukcji stwierdzono ponadto, ie przyczy~ zaburzen jest r6w· 
niet. fakt, ie w niektCcych parafiach stosowano jui nowy oczyszczony obrz'l' 
d k, w innych natomiast jeszcze nie. powatniono wi~c Popiela do opraco· 
wania ok61nika wprowadzaj'lcego liturgi~ wedlug rytu KOSciola W odnie· 
go. Projekt ok6lnika musial Qn przedstawic do zatwierdzenia ministrowi 
oswiaty w Petersburgu Dymitrowi Totstojo i. Jemu tei m' 1 przekazac wia· 
dornose, ile czasu potrzeba na wypelnienie zarZlldze '3 wraz z informacj'l. 
na ilu k.si~iy moina liczyc przy jego wprowadzaniu. Popiel miat tei podac 
Jakie srodki zostan'l uiyte wobee ksi~i.y jeszcze '1ieprzygotowanyc! do przy· 
j~eia nowych reguL lnstrukcja 1.OStaia tajnie zakomunikowana przez guber. 
nator6w siedJeckiego i lube -kiego naczelnikom powiatowym W ieh gUberniach 
na podstawie speejalnego rozkazu ministra Tolstoja z dnia 16/28 ezerwca 
1872 roku. 

Zgodnie z powyiszll instrukcjll Popiel przygotowal Ok6lnik, kt 'ry zo· 
sta l rozeslany do duchowiedstw za pOQ:ednictwem dziekan6w. WOk61niku, 
datowanym 2/14 paidziernika 1873 r. w Chemic, powotywat si~ na dekr ty 
kolejnych papiezy m6willce 0 prawomocnoSci obrZlldku wschodniego weer· 
kwiach uniekich, nie wspominajllcnic 0 zgodzie tychte papi i.y na zmiany 
w liturgii zatwierdzone przez Synod w lamoSciu, oraz p6iniejsze, przyj te 
zwyczajowo. przeeiw kt6rym StoUea posto!ska nie zaprotestowala. Ok6Jnik 
wprowadzal prawoslawnliliturgi~ w sprawowani naboieitstw, bowiem inne 
obrz~ dy taeinskie zo taly. jak juz wiadomo, wczeSniej usuwane przez ksi~dza 

WOj ickiego. Waznose zas jego poczynari potwieTdzH p6iniej biskup Kuziem· 
ski. Ol~ 'Inik \VchodzH w Zycie z pocZlltkiem nowego roku 1874. DolllCZI"'lY 
do Ok6lnika Aneks zawierd szczeg6lowe pttepisy sprawowania kaidego 08· 

boienstwa. Ok6lnik zapocZl\tkowai ostateczne odtqczenie unit6w z diecezji 
chetmskiej od KOSciol Katolickiego i przyl'lczenie ich do Prawostawnej 
Cerkwi Rosyjskiej. 

Omawiany Ok6lnik wprowadzany byl w Zycie katdej parafii unic
kiej z bezwzgl~dnoSci'l, klOra wyrazHa si~ w przeSladowaniach prowadZllcych 
do smie elnych afiar. Ie byto teraz moiliwosci, aby w jakiejkolwiek parafii, 
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w kt6rej dot'ld na przyklad mimo wyrzueenia organ6w i innyeh przedmiot6w 
nie na\ez'leych do czystego obrz'ldku wsehodniego, dawny ksi'ldz sprawowat 
liturgi~ wed tug dotyehezasowego zwyezaju. Taka sytuaeja nie mogla miee 
rniejsea, poniewaz poza zobowi'lzaniem dziekan6w do przeslania Ok61nika 
do wszystkieh podwladnyeh ksi~i.y, za4dano r6wniez podpisu kaidego du· 
chownego, ie Ok61nik wraz z Aneksem otrzymal i przedstawienia tyeh pod
pis6w Konsystorzowi w Chelmie. lednoezesnie zas po linii administraeji ey· 
wilnej Dymitr Tol'stoj poleeil gubernatorom przeprowadzenie akcji za wsze\
kll een~ z uzyeiem, jak b~dzie trzeba, sHy flZyeznej. 

Poniewaz Ok6lnik PopieJa z 2/14.10.1873 r. stal si~ powodem naj· 
wi~kszych, w stosunku do dotyehezasowyeh, represji wobec unit6w. kt6re 
doprowadzHy do $mierei kilkudzjesi~eiu z nieh ,warto go przyioczye w ca· 
losei: 

"CyrkuJarz calemu dyeeezainemu Duehowienstwu. 
. 2 paidziernika 1873 r. m. Chetm. 

PocZlltek i zasada naboienstwa chrzeScijariskiego pot ozone S'l przez 
Pana naszego lezusa Chrystusa. On zatoi:yt Kosci6l nowego testamentu, wy· 
bral apostolow i w ich osobic nast~pe6w ich, pasterzy i nauezycieli Koseiola; 
podat im Bosk'l nauk~ wiaIY, odkryt im dueha pisma, dal im przykazanie 
rozprzestrzenienia lego nauki mi~ dzy wszystkiemi narodami, oglosil w 
swoim kr61estwie nowq czese Boga w duchu i w prawdzie, nauezat modlitwy 
i wskazal spos6b modlenia si~, uSwi~eil swoim przykladem swi~te piesni, na· 
koniec ustanowH Swi~te obrz~dy i tajemniee dIa poSwil<cenia niemi wiernyeh 
/Mat. 28,19; Luk. 23, 19;1an 20, 22-23;U Kor. 24·26/. 

Apostotowie i Swi~ci zachowali Chrystusa przykazanie, odprawiali i 
tworzyli O8boienstwa ~oscielne, i dali wiernym prawidla, okresJaj'lce obrz~. 

dy i porz'ldek og6\nychzgromadzen i nabozenstw. /1 Kor. 14·16·19·26-32
.3540/. 

Po apostolach Kosci6l Swil<ty nie tylko sam twil<eie zachowat dziala· 
nia swi~te apostolskie, lecz kierowany duehem bozym, w miarl< wzrastania 
i uspakajania swojego i sam urz'ldzal naboienstwa w duchu i na zasadzie 
nauki i podania apostolskiego, i postanowil nakoniee state i jednozgodne pta· 
widla, okres\aj'lce porzlldek i spos6b onych odbywania. 

Sklad naboieitstwa naszego stopniowo urz'ldzal sif< od ezasu powsta· 
nia ehrzeseijanskiego KOSciola do XI wieku. Dzietem tern. osobliwie w IV 
wieku, zatrudniali si~ m~iowie odznaezajqey sil< nadzwyezajn'l Swi~toScill, 

gll<bok'l naukll i gorliwll troskliwoScili 0 dobro KOSciola, 
Mi~dzy tw6reami naszego naboienstwa szczeg6\niej zasluguj~ na 

uwag~: S. Bazyli W, /379/, sw. -Ambroiy Medyo\ariski /+397/, sw, Jan Zlo· 
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tousty /+407/, Sw. Anatoli patryarcha konstantynopolitanski /+458/, Ro
man Slodkopiewiec, /+510/, Sawa OSwiecony /+532/, Sw. Grzegorz Wielki 
dyalog, papiez rzymski /+604/, Sofroniusz, patryarchajerozolimski /+641/, 
Sw. Andrzej Krycki / +742/, German, partyarcha konstantynopolitanski 
/+740/, Sw. Jan Damascen /+776/, Koima Majomski /+777i, J6zef /+825/ 
i Teodor /+826/ Studytowie; Teofan wyznawca /+84,]/, J6zef Piesniopisarz 
/+883/; Jerzy, metropolita Nikomedyi /rx wiek/, Mitrofan Smyrnenski /rx 
wiek/, Jan Ewchaitski /rx wiek/ i inni. 

St~djasno, ie naboienstwo nasze nie dzielo 1udzkie, 1ecz dzielo Boie, 
poniewai postanowione przez SWlego Boga ella wyiszych ce16w 1udzkoSci, 
utozone przez ss. Pasterzy i Nauczycieli Kosciola, do kt6rych powiedzial 
Zbawiciel Swiata: Oto ja z wami jestem po wszystkie dni do skonczenia Swia· 
tao /Mat. 23,20/ i zachowuje si~ i odprawia si~ przez Swi~ty KOSci61, kt6ry 
jest KOSciolem Boga tywego, kolumn~ i utwierdzeniem prawdy. /1 Tim. 
3,16/. 

Czlowiek na rnocy swojej podw6jnej natury rna p0trzeb~ takiego na· 
bozenstwa, kt6reby dobroczynnie dzialalo na zewn~trzne jego zmysty; ta
kiej potrzebie duszy naszej czyni si~ zadosye pewnemi Swi~temi obrz~dami, 

z kt6rerni nasze nabozenstwo niezb~dnie jest pol~czone, i w ktorych KOSci61 
Sw., pobudzaj~c ducha naszego do wyZszych widok6w, widzialniei zmyslowo 
przedstawia naszej zmyslowo - rozumnej naturze, co jest niewidzialne, ducho
we i tajne. Na podobieIistwo nabozenstwa i Swi~te obrz~dy wywod~ sw6j 
pocz~tek od Ducha Botego, zawsze KOSciolem Sw. r~d~cego. Jedne z nich 
postanowione przez samego Jezusa Chrystusa, inne wprowadzone przez Swi~
tych Apostol6w, inne potwierdzone przez Sobory, inne w koncu przekazane 
przez Ojc6w Swi~tych. Wszystkie one przyj~te i nietykalnie zachowuH si~ i 
odbywaj~ przez Swi~ty KoSci61. 

Gdzie nasamprz6d ujawia si~ Swiatlo naturalne, ztamt~d podobalo 
si~ Wszechmocnemu objawie ludzkiemu rodowi i Swiatlo ewangeliczne. Na 
WschOd Swiata zjawia si~ Syn Bozy, na Wschodzie bierze poc~tek chrzeSci
janski KOSci6l, na Wschodzie zaklada si~ i ur~dza nabotenstwo, a na Wscho
dzie powstajl\ nasze Swi~te obrzl\dki, a poniewai ze Wschodu oswiecona 
swiatlem ewangelicznem i strona Ruska, to ze Wschodu przyjl\l i KOSci61 rus
ki cale swoje nabozenstwo, wszystkie sWoje obrZlldki : nasze naboieiistwo i 
poll\czone z niem obrzl\dki Sl\ Boskiego pochodzenia, nasze nabotetistwo jest 
wschodnie, nasze ob~dki wschodnie. 

Jezeli nasze naboienstwo, nasze obr~dki pochodzenia Sl\ Boskiego, to 
kto moze wl\tpic 0 tern, ze jak pierwsze tak i ostatnie powinny bye swi~cie, 

nietyklanie i niezrniennie zachowane w zupelnoSci i doskonaloSci ich pier
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wotnego i apostolskiego ur~dzenia; kt6z wedlug tego nie przekonany, te jak 
pierwsze tak i ostatnie nie mogl\ i nie powinny podlegae jakimkolwiek dowol
nym opuszczeniom, zmianom i skaieniom? Jeteli my, oSwieceni Swi~Hem 
ewangelii, ze Wschodu przyj~lismy cale kOScielne tycie, ~o kt6t wl\tple b~
dzie, ie nabozetistwo naszego KOSciola i zachowywane przez niego obrz~dy 

mogl\ bye innemi jak wschodniemi? .. . 
Nasze poll\czenie z Rzymskl\ Stolicl\ nie moglo naruszyc I rue naru

szylo caloSci i czystoSci naszego nabotenstwa i naszego wschodn~ego obrZlld
ku albowiem przodkowie nasi przyst~pujl\c do Unii na Brzeskim Soborze, 
polOZYli mi~dzy innemi za konieczny warunek, aieby naboie.nstwo i wszy~
kie nasze obr~dy zostaly nietykalnemi. co zaMze przy kazdem zdarzemu 
potwierdzali rzymscy Papieze. Nasi przodkowie poddali si~ ~yrrt~iej S~oli~y 
z tym warunkiem, ,,azeby nabotenstwa i wszystkie modlltwy, jutrzru, rue
szporow i nocne, zostawiono nam niezmiennemi, zgodnie z przyj~tym zwy
czajem Wschodniego KOSciola, a mianowicie msze trzy: Bazylego, Zlotouste
go i Grzegorza, rownie jak i wszystkie inneobrZlldki naszego KOSciola, kt6
rych dotl\d utywamy; aby nie przymuszae nas do odprawiania procesyj w 
uroczystose Boiego Ciala, 1. j. teby na nas nie wkladano konieczno~i, na 
wz6r lacinskich, odbywae procesye z najSwi~tszym Sakramentem, poruewat 
u nas inny zwyczaj i spos6b czczenia NajSw. Sakrarnentu, a takie, aby nas nie 
zobowil\Z3no przed uroczystoScil\ wielkanocnl\ poswi~cae ogien i bie w deski 
/trajkotki zapewne/, zamiast dzwon6w, odbywae inne ceremonie, kt6rych u 
nas dotl\d nie bylo, lecz abySffiy zachowywali niezmiennie obr~dki i zwycza

je naszego KoSciola". 
Papiez Klemens VIII przedlotone warunki ruskich biskupow przyjl\l, 

i bulll\ Magnus Domin~ z 10 stycznia 1595 r. zatwierdzil calose i nietykal
nose obrzl\dk6w i zWyczaj6w, utywanych w naszym Kosciele do przyj~cia 
Unii. "Wszystkie Swi~te obr~dki i zwyczaje, jakich ruscy Biskupi i Ducho· 
wienstwo, zgodnie z postanowieniem 5$. Ojc6w greckich, utywajl\ w naboien
stwie przy odprawianiu mszy Sw. i innych sakrament6w, jako tet innych na
boienstw, 0 He nie sprzeciwiajl\ si~ prawdzie i nauce katolickiej wiary, i nie 
wyll\czajl\ sp61noSci z rzymskim KOSciolem, im,.ruskim biskupom i ducho
wieiistwu,laskl\ apostolskl\ dozwalamy i dopuszczamy". 

Tente Papiet listen;. swoim do ruskich Biskup6w z dnia 7 lutego 1596 
roku dozwala ruskim Unitom zachowywae wszystkie obrzl\dki i zwyczaje,jak 
to dozwolone bylo na florenckim Soborze: "obr~dki zas wasze i zwyczaje, 
kt6re nie przeciwil\ si~ caloSci katolickiej wiary i naszemu wzajemnemu po
ll\czeniu, takim sposobem i na tychte zasadach, jak to pozwolono na Soborze 
florenckim, i my warn zachowywae pozwalamy··. 
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. Papiez. Pawet V w skutek skargi kijowskiego unickiego metropolity, 
!o~efa Welamma ~~~sklego. na rozszerzenie ze zgorszeniem ludu mniemania. 
pkob~ rzym. KOSClOt pragn'lt zupetnego zniszczenia wschodniego obrz'ldku. 
w swoJem breve de non mutando ritu z 10 grudnia 1615 r. btogos' . .

" d' b ' , tawIl\e I 
P?twler, zaH~ 0 rZ'ldki w.seho~niego KOSciota, oznajmia i.e nigdy nie byto i 
me n:oze bye w rnyslJ am zarmarze rzymskiego KOSciota, dopuszeza~ Jakie _ 
k~!wlek znlla~ w naszr,m obrz~dzie. "Gdy przez dostojnego brat3 naszego 
Jozefa ..areY~lskupa klJowskiego i haliekiego, doszto do naszej wiedzy, ze 
~Ielu meznaH:yelJ ?~~wdy, al~o pr~wadzonyeh w bt'ld przez innyeh, S'ldz'l, 
Jakoby rzyrnskl KoselOf za posr dnletwem Vnii eheiat zui zczyc i zagtadz' . 

h b dki' . Ie 
~c 0 rz'l . I zwye~Je w nabozeristwach i administrowaniu sakramentow. Z 
czego WY,nika dla \\<lelu zgorszenie: dla tego my oswiadezamy ie zniszezyc
I zgtadzae za pomoca V .. k" , ' 

. . , '. ?ll wszyst Ie SW1~ta, obrz~dy i zwyezaje, ktoryeh 
rusey ~lskupJ ~ Duehowlenstwo uzywajll w naboieristwaeh, przy odprawianlU 
mszy sWJ~tej. mnyeh sakramentow.jako tet innyeh sw. obrz~dkciw "I on . ", . .. , 0 Ie 

~ me sp.r~eeJwJaJ'l SJ~ prawdzie i nauce katoliekiej wiary i nie wyt'lezaj'l 
s~otecznoSCI z Rzym~~im K.o~iot~rn, nie byto . nie jest w zarniarze, my§]j i 
"oli Rz~rnsk~ego KosClOta, I ze tWlerdzie to albo myslec 0 tern nie miato i 
nle rna ~d?ej zasady, albowiem wspomnione obrz~dy tym bis.kupom ruskim 
I duehowJe?~wu apostolsk'l laskll pozwolone S'l i dopuszczone. 

PapIez Ben~dYktX1.V w bulli Dernandatam eoelitus, z dnia 24 grudnia 
1743 r. postanowIt w og?le, i.e nie jest dozwolone nikomu. ani patryar
eho.m, aru blskupom, ezymc nowosei w obrz~daeh i zwyezajaeh ws.chodniego 
KoseIota, alba wprowadzac eokolwiek, eoby naruszato zupetne i doktadne 
zaehowame ~akowyeh. I d~a teg? oglasza on wszystkie zmiany w obrZ'ldku 
gre~kim uezynlOn~ przez bIS~UPOW, i bez wiadomosci i zgody rzymskiego Pa
pleza, mew~znerru, J rozkazuJe zaehowywae na przysztosc wszystkie obrz'ld
k.i I zwy:zaje greckiego K.oSciola, od Ojcow przekazane; na patryarehow zas 
~ bISkupow wktada OboWi'lzek baczenia na to, zeby obrz'ldki i zwyezaje Ko
sCloh greekJego byty zaehowane i iadnych niedopuszezano nowosci i zeb 
narzueo~e albo zmienione obrz~dy przywr6cone byty w dawnem zru:czeni: 
poruczaJ'le wraz z. tern :,patryarchom i biskupom wladz~ poprawiania i Wyko: 
rzen~an~ naJuzyc, ktor~ ~rzez bl'ld l]lb innym Jakim sposobem si~ wkradly, 
DaIeJ tl\z sarnl\ ~~lll\ PaP.Iez postanawia: zaehowywac posty podlug greekiego 
:~ezaJ..u, praWic tylko jednll msz~ na jednym oharzu; Wrazie wi~kszej licz
n~/ sl~zy.' pragnqcyeh prawic msz~ Sw., wszyscy rnogl\ prawie razern Isobor

.' w wle,lkl post tylko w sobot~ i niedziel~ odprawiae rnsz~ zwyezajnq 
; lOne zas dnle m~z~. przedswi~tn'l Ipraesanetificatorurn Grzegorza sw./ 

onlewaz w odpra\\<lamu naboteristwa powinna bye zachowana zgodnose.to 
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Papiez oznajmia, it kazal wydae ewchologion podlug starozytnej ustawy dla 
uiycia w unickim KOSciele; nadto Papiei Benedykt zakaroje Vnitom przecho
dzie na lacmski obrz'ldek i oSwiadcza, t.e Unici ochrzczeni przez lacitiskiego 

. kaplana alba przyjmujllcy inne sakramenta podlug taciriOOego obTZ'ldku, nie 
przestajq bye Unitami. Nakoniec wklada nabiskupciw obowillzek dogllldania 
tego, ateby nowo wydawane kosc. ksi~gi zgadzaly si~ z dawnemi wydania
mi, aprobowanemi przez Papieia, i teby duehowienstwo niechybnie wypelnia
lo postanowienia wspomnionej bulii. Chociai wspornniona bulla przez Bene
dykta XIV dana- do antyochetiOOego patryarchy Greko-~elchitow i do in
nych jemu podwladnych biskupow, ale ona rozciqgni~ta i do mooch Vititow 
inn'l bull'l: Inter plures, tegot. Papieia z dnia 2 maja 1744 r. do metropolity 
Atanazego Szeptyckiego, gdzie mi~dzy innemi w § 24 czytarny, ~o nast~puje: 

"Gdy niedawno dnia 24 grudnia 1743 r. wydaliSmY encyklik~ do antyoeheti
skiego patryarehy Greko-Melchitow i do innyeh unickich biskupciw tegoi 
obrzlldku, podleglych temuz patryarsze,w ktorej znajdujll si~ liezne rozpo
rzqdzenia we wzgl~dzie postciw i innyeh zwyczajow wschodniego Kosciola, 
tozlldamy, abyscie wy przyj~li jll za prawidloi upowszechnili jll, dol'lezyw
szy te slowa: w myS! postanowienia najSwi~tszego Pana naszego itd. kt6re 
wyzej przywiedliSrny, nietylko ei, kt6rzy naruszajll zwyczaje, obyczaje, posty 
obrzlldki i ceremonie Wschodniego KOSciota, lecz przelozeni i naczelnicy ich, 
ktcirzyby si~ oSmielili uwalniae od ich zaehowania, nawet w wyl'lcznyeh wy
padkaeh, bez watnego i gwaltownego powodu, tern s.amem podlegajll karze 
pozbawienia ezynnego i biernego glosu". 

Tenie Papiez Benedykt XIV bull'l; Allatae sunt, dnia 26 lipea 1755 r. 
potwierdza wszystkie do tego czasu wydane postanowienia Rzymskiej Stolicy 
we wzgl~dzie greko.wschodniego KOSciola, dodajqc, ie przez niego zebrane 
IN obecnej bulli w krotkoSci wszystko to, co podlug zdania Apostolskiej Sto
licy powinno sluzye za prawidlo dla Wschodnich, wst~puj'lcyeh w zjedno. 
czenie z Rzymem. ,,My uznaIiSmY stosownem zebrae w encykliee jak naj
krotszej to wszystko, co podlug zdania Apostolskiej Stolicy powinno sluzyc 
za wZOr dla Wsehodnich, przylllezaj'lcych si~ do katoliekich religii, i co po
winni zaehowywac wschodni Unici". 

i.e bulla: A11atae sunt, rozeiqga si~ do ruskich Vnitciw, to poswiadeza
jll same Swiadectwa rzymskich Papiei.y. Papiez Grzegorz XVl w piSmie swo
jem z dnia 7. lipea 1841 r. do metropolity Rusi halickiej, Miehala uWiekie
go, mowi z tego powodu co nast~puje: 

"Wszystkie rozporzlldzenia Rzymskiego KOScioia we wzgl~dzie do
zwolenia, zaehowania i szanowania obrz~dciw, zaehowywanyeh przez RlIs
kieh i innyeh Wschodnich, wylozyl i objasnil wielu roznego rodzaju dokll· 
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mentami nieSrniertelnej pami~ci Benedykt XIV, nasz poprzednik, w bull za. 
czynaHcej si~ od slow: AlIa e sunt, z dnia 26 lipca 1755 r., i kto uwatnie 
przeczyta jll, b~dzie Inial wszystko co potrze!:me dla zbicia zaSlepienia tych, 
k:torzy twierdz'l, i.e Papiete nie sprzyjaj'l wschodnim naboteJistwom". 

Na te bull~ wskazuje ruskirn Unitom i Papiei Pius IX w sw~im liScie 
z dnia 17 marca 1854 T. do austryackich biskupow: "Wiadomo i jawno warn, 
jak szanowala Stolica Apostolska za e wane brZlldlci, 0 zachowanie kt6
rych talc nalegala, r6wniez' i wiadome Sll llczne postanowienia i dekre. 
ta Rzymskich Papiety, naszych poprze ik6w, mi~dzy kt<xerni dosyc przy
wiese bull~ poprzednika naszego Benedykta XIV wydanll dnia 26llpca 1755 
roku i zaczynajllC:t si~ od sl6w: Allatae sunt". 

, . "Z ~ej ,~rzywiedzi~e!pwynika, te my z przyj~ciem wiary chrzeSci. 
JanskleJ prZ)'J~hsmy razem I cale naboteristwo i calll obrz~dowose wschod
niOl, i.e my, chociat polllczeni z Rzymem powinniSmY nie iennie i zupelnie 
zachowywae greko-wschodni obrZ4dek: i gdy odbywanie naszego sc odnie. 
go naboieJistwa zaleiy od warunk6w miejsca pcwnego, czasu, os6b i innych 
przynaletnoSci, to Swilltynie nasze, Swi~te miejsca, Iposty i uroczy~oSci/, 
osoby odprawiajllce naboienstwa i inne przynalei.ytoSci niezb~dne przy na. 
boierlst 'e, powinny w kaidym wzgl~d.zie nosie cech~ wschodni'l, i odpo
wiadae prawidlom naszego wschodniego KOSciola; ie zmiany w obrz~dach 
i zwyczajach, wniesione bez wiedzy, zgody i potwierdzenia Rzymskiej Stoll 
cy, i naruszajetce zasadne warunki przyj~tej przez nas Unii, Set nieprawne, 
de jure nieistniejllce i niewaine, i i.e na dyecezalnej wladzy leiy obowillZek 
pilnowania zupelnego zachowania naszych obrZ4dk6w, uchylenia nowoSci, a 
~szonyc~ alba zmienionych obrz~d6w przywracania do dawnej ich posta
CII znaczema, 

Tymczasem z biegiem czasu, po polllczeniu naszem z Rzymem sarno
w~lll pojedynczych osOO, ktt'Ie si~ staly narz~dziern politycznych ce16w by
IC) Rzeczypospolitej Polskiej, wkradly si~ w chelmskiej dyecezyi w naszem 
na~Oierlstwie, w nasz obrzetdek, osobliwie w odprawianiu mszy Swi~tej, w 
ogole, w cale kOScielne iycie nasze. takie i tak liczne zmiany, opuszczenia 
skaienia i nowoSci, i.e jUi. trudno przychodzHo odrOtnic nasz wschodni 
obrZlldek, zachwycajetcy niegdys swojet' okazaloSci4 posl6w oSwieciciela Ru
si, Swi.~tego, r6wno-apostolskiego Wlodzimirza. Swi'ltynie nasze pozbawione 
zostal,y . ~o ,takie~o stopnia swoich odr6tniajllcych cech, ie niepodobna bylo 
w takich SWllltynJach odprawiae po wschodniemu wschodniego naboienstwa. 
Cale nasze i.ycie przerobiono na sposOO lacinopolski nie w innym celu, tyIko 
aby z nas Rusinow, choe i Unit6w porobie PolakOw-lacinnik6w. 

WSroo talPch okolicznoSci, chelmski dyecezalny konsystorz, postano
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wiony na straiy nietykalnoSci wszystkiego, przekazanego nam od przodk6w 
naszych, ciOlgle wydawat rozporzOldzenia, odnoszllce si~ do oczyszczania na
szego obrzOldku i naboienstwa od niewtaSciwych irn tacino-polskich dodat· 
k6w i samowolnych skaien. 

Lecz nie zwaiaj'lc na to kaptani chetmskiej dyecezyi, nie idllcy za do
brem, lecz za ztem IIII Jan 11 I, i dotychczas jeszcze nie prawill naboienstwa 
wedtug porZlldku, przekazanego nam przez Ojcow sw., ale pozwalajll sobie 
robie samowolnie r6inego rodzaju zmiany, dodatki, opuszczenia i zachowy
wac przy naboienstwie obrz~dy wtasciwetacino-polsk.i.~mu, a nie greko: 
-ruskiemu KoSciotowi. Wiele swi'ltyn chetmskiej dyecezyi jeszcze i teraz nosl 
t~ samll dawnll nieksztaHnll postae, nie majll ikonostas6w, a ottarz ich tak 
zbudowany, i.e nie moi.na na nim odprawiae z obchodem ani liturgii ani in
nych naboienstw, jak tego wymaga nasz wschodni obrz'ldek. lone znowu ko
scioty, chociaz zbudowane przez rZlld zgodnie wymaganiami naszego 
obrZlldku, to w nast~pstwie czasu cz~Scill· z niewadomosci, cZ~Sci'l i w zlym 
zamiarze narazone SOl na takie przekszt., jakich doznawaty do czasu poprawy 
lub odbudowania, Takie i tym podobne niestosownoSci w naszym Kosciele, 
sprzeciwiajll si~ ustawom i postanowieniom Sobor6w i Papieiy rzym~c~. 
b aj'l cz~sto przedmiotem niepotrzebnych spor6w mi~dzy d~chowlen: 
stwem dyecezyalnem, i w ostatnich czasach wzbudzity nawet meporz'ldki 

w niekt6rych parafiach. 
W takirn stanie okolicznoSci chelmska duchowna zwierzchnosc, zasa

dzaj'lc si~ na wszystkiem wyzej przytoczonem ,poleca wszystkiemu podwtad

nemu duchowienstwu: 
po II cillgle i nieustannie oSwiecae powierzon'l sobie trzod~ 0 tern. 

i.e obrz~dy przyj~te ~mowolnie z lacinizmu, przeciwill si~ kOScielnej naszej 
ustawie i zakazane S'l przez postanowienia soborowe i bulle Papiezy Rzym
skich, ;rzeciwne duchowi naszego wschodniego Kosciota, i powinne bye 

usuni~te; 

po 21 zacz'le z dniem 1 stycznia 1874 r. wsz~dzie prawic naboi.en
stwo zupelnie i niechybnie podtug dol'lczonego tu wyci'lgu z kascielnej usta
wy, Na dziekan6w, kt6rzy i w tym wzgl~dzie majllcy stui.yc za przyklad 
podleglemu ,sobie duchowienstwu, wktada si~ obowillZek, bacznie ~trzed~ 
nalezytego wykonania obecnego polecenia i 0 wszystkich nawet naJmmC)
szych uchybieniach donoszenia najskrupulatniej do wiadomoSci dyecezalnej 
ZwierzchnoSci. 

Administrator chetmskiej dyecezyi, starszy katedralny 
kanonik Popiel", 
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Popiel zdawal sobie spraw~, ie mimo wczeSniejszych aresztowan, 
internowania i zesiania na SY,beri~ znajd'l si~ jeszeze ksi~:t.a, kt6rzy zarZ'l
dzen Ok6lnika nie b~dll chcieli wprowadzic w iycie. W zwi/lZku z tyrn wczes
niej aresztowano ich kilkunastu, kilku profIlaktycznie internowano, a kilku
nastu innych.,,boj'lC si~ przeSladowan,zbieglo do Galicji. Pozostali w diecezji 
chelmskiej powinni byli bye juz dostatecznie zastraszeni i zmuszeni do 
ulegloSci. 

V. Martyrologia 

Wierni byli zdecydowani wytrwae przy Unii. Porozumiewanie si~ wi~k
szych grup bylo jednak utrudnione z powodu nadzoru policyjnego i obec
noSci wojska, kt6re ci'lgle bylo rozmieszczane na kwaterach w r6:t.nych 
wsiach. Zbierano si~ wi~c potajemnie w Iasach, aby wsp6lnie ustalic spos6b 
post~powania. Og6lnie przyj~to zasad~ niewpuszczania ksi~dza,jak go nazy
wano, od~~pcy .do cerkwi. Jezeli nastllpHoby to przy uzyciu sHy zbrojnej, 
postanowlOno rue ucz~szczac w6wczas do takiej cerkwi i nie prosie takiego 
ksi~dza 0 Zadne poslugi religijne. Praktyka wykazala, ie cz~sc unit6w stoso
waia si~ do tego jeszcze przez wiele lat po likwidacji Unii, mimo cill8lych 
przeSlado~a~, kar pieni~Znych, bicia i wi~zienia. Natomiast niedopuszezenie 
do cerkwl kSl~dza~dst~pcy okazalo si~ bardzo trudne a w koncu niemoili
we. Poczlltkowo jednak wierni sprawdzali czy ksilldz cdprawia liturgi~ we
dtug ~na.nego im.od dziecinstwa porZ'ldku czy tei wedlug regul przepisanych 
w Ok~lniku Poplela, dla nich dotychczas nieznanych i niezrozumialych, po
mew:u na terenie caIej diecezji chelmskiej cerkwi prawoslawnych bylo za
ledwle kilka, usytuowanych w wi~kszych miastach i to dopiero w ostatnim 
okresie. W~lltek stanowH stary monastyr we wsi Jableczna istniejllcy od XVI 
wleku, ktory w okresie przedrozbiorowym w czasie przynaleinoSci do Unii 
diecezji chelmskiej, byl jedynyrn oSrodk. prawoslawnyrn na tych terenach. 
Wprowadzony przez Marcelego Popiela w katedrze chelmskiej rytual prawo
s~awny, l~dnoSci unickiej z wiejskicb parafti odleglych od stolicy diecezji 
rowmez rue byl znany. Nowe obrz~dy robily na niej wraienie obcosci a nie 
czegos wlasnego, co zostalo im tylko kiedys zabrane,jak to glosHa ofi~jalna 
propaganda rosyjska. . 

.' ,Wiern.i potrafIli ki~dza sprawujllcego liturgi~ prawoslawnll wyprowa
dz~c z .c~r~wl, a po jej zamkni~ciu klucze zabrac do siebie. Zniewaiony ksilldz 
naJcz~scleJ sam jechal do wladz Swieckich ze skargll na swych parafIan. Na
c~eJmcy p0.w.iatowi I~b ich przed,stawiciele przyjeidZali w6wczas wraz z wOj
sklem I polICH do WSI. Wlerru zas, wczesniej dowiedzawszy si~, i.e wojsko si~ 
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zbliZa, otaczali cerkiew, a na wezwanie naczelnika do oddania kluczy i ro
ze.JSCla si~ do dom6w odpowiadali odmownie. Kluczy oddac nie chciell, a 
odejsc od cerkwi r6wniei w obawie, ze wojsko wlamie si~ do niej i wprowa
dzi ksi~dza~dst~pc~. Zdecydowana postawa unit6w spowodowala najbiu
dziej tragiczne wypadki w Drelowie /powiat Radzyri/ i Pratulinie /powiat 
Konstantyn6w/, kt6re staly si~ glome na ziemiach polskich. Wieki 0 nich do
tarly takie zagranic~ w tyrn do nuncjusza w Wiedniu i do Stollcy Apostol
skiej. 

Istnieje kilka, zgodnych ze sohll, relacji 0 tych wydarzeniach. 
Najwczesniejsza i najdokladniejsza z dotychczas Zflanych pochodzi od ks. u
nickiego T. Telakowskiego, kt6ry uciekl do Galicji i tam na prosb~ biskupa 
przemyskiego Jana Stupnickiego /obrZlldku grekokatolickiego/ opisal tragicz
ne wydarzenia na Podlasiu, zaCzynajllc zresztll swOj opis od okresu wczemiej
szego. Relacja jego zostal.a przeslana do Stollcy Apostolskiej. 

"Teraz - pisal ks. Telakowski - szczeg610wiej opiszemy straszne wy
padki w Drelowie i Pratulinie /Drel6w wies w powiecie radzyriskim, a Pratulin 
osada w powiecie konstantynowskim, obie te miejscowoki na Podlasiu/. 

W Drelowie jest proboszczem Teom Welinowicz syn zacnego ojca sp. 
Jana, po kt6ryrn objlll to probostwo, a kt6ry jak to widzieliSffiy byl zabity 
apopleksjll w czasie swego interno'Wania w Chelmie za WOjcickiego, - syn nie 
poszedl w Slady swego rodzica, rozpH si~ wczeSnie i upadl w moralnoSci i 
ostygi w wierze. - Ten ksilldz po wyprowadzeniu go z cerkwi przez jego pa
rafian za zmiany w naboi.enstwie podlug rytualu Popiela zaprowadzone, po
jechal do powiatu w Radzyniu ze skargll na swOj Iud. Przybyl naczelnik po
wiatu major Kotow /niezIy moskal, lecz nieobrotny, nieuroiejllcy nigdy 
obejsc ukazu i rodzonego brata got6w powiesic,jeieli mu taki ukaz. by nad
szedl przyslany od wYiszej wladzy, a nie odwaiylby si~ zrzec posady, aby 
nie wypelniC wyst~pnegQ rozporZlldzenia. Taki jest og6lny charakter do
brych moskali z malymi wyjlltkami/. Przybyl 0 wojsko pod dow6dztwem oft
cera Beka /niemca/. Po przemowacb na temat wyzej wskazany i po wydaniu 
rozkazu do rozejScia si~, Iud si~ nie ruszyl, lecz stal gromadll na croentarzu 
wOkolo cerkwi. - Bek jeszcze rozkazuje, aby si~ rozeszli, bo kate wojsku do 
nich strzelac - Iud milcZllcy stal nieruchoroie. Wydaje wi~c rozkaz wojsku 
uderzyc na Iud, ale bialll bronill. Lud SlIdZllc, i.e Bek nie rna prawa ich roordo
wac, kiedy zmienia bron palnll na siecznll nastawil si~ doodporu, porwal 
za kije, koly, karnienie, co znalazl pod r~kll. Szturm zolnierzy na Iud nie po
wiOdl si~. Wiele karabin6w wyrwal Iud wojsku i bagnety zdobyte obr6cil 
przeciw wojsku. Zatrllbiono do odwrotu. Lud stal milcZ'lcy, czekajllc co dalej 
b~dzie, kilkunastu rannych lezal.o ... Zaklopotany dowOdca siepacz6w co da



-52 

lej poczlle Sle telegram przez Guberni~ do Petersburga jak ma sobie radzie? 
- Za par~ godzin otrzymuje odpowiedi: "pierebit wsiech" /wymordowae 
wszystkich/. Godna instrukcja do apostolstwa w XIX wieku. 
Niemiec zdziwiony bohaterstwem prostego ludu, nie odwaiyl si~ od razu wy· 
petnie okrutnego rozkazu. Krew, ktOrll mu rozkazano wylae z niewi~nego lu· 
du straszyla go jeszcze - Slldzil, ie mote postrachem rzuconym uda mu si~ 

Iud rozp~dzie i naktonie do usluchania rozporZlldzen Konsystorza i Rzlldu. 
- Rozkazuje wi~c wojsku nabie bron, ale S!epymi /bez kul/ ladunkami. 
Lufy wymierzono na Iud - i - wystrzelono. - Lud obejrzawszy si~, ie nikt 
nie pad!, przez Delegata spomi~dzy siebie Semena Paluka szanowanego dla 
cnot i rozsqdku gospodarza, objawH Bekowi myS! og6lu: "Strzelaj napraw
d~, jeieJi masz wtadz~,jesteSmY gotowi zginllC wszyscy, stodko jest umierae 
za wiar~". To wyrzeklszy Semen skinlll r~kll, a Iud uklllki i spiewal piesn do 
Boga. - Bek zakomenderowal, za~staly roje kul, - padly ofwy. - Pi~ciu 

m~czennikow przybyla niebu. Imiona ich Sll: Semen Paluk, Teodor Bocian, 
Andrzej Charytoniuk, Jan Romaniuk i Pawel Kozak. - Kilkunastu zostalo 
ci~i.ko rannych, i kilkunastu liej rannych. Teraz rozjuszone wojsko rzucHo 
si~ znowu na Iud. Lud biedny, widzllC jut teraz dobrze, te tu nie wola naczel
nikow dZiala, lecz i.e z dala pochodzi, nie stawil jui. pr6i.nego oporu i w po· 
plochu rozszedl si~ do dom6w. - Ale malo bylo zabitych i umierajllcych od 
ran ofiar. Trzeba bylo pokazae co umiejll pr6cz morderstwa sluialcy p61noc· 
nego Cara. Puszczono wojsko po wsi /Drel6w bardzo wielka i bogata wies/. 
kt6re sprowadzalo aresztowanych. Do 60 os6b r6tnego wieku i plci odstawia· 
no powill'zanych i zbitych okr'!tnie do wi~zien w Siedlcach, Bialej, Radzyniu. 
- Po wsi bito i katowano w straszny spos6b. Po tern piekielnem zwy
ci~stwie wyszlo wojsko z jencami a Iud nie uronH ani lzy nad stratll swoich 
ojc6w i braci. nawet 0 cuda! Ci w kt6rych rodzinie nikt nie byl zabity Iub 
ranny zazdrOScili tym, kt6rzy w swym rodzie stali si~ godnymi przed Bogiem 
rniee m~czennik6w za wiar~. Dzialo si~ to 5/17 stycznia 1874 r. 

W dwa dni potem odbyla si~ straszniejsza jeszcze katastrofa w Pratu
Iinie. Ksilldz rniejscowy J6zef Kurmanowicz byl jut od paru tygodni uwi~zio
ny razem z innymi zacnymi kaplanarni w Siedlcach. 
- Lud przeczuwal ,gdy iegnal swego kaplana wywoi.onego od nich z parafii, 
ie srraszna go dola czeka, bo rzucal si~ za odjetdiajllcym na kolana prosZllC 
o ostatnie blogoslawienstwo. Kaplan i Iud zalani lzami rozstali si~ moie na 
wieki. Blogoslawienstwo udzielone drillCll r~kll, bo slowa zaparly si~ w zbo· 
Ia lej piersi, w niebie BOg przyjlll. - W tym czasie parafill Pratulin czasowo 
zawiadywal mlody GaIicjanin wySwi~cony przez Bulgara /ks. J6zefa Sokol· 
skiego z Kijowa/, l.eonty Urban, mieszkajllCY na stalej swej parafii w Krzy. 
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czewie, ktalt mu Popiel dal po wyrzueeniu stltd ks. Wasilewsleiego Adolfa. 
Pratulinscy wiedzllc jut jak Urban w Krzyczewie odprawial na nowy rok 
/1/13 stycz./, gdzie go za to chciano wrzucic do rzeki /Bug! cheial tot S8!ll0 

wprowadzic i w Pratulinle. ParafJanie cerkiew zamkn~li i klucze trzymali u 
siebie. Urban chCllC dostacsi~ do cerkwi dal 0 tern zrJac do wladz i przybyIi 
naczelnik powiatu /rniejscowego/ konstantynowskiego ze swego miejsca zamie
szkania Janowa, praporszczyk Kutanin, elegancki moskalik, przybylo i wOj
sleo pod dow6dztwem takte niemca oficera Steina. Naczelnik Kutanin pi~k. 

nie wychowany mlodzieniec,rozumiejllc rzeczy po swojemu, Hum. ludowi, 
aby si~ zgodzili z nieodwolalnll koniecznoSclll, aby oddaIi klucze i poszli teo 
raz do dom6w, a nast~pnie, aby nie stawili wi~cej oporu ksi~dzu, kt6rego 
RZlld przyslal. -

Wszellde perswazje skonczyly si~, jak to btwo wniesc, na niczem. 
Kutanin wi~c na ksztalt Pilata zrobiwszy swoje, obmyl r~ce i ustllpil na bok, 
a wystllpH na plac jako apostol Stein. Interesujllca rozmowa zawillzala si~ 

mi~ dzy nim i Iudem. - Lud go pyta l jakiej on wiary, a gdy ten odpowiedziaI, 
ie jest ewangelik, wtedy mu radzono, aby on pierwszy przyjlll tutaj syzm~. 

a oni zobacZll jak to zdrajca wiary wyglllda. - Stein nie silll si~ na dalsze 
argumentacje. Powtazyl rozkazy, a gdy te nie zostaly spelnione i Iud stal 
w wielkiej masie na cmentarzu, r6zkazal tak sarno jak Bek w Drelowie rzucie 
si~ wojsku z bagnetami na Iud. - Rozerwalo wojsko parkan drewniany oka
lajllcy dookola cerkiew, Iud bronll. Dalsze czynnosci powt6rzyly si~ te same 
co i w Drelowie. - Lud szturrn odparl straciwszy kilku w rannych i pozostal 
niemy na placu. Stein pominlll jUi rzucanie postrachu pustymi nabojami, od 
razu zakomenderowal rozkazujllc nabic ostro bron. - Gdy wydano rozkaz do 
wystrzalu Iud rzucH co mial w r~ku i uklllkl jak jeden czlowiek i ch6rem za
CZlll spiewac "Swi~ty 'Boze" dalej "Kto si~ w opiek~". Kule lecia ly jak grad. 
- Padali wiesniacy zabici, pochylaly si~ glowy rannych. Spiew nie ustawal. 
Wojsko stalo w p6lkole poza parkanem cmentarnym i sypalo ogniem bez 
ustanku. Pierwszy padl zabity mlody wyrostek Nicety Hryciuk z wsi Zaczo
pek, tego pochwyciwszy obok stojllCY starzec przerwal na chwil~ poboiny 
spiew, wobjllc ,jui narobiliScie mi~sa, ale jeieli chcecie. to b~dziecie go mie
li wiele, bo wszyscy poginllc jesteSmy za wiar~ gotowi". KilkanaScie minut 
strzaly huczaly jak burza, a tak byly ostre ladunki, ze dwie kule przebily 
wielkie d~bowe drzwi w Cerkwi i utkwily w Cyborium lieby zgin~lo ludu. 
ieby cale wojsko bylo strzelalo na tak bliskll met~ w t~ skupionll mas~ ludu 
i nie rzucalo kul w g6r~> to trudno przewidziee. &iany cerkwi z trzech stron. 
z kt6rych otaczalo wojsko, kulami zostaly jakby ubrukowane. caly da.:h 113 

cerkwi podziurawiony. 
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Zona wywiezionego ks. Kurmanowicza stala na ganku plebanii i opar· 
ta 0 slupek z uciSnionym b61em patrzyla na te nieslychane morderstwa. 
Kula wypadla w bok ocucBa j'l z zadumy, bo 0 par~ cali od jej glowy ugrz~· 

zla w slupie gankowym. - Nie katdy jednak tolnierz mial odwag~ strzelac 
gorll, bo trup6w coraz przybywalo, a rarmych juz bardzo wielu letalo. 
Lud jednak nie ruszat si~ i nie £OzchodzB, ale spiewal ci'lgle piemi do StwOr
cy. - iaden j~k nie wyszedl z piersi umieraj'lcego, tadne przekletistwo nie 
splamHo ust rannego. - Wszyscy umierali w Bogu i z Bogiern, bo za wiar~, 

ktOC'l im B6g wid tak wielk'l w ich serca. - W tern strasznem auto-da·fe 
padlo dziewit;!ciu zabitych,a czterech tejze samej doby umarlo z ci~Zkich ran 
i byli razem wszyscy pogrzebani. - Imiona tych p£Ostaczk6w-wyznawcow 
wiary katolickiej podajemy tu najdokladniejsze: 1. Daniel Karmaszuk lat 40 
ze wsi Lt;!gu, 2. Lukasz Bojko lat 21 z L~gu. 3. BarUomiej Osypiuk lat 28 ze 
wsi Bohukal, 4. Kanstanty Lukaszuk lat 4S ze wsi Zaczopek, 5. Onufry WA
syluk lat 21 z Zaczopek, 6. Filip Kuryluk lat 40 z Zaczopek, 7. Konstanty 
Bojko lat 30 z Zaczopek, 8. Nicety Hryciuk lat 17 z Zaczopek, 9. 19nacy 
Franczuk lat 50 ze wsi Derla, 10. Maksym Hawryluk lat 3S z Derla, 11. Jan 
Andrzejuk lat 26 z Derla. 12. Michal Wawryszuk lat 21 ze wsi Olszyna i 
13. Wojciech Leoniuk lat 2S ze wsi Krzyczewa. Z tych Onufrego Wasyluka 
kula trama w glowt;!, kt6r'l rozerwawszy, cz~sc czerepu z wlosami i m6zgiem 
przybBa do Sciany cerkwi. 
/2:0lnierz jeden zgin'll od kuli rzuconej od jego karnrata z przeciwnej strony 
strzelaj'lcego nieuwaznie/. 

Ciala pobitych lezaly na cmentarzu cal'l dob~. Wreszcie sp~dzono z 
okolic masy ludu, aby go ustraszyc, pokazuj'lc co to czeka wszystkich niepo
slusznych i kazano mu chowac swych braci. To szatanskie post~powanie nie 
odnioslo dl.a Rz'ldu oczekiwanego skutku. Lud z okolic zamiast ul~kn'lc si~ 

Smierci postanowH takZe zgin'lC, je1.eli mu B6g dozwoIi i tego zai4da, a teraz 
cieszyl silt razem z najbIiZszymi pomordowanych, 1.e b~dll mieli ze swego sta
nu tylu w niebie or~downik6w. Gdy stara matka Onufrego Wasyluka /kt6ry 
£ok temu byl wykupiony od woj~ za 800 rubli/. chciala oplakiwac uko· 
chanego syna, tona nieboszczyka wstrzymala j'l od tego, m6willc: "Matko! 
nie placzcie straty syna, tak jak ja nie placz~ straty m~ta, wszak on ani za 
zbrodnie, ani za wyst~pki zabity; owszem cieszmy si~, 1.e polegl za wiar~ 

Smierci'l.mt;!czensk'l;o! gdybymja byla godna umrzec z nim wczoraj". 
Entuzjazm do nieopisania opanowal miejscowych i przybylych na pogrzeb z 
rozkazu lub dobrowolnie - Obcy roznosili po oddalonych miejscach opowie· 
Sci 0 Pratulinie. - Lud nigdzie potem nie upadal na duchu, ale owszem zre· 
zygnowany z poddaniem si~ woll Botej wygllldal kat6w rnajllCych mu otwo· 

rzye urt~ do nieba. - Zyczenia jego jednak Jut si~ da1~ ~e ~eln~ly.. ~l.
 
.~ sam Rz'ld swojej zbrodni i tego ludu. kt6ry Sl~ muerci rue ~Ol. Wldzleh
 

przeSladowcy. ie w ten spos6b motna wszystki wymordowac, a tadnego
 

·nie przerobie na syzrnatyka. .. . . . . . 
De Iud czul w sobie zapatu i gotOWOScl do porueSlema SffilerCI m~

c:zeilskiej i Zlloszenia _, nieehaj duty za dow6d to ze ~ op.a~zeni na 
miejscu morderstw przez lekarzy i elczer6w przybylych z rma.s~ naj~lizszyc .' 
zrywali bandaie nie chclle jut Zyc, lecz u ierac razero ~czyli soble z drugl
mi. Ltej ranni nie przyznawali si~ do ran, tak ci co pozostali w dorou, j~ e~ 
I ci co poszli do wi~zienia. Bo dodac musz~, ie zabrano zbitych nahajk:aml 
I niebitych do 80 os6b do wi~zienia. Spotkali si~ biedni ludzie ze sprawy 
drelowsldej z ludZrni sped Pratulina w wi~zieniaeh siedleckiem bielskiem 

i radzy6skiem. ., 
Zwyci~stwo bez jeJic6w, chocirl nad bezbronnym luaern, wydawalo Sl~ sa
trapom - niekompletnem". . 

Opisane wypadki w Pratulinie i Drelowie nabraly szerszego rozgtosu. 
Sytuacja stawala si~ niewygodna dla IZlldu rosyjskiego. Dyplomaci akredyto
wani w Warsza 'e i Petersburgu donosili z ur~du swym prz loionym 0 tra
gicznych wypadkach 'w Kr6lestwie PoIskim. Chociai nie zawsze sciSle poda
wall nazwy miejscowoSci polsldeh', wiernie na og~ przekazywali same fakty 0 

stosowanej p emocy wob unit6w przez wojsko ipolicj~. W p?lski . pras~e 

W obu pozostalych zabora h - austriackim i prusldm ,wypadki na PodlaSlu 
odbHy si~ gt mym echem. 1ak zwykle wladze zab?rcze w.celach propagan
dowych pozwalaty oa opisywanie zlego traktowa~ P?lskich poddanych u 
swoich Sllsiad6w. I tak w oznaniu wolno byto plsac 0 przeSladowanych 
przez wtadze £Osyjskie w Kr61estwie Polskim unita ,podczas gdy w tym 
samym czasie walla z Kosciolem w tamtejszym zaborze w ramach ustaw tzw. 
Kulturk.aropfu doprowadzHa do braku ksi~iy w dZiesilltkach parafh, a sam 
areybiskup gnieinieilskopoznanski Mieczysfaw Led6cho:,ski. za obr~nt;! 
praw KOSciola przebywal w pruskim wi~zieniu w Ostrowle Wlelko.polskim: 
lab6r austriacki cieszyl si~ jut w tym czasie autoDomi'l a zatem 1 wI~kszyml 

swobodami, motna tam wi~c bylo pisac w og61e duto wi~cej, z czego zreszt'l 

korzystano, dajllc opisy i infonnacje. . . 
Petersburg staral si~ ziagodzic wra1.enie wywolane poza grarucaml 

wypadkarni w diecezji chelskiej. Zaprzestano strzelania ~o u~tow. nie za· 
przestano jednak dalszego przeSladowania w celu uzyskarua zaml~rzone~o ~~

lu - przy1llczenia KOSciota Uniekiego do Prawoslawnej C.erk~ ~osYjskleJ' 
o 'llgni~to to na Podlasiu wprowadzaj'lc do wsi wojsko. ktore. Jak I poprzed
nio, mogio i zachowywalo silt jak w kraju podbitym. Wojsko tyto na koszt 
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gromady, nie czekajllczreSZtl! na otrzymanie tywnoSci od chlop6w tylko jll 
rekwirujllc, ogalacalo cale wsie z bydla, trzody ch1ewnej i drobiu. Naklada
no tet kontrybucje, ktae musialy bye wyplacane got6wkll. Zwloka powo
dowala powi~kszenie kary pieni~tnej. 

Wspomniany jui ks. Telakowski pisal: "Nie z jednej wsi pOScillgano tysil\Ce 
rubli. Te wsie przeciet egzystujll i gotowe w kaidym czasie dac 0 tym ma
dectwo maj'lcemu ch~c to sprawdzic. Wsie: Roianka, Dolhobrody, Hanna, 
Kolembrod, Rudno, Przegaliny, Ossowa itd. itd, rniasteczka: Koden, Lomazy, 
Rossosz, Wlodawa itd. zostaly odarte prawie do szc~tu". 

Musiano tez dostarczac funnanki gotowe do przewoienia, kt6re cz~
sto staly bezuzyteczne, ale gotowe do drogi, po par~ dni. Ponadto zn~cano 

si~ nad unitami fizycznie bijllc ,,kaZdego, leto ~padl w r~ce, jak pisal ks. Te
lakowski, w czasie usposobienia do bicia pierwszego lepszego kata, kt6rym 
w te czasy byli naczelnicy i oficerowie, starzec czy malec, kobieta czy dzie
wica, nie byly wyj~te z rejestru.1 .. . 1Bito 13k okrutnie,ie cialo odpa/dal 
lo od koSci. Cale wsie byly srnagane r6zgami, kijami, nahajkami". 

Wielu unit6w tracilo zdrowie, a r:tiekt6rzy tycie. Trwalo to ty
godniami a niekiedy calymi miesillcami. Op6r ich wzmacniala jednak wiado
mose, ze Ojciec Sw. zna ich tragicznll sytuacj~. 

W encyklice z 13.5.1874 r. skierowanej do biskup6w unickich Pius IX po
twierdzil wainosc obrzl;d6w i llturgii stosowanych w cerkwiach unickich. 
List papieia w tlurnaczeniu na j~zyk polski dotarl w wielu egzemplarzach 
z Galicji do diecezji chelmskiej i byl przez unit6w przechowywany jak re
likwie. Encyklika stanowi odpowiedi na czynione przez narzucone wladze 
diecezjalne chelmskie zarzuty 0 bezprawnoSci zlatynizowanych obrz~d6w 

w cerkwiach unickich. Z tej racji warto jll poznac w caloSci. 
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Wielebnyrn Braciom J6zefowi Sembratowiczowi, Arcybiskupowi Ru
sin6w, Iwowskiemu, halickiemu, kamienieckiemu, i innym Biskupom tegoi. 
obrzlldku w lasce i jednoSci ze Stolic'l Apostolskll zostajll. 

Pius IX Papiei 
Pozdrowienie i Apostolskie Blogoslawienstwo! 

Wielebni Bracia! 

Od pierwszych lat dlugiego panowania Naszego ~elkiego doktada
liSffiy starania i wszelkie ponosiliSffiy trudy dla utrzymania i pomnoi.enia 
dobra duchownego KOSciol6w wschodnich, uroczyScie mil;dzy innemi 
oSwiadczaj'lc, ze Swi~cie i nietykalnie zachowane i strzeione bye maj'l wlasci
we temuz katolickie liturgie, kt6re r6wniei. i poprzednicy nasi w wielkiem 
mieli powaianiu. Czego naiiaSniejsze zlozyli dowody: Klemens VIU w konsty
tucyi swojej "Magnus Dominus" z roku' 1595, Pawel V w swojem breve 
z dnia 10 grudnia 1615 r. a najbardziej, ie 0 innych zamilczyrny, Benedykt 
XIV w swoich encyklikach ,,Dernandatam" w r. 1743 i "A1latae sunt" 
wr.1755. 

ie zas najSciSlejs . jest zwi'lzek mi~dzy nauk'l dogmatyczn'l a Porzlld
kiem liturgicznym, d.la tego Stollca Apostolska, nieomylna wiary Mistrzyni, 
najm~ drsza prawdy ochronicielka, jak tylko dostrzegla, te jaki niebezpiecz
ny i niestosowny obrzlldek wkradl si~ do Kosciola wschodniego, zaraz pot~
pila go, ganila i uiywania onegoz zabronila. 

Z drugiej strony wzmiankowana troskliwose 0 zachowanie w ca l osci 
dawnych liturgij nie byla na przeszkodzie, by do obrzlldk6w wschodnich nie 
mogly bye przybrane. niekt6re takie z innych Kosciol6w wzi~te, kt6re jak 
Grzegorz XVI pisal do Ormian katolik6w, "przodkowie wasi umilowali, po
niewaz wlaSciwszemi si~ im wydaly, albo jako znami~ odr6zniaj'lee ich od 
heretyk6w i schizrnatyk6w od niejakiego czasu sobie przyswoili". Dla tego, 
jak uczy ten sam Papiez, "to prawidlo konieeznie zaehowae naleiy, kt6re 
stanowi, bez wiedzy Stolley Apostolskiej w obrz~dach Sw. liturgii iadnych 
nie wprowadzac nowoSci, nawet pod pozorem przywr6cenia dawnych 
obrz'ldk6w, kt6reby liturgiom od tejie Stollcy zatwierdzonyrn odpowiedniej· 
szemi si~ wydawaly, chyba z bardzo wainych powod6w i to za powag'l Sto
licy Apostolskiej". 

Na tyehZe samyeh zasadach prawa, kt6re dla wszystkieh KoSciolow 
wschodniego obrZlldku w mlldrym zamiarze ustanowiono, opiera si,: tak.Ze. 
jakto przy wielokrotnyeh sposobnoSciach oswiadczono, a szczeg61nie w wy
zej wspomnionem breve Pawla -V, porzlldek liturgiczny Rusin6w, ktoryeh 
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rzymscy Papieie szczeg61niejszll zyczliwoScill i osobliwszemi wzgl~dami za
szczycac nie przestawali, i skoro tylko spostrzezono niebezpieczerlstwa ich 
wierze groZllce, nie zaniechala nigdy Stolica Apostolska bezzwlocznie pod
niesc glos swOj dla odwr6cenia tak wieIkiego nieszez~Scia. Parni~tne sll jesz
cze slowa, jakich uzyl poprzednik nasz, s.p. Grzegorz XVI, gdy naroo ruski, 
jakto kaidemu wiadomo, w najdotkliwszym znajdowal si~ polozeniu, w sku
tek czego strat~ ich okolo trzech milion6w, z lona KOSciola katolickiego naj
nieszcz~Sliwej wydartych, dzisjeszcze oplakujemy. 

Nie zbywalo tei: ludowi ruskiemu na pomocy tejze Stolicy Apostol
skiej, gdy w prowincyi koscielnej Iwowskiej wybuchiy ci~zkie i dlugie spo
ry z powodu rOinicy karnosci i obrZlldku i wzajemnych stosunk6w, jakie mi~
dzy duchownymi obrZlldku lacirlskiego i greckiego zachodzily nie bez 
uszczerbku chrzeScijarlskiej rniloSci, a kt6re szcz~Sliwie zalatwione i USJJni~
te zostaly przez umow~ czyli zgod~, przez biskup6w obojga obrZlldk6w 
przedlozonll, a w dniu 6 paidziernika 1863 roku wyrokiem Sw. Kongregacyi 
de propaganda fide zatwierdzonll. WszakZe najoplakarlszy stan, w jakim ta 
prowincya kOScielna, a zwlaszcza pograniczna dyecezya chelmska znajduje 
sit< obecnie, na nowo calej naszej czujnoScii troskliwoSci prawnie i slusznie 
wymaga. Swieio albowiem doniesiono nam, ze pomi~dzy tymi katolikami 
greeko-ruskiego obrZlldku zaci~ty spor 0 sprawy liturgiczne zuchwale 
wszcz~ty zostal, i ie nie zbywa na ludziach, ktOrzy chociai do duchownego 
nalez,! stanu, ubiegaj'lC si~ za nowoSciami, uzuchwalaj'l si~ sarnowolnie zmie
ni'lc, i przeksztalcac swi~te obrz'ldki, b'ldi od niepanli~tnyeh czas6w z po
zytkiem wprowadzone, b'ldi przez Synod Zamojski, kt6ry Stoliea Apostol
ska zatwierdzila, uroezyScie uchwalone. 

l..ecz co bardziej nas boli i najdotkliwszym smutkiem seree nasze 
przejmuje, jest to, 0 czem Swieio dowiedzieliSmy si~, najoplakaIiszy stan 
okolieznoSci, jakiemi trapiona jest dyecezya chelmska. Gdy bowiem jej bi
skup kt6rego My sarni przed kiIku laty postanowiliSmy. i ktory dot'ld du
eho.wnym w~zlem z ni'l jest pol'lCzony, z niej si~ oddalil, jakis nieprawny 
administrator, kt6rego My jui poprzednio za niegodnego urz~ du biskupiego 

'uznaliSmy, nie wahal si~ bynajmniej przywlaszczye sobie wladz~ koscielnll, 
podeptac wszystko we wspomnionej dyecezyi, a szezegolnie liturgi'l kano
nicznie tu iJtwierdzon'l zuchwale pomieszac i zawiklae. Z ialoscUt marny 
przed QCzyrna ok61nik z dnia 2 paidziernika 1873 r., w ktorym nieszezt<sny 
ow nieprawy administrator powai.a si~ naboierlstwa i Swi~t'lliturgi~ odmie
niac w tym wyrainie duchu, by w katoliekiej ehelmskiej dyecezyi schizma
tyek,! wprowadzic liturgi~; a dla oszukania ludzi prostyeh i nieoSwieconych 
i sklonieniQ ich latwiej do sehizmy nie rumieni si~ on przytaezac niektore 
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Stoliey Apostolskiej postanowienia, i naci'lgaj'lc je do swoich zamiarow, pod
st~pnie ieh nadu:zywac. Zreszt'l co wspomniony ok61nik 0 sprawach liturgicz. 
nyeh stanowi, to kai:dy widzi ,ie niewaine jest i nic nie znaelClce, i jako Zadne 
i nic nie znaclClce, My Apostolsk'l nasz'l powag'l oglaszamy. PrzedewszYst
kiem bowiem wspomniony administrator nie posiada tadnej koscielnej wla· 
dzy, gdyi mu jej ani prawy biskup przy swojem ust'lpieniu, ani p6iniej Stoli· 
ca Apostolska nigdy nie przekazali, a zatem dla kaidego widoczne jest i jaw
ne: ze on nie wszedl przez drzwi do owczarni owiec, ale wszedl in~dy, i za 
intruza rna bye poczytanym. 

A do tego Swi~te KOSciola kanony polecaj'l, aby starozytne wschod· 
nie obrz'ldki,'prawnie wprowadzoneSwi~cie tei byly zachowywane, gdy po
przednicy Nasi, rzymscy Papieze, za dobre i roztropne uwatali, iiby obrlCldki 
tego rodzaju, 0 ile ani wierze katolickiej si~ nie sprzeciwiajll, ani niebezpie
czenstwa dla duszy nie przynosz'l, ani kOScielnej przyzwoitosci nie ubliiaj'l, 
zatwierdzae czyli dopuszezae, a skoro oni to uroczyScie wskai'l, nikomu zgo
la, bez wiedzy tej Swi~tej Stolicy, nie godzi si~ czynie w rzeczach liturgicz
nych najmniejszyeh odmian, jak tego dostatecznie dowodZ'! konstytucye apo
stolskie na POClCltku wymienione. 

Zadnej to takie nie ina wagi, co dla ubarwienia rzeezy dodaj'l, jakby 
tego rodzaju liturgiczne zmiany. dla tego byly zarz'ldzone, iiby obrz'ldek 
wschodni oczYScie i do pierwotnej nieskazitelnoSci przywr6cie, albowiem li
turgia Rusin6w nie moze bye insza tyIko ta, ktOr'l albo Swi~ci Ojcowie Ko
sciola urz'ldzili, alba synod6w kanony uchwalily, albo prawny wprowadzit 
zwyczaj, a zawsze za przyzwoleniem Stolicy Apostolskiej, b'ldi wyrainem 
b'ldi rnilez'lCem, a jeieli w tejze liturgii jakie zmiany z uplywem czasu nast'l
pity, to zaiste nie bez wiedzy rzymskich Papiezy, i szezeg6lnie w tej mySli 
wprowadzono je, aby te obrz'ldki od innych heretyckiej i schizmatyckiej 
zmazy wyzwolic i tym sposobem katolickie dogmata jaSfiiej i dokladniej wy
razic dla ustrzezenia czystoSci wiary i dla przysposobienia dobra dusz. Dla teo 
go to pod obludnym pozorem oczyszezania obrlCldku i przywr6cenia go do 
dawnej caloSci, nie inny kryje si~ zamiar, jak aby przygotowae zasadzki na 
wiar~ chelmskich Rusin6w, kt6ryeh oderwae oct KOSciola katolickiego i 
popchnqe do herezyi i schizmy ludzie najprzewrotniejsi usiluj,!. 

Atoli w poSt'oo najsroiszych, jakie na nas zewsz'ld spadaj'l ucisk6w, 
pociesza nas i pokrzepia najwznioSlejszy i prawie bohatyrski widok m~inego 

i niezlomnego ducha, Bogu, Aniolom i ludziom Swieio okazanego przez Ru
sin6w chelmskiej dyeeezyi, ktOrzy odrzucaj'lc bezecne nieprawego admini
stratora rozkazy, woleli raczej wycierpiec wszelkie nieszez~Scia, a nawet zycie 
swe na najwi~ksze niebezpiec~eIistwa narazic, aniieli poniesc na wierze 
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uszczerbek i odstllpic od katoliekich obrZlldkow, kt6re od przodk6w swoieh 
przyj~li, i w calolici i nietykalnolici na wieki zachowac zamierzyli. 

My zas nie ustajemy blagac Wszeehmocnego we wszy$lkieh modlaeh 
naszyeh, aby w pelni swojego mitosierdzia wylae raezyl laskawie SwiaHo 
laski swojej na serca tyeh, kt6rzy wbrew wszelkiej slusznolici trapill cnelmskll 
dyeeezy~, a zarazem aby owym wiernym nieszez~SIjwym, pozbawionym 
wszelkiej pomoey i duchownego zarzlldu, pot~Zny swOj zesbl ratunek i przy
spieszyl upragnionego pokoju pociech~. 

W koneu Was, Wielebni Braeia, ktarzy z takiem staraniem i szczegolnll 
gorliwolicill zleeonll Warn nad Rusinami piecz~ podj~lilicie, najgor~eej w Panu 
upominamy, abylicie Swi~cie przestrzegali porZlldku liturgicznego, przez Sto
lie~ Apostolsk'l uznanego, albo za jej wiedZll i zezwoleniem wprowadzonego, 
wszelkich nowolici zupelnie zakazujlle; abyScie polecili proboszezom i kapla
nom, pod najsurowszemi w rane potrzeby karami, najliciSlejsze szanowanie 
wydanyeh w tym wzgl~dzie kanon6w, a nadewszystko Synodu lamojskiego. 
Chodzi bowiem 0 rzecz najwi~kszej wagi, 0 dusz zbawienie; nieprawne bo
wiem nowolici wiar~ katoliekll i Swi~te Rusin6w zjednoczenie w najwyzsze 
po daj'l niebezpieczenstwo. 

Z tego powodu iadnego trodu, iadrlego starania oszcz~dzae nie nale
i.y i niczego zaniedbac nie moina, abywszelkie w sprawie Iiturgicznej zamie
szania, przez ludzi przewrotnych tamie wywolane, w sarnym zarodzie sHu
mione zo$laly, ktary to obowillzek z dzielnolici'l i razem slodycZll spelnie, 
ufamy Wielebni Bracia, ze nie omieszkaeie za Boskll pomoell. 

Co aby si~ szcz~Sliwie spelnilo, Blogoslawienstwa Apostolskiego 
Warn, Wielebni Bracia, i trzodom Waszym, kaidego z Was pieczy powierzo
nym, w Panu udzielamy. 

Dan w Rzymie, u S. Piotra, dnia 13 maja 1874 r. papieztwa naszego 
roku dwudziestego 6smego. 

Pius IX., Papiez. 

Stolica Apostolska nie zaniechala tet pr6b ratowania Unii na drodze 
dyplomatycznej. Na posiedzeniu Kongregacji do Spraw KOScielnyeh Nadzwy
ezajnyeh 9 maja 1874 r., a wi~e w kilka miesi~cy po tragicznych wypadkach 
na Podlasiu, postanowiono m.in. wykorzystae zapowiedziany przyjazd 
Aleksandra II do Ems, aby z nim poruszye spraw~ diecezji chelmskiej. 
W ZWillzku z tym sekretarz stanu kardynal Giacomo Antonelli pisal do 
nuncjusza w Wiedniu:" Przed odjazdem na tamtejsZll nuncjatur~ zostala Wa
szej Wielebnolici dostarczona drokowana relacja 0 oplakanym stanie diecezji 
greko -unickiej w Chelmie .Z tejte relacji Wasza Wielebnose b~dzie mogla 
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dowiedziee si~ 0 wszy$lkich wydarzeniaeh, ktOrych ta nieszcz~Sliwa diecezja 
do dzis doSwiadczyla i 0 wszystkich wysit kach jakie rZlld rosyjski nieustannie 
podejrr.owal, aby jll pogr~ye w schizmie. I ... I Teraz lege SwilltobliwoSc 
Zywo przej~ty tym stanem rzeczy, pot~piwszy encyklikll z 13 bie4cego mie
silica, skierowa do episkopatu ruskiego, innowacje obrz~dowe zarllldzone 
bez iadnego upowaznienia przez pseudoadministratora Chelma, chellc wy
czerpae wszystkie Srodki. jakie Sll w jego mocy, zamierza wykorzystac sprzy
jajllc'l okolicZIOSC przybyeia Cara do woo w Ems, aby po~c ostatnill pr6b~, 

dyktowan'l Jego Apostolskll troskll, przywr6cenia, jeSii to b~dzie motliwe, 
prawowitej jury~ykcji we wspomnianej diecezji". 

Nuncjusz wiedenski Jacobini otrzymal poleeenie udania si~ do Ems, 
aby tam pr6bowac w rozmowie z eesarzem poruszyc spraw~ dieeezji ehelm· 
skiej. Rzeez cata nie doszta jednak do skutku. 

Vnici ze swej $lrony $laraH si~ takZe dotrzec do Aleksandra II, chelle 
mu przedstawic swojll tragicznll sytuacj~. Panowalo bowiem wSroo ludu dose 
powszechne przekonanie, ie dobry eesarz w Petersburgu nie wie co robilljego 
urz~dnicy w odleglym kraju. Korzystajllc wi~c z przyjazdu earn do Warszawy 
w lipcu 1874 r. udala si~ tam delegacja unitow z proSbIi 0 pozwolenie im po
zostania dalej w wierze katolickiej. Aleksander nie przyj'll delegaeji i tylko ge
neral-gubernator warszawski Kotzebue w imieniu eesarza odpowiedzial un 
odmownie: ,.W ezasie obecnego pobytu NajjaSniejszego Cesarza w Warszawie. 
przybyli przed$lawiciele niektOryeh uniekich parafij siedleckiej gubernii z za
miarem podania proSby 0 odmian~ uczynionych przez dyecezalnll wladz~ 

rozporzlldzen odnoSnie do obrz~dow grecko-unickiego nabotenstwa. Po 
dojSciu 0 tern do wiadomolici N. Cesarza, Jego C. Mosci podobalo si~ mi roz
kazae, abym znowu objawilludnolici grecko-unickiej powierzonego mi kraju, 
i.e proSby jej w tym wzgl~dzie nie mogq bye wypelnione, i ze Jego C. Mose 
raezy bye upewnionym, ie ludnose grecko-unicka, od wiek6w ruska i 
zawsze wierna tronowi, uwolniwszy si~ od nieszcz~snyehobl~d6w i nieprzy
jaznyeh przekonan, sprowadzajllcych jq z powinnej drogi, nie zaniecha ugrun
towae si~ w swoich staroiytnych liturgicznych obrz~dach, i oleate si~ po 
dawnemu pokornq i spokojnll, jakll N. Pan przywykl j'l widziec do obecnego 
czasu. Warszawa 29 czerwca III lipcal 1874 r. Warszawski jeneral-gube 
nator: 

Jeneral-adjutant hr. Kotzebue 
Sytuacja stawala si~ dla unit6w bardzo trudna. Wojsko w dalszym 

ciqgu bylo rozlokowane po wsiach opornych. Unici byli zmuszani do 
chrzczenia dzieci i innych pOSfug religijnych w cerkwiach, w kt6rych rytuaf 
odbiegal od im znanego. W razie- oporu byli karani grzywnami pieni~inymi. 
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brani do wi~zienia w Siedlcach, Bialej lub innego najbliiszego miejsca zamie
szkania, wreszcie - bici. Wszystko to trwalo calymi tygodniami a niekiedy 
i miesi'lcami. Wielu unit6w tracilo zdrowie a czasem i zycie, ale trwali 
w oporze. 

Wydawalo si~. ie 0 dobrowolnym przejSciu unitOw 03 prawoslawie 
nie mote bye mowy. Stawalo siC; to niebezpieczne dla Marcelego Popiela, 
kt6ry caly swOj prestii wobec wladz rosyjskich zaangatowal w t~ spraw~. 

Wreszcie udalo si~ pozyskae dw6ch ksi~zy unickich, kt6rzy stwierdzili ze 
ich parafie prosz'l 0 przyl'lczenie do prawoslawia. Byli to z Kodenca ks. JOn!' 
fa tUrban z Wereszczyna ks. J 6zef Kolbus. Guber03tor Gromeka nie dowie· 
rzal doniesieniu 0 dobrowolnoSci akcesu. R6wniei w Petersburgu powstaty 
w'ltpliwoSci w tej sprawie. Zbyt Mugo opiera! si~ Iud na Podiasiu, wi~c wla· 
dze mialy w'ltpliwoSci. W czasie wizytacji na rniejscu unici m6wlli jakimi 
Srodkami uzyskano ich zgod~. Nie bylo to 03 r~k~ pytajllcym ,jednakie w ra
portach podawano fakt dobrowolnego przyj~cia prawoslawia. Potem jut ko
lejno w r6znych parafiach cz~sc unit6w godzila si~ podpisac akces do cerkwi 
prawoslawnej, Inni trwali w oporze, ale jawnie nie wyst~powali przeciw przy
j~ciu prawosfawia . 

W cZ~Sci poludniowej diecezji chelmskiej op6r unit6w udalo si~ lat· 
wiej zlarnac, Aresztowanie i groiba przyslania wojska do wsi wystarczaly 
tam na og6l do wymuszenia zgody. Zresztll w tej cZ~Sci diecezji podpis6w w 
imieniu parafii z'ldano przede wszystkim od ksi~zy zebranych specjalnie 
w tym celu przez dziekan6w. 

Cz~sc ksi~zy nie chCllC zdradzic wiary uciekla do Galicji. Pozostali 
podpisy zloiyli. Czasami wystarczaly wladzom podpisy w6jt6w lub innych 
urz~ dnik6w najcz~Sciej prawoslawnych. W gubernii lubelskiej doszlo jednak 
takie tu i 6wdzie do bardziej czynnego oporu unit6w. Wi~ksza og6103 bier
nose tamtejszej ludnoSci nie uchronHa jej od przepisania na prawoslawie, 
chociat uchroni ta w z03cznym stopniu od cierpieri fizycznych, 

Po uzyskaniu podpis6w 03 proSbie 0 powr6t 03 lono KOSciola Prawo
slawnego dw6ch wyiej wspomnianych parafli unickich wladze uznaly, ie 
na Podlasiu jedynie uzycie sHy daje poi'ldany rezultat. "Wszystkie dot'ld uiy
wane podst~py - relacjonowal z03ny nam jui ks. Telakowski - katusze, 
morderstwa, kradzieie, zdzierstwa kontrybucjami i bezezeszczenia spot~go
waly s~. Nie ustaly one ai do tej chwili,gdy ludjak na torturach wycillgni~
ty nie podpisal si~, ze decyduje si~ podac proSb~ do Cara 0 dobrowolne 
przejscie na prawoslawie" /podkreSienia w tekscie - H. D /. 

W wyniku tej nowej fali przeSiadowan rozpocz~lo si~ przechodzenie 
kolejnych parafii unickich na prawoslawie. Pami~tac jednak naleiy, ie naj
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CZ~Sciej. nie v.:s~yscy parafianie skladali pod?isy. ZwykIe wy r mio 13. 
dzom. kilka03scle, czase~ ~yIko kiIka podp' ow. sby ogi ie, te cab parat1~ 
wy~aza z~od.~ na p~zy!~cle .pra oslawia. Opisujllcy pow ze wydarzenia 
~twlerdzal~, ze podplSUjllCY Sl stanowili O3jslabszy mora rue odsetek para
han, ChOC18Z dodawali r6wnoczeSnie, ie terror byl zbyt silny aby Iudzie mo
gIi go dluiej wytrzyrnac. • 

UWienczeniem dlugotrwalej akcji .,nawracania" unit6w byly uroczy
st: ~ty lch.p0.wr0t~ do KOSciola Prawoslawnego dokonane przez wladze ro
SYJskie w Pll;~1U m18stach diecezji. Pierwszy taki akt mia} miejsce w BJalej 
12/~4 styCZD18 1875 r. Nast~pne dbywaty si~ kolejno: w Janowie Pod
laskim - 25.3/6.4.1875 r., w Chetmie - 11/23. 5. 1875 r., Hrubieszowie 
- .13/25.5.1875 r, i w ZamoSciu - 15/27.5.1875 r. W czasie tyth uroczy to
kl obecny byi prawoslawny arcybiskup warszawski Joanikij. Nie pochwala! 
on metod stostowanych przez ladze panstwowe, chociat, co zrozumiate 
~iat powr6t 't~w do prawo tawia j'ako powr6t do jedynej prawdziw~ 
Wl~. J.ednak W c.1aSle. pobrtu w. Bialej powiedziat do unit6w, ze sll praw
dzIWYJDl. m~cze~nu, zas o.ksl~iach z Galicji, kt6rzy przeciei prawie jed
no~ySIru~ poparh. zJe~noczeOie ,z Cerkwill Prawoslawn'l, nie miat dobrego 
mmema~a. W~azlt Sl~ nawet, Jak pisze ks. Telakowski:"gdy BOg da, ze
 
sprawa Sl~ skonczy, to t~ przekI~iq swotocz haIickll precz rozgOni~".
 

We wszystkich pi~ciu miastach, W ktarych odbyly si~ uroczystoSci 
urz'ldzano uczty z dUi4 iloSciq w6dk.i. Wladzom zaleialo bowiem fl8 rados: 
nym. ~str?~u. z.ebranych. dzllc z og6lnego nastaVl-ienia unit6w do prawo
SlaWl~ I pozru~Jszeg? ~rzez wiele lat trwajllcego ich oporu i przywillzania do 
~tolic~zmu rue om cleszyli si~ w Biatej, Janowie, Che ie, Hrubieszowie 
I Zamo~u. Sk'l.dif1lld•.Wiadorno, ie z pUblicznego darmowego pocz~stu 
korzys~~J~ch~.true Iudzie·o nie03jwyzsz"jch walorach moralnych. 
Oc~scle me moina takiej opinii rozeiWlc na wszystkich uczestnik6w 
tarnte.Jszych obchod6w. 

. . W. czasie kiedy w diecezji chelmskiej uroczyste obchody nie wsz~
dZle S1~ Jeszcze od~yty, Synod Prawoslawny przytllczaj'lc diecezj~ chelm
sk'l d~ prawoslaWIa pol'lczyl j'l z arcybiskupstwem prawoslawnym "'ar
sza~ski~. Nowou~~rz~n'l diecezj~ nazywano chelmsko-watszawskil. 
porue~az w Chetml~ Istluata od Sredniowiecza biskupia katedra prawoslaw
fl8, ktor~ w ~I Wleku stab si~ unick'l. Arcybiskup otrzymat teraz tytul 
c:hetms~lego I warszawskiego. W swietle znanych iiczb sprawa nazwy jest zu
petm~ Jasna. Utworzone bowiem po powstaniu listopadowyrn prawoslawne 
arcybl.S~upstwo warszawskie w 1875 r. przed likwidacj~ Dnii liczylo ok -W 
cerkwi I ok. 40 tys. wiernych. Natomiast przylqczona do prawoslawia unic
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ka diecezja chehnska data KOSciolowi Prawoslawnemu w Kr61estwie Polskim 
267 parafti z ok. 260 tys. wiernych /oczywiscie wedlug danych oficjalnych, 
w kt6rych wszystkich unit6w uznano w 1875 r. za prawoslawnych/. Rozpo
rU\dzenie Synodu Prawoslawnego regulujllce sprawy diecezji chelmskiej 
Aleksander II zatwierdzil ukazem z 1/13 maja 1875 roku. 

Z cytowanej ju:t parokrotnie relacji ks. TelakoV'lskiego warto zwr6cic 
uwag~ na podany przezen fakt, :te na Podlasiu istnialy 23 parafie unickie, 
w kt6rych nikt /,)iteralnie ani jeden czlowiek"/ nie podpisal proSby 0 "do
browolne" przy1llczenie do prawoslawia, nikt tez nie uczestniczyl w uroczy
stosciach urU\dzanych z tej okazji przez wladze. Wprawdzie autor pisal dalej, 
ze parafie te najprawdopodobniej czekal los pozostalych tzn. wymuszenie 
przynajmniej od kilku parafian podpisowwyra:tajllcych zgod~ na przejScie 
na prawoslawie i oficjalne ogloszenie, :te wszyscy tego pragnll, jednakZe bar
dlO podkreslal ich dotychczasowll wytrwalosc. 

Tymczasem A1eksander n kwitowal calli spraw~ w )iscie do ministra 
Spraw Wewn~trznych A1eksandra Timaszewa piSZllc: 
"Z wielkiej laski OpatrznoSci Boskiej przeszlo dwieScie tysi~czna ludnosc 
grecko- unicka, mieszkajllca w granicach bylej chelmskiej dyecezyi grecko 
unickiej, powr6cila obecnie na lana Cerkwi Prawoslawnej, od ktorej pOlO
stawala przeszlo trzysta lat oderwan". Przej~ty blogll radoScili z powodu tak 
znakomitego wydarzenia, kt6re si\! dokonalo przy tak widocznych dowodach 
gl~bokiego przekonania i szczerego pop~du ze strony duchowienstwa, r6wnie 
jak i zupelnej jednomySlnoSci ze strony ludu, nie mog~ przytem nie oddac 
naleznej sprawiedliwoSci zaslugom tych osOb, kt6rych rozumna troskliwosc 
i legalna dzialalnosc przyczynily si\! do pomySlnego wyniku tego wielkiego 
dZiela. 

Tak troskliwa dzialalnosc ministra narodowego oswiecenia w prze
cillgu zawiadywania przez niego grecko-unickimi sprawami, a w szczeg6lno
sci zupelnie pomySlne jego staranie 0 nalezyte urzlldzenie Swilltyn,o zaopa
trzenie parafij SwiaHymi i godnymi pasterzami, wraz z udoskonaleniem du
chownonaukowego wydzialu, mialy pod tym wzgl\!dem wa:tne, dobroczynne 
znaczenie. Dokonane w grudniu zeszlego roku za osobnym w tym przedmio
cie rozkazem moim odstllpienie zarzlldu spraw grecko-unickich do Waszego 
zawiadywania przypadlo jednoczeSnie z powstalym POSroo grecko-unickiej 
ludnoscj ruchem do polllczenia si~ napowr6t z Prawoslawllll Cerkwi". 
W tych waznych okolicznoSciach, Wy szczeg6lnie oglt;!dn'l troskliwosci'l, i 
postt;!puj'lC bez zboczenia wedle moich wskazowek, przedsi\!wzit;!liscie sze
reg Srodkow, kt6re zupelnie odpowiadaly istocie i wa:tnosci tej sprawy, i 
ktore utorowaly drog~ do spokojnego i szczt;!Sl.iwego skutku item w znpel
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nOSci usprawiedliwiliScie II10je niezmienne ku Wam zaufanie. Poczytuj"c so
bie zaszczegolnll przyjemnosc wyraziC Warn za to moj'l szczer'l wdzi~cznosc 
i zupelne zadowolenie, poczuwam si~ do gl~bokiego uznania zaslug' w r
szawskiego jeneral-gubernatora, hr. Kotzebue, kt6ry od sarnego pocU\tku 
obj~cia w zarU\d powierzoilego mu przeze mnie kraju, wzilll sobie grecko
unickll sprawt;! szczeg IrJe blisko do serca i pOSwi~cajllc jej stal'l najgorliw
sZll uwagt;, wielce sit;! przyczyni! do pomySlnego kierunku i skutecznego la

latwienia tej sprawy. 
Polecajllc troskliwoSci Waszej starania 0 jak najpr~dsze i zupelnie do

stateczne zaspokojenie wszystkich potrzeb nowopolllczonych z PrawoslaWrill 
Cerkwi'l, a w szczegolnosci 0 dostarczenie im wszystkich przedmiotow, 
niezb~dnych do cerkiewnych obrzt;!dow, jestem najzupelniej przekonany, ze 
napotkacie w tym wypadku nie tyIko gorliwe poparcie wlaSciwych wladz, 
lecz powszechn'l i szczerll zyczliwosc,jakll znalazla jut dotlld wymowny wy
raz w licznych ofiarach, skladanych na rz-ecz jednoplemiennej z nami chelm
skiej Rusi. 

Pozosta.i~ na zawsze dla Was zyczliwym:
 
A1eksander
 

llipca /19. czerwca/ !875 w Warszawie".
 

VI. Dalsze losy Unii i unit6w w Polsce 

Oficjalne polllczenie unit6w z Cerkwill Prawoslawnll nie zakonczylo 
sprawy. Bierny opor ogromnej ich wit;!kszosci trwajllcy od poczlltku calej 
akcji nawracania swiadczyl 0 ich gl~bokim przywillZaniu do katolicyzmu. 
Po zmianie cerkwi unickich na prawoslawne bywalo. ze tylko kilka osob 
uczestniczylo w nabo:tenstwach. Najczt;!Sciej byli to zreszt'l miejscowi urzt;! d
nicy. Na Podlasiu cale wsie staraly sit;! omijac "nowe swilltynie". 
Unici korzystali w miart;! ograniczonych mozliwosci z pomocy przybywaj'l
cych potajemnie misjonarzy, ktorzy chrzcili dzieci, udzielali slubow, spowia
dali - wszystko w wielkiej tajemnicy. Niekiedy korzystali z pomocy ducho
wej ksit;!:ty w parafiach lacinskich, kt6rym grozily za to wysokie kary. l'lcz
nie, z likwidacj" parafli i wywiezieniem w gl'lb Rosji. Dzit;!ki ogromnej wy
trwalosci wiernych Unia przetrwala na Podlasiu w ukryciu at do 1905 r., kie
dy to po ukazie tolerancyjnym Mikolaja II dziesilltki tysi~cy unitaw wracilo 
na lana Kosciola Rzymskokatolickiego. 0 Kosciele Unickim w dalszym Ci'l
gu nie bylo bowiem mowy w Cesarstwie Rosyjskim. 

Ksit;!Za ze skasowanej diecezji chelmskiej, ktorzy nie chcieli przejsc 
na prawoslawie byli internowant w Krolestwie Polskim lub wywoteni Yo' gl,!b 

I 
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Rosji. Byto ieh ok. siedemdziesi~ciu. Po zwolnieniu z ~ternowa~ niekt6r~y 

byli dalej pod nadzorem policji, mogli jednak wybrae sobl~ ~u~Js~~ za~lle

szkania i praey tylko, te musiato to bye poza terenem b le.J dlecezJI chefm· 
skiej. Praeli podejmowali w majlltkaeh ziemskich, leSnietwie lub nawet w han
lu. 0 jakiejkolwiek praey duszpasterskiej nie byt bowiem mowy. ·Po pew

nym czysie niekt6rzy z nich otrzymali nawet ni iel'~e emerytury o~ 1~ 

do 300 rb roczrje. Dotyczyto to ksi~iy, kt6rzy wprawdzie prawostaw13 me 
przyj~1i, ale nie dziatali tei zbyt ezynnie w jego zwalczaniu, kiedy byli je
szeze w swojej parafii. 

Cz~sc duchownych uciekla przed przeSladowaniami zagranic~ do 
Galicji. Byto ieh r6wniei ok. siedemdziesi~eiu. Tam jednak nie byl" przyjm~
wani z otwartymi r~karni. Emigrowali wraz z rodzinami /ok. 300 os6b/, kto
re trzeba byto utrzymac. Latwiej znajdowali prae~ duszpasterskll w greko
katolirkiej diecezji przemyskiej, kt6rej biskup Jan Stupnicki byt im przy
ehyJrJeiszy, nit. w arehidiecezji lwowskiej, kt6rcj areybiskup J 6zef Sembra
towicz' robit im rOine trudnosci. W sprawie tej interweniowano nawet w Wa
tykanie, sklld od czasu do ezasu otrzymywali drobne zasitki pieni,:ine. ~a
eowali wi~c pocZlltkowo jako pomoenicy kaptan6w taeinskieh, nauczyclele 
ludowi ekonorni w majlltkaeh ziemskich lub urz~dnicy. Po kilku latach uzys
kali po~olenie na prae~ duszpasterskll w parafiach grekokatoliekieh. Ostatni 
kaptan unicki ze skasowanej diecezji ehetmskiej zmart w Galieji w Luczycaeh 
w 1931 r., majile 891at. 

Ksi~ia, kt6rzy przyj~li prawostawie, a byto ich ok. 200/ w tyro 95 
poehodzileych z Kr61estwa Polskiego, a ponad 100 z GalieN zos~l~ pra:,o
stawnymi Swiaslczennikami nowej diecezji chetmsko-warszawskiC]. Mlffio 
zgody na odst~pstwo od Unii nie zawslo tatwo znajdowali si~ w nowej rlO
czywistoiici. 

W trakeie trwania w ukryciu unici nie zapnestali staran 0 motliwosc 
jawnego wyznawania wiary katolickiej. Znane Sil kilkakrotne, organizowane 
potajemnie, pielgrzymki do Rzyinu do Ojca Swi~tego z proSbami 0 wsta· 
wiennictwo w ich sprawie u kolejnych car6w. 

Jedna z takich akeji miata miejsce w 1884 r. Zorganizowano w6wczas 
za poiirednictwem jezuit6w z Krakowa wyjazd trzeeh wtoscian unit6w do 
Rzymu. Delegacja przywiozta proSby unit6w skierowane do cara Aleksandra 
III 0 moiliwose wyznawania wiary katoliekiej z jednoznaeznyro stwierdze
niem, ie prawostawnymi bye nie ehq, poniewai ani ich ojeowie ani dziado
wie prawostawia nie wyznawali i wiara 13 jest 1m obea. ProSby, zaopatrzo
ne w liczne podpisy /9390/, zbierane potajemnie wiir6d wiernych od marca 
do ezerwea 1884 r., zawieraly opis przeSladowan/ w tyro tei wypadki w Pra
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tulinie i Drelowie/. Do wielu pr ,Q> dot a e byly wykazy stIat material
ych poniesionych przez poszczeg6lny h gaspodarzy w kresie przcsladow n. 

Wszystko to byto pisan bOldi po rosyjsku bildi po poisku. W tym Ostatn.l111 
przypadku polslczyzna byw ta ns og61 niezbyt poprawna. ale wskazywa a 
na ch~c unit6w adci~cia si~ od j~zyka rosyjskiego, jako j~zyka przeSl . 
dowc ·w. 

Na audiencji u papieia Leona XIII udzielonej w dniu 31lipca 1884 r. 
unici zroiyli jedn starannie napisaIlll proSh~ do Aleksandt:a mw tncch j~
zykach: po rosyjsku, po polsku i po franeusku. Zbiorcza proSh nap' la z 
stab przez ierujllcego delegacjll Jana FrankowskJego. On et napisat 
w imieniu przybytyeh' do Ojca Sw. w kt6rym ezytamy: 
" ajtMlltobliwszy OJcze! Padajqc na twarz przed Majestatem Waszej S~ll
tobliwoSci by u n6g Jej ztoiyc ten glos biagalny od braei naszych unitow 
polskich, ad kt6rych jesteSmy do tego umoeowani, l~kamy si~ ate y proSha 
jakll zanosimy. nie zostda od12ucon jake> zbyt Smial"a i zue wala. 

Jedynl! tet pobudkll do tego kroku - pobudkl\, kt6ra w gt~bi nasze
go sumienia wydaje si~ by usprawiedliwajllCll. jest z jednej strony stan nie
SZCZ~ Sllwy, do rozpaczy prawie przyprowadzaj14CY, w jaIcim zostajemy - od 
wszystkich opuszczeni z dru "cj ufno c bez granic jaq pokladamy w Sto
!icy Swi~tej, a nadewszystko w ni przebranej MiioSci hrystusowej i pOSwJ~
ceniu Osoby naszeg N jswi .tobliwszego Ojca, kt6ry jeden tyIko pocieszyc 
nas i z tej toni wyrwa . moie. 

Przychodzimy bi gac Waszej Swill obliwoSci, aby raczyla bye naszym 
Poiirednrkiem i Or ow· iem p ed NajjaSniejszym Cesarzem ossyjskim i 
Kr61em olsklm Aleksandrem ill i pToSb~ 0 Niego od unit6w polskich 0 po
zwolenie zostania w u.nji z Stolicll Swi~t - jakowll przy niniejszym kiads
my, raczyl od Siebie drogil najp wniejszll i C13jszybSZll rzesiac 0 wlasnych 
R<tk tegot Monarchy. 

Ojcze Swi~ty! Wyznajerny przed Tobll, ie tak uczueia wiernosci dla 
naszego Monar hy, jak bardziej jeszeze ezese niezr6wnana jaka napelnia serca 
nasze ku Osobie Waszej Swiiltobliwosei, ie powinny by nas do tego kroku 
upowainiac. 

l..ecz z drugiej stro ten wlaSnie ostatni wzgllld, jako sciSle wi'lz'Ic)' 
si~ z szczerym przywi'lZ2 'liem i niezachwian'l wiernoiici'l naszego narodu do 
wiary Swi~tej Katolickiej sktania nas a nawet tego dopelnic poniek'ld naka
zUje. Albowiem w skutek nieszcz~sliwego zbiegu okolicznoiici, nie mamy in
nego Srodka ratowania dusz naszych a niebezpieezenstwo wiecznego za trace
nia wzrasta z dniem katdym zagraiaj'lc miljonom wiernych. 

Wszelako moie i w tern poloieniu nie pow8zylibysmy i~ do tego kro



- 68

ku gdy by istnial jaki b~di inny, pewny sposOb przeuania naszych 3karg i 
przedstawienia olneb nagll\cych, zwbszcza duchownych, naszemu Wladcy. 
Ale b~~c oddawna pozbawieni organu le' ego jaki we wszystkich pan· 
stwach cywil" owanych stuzy dla poSrednic7.enia pomi~dzy MIode a jego 
Wladcl\ - Had o. wyprobowawszy nlldaremnle wszelkich motebnych dt6g 
celem przestania ajjaSniejsz mu Cesarzowi iadomo'ci 0 naszym ucisku ire· 
tigijnym przeslado niu., nadar mnie powtarzamy, gdyt nieprzyjaciele nasi 
/urzf; niey rosyjsey/ za\\·s.ze zagradzaj'l llaITI dost,.p do naszego Monarc lY. 
a nawet prosb naszycll do Niego przeczytac Mu rue pozwalaj:}, wnosimy stl\d, 
i.e NajjaSniejszy Cesan nie rno I\C bye 0 stanie rzeczy naletycie poinformo
wany, nie moze tei. pomimo najlepszych ch..ci i wspanialego serca, 0 jakich 
przekonanijesteSmY, zternu zaradzic. 

&jdzl\c, ii: dZieje ostaniego naszego przeSladowania religijnego rue SIt 
obce Waszej SwilitobliwoSci, powstrz ujemy si.. od kreSlenia krwawego 1ch 
obrazu i tylko celem ogolnego takowych zarysowania, oSmielamy i.. wspom
niee te gtosy boleSci ludu, odbijaj:}ce si~ at 0 Niebo jakich byt Swiadkiem 
lego Excellencja ksi'ldz biskup Vanutelli czam swego przejazdu przez ziemi\l 
Podlaskll w dniu 25 Maja roku zesztego gdy uda.vat si.. na koronacj .. Ces 
za Aleksandra do Moskwy. ProSha nasza de tegoi Monarchy, kt6rll opatrzo

n tysi'lcami podpis6w przy niniejszym skladamy, a kt6ryeh to podpis6w 
liczba bylaby nier6wnie wl"ksza, gdyby woLn rl3m byto uCZllcia nasze jaw. 
nie wypowiadac, - niech b"dzie tych glos6w stwierdzeruem. Nareszcie gto· 
sy z Nieba wotajllce - M~ezennik6w naszych polegtych od kul karabinowych 
pod scianami swyeh Swilltyn w Pratulinie Dreh10wie /sicJ - H. D./, Kod
niu ... te swi"te gt sy, kt6re jUt. klamac nie mog:}, bo nie sll ziemskie, 
nieeh b~dl\ prawdy stow naszych Swiadect em. 

W koncu osmielamy si~ dodac: nadludzkie u itowania narodu w jego 

walce za wolnose Wiaey wi~tej i proSha niniejsza ich wyrazem b.. dllca, dla 

kt6rej naraiamy naszll osobistll wolnosc i ycic, osillgnq skutek pot.'ldany 

w takim tylko razie. jeieli Wasza SWi'ltobliwo'c zezwollc raczy, aby wr~cze· 

nie jej dokonanem zostalo jawnie i publicznie przez nas samych w obecnosci 

przedstawicieli Stollcy SWi~tej w Rzymie, w r~ce Pelnomocnik6w Cesarza 
Rossyjskiego przy Watykanie. 

Ufni ie Wasza SWilltobliwose nie tylko laok nasz zuchwaty Najta

skawiej' przebaczye nam raezy, ale jeszcze pomoey Swej odm6wic nie zechce, 

najpokorniej blagaj:}c Waszej SWilitobliwosei 0 Apostolskie Btogostawien

stwo dla nas, dla nieszcz~Sliwych rodzin naszych a nadewszystko dla upa· 

daj~cej Ojczyzny naszej - my unici polsey iyjllcy pod rZlldem Rossyjskim 
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ale wierni Swi~tej Wierze ojc6w naszych, zostajemy do grobowej deski 
Waszej SwilltobliwoSci 

najwierniejsi najprzywillZ3nsi 
Synowie i studzy 

Jan Frankowski
 
Konrad Greczuk vel War'!'T',czug
 
x x x Stefan Kozlowski "
 
/Podpisy wtasnor~czne - H. D./
 

o pobycie delegacji unickiej w Rzymie i zlotonych przez nillpros· 
bach znalazlo si~ troch~ wzmianek w prasie zagranicznej. NastlipBa tei w tej 
sprawie wymiana korespondencji mi~dzy Watykanem a Petersburgiem. Naj. 
bardziej charakterystyczna dla polityki rosyjskiej byta wypowiedi owczesne
go carskiego ministra spraw zagranicznych Giersa zawarta w liScie do sekre· 
tarza stanu, kardynata Jacobiniego. Giets pisat, ze jezeli chodzi 0 poruszo
nil spraw~ sytuacji unit6w ,,musi przypomniee, ie nie rna unit6w w Cesars
twie Rosyjskim, Sll tylko prawoslawni i rzymskokatolicy. Wobec czego ta 
kwestia rue moze bye przedmiotem t.adnych negocjacji ani tadnych wyj
jaSnien". 

Rzlld rosyjski postawil wi~c spraw~ jednoznacznie. Od czasow rZlj· 
dow Katarzyny II na ziem. Rzeczypospolitej Unia byta przez Rosj~ skazana 
na zagtad~. Dla unitow nie byto miejsca. Cerkiew Prawoslawna uwatala ich 
za braci sHIl odtllczonych w XVI wieku, a carowie dodatkowo jeszcze uwa
tali ich za element, kt6ry trzeba chronic przed polonizacjll. Konsekwentnie 
prowadzona polityka z krotkimi przerwami za czasow Pawla I, Aleksandra I 
i w cillgu kilku pierwszych lat rZlldow Aleksandra II zostala ostatecznie la

konczona za rzlld6w J ozefa Stalina w marcu 1946 r. w dawnej Galicji 
Wsehodniej w1llczonej w 1945 r do Zwi¢u Radzieckiego. Na zorganizowa
nym w6wczas pseudosoborze zerwano z Rzymem. wtllczajllc tamtejszy Ko
sci61 Grekokatolicki do Rosyjskiej Cerkwi Prawoslawnej. Obrady poprzedzi
10 aresztowanie przez wladze radzieckie episkopatu grekokatolickiego z J oze
fern Slipyjem 1wowskim metropolitll na czele. 

Mimo uptywu wielu dZiesilltk6w lat od likwidacji Unii w Cesalstwic 
Rosyjskim, mimo zmienionych okolicznoSci politycznych scenariusz wyda· 
rzen w 1946 r. byt podobny. Uderzenie w episkopat - pozbawienie diecezji 
ich rzllde6w - pozwalato na tatwiejsze znalezienie wsr6d duchowienstwa 
eh~tnych do odst~pstwa. Wiernych 0 zdanie nikt nie pyta I. jesli nie liczyc 
kilkunastu swieekich delegatow .na tym pscudosoborze jako przedstawiecieli 
kilkumilionowej rzeszy ludnoSci uniekiej podlegtej metropolii Iwowskiej. 
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Istnienie dot4d tego Ko~iola w podziemi~ ":' dawnej ~I~i ~schodni~. 
Swiadczy 0 silnej religijno~i bylych unit6w 1 mepogodzemu S1~ z Jego likwl 

dacj". Na Podlasiu Swiadomosc m~czenstwa unit6w zacho,,:,ala si~ do ~ 
dzisi'sze mimo ie nie rna jut tam parafri unickich lpoza Jed"". ne.ouruc~ 

e.J go, chI K·". tamt"';szych parafUlch rzymsk.okatohcklch zble· w Kostomlota . Sl~£iI W .. •-J 

raj" do dzis relacje 0 wydarzeniach, ktOre rozgrywaly Sl~ od czasu roz~:~ 
. likwida'i Unii przez wladze rosyjskie at do masowego powrotu po 

C13 b 1 l unit6w na lono Ko~iola Katolickiego. Wie~i te przekazywa
ku 

~~ z po~~enia na pokolenie rnajll zdumiewaj"co uwaly iywot. 
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Om6wienie,Iiteretury i irOdel 

Dokladne om6wienie okoliczno~i zawillZania Unii Brzeslciej w 1596 r 
oraz pierwszego okresu jej istnienia daje praca ks. bpa Edwarda Ukowsk.iego, 
UNIA BRZESKA Ir. 1596/, Poznan 1896. Tenie autor przedstawH r6wniei 
histori~ Unii w XVIII i XIX w. ~ to: DZIFJE KOSCIOLA UNICKIEGO NA 
LITWIE I RUSI W XVIII i XIX WIEKU, UWAZANE GLOWNIE ZE 
WZGLijDU NA PRZYCZYNY JEGO UPADKU, PoznaB- 1880. Bardzo do· 
brym opracowaniem dziej6w KOSciola Unickiego od Unii do rozbior6w Pol· 
ski jest praca Ludomira Bienkowskiego, KOSCIOL WSCHODNI PODZlELO
NY, w: KOSci61 w Polsce wiek XVI-XVIII, pod red. J. Kloczowskiego, Kra· 
k6w 1970. Tenie dal zwi~zly obraz sytuacji Unii i unit6w w artykule: 
OSWIECENIE I KATASTROFA ROZBIOROW IDRUGA POL. XVIII WIE
KU/, w: ChrzeScijafistwo w Polsce. Zary~ przemian 966-1945, pod red. Je
rzego Kloczowskiego, Lublin 1980. 

Dziejami Unii interesowali si~ oczywiScie i cudzoziemcy, gl6wnie 
Rosjanie i Ukraincy. Wykaz ich prac znajduje si~ w rozprawie doktorskiej 
Witolda Kolbuka, DUCHOWIE~STWO UNICKIE W KROLESTWIE POL
SKIM W LATACH 1835-1875, Lublin 1983, rnaszynopis /Biblioteka KUL/ 
Praca ta sarna stanowi bardzo watne opracowanie oparte na materiale zr6d· 
lowym /Zesp6l: Chelmski Konsystorz Grecko·Katolickil Wojew6dzkiego 
Archiwum Panstwowego w Lublinie. 

Dla poznania stosunk6w dyplornatycznych mi~dzy Stotic" Apostol· 
sk" a Petersburgiem w og61e w tym i w sprawach unickich podstawow" 
prac~ stanowi ksillika Adrien Boudou, srOLICA SWI~TA A ROSIA. 
srOSUNKI DYPLOtyiATYCZNE M~DZY NIEMI W XIX srULECIU. 
Przeklad z francusldego Z. Skowronska. t. I, II, Krak6w 1928-1930. Z tej 
pracy cytuj~ list biskupa Wincentego Cho~iak Popiela do Piusa IX. 

o przeSiadowaniach unit6w ukazaly si~ r6ine relacje dose wczeSnie. 
Jui w 1875 r. wyszla w Krakowie broszura sygnowana A.P.L., SCHIZMA 
I JEJ APOSTOLOWIE. Z OKOLICZNOSCI OsrATNICH PRZESLADO· 
WA~ UNITOW WDIECEZJI CHELMSKIEJ. 
Szczeg610wll relacj~ z wydarzen w diecezji chelmskiej opublikowal ksilldz 
unicki, kt6ry schronH si~ przed przeSladowaniami w Galicji - Jan Bojarski. 
Wydal jll pod kryptonimem Ks. J. P. B., CZASY NERONA W XIX WIEKU 
POD RZ,wEM MOSKIEWSKIM CZYLI PRAWDZIWIE NERONOWSKIE 
PRZESLADOWANlE UNII W DlECEZJI CHELSKIEJ, Lw6w 1885 
/wyd. III. Z tej pracy pochodzll cytowane przez mnie ok61niki i zarz'l



-72· 

dzenia unickich wladz diecezjalnych chehnskich, a takte encyklika Piusa IX 
z 13 maja 1874 r., kt6ra w przekladzie na j~zyk polski kr~la wSr'oo 
unit6w. 

Z innych prac warto jeszcze wymienic spisywane r6wniet na bietllco 
relacje ksi~dza rzymskokatolickiego ze zlikwidowanej lacitlskiej diec~zji pod. 
laskiej. Wydal je pod tytulem: MARTYROLOGIUM CZYLI M~CZE~· 
srwo UNlI SW. NA PODLASIU. Z AUTENTYCZNYCH I WIARYGOD· 
NYCH tRODEL ZEBRAL I NAPISAL P. I. K. PODLASIAK, cz. I i II, 
Lublin 1921,1922. 

Poza wymienionymi publikacjami praca oparta zostala przede wszyst· 

kim na dotychczas niemal n i e z nan y c h a k t a c h w a t y k an· 

ski c h. 

Te materialy ir6dlowe 0 sytuacji i sprawach unickiej diecezji chelm
skiej, kt6re Stolica Apostolska otrzymywala, zgrornadzone SII przede wszyst· 
kim w Archiwum Kongregacji do Spraw KOScielnych Nadzwyczajnych lSacra 
Congregatione degli Mfari Ecc1esiastici Straordinari; dalej ABSI w zespole 
Russia e Polonill lABS, Russia e Polonia, m.in. fase. 106, 108, 110/. 
Znalazly si~ tu oryginalne relacje ksi~ty unickich, kt6rzy sehronili si~ do Ga· 
licji, spisane na proSb~ biskupa grekokatolickiego przemyskiego Jana Stupe 
nickiego i przeslane nast~pnie za poSr'ednictwem nuncjusza w Wiedniu do 
Stoliey Swi~tej. WSroo tych material6w znajduje si~ relacja cytowanego prze· 
ze mnie ks. Teodora Telakowskiego lABS, Russia e Polonia, fase. 106/. 

Z kolei w Archiwum WatykaJiskim IArchivio Secreto Vaticano; dalej 
ASV 1w papierach osobistych Leona XIII IASV, spoglio Leone XIII, syg. 131 
znajdujll si~ wzmiankowane przeze mnie proSby unit6w do Aleksandra III, 
dor~czone papietowi z proSbIi 0 przekazanie ich z kolei carowi, 0 czym do· 
wiadujemy si~ z korespondencji zawartej w aktach Kongregacji do Spraw Ko
Scielnych Nadzwyczajnych lABS, Russia e Polonia, fase. 171, 172, 174/, 
z kt6rych cytuj~ list unit6w do Ojca Sw. wr~czony Mu na audiencji w dniu 
31 lipca 1884 r. ltamte, fase. 1721 oraz fragment listu ministra Giersa do 
sekretarza stanu Jacobiniego ltam1.e, 'fase. 174/. 

Kore~pondencja nuncjuszy w Wiedniu z sekretarzem stanu zawarta 
w kilku voluminach z lat 1873, 1874 i 1875 IASV, Segreteria di Statol po
zwolila. rni na bardziej og61ne spojrzenie na calosc przedstawianych za· 
gadnien. 
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