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Do Czytelnika!

W r. 1S75 Towarzystwo historyczno - literackie w Paryu
ogosio konkurs na temat: „wykaza przyczyny, we-
wntrzne i zewnrtzne, upadku Kocioa unickie-

go na Rusi i Litwie, w XVIII i XIX w." Gdy nikt na

termin oznaczony (1 marca 1877 r.) pracy odpowiedniej nie na-

desa, a rada Towarzystwa w przewiadczeniu o wanoci
tematu, dotd przez historyków naszych prawie nietknitego, ter-

min przeduya, — zdecydowaem si, w braku chci czy czasu

u zdolniejszych i wprawniej szych odemnie pisarzy, popróbowa
si swoich i przystpi do rozwizania powyszego zadania, po-

dzielajc zdanie „rady Towarzystwa", e wobec zupenego znie-

sienia Unii pod rzdem rosyjskim, a zwaszcza wobec wieo
tame pogrzebanej ostatniej dyecezyi unickiej t. j. dyecezyi

chemskiej przystoi przedewszystkiem nam, Polakom, których

tyle bliskich stosunków z Kocioem unickim czyo i którym

niejeden na sumieniu grzech wzgldem Unii ciy, bliej rozpa-

trzy si w przyczynach jej upadku, nietylko dlatego, aby wzbu-

dzi dla niej w szerszych koach interes i wspóczucie serdecz-

ne, lecz aby zostawi dla przyszych pokole pouczajc prze-

strog. O ile mi tedy pozwalay moje obowizki urzdowe, zdol-

noci i dostpne mi róda historyczne, o tyle staraem si po-

stawione przez historyczno-literackie Towarzystwo zadanie wy-

czerpujco rozwiza. Przejrzaem pilnie wszystko, co o tyrn

przedmiocie znalazem w archiwach: ks. Czartoryskich w Kra-

kowie, Zakadu narodowego imienia Ossoliskich we Lwowie i

Stauropigii lwowskiej; miaem nadto do uytku niektóre rzadkie
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dokumenta, przepisane kiedy przez p. ks. Pawa Szymaskiego,

dziekana - praata katedry chemskiej; przewertowaem sumiennie

dokumenta ogoszone drukiem w ostatnich kiiku latach w ko-

deksach dyplomatycznych rosyjskich, które z przedmiotem kon-

kursu miay zwizek i wreszcie, cokolwiek o tym przedmiocie

w jakim jzyku napisano, nie zaniedbaem z tern si zapozna.

Dokadny spis tych materyaów znajdzie askawy Czytelnik na

pocztku ksiki. auj tylko^ e nie mogem zajrze do boga-

tego archiwum „Propagandy rzymskiej", bezporedniej

unickiego Kocioa zwierzchniczki: lecz pocieszam si, e wik-

ksz cz dokumentów, które si tam znajduj, i to najwaniej-

sze, znalazem bd w Theinerze, bd w archiwum ks. Czarto-

ryskich—jak mnie o tern przekonywa przechowywany w teme
archiwum Inwentarz ruskich dokumentów Propagandy— i e
praca moja nie wiele ucierpiaa na tem, chocia do niej ze skarbów

Propagandy korzysta nie mogem. Komisya konkursowa uznaa

j te za odpowiadajc jej wymaganiom i to mnie omiela od-

da j niniejszem do publicznego uytku, jakkolwiek nie mam
bynajmniej pretensyi, by zdolna bya surowych sdziów pod

kadym wzgldem zadowoli i jakkolwiek moe z wiksz dla

niej byoby korzyci, gdyby nieco duej w tece mojej bya
pozostaa; ale speniam yczenie konkursowej komisyi, aby z jej

ogoszeniem si nie ociga.

Tytu, jaki jej daem, jest cokolwiek odmienny od tematu

konkursu; pragnem bowiem ju przez sam tytu wyrazi spo-

sób obrobienia przedmiotu. Na rozwoju dziejów XVIII i XIX
wieku Cerkwi unickiej przedsiwziem wykaza przygotowuj-

cy si zwolna pod wpywem przerónych okolicznoci upadek

jej, bdc przekonany, e ten sposób przedstawienia rzeczy po-

zwoli mi janiej i wywodniej na zadanie odpowiedzie, anieli

gdybym pojedyncze przyczyny upadku rozdziela na kategorye

i oddzielnie nad kad z nich si zastanawia. Z zewntrznymi
wypadkami dziejów da si bez trudnoci i sposobem natural-

nym powiza obraz stanu wewntrznego i wewntrznych sto-

sunków Kocioa unickiego. Owszem, zdaniem mojem, obraz ten

przez takie poczenie z zewntrzn history Kocioa "wiele na
wyrazistoci zyska i to moe byo powodem, e komisya kon-

kursowa nie zgania mi, w urzdowym pracy rozbiorze, mego
sposobu pojmowania zadania. Podobnie i ukad wewntrzny
dziea nie dozna ze strony komisyi konkursowej nagany, dla-
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tego z ma odmian zostawiam go tak, jak by w manuskryp-

cie Towarzystwu posany.

Jeeli ta ksika moja zdolna, czego najgorcej pragn,

nietylko zainteresowa dla sprawy Unii ziomków moich, tak du-

chownych jak wieckich, ale nadto przez bezstronny i od wTszel-

kiego uprzedzenia wolny sd o wypadkach w jej zakres wcho-

dzcych i o osobach w nich dziaajcych, chociaby tylko tego

i owego z Rusinów - Unitów zgryliwie dla Polaków i Polski

usposobionych przyjaniej nieco nastroi,—bd si czu za trud

podjty sowicie wynagrodzonym i znajd w tern zacht do dal-

szej, zamierzonej na tern polu pracy.

Pisaem w Serainaryum duchownem w Poznania,

w padzierniku 1879 r.

chutor.





Wykaz szczegóowy

róde, z których autor do pracy swej czerpa:

I Manuskrypta:

I. Z zakadu narodowego imienia Ossoliskich we Lwowie.

Nr. 340. Dyaryusz komisyi traktatowej sejmu ekstraordyna-

ryjnego, przez konfederowane stany wyznaczonej (r.

1767), od str. 114 tomu.

380. Commentaria de legatione Petropolitana a Joann
Archettio, Archeppo Calcedonensi postea S. R. E.

Cardinali administrata.

„ 1476. Korespondencya Koniskiego wadyki z ks. Turkie-

wiczem (od str. 3— 15).

„ 1768. Skargi Unitów na dyzunitów.

„ 41,323. Zdanie obywatela ukazujce istotn potrzeb Rze-

czypospolitej polskiej ustanowienia w jej pastwach

hierarchii grecko - dyzunickiego Kocioa, (str. 15,

brakuje dwóch kart).

2. Ze Stauropigii lwowskiej.

Fascykuy obejmujce wiek osiemnasty i nie majce inne-

go oznaczenia.

3. Z archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie.

Nr. 506 i 507. Akta duchowne za Augusta II.
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XV 707. Korespondencja króla Stanisawa Augusta z ar-

cybiskupem Smogorzewskim.

73S. Eglise, tom I.

739. Miscellanea ecclesiastica, tom VI.

75-4. Zbiór pism nalecj^ch do interesu Uirtów i

dyzunitów, tom III. cz I.

934. Pisma róne wzgldem religii grecko-dyzuniekiej.

„ 949. Papiery przez ks. Mackiewicza zoone wzgl-

dem buntów.

949. Papiery do rozpoznania buntów chopskich.

„ 2023. Kapitua unicko-brzeska na posiedzeniu w y-
rowicach d. 25 sep. 1819 r.

4. Z papierów po ks. Pawle Szymaskim, praacie chemskim,

prywatnie uyczonych.

a. Kongregacya grecko - ruska dyecezyi lwowskiej ,
odbyta

w r. 1694: we Lwowie (cfr. Anneksa nr. 1).

b. Relacya ks. Jana Oleszewskiego, superyora klasztoru bazy-

liaskiego witebskiego o zamordowaniu Bazylianów Pooc-

kich (cfr. Anneksa nr. 2).

c. Odpowied ks. Antoniego Modowskiego, biskupa brzeskiego,

na memorya Koniskiego. (Ks. Szymaski przepisa j z ar-

chiwum metrop. uniackiego, gdy si znajdowao w Warsza-

wie. Obecnie niema jej ju podobno w tern archiwum,

przeniesionem do Petersburga).

d. Wyjtki z Diarium excidii monasterii Polocensis PP. Basi-

lianorum cum S. R. E. unitorum patrati a Ser. Moscorum

Duce a. 1705 d. 11 Julii (orygina znajduje si w archi-

wum Propagandy rzymskiej).

II. Dokumenta drukowane.

1. Acta et decreta s. Conciliorum recentiorum, collectio La-

censis, tom II, Friburgi 1876.

2. Annexa do Relacyi Deputacyi do egzaminowania sprawy

o bunty oskaronych na sejmie 1790. Warszawa, druk Za-

wadzkiego r. 1790.

3. Archeograficzeskij Zbornik, Wilno 1867— 1870, tomy 1, 2, 3,

5 i 7.
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1. Clementis XIV, pontificis maximi epistolae. brevia et docu-

menta varia historiam pontificatus illustrantia. Parisiis L852.

5. Docuineute, Anhang zu neuesten Zustaenden der katl. Kir-

cbe beider Ritus in Polon u. Russland von Theiner. Augs-

burg 1841.

6. Documents officiels publiós. par le gouvernement anglais

au sujet du traitement barbare des Uniates en Pologne. Zu-

lich 1877.

7. Dokumenty objasniajuszczie istoriju zapadno-ruskaho kraj.

Petersburg 1865.

8. Doponienja k'aktam istoriczeskim otnosiaszczymsia k'Ros-

sii. Petersburg 1848.

9. Expositio documentis munita earum curarum, quas S. Pon-

tifex Pius IX gessit in levamen malorum, uibus in ditio-

ne russica et polona ecclesia catholica aflictatur. Romae
1870.

10. Historica Russiae monumenta. Petropoli 1841, ed. Turgeniew,

2 vol.

11. Monumenta vetera Poloniae etLithuaniae gentiumue fini-

timarum historiam illustrantia, ed. Aug Theiner. Romae
1860-64, 4 tom. w III i IV tomie.

12. Menuments historiues relatifs aux regnes d' Alexis Micha-

lowitsch, Feodor III et Pierre le Grand, czars de Russie
;

ed Aug. Theiner, Rom 1 859. •

13. Relacya Deputacyi do egzaminowania sprawy o bunty oskar-

onych na sejmie r. 1790 uczyniona. Cz I. w Warsza-

wie w druk. Zawadzkiego.

14. Roczuik Towarzystwa historyczno - literackiego w Paryu
na r. 1866. Pary, ksigarnia Luksemburgska r. 1867

15. Sobranije drewnych hramot i aktów gorodow Minskoj gu-

bernii prawosawnych rnonastyrej, cerkwiej i po ranym
predmietam. Misk 1848.

16. Synodus provincialis Grnesnensis sub Mathia Lubieski, Var-

saviae a. 1643 celebrata. Varsaviae 1646.

17. Urzdowe dokumenta ze Sekretaryatu Stanu Stolicy Apo-

stolskiej, tyczce si przeladowania katolików w Polsce i

w Rosyi i zerwania stosunków dyplomatycznych z rzdem
rosyjskim. Lwów 1878.

18. Ustaw Chelmskoj Greko - uniatskoj serninarii. Warszawa
u Orgelbranda 1858.



XII

19. Volumina Legam. Przedruk zbioru praw staraniem ksiy Pia-

rów w Warszawie od r. 1732— 1782 wydanego. Petersburg

1859—60. vol. 10.

20. ródopisrna do dziejów Unii. Diariusz Lubelskiego sejmu

Unii r. 1569. Wyd. kr. Tyt. Dziayskiego. Pozna 1856.

III. Dziea historyczne i pisma czasowe.

1. Bojarski J. ks., Recenzya rozporzdzenia ks. Popiela, pseu-

do - administratora dyecezyi chemskiej. Lwów. 1874.

2. Brodowicz Teodozy, ks. Jzobraenie nasiliia estoko obra-

szczennaho na sabuju niewinnost, zapiski o sobytijach na

Woyni i Podolje w 1789 godu. Dwie czci. Moskwa
1869.

3. Chomskij greko-uniatskij Miesiacesow na god 1866. War-

szawa.

4. Czas, dziennik krakowski, mianowicie rocznik 1875 i 1878.

5. Czasy Nerona w XIX wieku czyli ostatnie chwile Unii pod

berem moskiewskiem. Wyd. ks. J. P. B. Lwów 1878.

6. Encyklopedya powszechna wydawana u Orgelbranda w War-

szawie od r. 1860, w artykuach pióra Jul. Bartoszewicza,

tyczcych si Rusi i Unii.

7. Flerow. O prawosawnych cerkownych bratstwach w jugo-

zapadnoj Rossii w XVI, XVII i XVIII wieku. Petersburg

1857.

8. G-uepin, Z. B. St. Josaphat, Archeveque de Polock et 1'egli-

se grecue unie en Pologne. Poitiers 1874.

9. Harasiewicz, Annales ecclesiae ruthenae. Leopoli 1862.

10. Helleniusz, Wspomnienia narodowe. Pary 1861.

11. Kalinka Waleryan, Ostatnie lata panowania Stanisawa

Augusta. Pozna 1868.

12. Kamienskij - Bantysz, Istoriczeskoie izwiestie o woznikszej

w Polszie Unii. Moskwa 1805.

13. Kojaowicz M., Litowskaja cerkownaja Unija. Petersburg 2

tomy 1859-1861.

14. Kojaowicz M., Istoriczeskoie izsljedowanie o zapadnoj Ros-

sij. Petersburg 1865.

15. Kozowski K., Sobytija na Woyni w 1789 godu. Kijew

1871.
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L6. Kulczyski Ign., Specimen Ecclesiae ruthenicae, wyd. U.

Martynowa. Pary 1859.

17. Laemmer Hugo Dr., Animadversiones theologo canonicae

in decreta concilii Ruthenorum Zamosciensis. Friburgi Bri-

sgaviae 1865.

1S. Lescoeur, L' Eglise catholiue sous le gouvernement russe.

Paris 2 vol. 1876.

L9. Likowski Edw. Historya Unii Kocioa ruskiego z rzym-

skim. Pozna 1875.

20. ukaszewicz Józef, Historya szkó w Koronie i W. Ks. Li-

tewskiem. 4 tomy Pozna 1850.

21. Malinowski Mich., Die Kirchen und Staats - Satzungen be-

ziiglieh der griechischen-katolischen Ritus der Ruthenen in

Gralizien. Lemberg 1S61.

'22. Memoires d'Archetti, ou un Nonce du Pap a la Cour de

Catherine II, Paris 1872.

23. Missionaires moscovites (les) chez les Ruthenes unis. Pa-

ris 1876.

24. Morawski Teodor, Dzieje narodu polskiego. Pozna 1871

—

72. 6 tomów.

25. Moszczyski Adam, Pamitnik do historyi polskiej w ostat-

nich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisa-

wa Poniatowskiego, wyd. drugie Pozna 1863.

26. O obrzdach grecko - unickich, jako kwestyi czasów dzisiej-

szych w Galicyi wschodniej, przez ksidza tego obrzdku.

Lwów 1862.

27. Persecutions et souffrances de 1'eglise catholiue en Russie

par un ancien conseiller d'etat de Russie. Paris 1842.

28. Pociej Jan, ks., O Jezusie Chrystusie Odkupicielu, tudzie

o pierwotnych chrzecijanach. i ich domach modlitwy, rzecz

ze stanowiska historyczno-religijnego. Warszawa 1852.

29. Pociej Jan, ks., Zbiór wiadomoci historycznych i aktów do-

tyczcych dziesicin kocielnych na Rusi. Warszawa 1845.

30. Przegld Poznaski w tomach: 25, 29, 30, 35, 36, 37 i 38.

31. Recit de Macrena Mieczysawska. Paris 1846.

32. Schmitt Henryk, Kilka sów bezstronnych w sprawie ru-

skiaj. Lwów 1861.

33 Schmitt Henryk, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku. 3 to-

my Kraków 1866.

34. Soowjew Serg., Istorija padienija Polszi. Moskwa 1863.
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35. Stebelski Ign. ks., Chronologia, wyd. drugie Lwów 1866.

36. Stebelski Ign. ks., Ostatnie prace, wydanie pomiertne W.
Seredyskiego, Kraków 1877.

37. Strahl Philipp, Das gelehrte Russland. Leipzig 1828.

38. Szautyr ks., Wiadomoci do dziejów Kocioa i religii kat.

w krajach panowaniu rosyjskiemu podlegych. Dwie czci.

Pozna 1843.

39. Szaraniewicz Izydor Dr., Rzut oka na beneficya Kocioa
ruskiego za czasów Rrzeczypospolitej polskiej. Lwów 1875.

40. Szujski J., Dzieje Polski, 4 tomy Lwów 1875.

41. Theiner Aug., G-eschichte der geistlichen Bildungs-Anstal-

ten. Mainz 1835.

42. Theiner Aug., Die neusten Zustande der kathol. Kirche bei-

der Ritus in Polen und Russland. Augsburg 1841.

43. Theiner Aug., Yicissitudes de Teglise cath. des deux rites en

Pologne et en Russie. Paris 1843, 2 vol.

44. Tostoj Dimitry, Comte, Le catholicisme romain en Russie.

2 vol. Paris 1864.

45. Warta, Tygodnik powicony nauce, rozrywce i wychowa-

niu. Pozna, rocznik czwarty.

46. Wiadomoci kocielne, gazeta kocielna wychodzca we

Lwowie, w rocznikach od roku 1875 do r. 1878.

47. Wiestnik Jewropy, urna istorii, politiki i litieratury. Pe-

tersburg rocznik 1872, poszyty za kwiecie, czerwiec, li-

piec, sierpie, i wrzesie.

48. King Johann, Die Grebrauche und Ceremonien der griechi-

schen Kirche in Russland, aus dem Englischen iibersetzt.

Riga 1773.

49. Zubrzycki Dyonizy, Kronika miasta Lwowa. Lwów 1844.



Spis rozdziaów.

Str.

1 >o czytelnika . V- VII

Wykaz szczegóowy róde, z których autor do pracy swej czerpa. IX— XIV
Wstp. Przystpienie do Unii w kocu XVII w. i w pierwszych

latach XVIII wieku trzech ruskich dyecezyi: Przemy-

skiej. uckiej i Lwowskiej . . . . . . 1— 9

KSIGA PIERWSZA.

Unia od pocztku XVIII wieku a do trzeciego rozbio-
ru Polski.

ROZDZIA I.

Stosunek Piotra W. do Unii w Polsce (1705—1725).

1. Piotr Wielki wchodzi do Polski z wrogimi dla Unii zamiarami.

— 2. Krwawe gwaty spenione przez Piotra W. na Bazylia-

nach Poockich w cerkwi katedralnej w. Zofii. — 3. Staa

opieka cesarza nad dyzunitami polskimi. — 4. Apostazya

Cyryla Szumlaskiego, administratora dyecezyi uckiej. — 5.

Pomocnicy Piotra W. w szerzeniu dyzunii a gnibieniu Unii

w Polsce: Ignacy Rudakowski, komisarz, rezydent w Mohi-

lowie i knia Sylwester CzetWertyski, wadyka staraniem

cesarza wieo wskrzeszonego biskupstwa Mohilowskiego. . 13— 37

ROZDZIA II.

Synod Zamojski (1720).

1. Dlaczego w historyi upadku Unii mowa o synodzie Zamojskim?

Streszczenie ustaw synodu. -- 2. Odmiany w liturgii przez

synod Zamojski i pod jego wpywem zaprowadzone, i oko-

licznoci, które te odmiany wywoay. — 3. Godziwo re-

form liturgicznych synodu Zamojskiego i pynce z nich dla

Unii korzyci 38— 59

ROZDZIA III.

Wadyctwo mohilowskie, gówne ognisko agitacyi dyzunickiej (1727—1754).

1. Daremne usiowania Rosyi, aby na stolic biskupi mohilewska

wprowadzi Arseniego Berle. -2. Józef Wólczaski (r. 1734)
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wybrany biskupem mohilowskini i jego starania w interesie

dyzunii. — 3. Kajzerling i Golembiowski patronuj dyurni

w Polsce. — Rada stanu ustanawia komisye ledcz doprzej-

rzenia skarg dyzunickicb. — 4. -prawa wyboru metropolity

nisko-unickiego po mierci Atanazego Szeptyckiego (f roku

] 74Ó) i wielkie w tej sprawie za*lugi biskupa Józefa Sapie-

hy.- — 5. Hieronim Wólczaski (r. 1743) nastpca Józefa

Wólczaskiego i daremne jego usiowania okoo wzmoc-

nienia dyzunii; dyzunia na Biaej Rusi upada. — 6. Odstp-

stwa szlacbty ruskiej od obrzdku unickiego do aciskie-

go. — 7. Zatargi Bazylianów z duchowiestwem wieckiem i

szkodliwe tych zatargów dla Unii nastpstwa . . . 60— 83

ROZDZIA IV.

Stan Unii w Polsce od wstpienia na stolic biskupi mohilewsk wadyki Je-

rzego Koniskiego r. 1755 a do sejmu ekstraordynaryjnego (1767—1768).

1. Jerzy Koniski zostaje biskupem mohilowskim; charakterystyka

nowego wadyki i niebezpieczna onego dla Unii dziaalno.
— 2. Podwójna odpowied biskupów unickich na memorya
Koniskiego, stawiajcy róne postulaty dla dyzunii wPolsce.

— 3. Roya stara si wpyn na wujów króla, aeby ich

przychylnie dla sprawy dyzuuickiej usposobi. — 4. dania
Katarzyny II na sejmie warszawskim r. 1766', tyczce si

dyzunitów i postanowienia biskupów w tej sprawie. — 5.

Konferencya radomska, wywoanastaraniem Katrrzyny II

celem uzyskania równouprawnienia religijnego i pol tyczne-

go dla dyzunitów. — 6. Smutny przebiec sejmu ekstraor-

dynaryjnego r. 1767, a do wywiezienia biskupów Soltyka

i Zauskiego w gb Rosyi. — 7. Charakterystyka reszty

episkopatu polskiego, zwaszcza prymasa Podoskiego. — 8.

Uchway sejmu ekstraordynaryjnego zgodnie z daniami Ro-

syi. — 9. Szkody wyrzdzone Unii na Biaej Rusi przez roz-

zuchwalonego Koniskiego i równoczesna korespondeneya
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Przystpienie do Unii w kocu XVII w i pierw-
szych latach XVIII wieku trzech ruskich dye-

eezyj: przemyskiej, uckiej i lwowskiej.

U nia Brzeska dokonana przy schyku wieku XVI (r. 1595)

nie obja wszystkich dyecezyj ruskich. Wyczyy si

z niej naprzód dyecezya Lwowska i Przemyska, a od

czasów Wadysawa IV (r. 1632) przystpia do tych dwóch

dyecezyj trzecia t. j, ucka, ze wszystkich ruskich dyecezyj

najwiksza. Przy Unii pozostaa w dyecezyi uckiej tylko ar-

chimandrya ydyczyska, sze monasterów i sto cerkwi para-

fialnych; reszta odpada do schizmy i miaa swoich biskupów

rezydujcych przy katedrze uckiej, podczas gdy pozostaych

w dyecezyi Unitów bywa zwierzchnikiem jeden z ssiednich

unickich biskupów. Ilu zwolenników liczya Unia w dyecezyi

Przemyskiej, trudno nam byo dociec; bya ich jednak cz nie

maa, gdy mieli swego osobnego biskupa. We Lwowskiej dye-

cezyi nie byo ich wcale.

l>zicj<; Kocioa unickiego. T. I. 1



To rozdwojenie kocioa ruskiego trwao a do koca w.

XVII. Gówna zasug zniesienia go i zjednoczenia wszystkich

dyecezyj ze Stolic Apostolsk ma Jan Sobieski, pogromca
Turków pod Wiedniem. „Gdybym kiedykolwiek zdoa, pisa on

do papiea Innocentego XI, dokona pojednania licznych pa-
stwa mego kocioów ruskich ze Stolic apostolsk, uwaabym
ze wszystkich przysug oddanych sprawie Chrystusa t za naj-

waniejsz" !).

Pierwszym krokiem Jana III do przywrócenia Unii we
wszystkich dyecezyach byo spowodowane przez niego, a przez

metropolit Cyprj^ana ochowskiego w r. 1680 zwoane Collo-

quium Lublinense, na które wszyscy biskupi uniccy i dyzunic-

cy i gówni przywódcy narodu ruskiego wezwani zostali, celem

wzajemnej wymiany myli i usunicia zapór, któreby, ich zda-

niem, zjednoczeniu obu cerkwi najbardziej przeszkadzay. Collo-

quium Lublinense chybio celu gównie dla zej woli, czy obo-

jtnoci dyzunitów, w bardzo maej liczbie na zjazd lubelski

przybyych. Król nie zrazi si jednak doznanym zawodem i usi-

owania swoje dalej ponawia, dopóki si nie docieka pomyl-

nego onyche skutku.

W r. 1677 Józef Szumlaski, biskup Lwowski od r. 1668,

pierwszy z trzech wspomnianych biskupów zoy prywatnie
do rk króla wyznanie wiary katolickiej, odkadajc publicz-
ne przystpienie do Unii do pory sposobniejszej t. j. do chwili,

gdy tak duchowiestwo, jak lud dyecezyi na akt taki dostatecz-

nie przysposobieni bd 2
).

W cztery lata póniej poszed za przykadem biskupa Szum-

laskiego dyzunicki biskup Przemyla Innocenty "Winnicki, któ-

ry, w dziesi lat po prywatnem zoeniu wyznania wiary, pono-

wi w r. 1692, t. j. po mierci biskupa Jana Maachowskiego

rzdzcego dotychczasow unick czci dyecezyi, to wyznanie

publiczne wraz z ca dyecezy swoj, przysposabian zwolna

na ten akt przez cay czas od jego osobistego nawrócenia si

do Unii.

Biskup lwowski, Józef Szumlaski ociga si nieco duej
z otwartem przystpieniem do Unii. Gównej przyczyny tej

') Theiner, Monumenta Poloniae historica, toin III, str. 696-

2
) Stebelski, Ostatnie prace. Kraków 1877, str. 38 i D. Zubrzycki, Kro-

nika miasta Lwowa. Lwów 1844, str. 436.



zwoki trzeba szuka w nieprzychynem dla Unii usposobieniu

wielkiej czci duchowiestwa lwowskiego, zwaszcza zakonników

i Stauropigii lwowskiej, uywajcej wielkiego na ludno rusk
wpywa. Gdy król uniwersaem zwoa duchowiestwo, bractwa

i szlacht na IG grudnia 1694 r. do Lwowa do cerkwi U-
pienia, aby przypieszy chwil zjednoczenia dyecezyi z re-

szta biskupstw ruskich, nie zdoay zacitych w dyzunii od-

wie od niej ani wymowne sowa posa królewskiego, Krzy-

sztofa Skarbka, kasztelana halickiego przewodniczcego w zgro-

madzeniu, ani sowa samego biskupa Józefa Szumlaskiego
który po Skarbku wszed na mównic i wykazywa korzyci

z przyjcia Unii. Owiadczono biskupowi wrcz, e jeeli chce

zosta unit, moe to uczyni, ale nikt za nim nie pójdzie.

Zjazd wic spez na niczem. I dopiero na drugiem krótko po-

tem odbytem zebraniu samego duchowiestwa wieckiego we
Lwowie, w kociele katedralnym w. Jerzego, otrzy-

ma biskup od tego duchowiestwa obietnic przystpienia do

Unii 1
). Mimo to nie prdzej nastpio uroczyste poczenie dye-

cezyi lwowskiej z Kocioem rzymskim, jak w r. 1700. Podczas

sejmu, odbywajcego si w tym roku w Warszawie, popieszy
Szumlaski do stolicy i w miesicu maju zoy publiczne wy-
znanie wiary katolickiej w kociele ks. Kapucynów, w przyto-

mnoci caego senatu, w rce nuncyusza Apostolskiego i pryma-

sa kardynaa Radziejowskiego. E.adosn t wiadomo obwieci
król August II caemu krajowi uniwersaem z dnia 15

czerwca, zatwierdzajc w nim solennie wszystkie przywileje

Kocioowi i narodowi ruskiemu, w Unii zostajcemu, przez

swych poprzedników przyznane, jako to: „e obrzdek grecki

wedle ustaw Ojców w. z wszelk swobod bdzie sprawowa;
e wysze beneficya: episkopje i archymandrye samej szlachcie

ruskiej, w yciu i regule zakonu Bazyliaskiego wypróbowanej
(in vita et religione s. Basilii probatis) konferowa si bd; e
duchowiestwo wieckie wszystkich przywilejów duchowiestwa

') Autentyczny opis jednego i drugiego zebrania w r. 1604 znajdowa si
wedug .-.

i».
ks. Pawa Szymaskiego, praata katedry chemskiej w manuskryp-

cie w klasztorze Poczajow.-^kim. Stad odpisa go bazylianin Sam. Nowicki dla

archiwum chemskiego i t kopi, która szczliwie rak naszych dosza, podaje-

my przy kocu ksiki naszej, aby j uchroni od zaguby, w Dodatku pod

n-rem 1.



aciskiego zgodnie z prawem kanonicznem uywa bdzie; e
bractwom i monasterom wszystkie ich przywileje zachowuj si;

e szlachta, mieszczanie i kady wedle swej kondycyi w swych

prerogatywach zachowani bd, w szczególnoci, e wolno b-
dzie mieszczanom budowa si w obwodzie miast (in circulo ci-

vitatum 1
)

u
.

dania biskupów Szumlaskiego i Winnickiego, objawio-

ne królowi Janowi III, szy wprawdzie dalej anieli uniwersa

Augusta II. Biskupi bowiem domagali si nadto: „aeby brac-

twa zalene od patryarchów konstantynopolitaskich na przy-

szo podlegay jurysdykcyi miejscowych, dyecezyalnych bisku-

pów; aby biskupów i parochów ruskich uwolniono od ciarów,
t. j. od podatków przez trybuna lubelski na nich naoonych;
aby biskupów ruskich przypuszczono do senatu; aby w trybu-

nale deputatów dla obrony praw Kocioa ruskiego, pozwolono

take zasiada reprezentantom biskupów i archimandrytów ru-

skich i aby na sejmikach biskupi ruscy otrzymali pierwsze po

senatorach miejsca" 2
).

Jakkolwiek uniwersa Augusta II tych ostatnich da nie

speni, przyniós on jednak i zapewni Rusinom nie jedne ko-

rzy religijn i polityczn, jakiej w dyzunii bdc nie mieli i

dlatego biskup Szumlaski zadowolony by z gwarancyj otrzy-

manych od króla i z najlepsz otuch wróci z Warszawy do

Lwowa.
Duchowiestwo wieckie lwowskie jeszcze w miesicu lip-

cu wyrzeko si uroczycie dyzunii. Na prowincyi nie napotka

take biskup znaczniejszych trudnoci. Z wielk gorliwoci,

której nuncyusz w referatach swoich do Rzymu nachwali nie

moe, objeda on sam dyecezy i duchowiestwo wraz z lu-

dem na ono Unii przyjmowa.

2. Najduej opierao si biskupowi stauropigialne
bractwo lwowskie, zacite w dyzunii, a zasobne i pot-
ne wpywem. Dwa klasztory w miecie i dwie cerkwie (Woo-
ska i w. Onufrego) naleay do niego, miao swoj drukarni

i ksigarni. Biskup nie szczdzi nacisku na bractwo, prze-

') Uniwersa znajduje si pomidzy manuskryptami lwowskiej Stauropi-

gii pod n-rem 120 w w. XVIII.

"i Kojalowicz, «Lito\vskaja cerkownaja Unija , Petersburg 1859, tom II,

str. 235 i 436.



moc zaj j<'go cerkiew w. Onufrego; gdy za bractwo przeciw

niemu do króla si odnioso i biskup odebra zakaz przymusza-

nia go do Unii, zwróci wprawdzie cerkiew, ale nie chcia po-

zwoli na dalsze odprawianie naboestwa dyzunickiego w obu

jego cerkwiach. Po stronie biskupa sta wielki hetman koronny,

Jabonowski, popierajcy Szumlaskiego czynnie w jego usio-

waniach. Wreszcie znuyo sio bractwo kilkoletnim oporem i w r.

1708 przystpio do Unii z warunkiem, e bdzie wyjte z pod

jurysdykcyi biskupiej, a poddane bezporednio Stolicy Apostol-

skiej na tak dugo, dopóki patryarchowie carogrodzcy do jedno-

ci Kocioa nie wróc *).

Stolica Apostolska zgodzia si na ten warunek, oddajc

w swoje miejsce jurysdykcy nad bractwem, jego monasterami

i cerkwiami P r o p a gand zie. Ale duch wrogi Unii dugo jesz-

cze pokutowa w bractwie i na nie mao kopotów w}'stawia bi-

skupa, nuncyatur papiezk w Warszawie i Propagand, bezpo-

redni bractwa zwierzchniczk.

Niebawem pokazao si. e ksiki wychodzce w drukarni

instytutu stauropigialnego nie byy wolne od bdów dyzunic-

kich. Biskup przekonawszy si o tern, zamkn i opieczto-

wa ksigarni bractwa. Bractwo protestowao przeciw opiecz-

towaniu swej ksigarni przez biskupa, powoujc si na egzemp-

cy od jurysdykcyi biskupiej. Biskup nie zwaa na protestacy

i obstawa przy swojem prawie, tumaczc si susznie potrzeb

szybkiego odwrócenia niebezpieczestwa zagraajcego wierze

ludu. Zatarg wytoczony zosta do nuncyatury w Warszawie i do

Propagandy wr Rzymie i przeciga si przez dugie lata. Bra-

ctwo umiao bowiem wyszuka sobie zrcznego adwokata mi-
dzy urzdnikami Propagandy, w osobie Stefana Ruggii, który

wymownie sprawy jego przeciw biskupowi broni. Dopiero w r.

17J7 zapad wyrok ostateczny, na mocy którego wyznaczeni

przez nuneyusza cenzorowie z pomidzy kleru aciskiego ksi-
ki opiecztowane przejrze, podejrzane od niepodejrzanych od-
czy, pierwsze zniszczy, drugie Stauropigii zostawi i kad, na

przyszo w Stauropigialnej drukarni drukowa si majc,
ksik przed drukiem do cenzury otrzymywa mieli. AYyrok

') Thciner, Monumenta Poloniae hist. tom IV, str. 9, 10 i 13. D. Zub-

rzycki. Kronika miasta Lwowa, str. 401 i Flerow, «0 prawosawnych cerkow-

nyeh bractwach*, Petersburg 1857, ?tr. 89—94:, 122-129, 145—150.
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wypad wic w formie dla bractwa najagodniejszej, a jednak

nie zadowolni go zupenie. Nie podoba si bractwu nawet cie

zalenoci od nuncyatury.

W tyme czasie popadli zakonnicy klasztoru w. Onu-

frego w podejrzenie pod wzgldem prawowiernoci. Mianowicie

oskarono O. Witalisa Jandziskiego, kaznodziej tego klaszto-

ru, e gosi z ambony bdy dyzunickie. Oskarony uniewin-

ni si wprawdzie i na dowód swej prawowiernoci zoy kato-

lickie wyznanie wiary przed teatynem, ksidzem Trombetti,
rektorem kollegium papieskiego, zaoonego we Lwowie dla Ru-

sinów i Ormian. Mimo to jeszcze kilka lat póniej nie dowie-

rzano Stauropigii, bo w r. 1730 poleca „Propaganda" nun-

cyuszowi warszawskiemu, aby przy nowych wyborach „Starszych

braci stauropigialnych" nikogo nie zatwierdza, coby jakkol-

wiek pod wzgldem ortodoksyi budzi wtpliwo ]
).

3. W lady biskupów Innocentego Wincentego i Józefa

Szumlaskiego poszed wreszcie biskup ucki
;

Dyonizy abo-
krzycki. Z archimandryty owruckiego wyniesiony w r. 1695 no-

minacy królewsk do godnoci biskupa uckiego dyzunickie-

go nie móg abokrzycki otrzyma ani zatwierdzenia ani sakry

biskupiej od dyzunickiego metropolity kijowskiego, dlatego, e
bdc jeszcze w stanie wieckim dwa razy w zwizki maeskie
wstpowa i e jedna z on jego bya wdow, co w obu Ko-

cioach, wschodnim i zachodnim jest uwaane za przeszkod

kanoniczn do wice. Z tej okolicznoci skorzysta metropolita

unicki, Leon Zaski i przedstawi mu, e jeli dyzuni porzuci,

a przyjmie Uni wraz z dyecezy, Stolica Apostolska dan dy-

spens mu udzieli.

abokrzyckiemu podobaa si rada metropolity, zgosi si

do Stolicy Apostolskiej z gotowoci przystpienia do Unii, dy-

spens uzyska i otrzymawszy z rk metropolity Zaleskiego we
Wodzimierzu woyskim w r. 1701 wicenie biskupie, zoy
uroczysty akces do Unii tak za siebie, jak za dyecezy, liczc
5000 parafialnych cerkwi. Z dyecezy mia jednak nie mae do

pokonania trudnoci, nim si zgodzia na przystpienie do Unii.

Najzacitniejszego oporu, nie dajcego si niczem przeama, do-

zna od bractwa uckiego, równie potnego, jak lwowskie,

) Archiwum stauropigialne Lwowskie w fa-cykuach obejmujcych wiek

XVIII.



posiadajcego sw drukarni, ksigarni i szko i od kilku
monastorów, nie chccych adn miar od dyzunii odstpi.

Cerkwie parafialne zwolna abokrzyckiemu si podday i na Uni
si zgodziy x

).

Byo to wprawdzie w pierwszej chwili czysto zewntrzne

poczenie si z Uni, sdzc ze sposobu w jaki si dokonao i

i potrzeba byo duszego czasu i wytrwaej apostolskiej pracy,

aby za przystpieniem zewntrznem nastpio zjednoczenie du-

cha owych nowych Unitów z Kocioem rzymskim; ale stwier-

dzamy fakt, e po przyjciu Unii przez dyecezy uck znika

w granicach rzeczypospolity polskiej w pierwszych latach XVIII

wieku ostatnia dyecezya dyzunicka, chocia nieomal we wszyst-

kich dyecezyach unickich pozostali sporadycznie rozrzuceni dyz-

unici, osobliwie na Biaej Rusi, na Litwie w okolicy Sucka, na

Ukrainie w Smilaszczynie i w Bracawskiem. Utrzymyway
ich w odszczepiestwie niektóre monastery i bractwa, zwaszcza

wileskie w. Ducha i uckie. Razem jednak nie byo
ich wielu, moe ze wszystkiem kilkanacie tysicy. Dla szczu-

pej liczby wyznawców, upado te ku kocowi XVII wieku sa-

mo z siebie biskupstwo Mci sawskie (Mohilowskie), wskrze-

szone dla dyzunitów biaoruskich przez Wadysawa IV r. 1633.

Hierarchia unicka przedstawia si wic z pocztkiem XVIII
wieku jak nastpuje:

Metropolia Kijowska z rezydency metropolity

w Wilnie, arcybiskupstwa : Witebsko-Poockie i Smo-
leskie, biskupstwa: Brzesko-Wodzimierskie, Tu-
ro wsko-P is kie , B ezk o-Ch elm ski e, Ostrogsko-u-
ckie, Halicko - Lwowskie i Samborsko-Przemy-
s k i e , razem dziewi eparchij.

4. W sto kilkadziesit lat póniej, jake odmienny a bolesny

i smutny przedstawia widok tene sam Koció! Z dziewiciu

wymienionych dyecezyj zaledwo dwie: lwowska i przemy-
ska pod berem austryackiem pozostay w Unii, reszta nawet

z nazwiska nie istnieje, na gruzach ich rozpociera si dyz-

unia.

Jakime spotobem pótora wieku wystarczy mogo na zni-

l
) Stebelski, Ostatnie prace sir. 31 i 32.



szczeni prawie wszystkiego? Có sprawio, e ci Unici, którymi

cieszc si papie Urban VIII, woa: „O moi Ru sin i, przez
was ja Wschód spodziewam si nawróci" (O mei Ru-

theni! per vos Orientem me conversurum spero!), nietylko

Wschodu nie nawrócili, ale sami jeszcze od Kocioa odbiegli?!

Zadaniem niniejszej pracy naszej bdzie wytumaczy
wszechstronnie przyczyny tego zjawiska.

Ktokolwiek dotd po stronie katolickiej tego przedmiotu

dotyka, zwyk by jedyn przyczyn upadku Unii upatry-

wa i wskazywa w systematycznem przeladowaniu rzdu ro-

syjskiego i ogó czytelników zadowalnia si tern tumacze-

niem. Lecz nieco gbsze zastanowienie si nad przedmiotem i

uwaniejsze rozpatrzenie si tak w dziejach Kocioa powszech-

nego, jak w przeszoci Kocioa unickiego, nie pozwalaj zaspo-

koi si t jedn przyczyn upadku Kocioa, tyle kiedy obie-

cujcego.

Nie wytpio Kocioa trzechwiekowe, najokrutniejsze prze-

ladowanie cesarzy rzymskich — krew mczenników stawaa si
przeciwnie nasieniem nowych wyznawców; nie upad Koció
w Irlandyi pod obuchem niemniej okrutnego i krwawego, przez

trzy równie wieki trwajcego przeladowania protestanckiej An-
glii; to te trudno nam przypuci, aeby samo zewntrzne prze-

ladowanie, jakkolwiek okrutne i systematyczne, zdolne byo zni-

weczy prawie do szcztu tak wielk ga powszechnego Ko-

cioa, obejmujc okoo dwunastu milionów dusz, gdy-

by wewntrzne stosunki Unii cakiem byy zdrowe i gdyby
przeladowcy nie byli w niej znaleli dostatecznych ywioów,
dopomagajcych im do jej rozsadzenia.

Nie zapoznajemy bynajmniej dononoci intryg dyzunic-

kich przeciw Unii, ani te nie mylimy zmniejsza grozy prze-

ladowania rzdu rosyjskiego, dotd zreszt bardzo niedostate-

cznie w historycznych dzieach naszych przedstawionego; ale

sam podstp i przemoc zewntrzna nie byy wystarczajcymi

czynnikami do zdawienia Unii. Obok przyczyn zewntrznych
trzeba nam odszukiwa przyczyny wewntrzne, które zewntrz-

nym dzieo zniszczenia uatwiy i jeeli nie wicej, to pewno
niemniej od tamtych na upadek Unii wpyny.

I dlatego opowiadajc
t
w dalszym cigu pracy naszej na

podstawie pierwszorzdnych róde, tak drukowanych, jak niewy-
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danych dotd drukiem, wytrwae i prawdziwie zacite usiowa-

nia rzdu rosyjskiego w celu podkopania zrazu, a póniej zu-

penego wytpienia Unii, dajc obraz cigego, nieprzerwanego

od pocztku XVIII wirku, a do dni naszych szturmu do sza-

ców, w którym nieprzyjaciel wszelk posuguje si broni, nie

zaniedbamy pilnie wskazywa na to, jak zaczepieni tych sza-

ców bronili, jak do tej obrony przygotowani byli, ile w sa-

bej czsto z ich strony obronie, ich wasnej, ile obcej byo
winy.





KSIGA PIERWSZA.

UNIA

OD POCZTKU XVIII W. A DO TRZECIEGO ROZBIORU POLSKI.





ROZDZIA I.

Stosunek Piotra W- do Unii w Polsce-

(1705-1725).

1. Piotr Wielki wchodzi do Polski z wrogimi dla Unii zamiarami. — 2. Krwa-

wi- gwaty spenione przez Piotra W. na Bazylianach Polockich w cerkwi kate-

dralnej w. Zofii.—3. Stal opieka cesarza nad dyzunitami polskimi. — 4. Apo-

Btazya Cyryla 8zumlaskiego
;
administratora dyecezyi uckiej. — 5. Pomocnicy

Piotra W. w szerzeniu dyzunii a gnibieniu Unii w Polsce: Ignacy Kudakow-

ski, komisarz, rezydent w Mohilowie i knia Sylwester Czetwertyriski, wadyka
staraniem cesarza wieo wskrzeszonego biskupstwa Mohilowskiego.

I1- / aledwie trzy ostatnie dyecezye ruskie pod berem polskiem:

Lwowska, Przemyska i ucka z pocztkiem XVIII wieku

przystpiy do Unii, postanowia Rosya od wieków bacznie le-

dzca rozwój Kocioa ruskiego w Polsce, czsto najzgubniej na
oddziaywajca i zgbi duszy nienawidzca Unii. jeeli nie

zniweczy dopiero co dokonano dzieo, co mono jej przecho-

dzio, to przynajmniej zemci si na jego sprawcach i da uczu
polskim Unitom sw gbok ku nim nienawi. Podana do

tego sposobno nadarzya jej si, gdy Piotr W. w r. 1705 wkro-

czy w granice Rzeczypospolitej na czele silnej armii, jako

sprzymierzeniec Agusta II przeciw Szwedowi Karolowi XII i

pretendentowi do tronu, Stanisawowi Leszczyskiemu. I ducho-

wni i wieccy dostojnicy pastwa, a czonkowie rady jego przy-

pominali mu przed wyruszeniem na wypraw do Polski, jako

najwyszemu prawosawia protektorowi, obowizek pomszczenia
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na Unitach polskich ich ostatnich odstpstw. Dwa o tern wspó-
czesne mamy doniesienia: ówczesnego rektora klasztoru bazy-

liaskiego w Witebsku, ksidza Oleszewskiego i nieznanego nam
autora (prawdopodobnie kogo z ówczesnych Baz}'lianów pooe-
kich) dyaryusza spustoszenia klasztoru bazyliaskiego

w Poocku, pisanego równoczenie z wypadkami dla kardynaa
prefekta Propagandy rzymskiej 1

).

Ks. Oleszewski podaje mow miana przez jednego z dy-

gnitarzy do cesarza, zachcajc go do potpienia Unii, a któr,

jak sam w swym pamitniku wyranie dodaje, otrzyma od pe-

wnego porucznika woynianina, tajnego unity w subie cesar-

skiej. Mowa ta brzmi:

„Najjaniejszy Caru! Pan Bóg daje ci pogod i sawy na-

bycia i przysuenia si cerkwi, a to tym sposobem, e gdy se-

dem belli tam (w .Polsce) mie bdziesz, w Litwie i Polsce bar-

dzo atwo Unitów, którzy midzy Tob a Polakami i innemi

pastwy chrzecijaskiemi niezgod czyni, wyplenisz. Bo jedni

dobrowolnie do bahoczestyi, których Unici przymuszaj i cer-

kwie im odbieraj, wróc si; drudzy za bd musieli, bo si
Twojej, Caru potgi ba bd. Naostatek Caru... sami Polacy

potgi Twojej ba si bd, a zatem nietylko utwierdzenie pak-

tów Hadziackich atwo od nich otrzymasz, ale take wiele wa-
dyctw, które Unici trzymaj, do naszej przywróc si wiary...

Tak Caru, Hosudaru, tylko miej t intency i arliwo o bla-

hoczesty, aby Unitów przepleni".

a
) Relacy ks. Oleszewskiego, znajdujc si jeszcze przed kilkudziesiciu

laty w manuskrypcie w bibliotece ks. Bazylianów b :alskich pod Nr. 42 na 10

wiartkach papieru w oprawie koloru niebieskiego i majc na pierwszej karcie

dopisek:
wUsus Pancratii Pierucki" (ostatni prokurator prow. litewskiej, umar

w Warszawie, a wielki dobroczyca klasztoru Bialskiego) przepisa dosownie

ks. Pawe Szymaski, dziekan kap. chemskiej. Odpis ten mamy pod rk i da-

my pod nr. 2 w D o d a t k u do ksiki naszej.

Wspomniany za dyaryusz nosi tytu: „Diarium exciciii monasterii Polo-

censis Patrum Basilianorum cum S. R. E. unitorum patriti a Ser. Moscow. Du-
ce anno praesenti 1705 d. 11 et 12 julii" i przechowywany jest w archiwum Pro-

pagandy, dla której by pisany. Na Ru dosta si póniej w kopii przez pro-

ton, apost. ks. Bart. Ruspulusa, pod dat 1726 r. d. 18 lipca, sporzdzonej. Ks.

Szymaski znalaz go midzy papierami po ks. Sam. Nowickim. Niektóre ust-

py z niego przepisane mielimy take do uytku.
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Autor dyaryusza Poockiego nie przytacza wprawdzie tej

mowy, ale o niej nadmienia, wspomina nawet osob mówcy,

przypisujc j ówczesnemu administratorowi patryarchatu mo-

skiewskiego i myli si tylko, co do nazwiska jego, bo go nazy-

wa Paworskim, podczas gdy rzeczywiste administratora nazwi-

sko byo Jaworski (1702— 20). Podug relacyi dyaryusza episko-

pat rosyjski tylko pod tym warunkiem da Piotrowi bogo-

sawiestwo na wypraw zamierzon, e bdzie w Polsce tpi
Uni, na co te Piotr po chwilowym oporze si zgodzi. Autor

dyaryusza czerpa wiadomo swoj z opowiadania czterech dwo-

rzan cesarza, pochodzcych z Polski i tajnie Uni wyznajcych,

którzy przybywszy z wojskiem Piotra do Witebska, znaleli spo-

sobno przestrzerzenia tamtejszych Baz}dianów przed grocem
im i wszystkim Unitom niebezpieczestwem.

Potwierdzenie znajduj powysze doniesienia w caem za-

chowaniu si Piotra W. i naczelników armii jego podczas poby-

tu w Polsce. Faktem jest bowiem niezaprzeczonym, e cesarz i

wojsko jego od pierwszej chwili przekroczenia granic Polski nie-

przyjazne wzgldem Unii okazywali usposobienie i odz}^wali si

z pogrókami przeciw Unitom, chocia im ci osobicie najmniej-

szego do tego nie dawali powodu.

Gdy np. szlachta województwa witebskiego witaa carskie-

go feldmarszaka Borysa Szeremeta w Newu, pierwszem nad-

granicznem miecie polskiem, ten w cigu rozmowy z witajcy-

mi go nazwa Unitów sobakami, których w pie wyci trze-

ba. Ksidz Oleszewski wspomniawszy o tern, podaje osoby przy-

tomne powitaniu Szeremeta, które mu ów szczegó z wielk

o losy Unii obaw opowiaday. Gdy za tene Szeremet przyby

do Witebska i odwiedza cerkiew unick w. Ducha i monaster

Bazylianek, powtarza po dwa kro z westchnieniem do przeo-

onej klasztoru: „nie wiedajetie, szto sia z wami sta-

nie," a odchodzc: „Da wy niewinny niczewo, molitie
Boha! u

W podobny, co Szeremet sposób, odgraa si po jego

odejciu z Witebska Mienszikow, z towarzyszem swoim Szczuki-

nem. Naprzód w celi klasztornej ks. Oleszewskiego dysputowali

obaj z nim namitnie o prymacie Piotra w. i o pochodzeniu

Ducha w. Wród dysputy aja Mienszikow Unitów od herety-

ków i grozi, e ich wyrn kae, a Szczukiu powtarza po kil-

kakro do uszu ks. Oleszewskiego sowa: „wy ludi m ud ryje,
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da 1 u cl i e j z w o d i t i e, b n d i e wam bieda nie z a d o g o

(nie zadugo)." Odwiedzajc cerkiew razem z ks. Oleszewskini nie

móg si znowu Mienszików powstrzyma, aby mu nie powiedzie

nastpujcych grzecznoci: „Nu pro liii wy sobaki krów
bagoczistiwuju, prolietsai wasza sobaczaja krów,"
(przelalicie wy psy krew prawosawn, poleje si i wasza

krew psia) i drugi raz: „nie dogo was, nie dogo! kak
sobaki krów waszu budut piti."

Nawet proci onierze, wiedzc co si wici, pozyskani

gocinnem przez ludno przyjciem zdradzali niedobre zamiary

cesarza, powtarzajc zowrogie ze wspóczuciem sowa: „bieda
wam budiet!"

2. Pierwsz prób swej niepohamowanej nienawici do Unii

da Piotr W. przybywszy do Witebska, niszczc tame wszy-

stkie napotkane pamitki i wizerunek w. Jozafata Kunce-
wicza, arcybiskupa poockiego, przez dyzunitów w roku 1623

w Witebsku zamordowanego.

Wie o tern przerazia susznie duchowiestwo unickie

w Poocku, a w szczególnoci Bazylianów, majcych pod sw
stra w kociele katedralnym ciao witego. Nim przeto Piotr

W. do Poocka przyby zdoa, oddali je pod opiek monego
protektora swego, a przeciwnika Rosy i, ksicia Karola Radzi-

wia. Cesarz stan w Poocku dnia 30 czerwca v. s., a po-

dug nowego kalendarza 11 lipca r. 1705, i namioty swoje ro-

zwin w bliskoci klasztoru Bazyliaskiego i katedralnej cerkwi

w. Zofii. Szlachta naleca do stronnictwa saskiego wyprawia

mu w czasie jego kilkodniowego w tern miecie pobytu suty

bankiet. Po tym bankiecie, okoo wieczora, Piotr jeszcze nie wy-

trzewiony cakiem poszed ze swoj wit do cerkwi katedral-

nej, celem obejrzenia jej, jak si póniej tumaczy. Krótko przed

wejciem cesarza do wityni skoczyli zakonnicy w chórze

piew godzin kanonicznych (wieczerni) i zaczli si rozchodzi

do swoich cel klasztornych. W kociele znajdowali si w chwili

przybycia Piotra tylko ks. Konst. Zajczkowski (Zajkowski) wi-

kary, ks. Jakób Knyszewicz regens kapeli i brat posugujcy

Melecyusz Kondratowicz, zakrystyan, odpiewujc litaai o w.
Jozafacie przed otarzem witego. Do tych trzech nadbiego

niebawem dwóch, którzy z kurytarza klasztornego, spostrzegy

cesarza do cerkwi wchodzcego, co prdzej wrócili si do niej,

aby go powita: ks. Teofan Kolbieczyski, dotychczasowy kaz-
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nodzieja poocki, ale ju majcy przeznaczenie co Wilna i na-

wieo do klasztoru polockiego przybyy ks. Lawren-

iy Rooial >wski. Spotkali go przy wielkim otarzu, zagldaj-

cego do puszki w cyboryum. Ks. Kolbieczyski chcia do niego

przemówi, moe aby mu zwróci uwag na niewaciwo na-

ruszenia cyboryum; ale Piotr wymówiwszy sowa: „pono to-

wo," odwróci si od niego ido Bowa go nie dopuci. Zaszed

mu tedy ks. Kolbieczyski z drugiej strony otarza drog w tym

samym celu, ale znów tylko usysza gniewnie wymówione so-

wo: „pono"! Przez dwa razy powtórzone sowo: „pono"
chcia pewno cesarz wytumaczy rozrzucenie po otarzu pewnej

czci komunikantów przy otwieraniu puszki 1
). Gdy Piotr od

wielkiego otarza odszed, towarzyszya mu jedna cz zakonni-

ków, podczas gdy druga t, j. ks. Jakób Kuyszewicz i nadbiegy

tymczasem brat posugujcy Józef Ankudowicz pokazywali ko-

ció kilku czonkom wity carskiej, przeciwn stron wityni
zwiedzajcym.

Obchodzc cerkiew przybliy si Piotr do otarza w c Jo-

zafata, a oparszy si na mensie, wpatrywa si w obraz wi-
tego i wre>zcie zapyta ksidza Zajczkowskiego: .,czyj to

obraz?" Ten odpowiedzia: „Bt. Jozafata!" — „Kakoj on wia-

tyj?" pyta dalej cesarz. „Swiaszczenno muczennik," odrzek ks.

Zajczkowski. r Kto jego muczy?" — „Witebszczanie!" — „Szczo

to za lud?" pyta wci Piotr „Szlachta i mieszczanie"! — nKa-

koj wiery?" podpytuje jeszcze ksidza Piotr W.
Jak na to ks. Zajczkowski cesarzowi da odpowied, pisa-

rze nie równo nam o tern donosz.

Micha Kojaowicz powiada w owej historyi Unii, e ks.

Zajczkowski (alias Zajkowski) odrzek zagadniony przez cara

pytaniem: „Kakoj w i ery?" — „Tej samej, co Wasza
heretyckiej i bezbonej 1

' 2
).

Ks. Oleszewski za w manuskrypcie przez nas wspomnia-

nym i misyonarz pewien referujcy z Moskwy do Rzymu o tych

wypadkach na podstawie tego, co sysza z ust ówczesnego re-

ktora kolegium jezuickiego w Poocku, ks. Chrystofora osiew-

*) O. Gapin, B. Josaphat, Archevque dc Polock, Poitiers, 1874, tom II,

strona 130, powtpiewa o naruszeniu puszki z komunikantami, nic przypuszcza-

jc takiego barbarzystwa.

-i Litowskaja Cerkpwnaja Unia, Petersburg 1S59, tom II, str. 242.

Dzieje; Kocioa unickiego. T. I. 3



18

skiego, twierdz, e ks. Zajczkowski odpowowiedzia: „schyz-
matycy Twego obrzdku" 1

).

Co do nas nie wahamy si na chwil da pierwszestwo

wiadectwu ostatniemu, raz e M. Kojaowicz jest pisarzem

stronniczym, powtóre e odpowied woona przez niego w usta

ks. Zajczkowskiego sama w sobie jest nieprawdopodobn, bo

nieprzyzwoit w najwyszym stopniu, po trzecie, e ks. Oleszew-

ski i ks. osiewski, jako wspóczeni wypadkowi mogli lepiej

o szczegóach jego wiedzie, anieli Kojaowicz piszcy o wy-

padku na podstawie cesarskiego memoryau, o którym niej b-
dzie mowa.

Ks. Oleszewski, który zna szczegóy zajcia od naocznych

wiadków: brata zakonnego Ankudowicza i od onierzy ro-

syjskich, dodaje jeszcze szczegó wany i bardzo naturalny.

Gdy Piotr W. zapyta: „Kakoj wiery?" Ks. Zajczkowski Za-

jczkowski zamilk i dugo mówi nie chcia. Dopiero gdy Mien-

szikow przyskoczy do niego i gwatownie na odpowied nale-

ga: „skai, kakoj wiery?" (powiesz, jakiej wiary?) mia da
wzwy wzmiankowan odpowied, która cesarza tak wzburzya,

e woajc: „to my tyrani" zmieszanego zakonnika w twarz

uderzy, o ziemi powali, trzcin bi po gowie, wreszcie szpad

nos i uszy poobciDa, a potem z cerkwi wynie i powiesi go

kaza.

Widzc to przytomni tej strasznej scenie ksia, Kolbie-

czyski i Roniatowski, poczli w obawie o swój los z cerkwi

uchodzi, ale ju przy drzwiach kto ze wity carskiej za paszcz

uchwyciwszy Kolbieczyskiego, przed cesarza do otarza w. Jo-

zafata zaprowadzi. Piotr W. stawi mu pytanie, czyby by ka-

znodziej, a gdy ten pytanie potwierdzi, przytrzymawszy go

wraz z Mienszikowem za wosy, szabl gow mu uci.

Ju po spenieniu tych okruciestw, dowiedzia si dopiero

superior O. Jakób Kizikowski o tem, co w cerkwi zaszo, a nim

nadbieg, wita cesarska naladujc przykad swego pana, por-

baa paaszami ks. Jakóba Knyszewicza i brata Józefa Ankudo-

wicza. Ostatni przywalony ciaem ks. Knyszewicza, aczkolwiek

strasznie by poraniony, uszed jednak mierci. Piotr W. spot-

ka si z superiorem, zdajcym do cerkwi u furty klasztornej.

Spostrzegszy go superior, upad przed nim na kolana i bagal-

]
) Theincr, Monuraents historiue- de Russie, Rom 1859, str. 412.
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nie woa}: „Cara najjaniejszy! Panie miociwy! Co my winni,

e gniew swój wywierasz na nas zakonników?" Za odpowied,

pchn go cesarz szpada, krzyczc: „Suczyj synu, budiet i tiebie!"

Potem kaza go zwiza i do swego mieszkania zanie. Przez

cala noc sycha byo jki w mieszkaniu cesarskim. Na drugi

dzie rano by ks. Kizikowski trupem. Ciaa zamordowanych

zakonników kaza cesarz spali i popioy ich w rzek Dwin
wrzuci, aby ich nie czczono, jako relikwij mczeskich.

Inni zakonnicy klasztoru poockiego zostali przez odac-
two brutalnie sponiewierani, nadto trzymano ich przez kilka

miesicy pod stra, zabrano i zupiono klasztor i cerkiew i za-

mieniono j na magazyn wojskowy, odgraajc si, e tak

wszystkim Unitom bdzie x
).

W opowiadaniu naszem trzymalimy si przewanie refe-

ratu ks. Oleszewskiego, który, zdaje si suy za ródo ksidzu

tebelskiemu. Z Oleszewskim zgadza si kronika klaszto-
ru poockiego, pisana po acinie, z której ks. Szymaski
Pawe, praat katedry chemskiej, ustpy odnone wypisa, a któ-

re mamy pod rk 2
). To samo trzeba powiedzie o dyaryu-

szu rzymskim, w manuskrypcie w archiwum Propagandy

rzymskiej przechowywanym.

Fakt zatem, potwierdzony przez tylu powanych wiad-

ków, mogcych najdokadniej o prawdzie wiedzie, nie moe
podlega adnej wtpliwoci 3

).

Pisarze te rosyjscy nie mogc faktu zaprzeczy, przyzna-

j go wprawdzie, ale ca ile monoci win zrzucaj na Bazy-

lianów poockich. Obwiniaj ich bowiem, e cesarza naleycie

nie uczcili, gdy do cerkwi katedralnej wchodzi; e w pocze-

') Porównaj k<. Stebelskiego, Chronologia, Lwów 1866, str. 263—26Ó i

„Specirnen Ecclesiae ru'henicae u
, ks. Kulczyskiego, wydanie 2-gie paryskie r.

1869, Btr. XVI i 136.

2
)
Kronikarz klasztorny tak podaje rozwow cesarza z ks. Zajczkowskim:

J /.to eto za Ikona? u—„B. Jozafata Muczenika!" — „Muczenika?" — „A kto jego

omuczyl?"- „Syzmatycy w Witebsku!"— „Kak, Kak? a Kakije syzmatycy?" To

mówic, rzuci si car na ks. Zajczkowskiego, i t. d.

3
)
Ks. Oleszewski przywodzi jeszcze jako z'ródlo swych wiadomoci jakie-

go misjonarza aciskiego, który w czasie rzezi by w Polocku, a zaraz po niej

jadc na misy do Persyi, wstpi do Witebska (w 5 dni po rzezi) i w klasztorze

bazyliaskim mieszka.
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uiu z Sapieycami (stronnikami Sapiehy) spiskowali ze Stani-

sawem Leszczyskim przeciw Augustowi II, sasowi, a wic i

przeciw Piotrowi, jako sprzymierzecowi Augusta, donoszc stro-

nie przeciwnej o ruchach wojsk moskiewskich; e przeladowali

dyzunitów poockich i wreszcie, e odpowiedzi na zapyta-

nie o obrazie w. Jozafata do ostatecznoci doprowadzili cesa-

rza, tak i tene w pierwszem uniesieniu gniewu nie wiedzia,

co robi 1
).

Co do pierwszego zarzutu czynionego Bazylianom, niema

on podstawy, gdy cesarz wchodzc niespodzianie do cerkwi nie

móg mie pretensyi by przyjmowanym przez zakonników od-

powiednio do swej godnoci.

Drugiego i trzeciego zarzutu nie popieraj adnym dowo-

dem; polega on te tylko na skargach dyzunitów poockich,

zwaszcza archimandryty dyzunickiego klasztoru poockiego, wy-

toczonych przed Piotra W. na Bazylianów. Ten archimandryta

zosta na drugi dzie po tem co si stao w katedrze poockiej,

po czci skutkiem jego skarg, na rozkaz cesarza przez ouie-

rzy jego powieszony. Wiadomo o tem mamy z notatek ks.

Szymaskiego.

ile wreszcie susznie ostatni zarzut Bazylianom poockim

jest czyniony, staralimy si ju w powyszem opowiadaniu na-

szem, opartem na ks. Oleszewskim, na kronice klasztoru pooc-

kiego i dyaryuszu rzymskim wywieci.
Rzeczywistym i jedynym powodem okruciestw cesarza

w Poocku bya gboka nienawi jego do Unii i tych, których

uwaa za gówne Unii filary: Bazylianów i biskupów unickich.

Ten powód przyznaje mimowoli dyzunicki autor historyi

Unii na Liiwie, Micha Kojaowicz, kiedy pisze: „Piotr nienawi-

dzi z caej duszy wszystkich Uniatów... i podanem bezwt-

pienia byo mu, mie jaki zrczny pozór, aby si z tymi nie-

spokojnymi ludmi (Bazylianami poockimi) rozprawi" 2
). Pozór

znalaz si, gdy zakonnik Zajczkowski nazwa Witebszczan,

i
) Banty»z Kamieski], 1. c. str. 150; Kojaowicz, „Litowskaja Cerkownaja

Unija", Petersburg 1859, w tomie II, str. 242.

2
j Kojaowicz, 1. c. „Piotr woznienawidiel wsieju duezoju wsiech Unijatów..

Bez wsiakawo somnienja (wtpliwoci) Pietra eateno byo imiet' bagowidnyj

predog, cztoby razdieatsia z etyini bezpokojnymi liudmi. Predog etot skoro

predtawilsia. Odnady Petr. I.... woszel w cerkow.
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morderców w. Jozafata, schyzmatykami bezbonymi. Cesarz

wzi to do siebie i puci wodz, swemu gniewowi, tern bar-

dziejj ócz tego zostawa pod wieem wraeniem oszczerstw

przez dyzunickiego archimandryt ua Bazylianów poockich,

jako rzekomych przeladowców prawosawia i spiskowców z par-

y;! Leszczyskiego.

Dnia drugiego po zamordowaniu zakonników, rozwayw-

szy swój czyn. Pi^tr zaniepokoi si nieco. Zada spowiednika,

aby si wyspowiada i tak wobec Jezuitów poockich, u których

przyj zaproszenie na uczt, jak póniej wobec wicekanclerza

pastwa i inuych dostojników narodu polskiego w Tyko ci-

ii i c w miesicu padzierniku tego roku udawa skruszonego,

aujcego szczerze swego zapomnienia si na miejscu witem;
zapewnia, e poszed do cerkwi bez zej myli, lecz celem obej-

rzenia jej; e zakonnicy wywoali jego gniew, nazywajc go he-

retykiem, e nie byby jednak si zapomnia, gdyby by w sta-

nie zupenie trzewym, e gotów da zakonowi wszelk saty-

sfakcy 1
).

Inaczej przecie odzywa si do szerszej publicznoci, do

Europy, w me mory ale, który ogosi z Wilna pod dniem

11 (28) lipca. W tym memoryale nie przyznaje si osobicie do

adnej winy, o okruciestwach przez siebie lub w swojem imieniu

popenionych przez wit swoj milczy i jako jedynych wino-

wajców zakonników wystawia. Oto brzmienie memoryau w prze-

kadzie polskim:

„Chocia jego carskiemu Wieliczestwu, od Jego Generaów
na zimowych kwaterach w Poocku bdcych, dostatecznie do-

niesiono, w jaki sposób duchowni uniccy bezustannie maj taj-

n korespondency z nieprzyjaciómi Szwedami i Sapieycami
i niebezpieczne zamiary wzgldem wojsk carskiego Wieliczestwa,

o czem oni dostateczne dowody przez przejte ich pisma i prze-

l
) Theincr, Monument historiues de Russie str. 398 i 412: Nuncjatura

warszawska donoszc do Rzymu o zajciu polockim, przytacza tu tumaczenie

Piotra w nastpujcych Blowach: „qui (religiosi) me in responso ad nacsitum

inoum, ((iii.-uaiu >. Josaphato vulnera, quae apparebant in capite, afflisisset,

haereticum indigitaverunt dicendo: „cmod haeretici tales ut ego*. Niestety nic do-

daje, jak inni o tej odpowiedzi wtenczas w Polsce mówili. Oszczdzaa ona wic

widocznie Piotra, bo bya to chwila, w której ukadaa si z nim o wolno wy-

znania dla katolików w jego imperium i w której si po trochu udzono nadzie-

j jego konwersyi do katolicyzmu.
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strogi od yczliwych maj; lecz i jawnie w swoich kazaniach

(a osobliwie jeden z nich, byy poddany JCW., mnich i odstp-

ca wiary), zawsze podburzali naród WKs. Litewskiego przeciwko

wojskom JCW. i do skrytego ich zwalczania, uywajc przytern

bardzo obelywych wyrazów jawnie na najdostojniejsze osoby,

jak JCW. i JKM., króla polskiego Augusta. Atoli JCWielicze-

stwo gardzc tak ich niegodziwoci i znoszc j wielkomylnie

nie kaza im nic zego czyni. Lecz gdy zdarzyo si JCWieli-

czestwu przechodzi koo ich kocioa, tudzie pragnc widzie

ich ceremonie, wszed z niektóremi znakomitemi osobami swego

dworu, wtedy pomienieni bezbonicy nietylko JWieliczestwo nie

przyjli z nalenym honorem, ale owszem z wszelk zniewag,

jakiej nietylko taki monarcha, lecz i prosty godzien szacunku

(czowiek) nie mógby znie. Albowiem gdy jego Wieliczestwo

pragnc widzie ich obrzdy, chcia wej do presbiteryum

(w otar) tego kocioa, to oni poczli nieprzyzwoitymi wyrazami

mówi: e nie godzi si tam jemu wej, jako wrogowi wiaiy.

To jednak Carskie Wieliczestwo w swojej askawoci zniós i

nic nie odpowiadajc, wyszed; a przystpiwszy do jednego wi-

cej nad inne ozdobionego obrazu, pyta ich, czyj to jest obraz?

Na to ci niegodziwcy z urganiem odpowiedzieli, e to jest obraz

mczennika ich Jozafata, którego wasi jednowiercy heretycy,

Bogoodstpcy, mordercy jak i Wy zamordowali. Za takie

szkaradne blunierstwo rozgniewawszy si, kaza Jego Carskie

Wieliczestwo znajdujcym si przy nim ludziom", uj owych

blunierców i przekonanych zdrajców i zaprowadzi pod stra
dla osdzenia, a sam oddali si od tych Bogu obrzydych. Ci

za widzc naszych ma liczb, zaczli tym jego Carskiego Wie-

liczestwa ludziom opiera si i krzycze o pomoc, tak e jeszcze

inni sudzy klasztoru przybyli od nich z broni, chcc ich od-

bi. W tym oporze niektórych ludzi Jego Wieliczestwa ranili,

za co ci rozgniewawszy si zaczli tych zoczyców bez braku r-
ba tak, e czterej z nich mimo woli Carskiego Wieliczestwa ra-

nieni miertelnie pomarli i uniknli zasuonej podug sdu ha-

niebnej kary mierci. Potem za jako JCWieliczestwa byy pod-

dany i zdrajca i apostata, a co gorsza podegacz narodu, jak

wyej powiedziano, osdzony na mier i dla przykadu innym
jawnie, jako zoczyca powieszony. — Oto jest rzetelne wyja-

nienie tego wypadku, które niech suy kademu do wiadomo-
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ci, aby potwarcy nie mogli togo inaczej rozgasza z uszczerb-

kiem JCarskiego Wieliczestwa wysokiej sprawiedliwoci i przy-

s kiego z Rzeczpospolit postpowania. Co dla wikszej

wiary wasn moj rk i pieczci podpisano i do druku po-

da kazano.—Uczyniono w Wilnie r. 1705." J

)

1 wizionych i pod stra wojska trzymanych nieprawnie

zakonników poockich wypuci Piotr W. na wolno na nalega-

nie nuncyusza warszawskiego i wielkiego kanclerza litewskiego

dopiero w miesicu grudniu r. 1705 2
), ale ani zabranego ma-

jtku im nie zwróci, ani samego klasztoru nie odda. Zakonni-

cy musieli jeszcze okoo piciu lat, tuajc si gdzieindziej, schro-

nienia dla siebie szuka.

O. Wawrzyniec Kaparski, mianowany superyorem pooc-

kiego klasztoru w miejsce zamordowanego O. Kizikowskiego,

donoszc papieowi Klemensowi XI w r. 1710 o smutnym sta-

nie swego klasztoru, powiada, e jeszcze w chwili, w której do

papiea pisze, klasztor w rku wojsk rosyjskich si znajduje,

a koció katedralny od piciu lat bez naboestwa nietylko z po-

wodu profanacyi, lecz take z powodu, e wojsko rosyjskie za-

mienio go na magazyn, zupenie spustoszyo, zabrao sprzty

cerkiewne i rozpdzio zakonników.

Z tego listu O. Kaparskiego dowiadujemy si, e los po-

dobny do klasztoru poockiego w. Zofii spotka od wojsk Piotra

W. kilka innych monasterów unickich bazybaskich na Litwie

i Biaej Rusi, jak: klasztor eski poocki, archimandry pooc-

k, hobobryski, uszatyski, sudziowski, czerstwiatyski, bere-

zowski i inne, których nazwisk O. Kaparski nie pamita. Mie-

szkacy tych klasztorów, jedni w gb Rosyi uprowadzeni, dru-

dzy odarci przez cesarskie wojsko ze wszystkiego i nie pewni

ycia po lasach niedostpnych schronienia szukali. Nawet wiec-

*) Bantyez Kaniienskij, Istoriczeskoje Izwiestic o woznikszej w Polszie

Unii, Moskwa 1805, Btr. 156, w uwadze. — Sara od siebie Bantysz Kamieski

tylko tyli' powiada: „W miesicu lipcu zdarzyo si Imperatorowi Piotrowi I,

by" w miecie Poockn. Tameczni zakonnicy klasztoru unickiego zorzeczeniem

swojem przeciwko temu monarsze, znoszeniem sic z nieprzyjaciómi ruskimi i pod-

burzaniem narodu przeciwko wojskom rosyjskim tyle go obrazili, e nie uni-

knli zasuonej kary". Potem przytacza memorya cesarza na potwierdzenie

swych stów.

a
) Theiner 1. c Btr. 401.
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kie. parafialne duchowiestwo miejscami wojsko z parafii wyp-
dzao i wypdzonych parane dyzunickim oddawao popom J

.

Czy i te drugie klasztory bazyliaskie, albo parochowie

cerkwi unickich cignli na siebie zemst Piotra W. za to, e
mu czci nalenej nie okazali, e go schyzmatyckiem ajali, albo

z nieprzyjaciómi jego spiskowali? Cesarz nie wyda o tern me-

moryau, a pisarze rosyjscy o tern milc?.! Dla nas s te prze-

ladowani?, wybornym komentarzem do rzezi poockiej i do wspo-

mnianego memoryau Piotra W.
Wymowniej one mówi, anieli wszystko inne, e powodem

do zncania si nad poockimi i inn}*mi klasztorami bazylia-

skimi, bya nienawi Unii i tych, na których Unia w Pol-

sce przedewszystkiem staa. Staa ona gównie na Bazylianach,

nastpnie na biskupach ruskich, dlatego obok Bazylianów rozka-

zuje Piotr W. wojsku swojemu biskupów unickich chwyta i

w gb Rosyi wywozi, Xie tai tego nawet M. Kojaowicz 2
),

kiedy pisze w swej historyi Unii: .

ne Piotr nienawidzc Unii

z caej duszy po zajciu wielu dzieraw polskich rozkaza swe-

mu wojsku chwyta biskupów unickich." Metropolicie Leonowi

Zaleskiemu odgraa si Piotr W., e cesarzem nie bdzie, jeli

go nie powiesi 3
). Metropolita wiedzc o tern, ukrywa si

wmiejscach, nie atwo szpiegom przystpnych, a nie czujc si

mimo to w granicach Rzeczypospolitej bezpiecznym, szuka schro-

nienia w cesarstwie niemieckiem, gdzie tak dugo pozosta, do-

póki si nie przekona, e niebezpieczestwo mino. Ale to y-
cie koczujce, poczone z niewygodami i z trwog mierteln o los

swój. wpyno niekorzystnie nasta zdrowia metropolity i krót-

ko po powrocie z w}Tgnania umar roku 1708, w dziedzicznej

majtnoci swej ET w i lnie na Woyniu, skd dopiero w r. 1711,

gdy wojska rosyjskie z kraju ustpiy, ciao jego do katedry

wodzimierskiej przeniesione zostao 4
).

*) Turgeniew, Hiatorica Russiae Monumenta, Pctropoli, 1841; tom II.

nr. 132.

2
) Kojaowicz, Litowskaja Cerkównaja Unija, tom II. str. 24:J: „Piotr wo-

znienawidiel wsieju duszoju wsiech Unijatów i zanimaja swoimi wojskami mno-
gija oblasti Polszi, dal ruskim prikazanie" „lowit unijaekich hierarchów.

3
) „Non ego Car, nisi suspendam eum", mia cesarz na uczcie jednej wy-

razi si. wypytujc si ucztujcych z sob o miejsce pobytu metropolity (Diar.

rom. exid. monast. Polocj.
4

)
Ks. Stebelski, Ostatnie prace. str. 22 i „Chronologia" ks. Stebelskiego.

wylanie lwowskie, str. 267.



Inni biskupi ruscy nie uchodzili wprawdzie za granic,

na oczy nic pokazywali si cesarzowi, znajc jego za-

miary wzgldem siebie i ukrywali si w bezpiecznych miej-

scach kraju. Obok metropolity zaleao Piotrowi szczegól-

nie na biskupie uckim, Dyonizym abokrzyckim, dlatego, e
aboktzycki w r. 1701 porzuci dyzuni i wraz z dyecezy
przyj unie. ledzono go na wszystkie strony, a wreszcie

zdradzony przez wasnego synowca popad w rce agentów ce-

sarskich w r. L709. Wród urgowisk i osobistych zniewag, za-

wieziono pojmanego naprzód do Kijowa, a std po niejakim

czasie do Moskwy.

Goszono, e nie wzgldy religijne, lecz znoszenie si abo-
krzyckiego ze Szwredem byo powodem do jego pojmania i wy-

wiezienia z kraju i powoywano si na listy jakie, rzekomo r-
k jogo pisane, które z obozu szwedzkiego dostay si w posia-

danie Piotra.

Czy w rzeczy samej listy jakie istniay, wiadczce prze-

ciw abokrzyckiemu. wtpimy bardzo po tern, comy wyej
o powodach chwytania i wywoenia z Polski biskupów ruskich

powiedzieli. Biskupi nie zwykli si byli zajmowa polityk,

a nadto zaraz po wejciu wojsk rosyjskich w granice Rzeczy-

pospolitej kazano ich chwyta i wgb Rosyi wywozi.

Uwizionego w Moskwie biskupa uckiego skaza Piotr na

najnisze posugi domowe i adnemi instaneyami, wnoszonemi

do siebie za dostojnym winiem, aby go na wolno puci,

ubaga si nie pozwoli. W. marszaek koronny Woowicz, spra-

wujc od króla poselstwo do cesarza, do nóg mu upad i o to

uwolnienie prosi. Daremnie! Biskup pozosta winiem a do

mierci swojej t. j. a do r. 1715 1
).

Skargi bractw i czerców dyzunickich, pozostaych w nie-

wielkiej liczbie w Polsce w prowineyach wschodnich, po zjedno-

czeniu si wszystkich dyecezyj ruskich z Kocioem rzymskim,

na mniemany ucisk Unitów, którymi Piotr od wstpienia z woj-

skami swojemi na ziemi polsk by zarzucany, przyczyni}^ si
niezawodnie w niemaym stopniu do tych przeladowa. Win na

nie zrzuca wyranie Kojaowicz, kiedy pisze: „Litewsko - Ruscy

4
) P. Zdunowie/,, Theatrum, str. 8. „Chronologia" k*. Stebelskiego, wyd.

%
gie, str. ?GG i Turgeniew, Historica Bassiae Monum. II, nr. 132.
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prawosawni bardzo nabrali ducha (z chwil wejcia Piotra do

Polski): oywia si znowu ich ufno w Rosy i zarzucili wa-
dze rosyjskie sweini skargami i probami o opiek" 1

).

Kiedy tak Unici polscy na pastw dyzunii rzuceni byli,

szukali przez kilka lat napróno skdkolwiek pomocy. Dopiero

na ich kilkakrotne przedstawienia w Rzymie uj si za nimi

papie Klemens XI. W kilku listach, pisanych w tym przed-

miocie w cigu r. 1710 i 1711 do Augusta II, wylicza papie

wszystkie wzwy wzmiankowane krzywdy, wyrzdzone przez

wojska cesarskie Unitom, ich cerkwiom i monasterom i wzywa
króla, aeby spiesznie i energicznie powcign zacieko prze-

ladowcz i zada od Rosyi wynagrodzenia szkód, jakie zwasz-

cza cerkiew katedralna pooeka i tamtejszy klasztor bazyliaski

od wojsk cesarskich poniós. W kocu czyni papie suszn uwa-

g królowi: czy w takich warunkach nie doznaje od swego

sprzymierzeca wicej szkody anieli pomocy 2
)?

3. Król August w nieatwem znajdowa si pooeniu. Obo-

wizek wdzicznoci wzgldem Piotra, za pomoc przeciw Szwe-

dowi i Stanisawowi Leszczyskiemu, nie pozwala mu tak sta-

nowczo w obronie pokrzywdzonych wystpi, jakby by powi-

nien, jako ich monarcha. Ogldnie bardzo odzywajc si do Pio-

tra, zaledwie uzyska od niego przyzwolenie w poowie r. 1711

na ustanowienie k o m i s y i , któraby zaalenia Unitów rozpozna-

a. O ile wiemy, nie przyniosa ta komisya Unitom adnego po-

ytku i w smutnem ich pooeniu nic nie polepszya. Sam król

piszc do papiea w miesicu padzierniku 1711 r., wyraa swo-

je zdziwienie, e dotd nie widzi dziaalnoci komisyi, cho me-

tropolicie Jerzemu Winnickiemu da penomocnictwo do rozpo-

czcia indagacyi, wespó z komisarzami rosyjskimi. Póniej nic

ju o tej komisyi nie syszymy, a tern mniej o nagrodzeniu Uni-

tom jakiejkolwiek szkody 3
).

!) Kojalowicz, 1. c. str. 243: „Litewsko-ruskijeprawoslawnye ocze obodri-

li: owieila snowa ich nadieda na Rossiju i -oni zasypali ruskoje prawitelstwo

swoimi aobami i probami o zastupniczestwie".

2
)
Monumenta bistorica Poloniae wydane przez Tbeinera nie maj tej ko-

respondeneyi. Znalelimy j natomiast w Archiwum ks. Czartoryskich w Kra-

kowie w woluminach pod tyt.: „Akta duchowne za Augusta II" tom. I, nr. 79 i

86; tom. II, nr. 10.

3
) Theiner, „Monumenta Poloniae" hist. IV, str. 00.
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lin mniej opieki doznaj Unici od rzdu polskiego, który

zreszt mia wówczas inne kopoty na gowie, tern gorliwiej

krzta sic Piotr okoo zgalwanizowauia obumierajcej i gasn-
cej w Polsce dyzunii i okoo wzniecenia w niej nowego ycia.

Z kilkolet niego w Polsce pobytu i z wiadomoci od dyz-

unitów litewskich i ruskich odbieranych przekona si dostate-

cznie, e dyzunia w Polsce bya na wymarciu. Ostatnie dyzuni-

ckie biskupstwo mcislawskie, czyli mohylowskie, samo z sie-

bie jeszcze w XVII wieku upado, dla zbyt maej liczby dyece-

zyan. Na Biaej Rusi, na Litwie, na Ukrainie byo jeszcze ra-

zem moe kilkanacie tysicy dyzunitów; w innych wicej za-

chodnich dyecezyach ruskich utrzyma si ten i ów klasztor dyz-

unicki, albo te bractwo tego wyznania, ale nie trudno byo
przewidzie, e ta niewielka gromadka, zwaszcza gdy jej bdzie
niedostawao naczelnika duchownego, z czasem coraz wicej
zmniejsza si bdzie, a wreszcie cakiem w Unii stopnieje. Te-

go postanowi Piotr, mylami swojemi gbiej w przyszo
patrzcy, nie dopuci. Dowiadczenie lat ostatnich pouczyo go
o cieniu ywioów dyzunickich w Polsce ku Rosyi i e te y-
wioy mog kiedy dla nastpców jego na tronie bardzo by
przydatne. Kto wie, czy ju wówczas nie roiy si po gowie je-

go plany anneksyi Litwy i ruskich prowincyj? Obiera si wic
protektorem dyzunitów polskich, nietylko na czas swego w Pol-

sce pobytu, ale i po ustpieniu z jej granic.

W styczniu 1710 r. wysya na proby litewskich klaszto-

rów dyzunickich swego komisarza w osobie stolnika, Bogusawa
Sypniewskiego, do Mohylowa na rezydency, aby w jego imie-

niu stawa w obronie dyzunitów biaoruskich, co miao znaczy,

aby przeszkadza konwersyi dyzunitów na Uni i aby kad ta-

k konwersy wystawia wobec niego i wobec rzdu polskiego,

jako gwat sumieniu ich przez Unitów zadany 1
).

Nastpnie wkada na rezydenta swego w Warszawie
obowizek, aeby mia baczne oko na wszelkie krzywdy dyz-

unitów polskich, aby w tym celu utrzymywa w rónych stro-

nach Polski agentów, którzyby go niezwocznie o kadym wy-
padku zaszym uwiadamiali, aby o kadym wypadku donosi
dworowi swojemu i stotowne czyni przedstawienia dworowi pol-

skiemu 2
).

J
) Bantysz Kamienskij, 1. c. str. 159.

*) M. Kojalowicz, I. c. tom II, str. 243.
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Jak sumiennie rezydenci rosyjscy w Polsce z tego polece-

nia si wywizywali, bdziemy mieli nieraz sposobno przeko-

na si o tern w dalszym cigu opowiadania naszego. Niebawem

stali si oni gówn spryn wszystkich intryg dyzunitów pol-

skich i nietylko przyzwyczajali ich w kadej potrzebie oglda
si na Rosy i w niej zbawienia dla siebie szuka, ale zaostrzali

coraz bardziej nienawi midzy nimi a Unitami i szerzyli w za-

straszajcy sposób propagand prawosawn. Owoce ich wpywu
prdko si pokazay. Ju metropolita Jerzy Winnicki, nastpca

Zaleskiego skary si w licie do podkanclerza w maju 1712 r.,

e w ostatnich czasach liczne apostazye od Unii do dyzunii na

na Litwie zaszy l
). Podejrzenie byo do naturalne, e spraw-

cami tych apostazyj w pierwszej linii byli agenci rosyjscy, nie

szczdzcy pienidzy i obietnic.

Piotrowi nie byo dosy takiego ubezpieczenia dyzunii w Pol-

sce. Przypomina on sobie traktat andruszowski, zamienio-

ny na traktat wieczysty, w r. 1686 za Jana III i Iwana Ale-

ksiejewicza i siostry jego Zofii, dajcy Rosyi obok korzyci te-

rytoryalnych na Ukrainie 2
) take korzyci pod wzgldem ko-

cielnym. Pod ostatnim wzgldem orzeka on bowiem, jak na-

stpuje:

„Umówilimy i postanowilimy: e W. Hosudar J. K. Wie-

Hczestwo cerkwiom Boym y episkopom: uckiemu, halickiemu,

przemylskiemu, lwowskiemu, biaoruskiemu y przy nich mona-

styrom, archymandryoni wileskiej, miskiej, poockiej, orsza-

skiej y inszym ihumestwom, bractwom, w których znajdowao

si i teraz znajduje si zaywanie bahoczestywej graeco-ruskiej

religii y wszystkim tam mieszkajcym ludziom w Koronie Pol-

V Archiwum ks. Czartoryskich: „Akta duchowne za Augusta II, tom II,

nr. 58 dok.

2
) Fryderyk Biisching tak opisuje w geografii Królestwa Polskiego ustp-

stwa przez Polsk w traktacie wieczystym Rosyi uczynione: „Carowi Mosk. r.

1686, d. 6 maja oddana wszystka Ukraina za Dnieprem z osadami: Poita-

wa, Perewoloczna, Percjaslaw, Mirhorod, ubny, Pryluki, Hadziacz, Ostroek,

Baturyn, Niyn a do Putywla. A przed Dnieprem: Kijów, Pieczary,

Trypol, Stajki, Wasilków i wszystkie grunta midzy rzeczkami Stulni i Irpe-

ni na 5 mil, zachodni tedy brzeg Dniepru od ujcia Irpeni nad Kijowem a do

Stajek i dalej w dó na mil do Moskwy naley. W dole nad Dnieprem zosta-

y przy Polsce: Rzyszczów, Trechtymirów, Kaniów, Moszna, Sokolnica, Czcr-

k:isy, Borowica, Busin, Krylów, Czehryn, a do Tasminy rzeki".
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skiej y W. Ks. Litewskiem w teje wierze zostajcym adnego
ucinienia nie czyni i czyni nie kae do wiary rzymskiej i do

Unii przymuszania: y byd to nie ma, ale wedug dawnych

praw we wszelakich swobodach y wolnociach cerkiewnych b-
dzie zachowywa. A gdyby y za teraniejszym Kijowa w stron

Ich Car. Wlstwa odejciem, episkopom wyej pomienionym w Ko-

ronie Polskiej y W. Ks. Litewskiem przebywajcym, podug du-

chownego ich obrzduy zwyczaju przyj bogosawiestwo, albo

powicenie od metropolity kijowskiego przyszo, tedy to niko-

mu z nich na lasce J. K. Wlstwa szkodzi niema, wzajem Ich

Car. Wlstwa ludziom i religii rzymskiej w pastwach Ich Car.

Wlstwa, zwaszcza w teraniejszych odeszych stronach od Wiel.

Hosudarów Ich Car. Wlstwa w adnej mierze niema by bez-

prawie czynione y do inszej wiary przymuszenie"... *).

Traktat ten nie mia jednake dotd zatwierdzenia sejmo-

wego i dlatego ze mierci Jana III straci moc obowizujc.
By mu wic moc prawn w Polsce zapewni, stara si usilnie

Piotr, gdy w r. 1710 zebra si sejm w Warszawie, eby Stany

Rzeczypospolitej traktat wieczysty zatwierdziy. Stao si zado
yczeniu jego, ale z dodatkiem „salva integritate Religionis s

Roman catholicae utriusue ritus latini et graeci, juxta statum

et conditionem, in quo nunc Bunt." 2
). Prz3Ttoczoue zastrzeenie

sejmu byo koniecznie potrzebne, gdy stosunki kocielne dyz-

unii w Polsce od r. 16S6 do r. 1710 znacznie si zmieniy.

Z wymienionych wyej w traktacie wieczystym
piciu dyecezyj dyzunickich nie pozostaa ju ani jedna w gra-

nicach Rzeczypospolitej po r. 1702. Cztery poczyy si dobro-

wolnie z Kocioem rzymskim, pita mohylowska (mcisawTska)

dla braku dostatecznej liczby owieczek sama upada i do pooc-

kiego arcybiskupstwa przyczona zostaa 3
). Przeto te traktat

') „Yolumina Lcgum", Petersburg 1860, tom VI, str. 77.

2
)
Theincr, Monumenta Poloniac historica, tom IV, cz II, str. 14Ó.

3
)
August II, dal wprawdzie, zdaje ai na pocztku 1699 r. Honoratowi

Serafinowi Polchowekiemu, dyzanicie, dyplom na bisknpstwo mohylowskie, ale

w sierpniu tego samego roku nominacye swoj odwoa, jako uzyska-

na podstpnie ad sinistram intormationem Cancelariae, Pockowskiego sdownie

pozwa kaza o zwrot dyplomu, subreptitie otrzymanego, a dyecezy mohy-

lowska arcybiskupowi poockiemu, Bialozorowi, przyzna i na nowo zatwierdzi,

motywujc swój wyrok tern, e arcybiskupi pooccy otrzymali od Jana III pra-
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wieczysty nie w innem znaczeniu móg przez stany by za-

twierdzony, jeno z uwzgldnieniem faktycznego w r. 1710 sta-

nu cerkwi dyzunickiej w Polsce i nic innego stany Rzeczypo-

spolitej Piotrowi gwarantowa nie mogy, jak e pozostali

w Polsce dyzunici do zmiany religii przemoc nie bd przymu-

szani i e im bdzie wolno znosi si z metropolit kijowskim

W grancie nie byo potrzeba osobnego na to porczenia, bo t
swobod mieli zawsze dyzunici polscy i ani jej rzd polski im
nie ukróca, ani te przemoc do opuszczenia swego wyznania

ich nie zmusza. Kto nie chcia, nie potrzebowa dyzunii porzu-

ca i adne za to ze strony rzdu polskiego przeladowanie ni-

gdy go nie spotykao. Nieraz moe byy nawracania dyzunitów

do Unii zbyt powierzchowne, zewntrzne, ale zawsze byy wolne

od gwatów zewntrznych ze strony rzdu. To wszystko nie

byo tajnem Piotrowi W.; wiedzia e sejm warszawski nie móg
mu porcza bytu biskupstw, które ju wówczas nie istniay,

zatwierdzajc traktat wieczysty i e nie potrzebowa mu osobno

rczy za wolno i swobod religijn pozostaych dyzunitów,

poniewa Polska ze zbytniej tolerancyi religijnej syna—mimo
to zaleao mu na zatwierdzeniu traktatu, poniewa chcia mie
dla siebie i nastpców swoich pozór prawny do opiekowania si

dyzunitami polskimi, albo raczej do mieszania si do wewntrz-

nych spraw polskich.

Jako odtd to osobliwie ma swoich staych rez}'dentów

i agentów wPolsce, którzy z urzdu w imieniu jego praw, swo-

body i bezpieczestwa dyzunitów pilnuj, przed kadym osób

prywatnych gwatem w obron ich bior, kad dobrowoln

konwersy dyzuuity, jako gwat sumienia wystawiaj, a jemu

daj okazy do skarenia si na dworze polskim na ucisk jed-

nowierców swoich, przeciwny ostatniemu traktatowi zawartemu

z Polsk. To samo powtarza si za nastpców jego, a do ostat-

niego rozbioru Polski.

4. Pierwsza sposobno do skorzystania z prawa opieki nad

dyzuni w Polsce, nabytego rzekomo przez traktat wieczysty,

zatwierdzony na sejmie Warszawskim r. 1710, nadarzya si Pio-

trowi W. krótko po sejmie. Po uprowadzeniu do niewoli w gb
Rosyi biskupa uckiego, Dyonizego abokrzyckiego i daremnem

wo do episkopji biaoruskiej (mobylowskiej). Por. „Archiwum ks. Czartory-

skich* 74S, tom III, cz I, karta 218.
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upominaniu si o jego wydanie przez nuncyusza apostolskiego,

króla Augusta !I i stany Rzeczypospolitej, powierzono zarzd

osieroconej dyecezyi bazylianowi, zostajcemu w Unii Ks. Cyry-

lowi Szumlanskiemu. Tymczasem w cigu roku 1710 nadchodzi

Piotr W. do ucka i pod wpywem jego, a po czci moe i pod

wpywem tamtejszego Bractwa, zacitego w dyzunii, Cy-

ryl Szumlaski odpada od Unii, a zasaniajc si wyborem na

biskupa uckiego przez jak gromad dyzunitów woyskich,

ufny w protekcy potnego cesarza, jedzie bez wiedzy króla pol-

skiego do Kijowa, bierze tame z rk dyzunickiego metropolity

wicenie biskupie i wróciwszy do ucka przywaszcza sobie ju-

rysdykcy biskupi nad ca dyecezy. Król na przedstawienia

metropolity Jerzego Winnickiego i papiea Klemensa XI uni-

wersaem, wydanym dnia 17 padziernika r. 1711, zakazuje mu
wykonywa wadz biskupi nad dyecezy i dyecezyanom zabra-

nia uznawa kogo innego zwierzchnikiem swoim dyecezyalnym

krom tego, którego im papie przyle. Piotr W. upatruje w tym

uniwersale królewskim pogwacenie traktatu wieczystego, za-

twierdzonego przez stany Rzeczypospolitej w Warszawie, a w szcze-

gólnoci § 9 tego traktatu, gdzie mowa o tem: „e episkopi uc-

ki, halicki i t. d. adnego ucinienia i ani do wiary rzymskiej,

ani do Unii przymuszenia mie nie bd i e im wolno bdzie

bra powicenie od metropolity kijowskiego"; owiadcza, e wa-
nie na mocy tego traktatu Szumlaski wicenie biskupie wzi
w Kijowie i wyraa nadziej, e król krzywd Szumlanskiemu

i dyzunitom wyrzdzon wynagrodzi i do rzdów dyecezyi wró-

ci mu pozwoli (d. 19 lutego r. 1712) x
).

Na takie wywody wyprowadzane z traktatu wieczystego

nie byo odpowiedzi i dlatego król August bardzo susznie nie-

tylko yczeniu Piotra W., aby Szumlanskiemu wolno byo ster

dyecezyi uckiej obj, zado nie uczyni, ale na hramot jego

nic mu nie odpisa, jak to wyranie Bantysz Kamieski po-

wiadcza.

Szumlaski za przekonawszy si, e w Polsce utrzyma
si nie zdoa, poszed do Rosyi i otrzyma od cesarza wady-
ctwo Perejasawskie 2

).

') liantysz ICamionskij, ). c. str. 159— 162. Hiamota cesarza znajduje si

tam dosownie.

-) Archiwom Ks. Czartoryskich: „Akta duchowne za Augusta II", tom
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5. Piotr "W. cho upokorzony nieodebraniem odpowiedzi od

Augusta II na swój list, nie pozwoli si zbi z toru. Nie odzy-

wa si wprawdzie potem przez kilka lat do Agusta w sprawie

swych jednowierców, ale nie przesta bynajmniej zajmowa si

ich losem najtroskliwiej. A do koca panowania swego odbiera

skargi po skargach od dyzunitów polskich, na nieznony ucisk

Rzymian i Unitów i podobne w tej materyi referaty od swych

rezydentów w Polsce. Ksika Bantysza Kamieskiego pena jest

tych skarg.

Najruchliwszym pod tym wzgldem by perewodczyk czyli

tumacz ambasad}^ rosyjskiej w Warszawie, Ignac}^ Rudakowski.

W uznaniu zasug jego prosz dyzunici polscy pod dniem 1 mar-

ca roku 1721 kanclerza pastwa rosj^jskiego, hr. Goo wina, aby

go posun do rangi komisarza i rezydenta mohylowskiego, aby

mieszkajc w Mohylowie bliej nich by i spieszniej i skutecz-

niej pomaga im móg. Jako wnet Rudakowski (r. 1722) tego

zaszczytu si doczeka; naprzód otrzyma z Petersburga rozkaz,

aby litewskie i biaoruskie kolonie dyzunickie objecha, na miej-

scu potrzeby ich zbada, a potem stale osiad w Mohylowie. Do-

dano mu nadto do rady i pomocy dyzunickiego mnicha, Justy-

na Rudziskiego. Na nowem stanowisku pozosta Rudakowski,

a do mierci Piotra W., to suc rad i pomoc dyzunitom,

zwaszcza biaoruskim przeciw Unitom, to zbierajc pilnie wia-

domoci o kadym, najmuiejszym zatargu dyzunitów z ka-

tolikami, o kadym swawolnym akcie osób prywatnych przeciw

dyzunitom, cerkwiom dyzunickim lub monasterom ich i staran-

nie donoszc o tern wszystkiem panu swojemu.

Nie mniej gorliwym protektorem i propagatorem dyzunii

na Biaej Rusi i Litwie w imieniu i pod oson cesarza by od

r. 1720 knia Sylwester Czetwertyski. Ten Sylwester Czetwer-

tyski, potomek starej ruskiej rodziny, osiadej od wieków na

Woyniu, czowiek namitny i niesychanie chciwy wadzy i zna-

czenia, sam jeden ze wszystkich czonków wielkiej rodziny swo-

jej, ju wówczas katolickiej - aciskiej, pozosta upornie w dy-

zunii i odda si w sub cesarsk. W pierwszych latach XVIII

wieku pojecha do Moskwy i wzi wicenie na biskupa

II nr. 13. 20, 36 i 58 i „Monuracnta Poloniae hist." Theinera, tom IV, str,

GO i 01.
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smoleskiego, chcc jako taki rozcign jurysdykcy swoj
na dy z unitów, zamieszkaych na Biaej Rusi i Litwie, a pozba-

wionych pod on czas wasnego biskupa. Nie osiad jednak

w Smolesku. Czy mu moe duszno byo pod cesarza berem?

Nie wiemy! Przyby natomiast w r. 1707 do Mohylowa, a prze-

lkszy si czy to nadejcia Szwedów, czy protestacyi rzdu
polskiego, nie uznajcego osobnej dyzunickiej mohylowskiej dye-

cezyi, po trzech miesicach pobytu wyniós si std i osiad na

czas pewien w dziedzicznym majtku swoim na Woyniu,

w Czetwertni. Z tego miejsca przecie ledzi bacznie upa-

dek dyzunii, a rozwój Unii w Polsce i patrza z przeraeniem

na to, jak mimo wszystkie starania agentów liczba cerkwi dy-

zunickich raczej si zmniejszaa, anieli powikszaa. To spo-

strzeenie utwierdzio go w przekonaniu, e innego ratunku dla

dyzunii w Polsce niema, jak ustanowienie staego miejscowego

dla nich biskupa i to na Biaej Rusi w Mohylowie, gdzie naj-

wicej zwolenników dyzunii. Takie przekonanie wyrobio si i

w Petersburgu; by moe, i za wpywem i insynuacy kniazia

Sylwestra. Od roku bowiem 1713 czyni i ponawia rzd rosyjski

na dworze polskim kroki o zatwierdzenie Sylwestra Czetwerty-

skiego, episkopem mohylowskim. Król August ociga si przez

kilka lat z zatwierdzeniem, tern wicej, e dyplomem z r. 1699

uzna jedynie prawowitym biskupem mohylowskim arcybiskupa

poockiego.

Zniecierpliwiony dug zwok Czetwertyski, uprzedza za-

twierdzenie królewskie i w pocztkach roku 1720 jawnie wy-

stpuje jako biskup mohylowski. W tym charakterze pozwala

sobie nawet dnia 1 kwietnia r. 1720 wysa wielki memorya do

cesarza z rónemi skargami na ucisk prawosawia w Polsce, po-

dajc w nim zarazem rodki, jakichby uy naleao dla zapo-

bieenia mu na przyszo. Knia nie liczy si bardzo z praw-

d w memoryale swoim. Kto ma jakie takie pojcie o rzdzie

polskim XVIII wieku, ten odrazu dostrzee, i knia albo prze-

sadza, albo wprost nieprawd mówi. A ju pretensye i zuchwa-o kniazia wobec rzdu polskiego granic nie znaj. Memorya
jego zaczyna si np. od sów: „Nie zdarza si podobne pod so-
cem ucinienie, jakiego od wieków dawnych rozszerzona stara

grecko - rosyjska wiara w krajach korony polskiej i W. Ks. Li-

tewskiego od dawna niesusznie doznaje." Jako przykad tego

niesychanego ucinienia przytacza na pierwszem miejscu po-

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 3
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wrót do Unii ostatnich trzech dyecezyj ruskich: lwowskiej, prze-

myskiej i uckiej.

Jakimi gwatami to nawrócenie si dokonao, opowiedzie-

limy przy innej sposobnoci; powtarza tu tego ni bdziemy-

Nie zada on sobie w ogóle pracy, aby jakikolwiek wypadek
mniemanego gwatu dowodami poprze. Memoryau wic jego

na seryo bra nie moemy. W ogóle czyni on wraenie, e
w oczach kniazia kade nawrócenie si jakiegokolwiek dyzunity

do Unii uchodzio za gwat sumienia ze strony Unitów lub a-
cinników. Std te oburza si na ustaw sejmu r. 1716 zabra-

niajc surowo apostazyi od kocioa aciskiego lub od Unii do

herezyi lub dyzunii, i da, aby ta ustawa bya zniesiona i aby

dyzunici z wyznawcami Kocioa katolickiego pod wzgldem praw

politycznych byli zrównani. Chce nawet dla siebie, mimo e go

dotd rzd polski biskupem mohylowskim nie uzna, krzesa

w senacie, którego biskupi uniccy nie mieli; chce dla ducho-

wiestwa dyzunickiego zwolnienia od podatków i wszelkich ci-

arów publicznych; chce aby w ekonomiach królewskich, w któ-

rych dyzunici przewaaj, ekonomami byli tylko oni i aby te

wszystkie przywileje na najbliszym sejmie dyzunitom przez

stany Rrzeczypospolitej zapewnione byy.
Poniewa w tene czas przyby do Moskwy w poselstwie

od dworu polskiego Chomentowski, wojewoda mazowiecki, sko-

rzysta cesarz z tej okazyi i nietylko ustnie nagada mu duo
o ucisku dyzunitów w Polsce, ale jeszcze wrczy mu od siebie

list do króla w tyme przedmiocie, wyliczajc w nim wszystkie

cerkwie, które w ostatnich latach do Unii przeszy, a które, zda-

niem jego, gwatem do tego zmuszone byy. Prócz tego posa
królowi przez swego ambasadora w Warszawie, ks. Dogoruko-

wa, memorya kniazia Sylwestra Czetwertyskiego; poleci am-

basadorowi, aby si domaga zatwierdzenia przez Sejm swobód

religijnych dyzunitom, aby wymóg komisy, któraby zaalenia

w memoryale wyuszczone zbadaa i przywilej królewski dla

Czetwertyskiego na wadyctwo mohylowskie wyjednaa.

Wzgldy polityczne przemogy tym razem na dworze polskim.

Przywilejem wydanym w listopadzie r. 1720 wskrzesi król

biskupstwo mohylowskie, uzna Czetwertyskiego bisku-

pem mohylowskim, zapewni dyzunitom spokojne uywanie swo-

bód, dawniejszemi konstytucyami zagwarantowanych, nietykal-
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no ich archimandryi, klasztorów, bractw, cerkwi parafialnych

wraz z ich majtkami i wreszcie wszystkim urzdom krajowym

zaleci, aby si do tego przywileju cile zastosoway 1
).

Pomimo uzyskania tak wielkich korzyci nie uspokoili si

dyzunici polscy. Rzd polski w czci sam temu by winien, e
cierpia wród nich znanych wichrzycieli , których urzdo-

wem zadaniem byo mci wod. Rudakowski. majcy wy-

czn misy referowania do Petersburga o krzywdach dyzuni-

tów, korzysta z najmniejszego wybryku osób prywatnych prze-

ciw nim i donosi o wszystkiem swemu dworowi, aby duszy
czas milczc nie wyda si opieszaym, strojc kady wypadek

w barwy przeraajce. Grdy mu si nikt dobrowolnie ze skarg

na Unitów nie zgasza, sam do tego pobudza i namawia. D o

Brzecia Litewskiego zjeda np. i nakania mieszczan,

aby mu „aob u podali, e s przymuszani do Unii. Otrzy-

mawszy t aob, czy z ni od siebie inn na arcybi-

skupa poockiego, na G-odebskiego, biskupa piskiego

i Rupniewskiego, biskupa uckiego i wysya j do ambasadora

rosyjskiego w Warszawie i do nuncyusza 2
). Nuncyusz papieski

zakomunikowa biskupom oskaronym skargi na nich odebrane,

celem dojcia prawdy.

Ostatnie skargi Rudakowskiego popar take Czetwerty-

ski, wadyka Mohylowski. w licie do cesarza. List jego zdecy-

dowa cesarza, e znowu przerwa milczenie i odezwa si do

Augusta dnia 2 maja r. 1722 z pogrók, e jeeli król nie po-

wcignie gnbicieli prawosawia, tedy on sam pomsty na nich

poszuka. W szczególnoci da komisyi dla zbadania suszno-

ci skarg pokrzywdzonych. Ambasadorowi swemu poleci, aby

tej sprawy na najbliszym sejmie przypilnowa, a Rudakowskie-

mu kaza objeda Bia Ru i Litw, aby na miejscu zbiera

dowody i z nimi przed komisy. któr król August wyznaczy

si stawi 3
).

J
) Bantysz Kamienskij, I. c. od str. 163 do 194." Przywilej Augusta II znaj-

duje si tame na stronie 199.

2
)
L. c. str. 195, zarzuca biskupowi Godebskiemu, e przymusi do Unii:

monaster bracki w Pisku, cerkiew parafialn w. Teodora tame, w okolicy

Piska monastery Kupiatycki i Nowodworski i 20,000 (?) dusz w powiecie

Piskim.
3
) L. c. str. 204 i nastp.
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Piotr Wielki popad w taki gniew przeciw Unitom, a-
cinnikoin i rzdowi polskiemu, wskutek niekoczcych si skarg

Rudakowskiego i wadyki Czetwertyskiego, e a w Rzymie

u Stolicy Apostolskiej szuka pomocy przeciwko mniemanym
polskim gnbicielom dyzunii (r. 1722 1

). Czy mu Stolica Apo-

stolska odpowiedziaa co na jego kwerele, nie wiemy.

Król August tymczasem wezwa, skutkiem listu Piotra i

memoryau, jaki mu wrczyli ihumeni klasztorów Piskiego i Ku-

piatyckiego, biskupa Piskiego przed sd swój, zgani mu nieumiar-

kowan gorliwo i do oddania dyzunitom dwóch wspomnianych

klasztorów zniewoli. Za to tern bardziej stanowczo i z tern wik-
sz godnoci odpisa Piotrowi W. na jego list z 2 maja. Owiad-
cza mu, e Polska dopeniaa zawsze wiernie traktatów midzy-
narodowych, e podobnie i on przez cay czas rzdów swoich

rzetelnie wykonywa traktat wieczysty, e w tym celu da tak

W. hetm. Litewskiemu, jak starostwom Litewskim zalecenie, ae-

by nigdzie nie dopuszczali krzywdy dyzunitów, e nigdy ukara
nie zaniedba przekonanych w tej mierze o winie, jak tego no-

wy da dowód na biskupie piskim, e jednak krom wypadku
piskiego o adnym innym z pomidzy wspomnianych w licie

cesarskim nie wie, e mu nikt z poddanych jego si nie skary
i dlatego nie widzi potrzeby ustanawiania danej przez cesa-

rza komisyi i przypuszczania do niej komisarza zagraniczne-

go (Rudakowskiego), tembardziej, e kto si pokrzywdzonym

czuje, ma otwart drog prawa. komisyi wymaganej przez

cesarza dodaje jeszcze bardzo susznie, e jak sam nie roci pre-

tensyi do utrzymywania w Moskwie swego komisarza dla do-

chodzenia krzywd, spotyka tam mogcych wspówyznawców
jego, aeby unikn okazyi do nieprzyjemnych z ssiedniem pa-
stwem zatargów, tak te we wasnym kraju zagranicznego ko-

misarza cierpie nie moe 2
).

Odpowied Augusta II moe midzy innemi suy za do-

wód, jak rzadko i mao uzasadnionemi byy te wszystkie skargi

i ale na ucisk dyzunii w Polsce, które tak czsto przez cay
nieomal cig panowania Piotr W. agenci jego przed nim wyta-

czaj i z któremi znowu Piotr na dworze polskim si odzywa.

Za rzeczywist krzywd, której jednak nigdy rzd polski

!) L. c. str. 212—217.
2

) L. c. str. 222—224 i str. 249—252.



nie wyrzdzaj, lecz chyba osoba prywatna, wiecka czy ducho-

wna ze le zrozumianej gorliwoci, zawsze spotyka ze strony

rzdu zasuona kara krzywdziciela, ilekro ta krzywda do ko-

gnicyi jego dochodzia. W systemie rzdu polskiego nie leao
gnbienie jakiegokolwiek wyznania religijnego, a wic i dyz-

unii. Nie miaa dyzunia w Polsce, wraz z dysydentami w wieku

Will peni, praw politycznych na równi z katolikami, ale

gdzie wówczas inaczej byo w caej Europie; czy nie stokro

gorsze byy w tej mierze stosunki w Rosyi i krajach niekato-

lickich, e tylko wspomnimy Angli i Szwecy? Albo czy
w praktyce lepiej jest po dzi dzie czy to w Rosyi, czy

w krajach niekatolickich, pomimo liberalnych na papierze ustaw?

e za niekiedy zdarzay si prywatne wybryki ze strony ka-

tolickiej przeciw innowiercom, pytamy znów, czy ich nie byo
po stronie innowierców, a w szczególnoci po stronie dyzunitów

i czy po jednej i po drugiej stronie byy do uniknienia, gdy
agenci i intryganci niezgod i nienawi z urzdu midzy Uni-

tami a dyzunitami siali i utrzymywali?

Ale i o tern nie zapominajmy, e tych wybryków ze stro-

ny katolickiej i unickiej mniej daleko byo, anieliby na pierwszy

rzut z referatów agentów i z memoryaów cesarza wnosi mo-

na. Napomknlimy ju na innem miejscu i powtarzamy to tu-

taj, e ci agenci kade nawrócenie dyzunitów do Unii wysta-

wiaj jako akt gwatu i krzywdy prawosawiu wyrzdzonej, bez

wzgldu na to, jakim sposobem kto si nawróci. e bez wpy-
wu moralnego, bez pouczania, bez misyi i t. p. rodków takie

nawracania, zwaszcza w wikszej liczbie, si nie odbyway, to

rzecz naturalna; ale ju taki wpyw nie mia aski w oczach

Rosyi, ju on w jej wyobraeniach za gwat i ucisk niezno-

ny uchodzi, dlatego e Piotrowi w interesie politycznym pa-
stwa jego zaleao bardzo na tern, aby liczba dyzunitów w Pol-

sce nietylko si nie zmniejszya, lecz aby rosa i aby si tern

samem pomnaaa liczba zwolenników i przyjació Rosyi. Ta by-

a myl przewodnia Piotra, gdy si narzuca na opiekuna i pro-

tektora dyzunii w Polsce i t myl rzdzili si wszyscy na-

stpcy jego do koca wieku XVIII, nie wypuszczajc z rki

odziedziczonego po Piotrze protektoratu nad dyzunitami pol-

skimi.



ROZDZIA II.

Synod Zamojski,

(1720).

1. Dlaczego w historyi upadku Uuii mowa o syuodzie Zamojskim? Streszczenie

ustaw synodu. — 2. Odmiany w liturgii przez synod Zamojski i pod jego wpy-
wem zaprowadzone, i okolicznoci które te odmiany wywoay. — 3. Godzi-

wo reform liturgicznych synodu Zamojskiego i pynce z nich dla Unii ko-

rzyci.

D ziwnem na pierwszy rzut oka moe si wydawa, e
w historyi upadku Unii chcemy mówi o synodzie

Zamojskim. A jednak w oczach naszych nie podpa-

da wtpliwoci, e naley mu si w tej historyi osobne miej-

sce. Wiadom bowiem jest rzecz, jakim kamieniem obrazy by
i jest synod Zamojski ze swemi ustawami, nawet dla niejedne-

go kapana unickiego. Wród duchowiestwa galicyjsko - ruskie-

skiego zwaszcza odzywa i odzywa si nieraz zarzut, e synod

Zamojski w ustawach rytualnych odstpi od ducha Kocioa
wschodniego, e obrzdek ruski skazi i zaciszczy, a czynic

to, pomost rzuci Rusinom do acinizmu i tern samem Unii za-

szkodzi a
).

Niemniej znan jest rzecz, z jak zaciekoci uderzano

*) „O obrzdach grecko- unickich", przez ksidza tego obrzdku. Lwów
r. 1862.
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zawsze w Rosyi na ten synod i reformy jego liturgiczne, ilekro

razy sfery tamtejsze podnosiy spraw unick.

ile zatem reformy liturgiczne synodu Zamojskiego, susz-

nie czy niesusznie, w to chwilowo nie wchodzimy, pewne umy-

sy synodu i do samej Unii zniechciy, a Rosyi bro do rki

przeciw niej poday, o tyle milczeniem pomin synodu Zamoj-

kiego w historyi upadku Unii nie moemy.
Te kilka sów niech tymczasem wystarczy na wytumacze-

nie, dla czego na tern miejscu o synodzie Zamojskim mówi
zamierzylimy. Póniejsze wypadki historyczne, z którymi w dal-

szym cigu opowiadania naszego si spotkamy, oka zreszt le-

piej, anieliby sowa nasze zdoay, suszno naszego zdania.

Po ustpieniu Szwedów i Rosyan z granic Polski, cieszy

si kraj wzgldnie do dugim pokojem. Z pierwszych te za-

raz lat przywróconego pokoju korzystaj biskupi ruscy, aby po

przystpieniu do Unii ostatnich trzech dyecezyj, ca cerkiew

swoj gruntownej podda reformie, naduycia, jakie z czasem

do niej, a zwaszcza do dyecezyj wieo z dyzunii nawróconych

si wkrady, energicznie usun i przez wewntrzn reform sa-

m Uni wzmocni i przeciw ponownemu odpadniciu ubezpie-

czy. W tym celu ówczesny metropolita ruski Leon Kiszka

(1714 — 1729) porozumiawszy si z drugimi biskupami ruskimi

ju od r. 1715 stara sie w Rzymie o pozwolenie Stolicy Apo-

stolskiej na odbycie synodu prowincyonalnego. W licie, pisa-

nym w tym przedmiocie do papiea Benedykta XIII, a umiesz-

czonym na wstpie wydania dekretów synodu Zamojskiego, sam

Leon Kiszka tak okrela zadanie synodu: „Hoc in oper pluri-

morum conciliorum acta, fides et canones reserantur ad repel-

lendos abusus, ad confirmandos mores, ac praesertim ad colla-

bentes nonnullos reparandos ritus, caeremonias, disciplinas, quae

sacramentorum mundiciem, altarium decus et sacrarum solemni-

tatum concernunt hierarchiam". Papie Klemens XI da dane
zezwolenie ju w r. 1716, naznaczajc przewodniczcym na syno-

dzie swego nuncyu*,za w Polsce Hieronima Grimaldiego, arcybi-

skupa in p. inf., i zobowizujc wszystkich praatów Kocioa
ruskiego, uprawnionych do uczestniczenia w synodzie, aby w nim

udzia wzili. Miejscem zamierzonego synodu miao by miasto

Lwów. I aby nie zbywao na czasie potrzebym do naleytego

przygotowania si do synodu, postanowiono, e si odbdzie do-

piero w r. 1720. W ostatniej chwili, kiedy ju synod mia si
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zebra, trzeba byo w miejsce Lwowa inne miasto sobie upa-

trzy, poniewa we Lwowie podonczas zaraliwa jaka grasowa-

a choroba i wielka panowaa miertelno. Na zaproszenie or-

dynata Zamojskiego zdecydowano si na miasto Zamo.
Otwarcie synodu przypado w dzie 26 sierpnia. Sesyj pu-

blicznych, odby synod trzy, ostatni 17 wrzenia. Wszystkie

trzy odbyy si w ruskim kociele parafialnym Opieki Najw.
Maryi Panny. "W synodzie wzili udzia prócz nuncyusza papie-

skiego, wszyscy biskupi ruscy, omiu opatów i 126 ksiy ni-

szych wieckich i zakonnych.

Pierwsze dwie sesye publiczne zeszy na formalno-

ciach.

Po przemowie nuncyusza zagajajcej synod, odczytano de-

kret soboru Trydenckiego o obowizku rezydencyi pasterzy we
wasnych dyecezyach i parafiach; czonkowie synodu zoyli wy-

znanie wiary przepisane przez papiea Urbana VIII dla Kocio-

a wschodniego a uwzgldniajce szczegóowo i z naciskiem ar-

tykuy: o pochodzeniu Ducha w., o chlebie, jako materyi do

konsekracyi Najw. Sakramentu, o czycu, o ogldaniu Boga
przez bogosawionych w niebie (de visione beatifica) i o pry-

macie biskupów rzymskich. Wreszcie odczytano „bull Unigeni-

tus", potpiajc bdy jansenistowskie.

Na trzeciej dopiero sesyi przystpiono do ogosze-

nia ustaw reformatorskich. Ustawy te uwzgldniaj wszystkie

waniejsze strony ycia kocielnego, religijnego, gówniejsze obo-

wizki pojedynczych stopni hierarchii kocielnej ruskiej. Naj-

pierw przypomina w nich synod wszystkim beneficyatom wy-
szych i niszych stopni, wszystkim nauczycielom i tym, którzy

o stopnie akademickie si staraj, e przed objciem beneficyum

lub urzdu nauczycielskiego i przed wziciem stopnia akademic-

kiego winni zoy wyznanie wiary podug formuy, przez pa-

piea Urbana VIII przepisanej. Przy tej sposobnoci upomina

dusz pasterzy, aby ludu pieczy swej powierzonego nie zostawiali

w niewiadomoci fundamentalnych prawd wiary, lecz tene lud

tak w niedziele i wita, jak przy innych sposobnociach o praw-

dach zbawienia i obowizkach jego chrzecijaskich pouczali;

w przeciwnym razie grozi im karami pieninemi, a nawet su-

spens od beneficyum. Dla uatwienia im tego wanego zada-

nia przyobiecuje synod ogosi w najkrótszym czasie kate-

chizm wikszy dla uytku parochów, a mniejszy dla lu-
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du, któr to obietnic synod speni, ogaszajc ju w r. 1722

w Supralu w oficynie klasztoru Bazyliaskiego katechizm,

z instrukcy pastoraln dla parochów, pod tytuem: „Sobranije

pripadkow kratkoje i duchownym osobom potrebnoje" l
).

Nastpnie przechodzi do administracyi Sakramentów w.
i zwróciwszy uwag na wano i potrzeb pilnego szafarstwa

tajemnic witych, zabrania na przyszo sprawowa sakramen-

ta w. podug innych zwyczajów i rytuaów, jak podug rytuau,

który metropolita po skoczonym synodzie w imieniu episkopa-

tu ogosi, za pozwoleniem i zatwierdzeniem Stolicy Apostolskiej.

Uprzedza jednak ju w czci majcy si wyda rytua i usta-

nawia niektóre reguy, podug których zaraz po ogoszeniu de-

kretów synodu pojedyncze sakramenta w caym Kociele ru-

skim maj si sprawowa.

I tak rozpoczynajc od Chrztu w., zabrania odtd we

formie sakramentu, po wymówieniu pojedynczych Osób Trójcy

Przenajwitszej, dodawa: „Amen", aeby takie przedzielanie

osób Boych nie naprowadzao na faszyw myl, e si do

tajemnicy Trójcy, wprowadza trzy samoistne natury Boe i pot-

pia wszystkie obrzdy i zwyczaje samowolnie i lekkomylnie przez

niektórych ksiy przy administracyi tego sakramentu wprowa-

dzone, nakazujc si trzyma jedynie i wycznie starych, ogól-

nie przyjtych Kocioa wschodnie go zwyczajów, z wyjtkiem

zwyczaju dawania dzieciom po Chrzcie w. Komunii w., któ-

ry to zwyczaj, jako naraajcy Najw. Sakrament na czste

profanacye, znosi.

Sakrament Bierzmowania pozwala nadal kapanom
stosownie do zwyczaju Kocioa wschodniego, bezporednio po

Chrzcie witym udziela, ale zwraca uwag na to, e iorm te-

go Sakramentu s sowa: „Peczaf dara wiatogo Ducha. Amin".

(Znami Daru w. Ducha. Amen), a nie sowa: „Peczaf i dar

wiatoho Ducha. Amin", jak to niektóre ksigi liturgiczne lwow-

skie maj.
Najwitszy sakrament Otarza, mimo wiary w rze-

czywist obecno Chrystusa Pana, nie mia, jak w ogóle na

Wschodzie, tak te w Kociele ruskim naleytej czci; w prakty-

) Katechizm ten posiadamy. Jest on bardzo praktycznie uoony. To tak-

e w nim uderza, e na kocu dodany sowniczek rusko-polski, jakgdyby si wy-

dawcy lokali, czy wszyscy paroehowie dosy po rusku umieli aby go zrozumie.
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ce oddawano wiksz cze obrazom witym, anieli Chrystu-

sowi Panu utajonemu w Najw. Sakramencie. Synod Zamojski

zaprowadza z tego powodu niektóre zmiany w sposobie przecho-

wywania Eucharystyi, celem oywienia wiary w ludzie i podnie-

sienia naboestwa do tej najwitszej tajemnicy. Na kapanów
wkada obowizek, aby sami w domach swoich przygotowywali

chleb przeznaczony do konsekracyi, a nie kupowali go od ydów,
którym ufa nie mona, czy go wyrabiaj z czystej, pszennej

mki. Powtóre usuwajc zbyt czsto dotd praktykowany zwy-

czaj przechowywania Najwitszego Sakramentu, konsekrowane-

go w Wielki Czwartek, przez rok cay, utarszy go na proszek,

nakazuje pod surow kar odwiea komunikanty co tydzie

i przechowywa je nie na uboczu, lecz w wielkim otarzu w cy-

boryum, w srebrnych puszkach, tak aby kady przekroczywszy

progi cerkwi odrazu wiedzia, gdzie pokon odda przed Zbawi-

cielem w Sakramencie utajonym. Równoczenie z tym przepi-

sem kae pali wieczn lamp przed Najw. Sakramentem.

Msza w. winna si jak dotd sprawowa na chlebie kwa-

szonym; za wykroczenie przeciw temu zwyczajowi Kocioa
wschodniego grozi synod suspensy od beneficyum. Mniejsze ho-

stye, obok h osty i gównej na otarzu zoone na cze Najw.

Maryi Panny lub witych, winny si z gówn hosty konsekro-

wa. Zwyczaj przeciwny niekonsekrowania ich, przyjty od dy-

zunitów, potpia synod.

Gdzieindziej jak w cerkwiach i w publicznych, powico-
nych na sub Bo kaplicach, nie wolno ofiary Mszy w. spra-

wowa. Szaty w. powinny by powicone, schludne, niepo-

darte; otarze ptrójnem pótnem okryte. Kapani winni lud pou-

cza, aby podczas proskomydyi, t. j. w czasie przygotowa-

nia do waciwej ofiary, gdy si przenosz przysposobione do ofia-

ry dary z ertwennika na otarz, nie oddawa im adnego po-

konu i nie klka.
W miejsce uywanej dotd do wycierania pateny i kieli-

cha gbki zaprowadza synod, za przykadem Kocioa aciskie-

go, rczniczek pócienny, jako stosowniej szy od gbki poro-

watej.

Susznie take zabrania dolewa zwyczajem dyzunickim let-

niej wody do kielicha po konsekracyi wina, by Najwitszego

Sakramentu nie narazi na niewano.
Wreszcie nakazuje wszystkim kapanom jednostajnie ofiar
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Mszy witej odprawia, a gdy wyjdzie msza, który metropoli-

ta po synodzie drukiem ogosi, tego mszau si trzyma, innych

zaniechawszy. Obok Mszy piewanych zaleca odprawianie Mszy
czytanych, które ju w niektórych cerkwiach w zwyczaj

wesz!

W kadej Mszy w. kae komemorowa papiea, na do-

wód jednoci Kocioa ruskiego z Kocioem rzymskim i to ta-

kiemi sowy, iby nie byo wtpliwoci, kto jest komemorowanym.
Przez dusze uywanie mszaów dyzunickich, w braku wasnych
unickich, posza bowiem ta komemoracya w wielu okolicach

Kocioa ruskiego w niepami.
Aeby wiernym uatwi przystp do Sakramentu Po-

kuty i zachci ich do czstszego ze korzystania, znosi synod

zwyczaj Kocioa wschodniego, wymagajcy od penitenta, aeby
przed kad spowiedzi trzy dni poci i nie wymaga nakada-
nia nadal na spowiedzi surowych pokut, podug konstantynopolita-

skiego Nomo-Kanonu, lecz pozostawia roztropnoci spowiednika

oznaczenie pokuty stosownej w kadym wypadku. Poleca take
pasterzom dusz, aby upominali lud wierny przynajmniej do

trzykrotnej w kadym roku spowiedzi: w czasie Wielkanocnym,

na uroczysto Zanicia Najw. Maryi Panny i na Narodzenie

Paskie.

Z praktycznego równie wzgldu przepisuje, aby gdzie do

administracyi sakramentu Ostatniego Olejem w. nama-
szczenia mie nie mona z atwoci siedmiu lub przynaj-

mniej trzech kapanów, poprzestano na jednym, i aby w razie

niebezpieczestwa, zamiast zwykych dugich modlitw, odmawia-

no nad chorymi krótsze, które nowy rytua wskae.

Do wice kapaskich pozwala tylko tych przyj-

mowa, którzy tak pod wzgldem moralnym, jak pod wzgldem
wiadomoci naukowych godnymi si tego oka. Dlatego obo-

wizuje biskupów, aby przy swych katedralnych kocioach

mieli staych egzaminatorów, którzyby o godnoci lub niego-

dnoci zgaszajcych si kandydatów stanu duchownego decy-

') W obrzdku greckim odprawiaj si tylko Msze w. piewane; czyta-

nych Mszy obrzdek grecki nie zna, ku wielkiej samych kapanów i wiernych

niewygodzie. Dlatego te na Rusi, a do metrop. ochowskiego, tylko piewane

Msze ri odprawiay. Od czasów ochowskiego wchodz w zwyczaj Msze czyta-

ne; synod Zamojski uwica ten zwyczaj.
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dowali. Przy tej sposobnoci zachca biskupów, aby zdolniej-

szych modzieców, nie mogc dla braku funduszów zaoy
w swej dyecezyi seminaryum duchownego, posyali do papie-

skich kolegiów: w Wilnie, we Lwowie; chwali gorliwo metro-

polity, który fundowa seminaryum przy katedrze wodzimier-

skiej; zakonnikom bazyliaskim nakazuje, aby w tych klaszto-

rach, w których najmniej dwunastu jest zakonników, utrzymy-

wali szkoy teologiczne, nietylko dla swej modziey, lecz take

dla duchowiestwa wieckiego; wreszcie kae si stara dla

rozszerzenia owiaty midzy ludem o pomnoenie szkó elemen-

tarnych, parafialnych.

W dalszym cigu okrela bliej obowizki metropo-

lity, biskupów i innych stopni hierarchicznych.

Metropolicie zaleca czujno pastersk nad biskupami, na-

lecymi do jego metropolii. Biskupi winni mie do pomocy

w rzdach dyecezyi oficyaów i teologów, jako przybocznych do-

radców; winni co rok synody dyecezyalne odbywa z ducho-

wiestwem swojem, przynajmniej co dwa lata dyecezye swoje

wizytowa, jeli nie osobicie, to przez delegatów.

Biskupiej godnoci nikt niema dostpi, kto nie zoy
profesyi zakonnej, po odbytej przez rok i sze niedziel proba-

cyi w zakonie bazyliaskim. Oficyaowie powinni by brani ile

monoci z poród duchowiestwa wieckiego; tak samo protoje-

reje czyli dziekani, i tylko w braku odpowiednich wieckich

ksiy wolno na te urzdy zakonników" powoywa.
Szczególniejszym obowizkiem dziekanów jest czuwa nad

tern, aby po parafiach dekreta wizyt biskupich byy wypeniane.

Parochom przypomina obowizek rezydencyi w parafii i te

wszystkie przymioty, które dobrego pasterza zdoby winny.

W interesie dokoczenia reformy zakonu bazyliaskiego,

zacztej na Litwie w wieku XVII przez w. Jozafata Kuncewi-

cza i Weliamina Rutskiego, dekretuje synod, e klasztory dye-

cezyj wodzimierskiej, uckiej, chemskiej, przemyskiej i lwow-

skiej w cigu roku po publikacyi ustaw synodu, na wzór klasz-

torów litewskich, w jedn kongregacy zczy si winny.

Dla podniesienia wewntrznej karnoci obostrz przepisy, tycz-

ce si klauzury zakonnej.

Wreszcie, by pomin dekreta mniejszej wagi, okrela bli-

ej obowizek Rusinów wzgldem postów, w Kociele wschod-

nim obserwowanych, i ustanawia liczb wit, które w cerkwi ru-
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skiej obchodzone by winny i które dowolnie pomnaa za-

brania.

Do obowizujcych wit zalicza take „uroczysto Boe-
go Ciaa". Przeciw wprowadzeniu tej uroczystoci protestowali

biskupi ruscy w czasie Unii brzeskiej; teraz sami j sankcyo-

nuj.

Dekreta synodu posane do Rzymu uzyskay naprzód za-

twierdzenie kongregacyi soboru Trydenckiego w r. 1722, a na-

stpnie kongregacyi de Propaganda Fide w r. 1724, i w tyme
roku zatwierdzenie papiea Benedykta XIII. W tern potwier-

dzeniu uwagi jest godnem, e papie w myl propozycyj sobie

uczynionycji, aprobujc bez zmiany wszystkie postanowienia sy-

nodalne, dodaje, i przez t aprobacy nie znosi bynajmniej da-

wniejszych dekretów poprzedników swoich lub soborów po-

wszechnych, gwarantujcych cao obrzdu wschodniego. Sowa
papiea w breve „Apostolatus officium" brzmi: „Singula in ea

(synodo) edita statata, ordinationes et decreta auctoritate Apostolica

tenore praesentium confirmamus et approbamus, illisue inviola-

bilis apostolicae firmitatis robur adjicimus ita tamen, o
t
uod per

nostram praedictae synodi confirmationem nihil perogatum esse

censeatur constitutionibus Romanorum Pontificum, Praedecesso-

rum nostrorum et decretis conciliorum generalium super ritibus

Graecorum, quae non obstante huiusmodi confirmatione sem-

per in suo robore permanere debeant" a
).

Zastrzeenie uczynione w tej aprobacyi co do dalszego

znaczenia dawniejszych dekretów Stolicy Apostolskiej i soborów

powszechnych, zabezpieczajcych cao obrzdów wschodnich,

o ile takowe wierze katolickiej si nie sprzeciwiay, ma to zna-

czenie: e Stolica Apostolska ze swej strony, jak nigdy przedtem

nie daa, tak obecnie zgodnie z wielokrotnie ponawian obie-

l
) Po raz pierwszy drukiem ogoszone zostay dekreta synodu Zamojskie-

go staraniem „Propagandy" w Rzymie w r. 1724 pod tytuem. „Synodus pro-

vincialis Ruthenorum, habita in civitat Zamosciae: anno MDCCXX". Póniej

po dwakro odtaczanc byy w Wilnie r. 1777 i 1785. W nowszych czasach

ogosi je w oowem wydaniu jezuita Schneeman w II tomie zbioru synodów,

wanego „Collectio Lacensis" we Fryburgu Br. r 1876, Uczony komentarz do

dekretów synodu napisa H. Laemmer, prof. wrocawski i wyda r. 1865 we

Fryburgu pod tyt.: „In decreta concilii Ruthenoium Zamosciensis animadver-

siones theologico canonicae".
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tnic nie da, aby Koció ruski od wschodnich obrzdów od-

stpi, albo je w czemkolwiek zmieni; e si jednak przychy-
la do zmian przez synod Zamojski proponowa-
nych, dlatego, e tych zmian sam episkopat ruski si dopra-

sza. Powtóre to take niewtpliwie w powyszem zastrzeeniu

ley, e zmiany przez synod Zamojski wprowadzone nie prze-

ksztacaj bynajmniej obrzdku, w istotnych rzeczach natury

jego nie zmieniaj i odrbnoci jego nie naruszaj, a wic za-

twierdzenie ich i z tego wzgldu nie sprzeciwia si dawniej-

szym orzeczeniom Stolicy Apostolskiej o nietykalnoci obrzdku

ruskiego. Ktokolwiek, jak to Rusini, zakaeni duchem dyzunic-

kim, czyni zwykli, pozwala sobie inne znaczenie sowom po-

wyszym podsuwa, t. j. znaczenie, jakoby one uniewaniay
statuta synodu Zamojskiego, czyli odbieray tym statutom moc
obowizujc, ten oczywicie powoduje si uprzedzeniem i zada-

je gwat sowom papieskim 1
).

2. Nie potrzeba koniecznie by teologiem, nie potrzeba

wszystkich ustaw synodu w caej rozcigoci przeczyta, wy-

starczy pozna je z tego krótkiego streszczenia, w jakiem je

powyej podalimy, aeby naleycie oceni ich donioso w y-
ciu religijnem Unitów ruskich. We wszystkich kierunkach ycia

kocielnego staraj si one wprowadzi i utwierdzi ad i kar-

no, usiuj przez uproszczenie obrzdku w wielu punktach

tchn nowego ducha w Koció unicki. Kto zatem Kocioowi
ruskiemu dobrze yczy, ten nie moe odmówi uznania auto-

rom ustaw synodu Zamojskiego i nie moe nie pochwali sa-

mych ustaw. Jeli Koció ruski w XVIII wieku wewntrznie

pod niejednym wzgldem si podwign, z kilkuwiekowego od-

rtwienia ockn, nowem yciem tryska zacz, byo to w wiel-

kiej mierze zasug synodu Zamojskiego; synod Zamojski da
pierwszy silny impuls i pooy mocny fundament do tego. Mi-

mo to nietajn jest rzecz, e synod Zamojski ma wrogów, nie-

tylko wród prawosawnych, lecz take wród samych Rusinów

Unitów, oczywicie takich, którzy na pó nale do dyzunii, to

jest ku prawosawiu si skaniaj, pod paszczykiem obrony swej

) Por. take „Encyklik papiea Piusa IX (Ornnem sollicitudinem" do bi-

skupów galicyjskich ruskich w sprawie dekretów synodu Zamojskiego (Acta S.

Sedis, tom. VII, sir. 593-598;.
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ruskiej odrbnoci narodowej. Jakie maj do tego powody? Ju
na wstpie niniejszego rozdziau napomknlimy powód gówny.
Zarzucaj synodowi, e przez swe ustawy, o ile dotycz obrz-
dów, obrzdek pierwotny ruski skazi, zacini i po prostu po-

most rzuci do zlania go z czasem z obrzdkiem aciskim w je-

dn cao. acinnikowi, zdaa od kwestyi ruskiej i od sporów

ruskich stojcemu,' wydadz si moe te zarzuty czynione syno-

dowi, który tak wielkie zasugi okoo wewntrznego odrodzenia

Kocioa ruskiego pooy, zbyt babemi, aby je bra na seryo

i w rozbiór si ich zapuszcza. Lecz komu nie obce koleje Ko-
cioa ruskiego w ostatnich pidziesiciu latach, ten wie, ile

nieszcz i klsk na Uni spado, pod oson wspomnianych za-

rzutów. Dlatego piszcemu o przyczynach upadku Unii nie go-

dzi si, jakkolwiek one w zej woli ródo swoje maj, zbywa ich

lekko, ale wszechstronnie roztrzsa je winien.

Ju wyej, streszczajc ustawy synodu Zamojskiego, wska-

zalimy na niektóre reformy w administracyi sakramentów w.
przez synod ustanowione, a wywoane bd praktycznymi wzgl-
dami, bd duchown potrzeb ludu wiernego, nie za chci
latinizowania obrzdku ruskiego. Synod na tych zmianach si
nie ograniczy, ale nadto poleci metropolicie Leonowi Kiszce,

aeby z pomoc teologów dowiadczonych i powanych zaj si,

po ukoczeniu obrad synodalnych, reform mszau i rytua-
u (trebnika), dla poprawionego mszau i rytuau uzyska apro-

bat Stolicy Apostolskiej i tak poprawione w caej metropolii

zaprowadzi.

Zachodzi wic kwestya, czy synod Zamojski waciwie so-

bie postpi, czy nie; czy godzien z tego powodu nagany, albo

te pochway, i czy postanowienia jego liturgiczne s prawne,

alboli bezbrawiem?

Na to ogóln naprzód dajemy odpowied, e sprawa po-

prawy mszau i rytuau bya oddawna tak naglc i tak ywot-
n dla Unii, e, gdyby synod Zamojski nie by jej podj, z oba-

wy nieatwych do pokonania trudnoci, od tej sprawy nieodcz-
nych, byby si narazi na najciszy zarzut niedbaoci i obo-

jtnoci na rzeczywiste potrzeby cerkwi unickiej. Naglc za
bya reforma ksig liturgicznych ruskich gównie z dwóch po-

wodów: raz dlatego, e w niektórych okolicach uywano msza-

ów i rytuaów nieunickich z jawnymi bdami przeciw wierze;

powtóre, e ksia uniccy rónych okolic, rónych uywajc
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mszaów, niejednostajnie liturgi sprawowali. Ks. Szymaski, pra-

at kapituy chemskiej, pisze w swej znakomitej rozprawie:

o obrzdach unickich, drukowanej „w Przegldzie Pozna-
skim" (r. 1860), e metropolita Antoni (Sielawa) przesyajc do

wiadomoci wszystkich unickich biskupów materye, majce si

roztrzsa na synodzie prowincyonalnym r. 1647 d.

18 wrzenia, wezwa ich, aby, — gdy jedni uywajc ksig nie-

unickich, tak do Mszy i innego naboestwa, jak do administra-

<jyi sakramentów, daj ludowi prostemu powód do oszukiwania

si wyrazami i zdaniami szkodliwemi, tudzie poczytywania lu-

dzi kacerskich za witych, za co z Rzymu czsto przysyano

strofowania; inni zmieniaj mszay i trebniki podug upodoba-

nia, wyrzucajc rzeczy dawne a nowe dodajc i Msze w. od-

prawuj i administruj sakramenta niejednakowym sposobem,—

na synod zwieziono stare ksigi cerkiewne dla uoenia podug
nich jednostajnych modlitw i przepisów x

). A wic ju w pierw-

szej poowie XVII wieku woano o reform obrzdku ruskiego.

A do uoenia nowych ksig liturgicznych nakaza synod

wzmiankowany duchowiestwu stosowa si do mszau i treb-

ników drukowanych w "Wilnie u Mamonicza. Msza Mamonicza

jest teraz niezmiern rzadkoci, nawet ks. Szymaski wyznaje,

e go nie zna; zalet widocznie wielkich nie mia", kiedy go me-

tropolita tylko tymczasowo zaleca; ale pewno przynajmniej b-
dów w sobie nie zawiera i dlatego nie by tyle niebezpiecznym

dla wiary ludu, co mszay i trebniki przez dyzunitów wyda-

wane.

Do wydania zapowiedzianych na owym synodzie r. 16*47

ksig liturgicznych nie przyszo, a w braku jednego obowizu-

jcego i majcego prawn powag mszau i rytuau pozostao

otwarte pole dla dowolnoci tak pojedynczym biskupom, jak na-

wet pojedynczym parochom po parafiach. Boleli nad tern wszy-

scy, którym dobro Unii i czysto obrzdku leaa na sercu. By
zaradzi zemu, zaj si w kocu XT II wieku Metropolita Cy-

pryan ochowski (1674 do 1694) wydaniem nowego mszau,
oczyszczonego z bdów dyzunickich. Msza ten wyszed r. 1695,

odznacza si korzystnie przed innymi uywanymi w Kociele

ruskim mszaami, ale na zmiany, jakie w niektórych punktach

uwaa za potrzebne w interesie Najw. Ofiary uczyni, nie mia

l
) L. c. pór. I, str. 43.
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potrzebnej aprobaty reszty biskupów unickich i Stolicy Apo-

stolskiej. Pod wpywem take metropolity Cypryana ochow-
skiego weszy zwolna, w braku staej, przez wszystkich uznanej

normy do naboestwa unickiego, niektóre praktyki wite, po-

chodzce z Kocioa aciskiego. Gorliwy metropolita pragn
przez to nietylko podnie okazao naboestwa ruskiego,

uwolni je z niektórych sztywnych form i niewaciwoci, ale na

zewntrz cierkiew unick od dyzunickiej odróni. W. „Collo-

quium Lublinense," odbytem r. 1G80, wspomina np. „o otarzach

uprzywilejowanych, których nieunici nie znali, o naboestwie

czterdziestogodzinnem, o czstem wystawianiu Najw. Sakramen-

tu i obnoszeniu go w procesyach, o monstrancyach i puszkach,

wyrzuca Grekom nieunitom tylko piewane suby Boe z zu-

penem zaniedbaniem czytanych, chociaby stu kapanów przy

jednej byo cerkwi, uywanie gbki do czyszczenia pateny i kie-

licha, jakby do chdoenia koni, „upadanie na twarz przy pere-

nosie (podczas proskomodyi), a stanie jak sup ony Lotowej

w czasie konsekracyi" x
). Atoli, powtarzamy, te wszystkie od-

miany i ulepszenia obrzdku przez Cypryana ochowskiego, czy

to w liturgii Mszy w., czy w innych obrzdach religijnych

wprowadzone lub zalecone nie miay dostatecznej sankcyi ko-

cielnej; dlatego przez jednych biskupów i ksiy byy przyjte,

przez innych nie i tak podanej przez wszystkich jednolitoci

naboestwa i obrzdów sakramentalnych nie sprowadziy. Po-

trzeba byo, aby wysza powaga a przedewszystkiem porozumie-

nie si wszystkich biskupów unickich w sprawie reformy i je-

dnolitoci obrzdku ruskiego zadecydoway. I to si stao na sy-

nodzie Zamojskim r. 1720. Synod usankcyonowa praktyki

pobone z Kocioa aciskiego od kilkudziesiciu lat na wielu

miejscach z niemaym poytkiem przyjte, a o których „Collo-

quium Lublinense" ochowskiego mówi i wyznaczy komisy,

majc si zaj popraw i wydaniem ksig liturgicznych Ko-

cioa ruskiego. Komisya wywizaa si w kilku latach ze swe-

go zadania, ogaszajc w Supralu r. 1727 Msza, a nastpnie

Rytua (trebnik), Katechizm i t. d. Msza s u p r a 1 s k i 2
) zga-

M „Colloquium Lublinense" przez ochowskiego na str. 27 i 28.

2
) Póniej drukowane mszay: r. 17S0 za Metrop. Leona Szeptyckiego

w Lwowie i roku 1790 za staraniem metrop. Jozafata Luhaka w Wilnie s
przedrukiem mszau Supraslskicgo.

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 4
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dza si. zdaniem- ks. Szymaskiego, odliczywszy drobne popraw-

ki, z mszaem ochowskiego, a mao si róni od najdawniej-

szych greckich i ruskich. Tak samo T r e b n i k, wydany stara-

niem synodu Zamojskiego, nie wykazuje wielkiej rónicy w po-

równaniu z najdawniejszymi greckimi trebnikami. Porzdek mo-

dlitw w nich ten sam, co w ostatnich. Tylko niektóre modlitwy

cokolwiek w nich krótsze, niektóre, w greckich si znajdujce,

wypuszczone; na innych znów miejscach w unickich mszaach
co dodano, czego w greckich i starych ruskich — dyzunickich

niema. Msza u dyzunitówiu Rusinów Unitów przed
synodem Zamojskim, albo raczej przed ochowskim za-

wsze tylko piewana, jedna na jednym otarzu cesarskiemi wro-

tami opatrzonym, które czsto si zamykaj, osobliwie w cza-

sie konsekracyi i komunii osób duchownych; czstki chleba obok

..Baranka", czyli w gównej hostyi pooone nie powicaj si,

wedle zwyczaju prawosawnego; po wymówieniu sów Paskich:

„To jest ciao moje i t. d.
u niema u dyzunitów adoracyi t. ].

pokonu; kapan u nich nigdy nie podnosi w czasie modlitwy

rk otwartych w gór, nie egna ludu kielichem, lecz za to r-

k czsta bogosawi z wyjtkiem na ,,bohostawienie hospodne

na was, u msza ley u nich przez ca Msz w. na jedaem miej-

scu, -po lewej stronie i nie przenosi si; biskupi ich bogosawi
zwykle dwoma rkami, czasem tylko jedn, palce zoywszy mi-

stycznie tak, e dwa zwijaj a trzema egnaj i w wyznaniu

wiary nie dodaj „i od Syna".

U Unitów natomiast od synodu Zamojskiego i wydane-

go z jego rozkazu mszau bywaj obok Mszy piewanej msze

czytane, kilka na dzie w jedn}^m kociele i na tym samym
otarzu 1

), chocia otarz nie ma ikonostasu ani wrót car-

skich, a gdy ma wrota carskie, nie zamykaj si nawet pod-

czas piewanej' Mszy w., czstki chleba obok gównej Hostyi

pooone razem z ni si powicaj; po sowach Chrystusowych:

„To jest ciao moje" nastpuje pokon gboki albo przj^klka-

nie; kapan dwa razy lud bogosawi kielichem a raz tylko r-
k na: „bohosawenie hospodnie na was" (Baho f sawenie Ho-

J
) Wedle zwyczaju greckiego i prawosawnego na jednym otarzu tylku je-

dna Msza w. dnia kadego sprawowa si moe i to _M-za piewana, chociaby

20 byo ksiy przy kociele. Drudzy, jeli chc. mog celebransowi asystowa,

• yli „sobornie" Msz w. z nim odprawia.
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spodnia na was) kn kocowi i dary Mszy w., podobnie jak na

Mszy aciskiej. Od prefacyi a do koca kanonu, maj uniccy

kapani rce otwarto, w gór podniesione, egnaj si ca rk
(nie tylko trzema palcami), a biskupi uniccy bogosawi jedn
rk. Ikonostas nic uwaa si za rzecz konieczn przed ota-

rzem. Cq do innych obrzdów w skad Mszy w. nie wchodz-
cych, objtych raczej

;;
trebnikiem a (rytuaem) mniej wicej to

samo da si powiedzie, co o zmianie w obrzdach mszalnych.

„Nieszpory" i „po weczer ni a
u (Com pieta) pozostay

zupenie te same, co dawniej, i tak samo si odprawiaj.

W iulministr acyi Sakramentów porzdek mo-

dlitw i ceremonij w ogólnoci nie wiele si zmieni. W rzeczach

tylko pobocznych wprowadzono odmiany, niektóre modlitwy

skrócono, inne jako zbyteczne cakiem opuszczono lub innemi,

stosowniejszemi je zastpiono.

I tak przy Chrzcie w. wedug starogreckieh i dyzunickich

rytuaów przed kad czynnoci powica si osobno oliwa

„ohaszennych" (katechumentów) i woda obrzdkiem „bo-

. h o j a w 1 e s ki m" (t. j. w ten sposób, jak w wigili . Trzech

Króli), a sam Chrzest odbywa si przez zanurzenie w wodzie,

i z nim si czy, nietylko jak u Unitów bierzmowanie, lecz

Komunia w. i postrzyyny gowy w formie krzya.

Rytua synodu Zamojskiego zakazuje wici oliw i wo-

d przed kadym pojedynczym aktem Chrztu, aeby tej czyn-

noci witej bezpotrzebnie nie przedua, lecz powiconej
w Wielki Czwartek oliwy kae uywa przez cay rok, i po-

leca mie stale wod Chrztu w. w chrzcielnicach. Wprowadza
Chrzest przez polanie wod w miejsce zanurzania, zabrania Ko-

munii bezporednio po Chrzcie i postrzyyn.

Przewanie praktyczne wzgldy skoniy synod do wpro-

wadzenia tych odmian w administracyi sakramentu Chrztu w.,

ale równoczenie przemawiay take za niemi wzgldy wikszej

onyche staroytnoci. Z historyi Kocioa powszechnego wiado-

mo bowiem, e w najpierwszych pocztkach nie chrzcono wcale

przez zanurzanie w wodzie, lecz przez pokropienie lub polewa-

nie; e póniej dopiero przyjo si zanurzanie. Przecie i dugo
potem jeszcze, gdy Chrzest przez zanurzanie upowszechni si,

chrzcono nieraz przez pokropienie, a zwaszcza przez polewa-

nie. e na klimat nasz zanurzanie w wodzie, zwaszcza dziecka

niemowlcia, byo najniepraktyczniejsze, w szczególnoci por zi-
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mow; e nieraz byo poczone z niebezpieczestwem ycia dla

dziecka, nad tern dugo rozwodzi si nie potrzeba. Synod Za-

mojski postpi sobie przeto bardzo roztropnie i susznie, zamie-

niajc zanurzanie na polewanie wod.
Dlaczego synod zabroni nowoochrzconym dzieciom dawa

Komunii w., powiedzielimy ju wyej; nadto pierwsze wieki

Kocioa nie znay tego zwyczaju, co byo jednym powodem

wicej do zniesienia go.

Wreszcie postrzyyny przy Chrzcie zaledwie w VIII wie-

ku u Greków zdarzay si i to tylko u osób, które wol rodzi-

ców lub biskupa do stanu duchownego lub zakonnego byy
przeznaczone—tern mniej wic byy przy administracyi Chrztu

w. uprawnione.

W administracyi N. Sakramentu chorym wan, ale ko-

nieczn uczyni nowy rytua (trebnik) zmian. Dotd za przy-

kadem Kocioa greckiego konsekrowano w W. Cwartek wiel-

k Hosty, majc starczy na c^y rok, napuszczano j Krwi
najwitsz, tarto potem na proszek i tak przechowywano a do

przyszego W. Czwartku w woreczkach skórzanych, a czasem

nawet papierowych, dajc j chorym w winie, ilekro tego po-

trzeba bya. Cze nalena N. Sakramentowi i obawa, aby przez

zepsucie postaci N. Sakrament na niewano nie b}^ wysta-

wiony, a zatem, aby wierni zamiast Ciaa i Krwi Paskiej chle-

ba zw\'kego nie otrzymywali, wymagaa niezbdnie, aby ten spo-

sób przechowywania N. Sakramentu odmieniono, tern bardziej,

e zwyczaj Kocioa wschodniego, nieunickiego, niema adnej

podstawy w staroytnoci, bo nie napotykam}'- najmniejszego

ladu w pierwotnym Kociele, aby Sakrament Otarza w prosz-

ku przechowywano. Kiedy ten zwyczaj powsta, trudno teraz

powiedzie, ale niewtpliwie nie pierwej, jak po oderwaniu si

Kocioa wschodniego od zachodniego. Nakrapianie N. Hostyi

Krwi Chrystusa Pana bywao niekiedy na wschodzie w IV

wieku, ale zaledwie si pojawio, papie Juliusz protest zaoy
przeciw takiemu sposobowi komunikowania, jako niezgodnemu

z nauk objawion :
).

O zmianie w administracyi sakramentu Pokuty juemy
nadmienili — nie mamy wic potrzeby powtarza tu tego po raz

*) Przegld Poznaski r. 1860 pór. II, str. 27: „Obrzdy unickie" przez

ks. Szymaskiego.
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dragi. Podobnie o nowym sposobie administrowania sakramentu

niego Olejem w. namaszczenia, Mae rónice wprowadzi]

take nowy trebnik w sprawowaniu sakramentu Maestwa.
Wedug niego nie uywaj Unici przy lubie koron metalowych,

jak Grecy i prawosawni, lecz wieców z gazek zielonych i

kwiatów; nie obchodz stou, przy którym lub bior, na ksztat

taca, ani przytera nie cauj si w cerkwi, ani wina nie pija,

uwaajc to wszystko naprzód za nieprzyzwoite na miejscu w.,

a powtóre za przeciwne obyczajom starego Kocioa, wic za

wprowadzone w póniejszych czasach przez nieunitów. Dowiód
tego Goar w Euchologionie greckim z r. 323. Natomiast wi
oblubiecom stu rce, wymawiaj sowa: „co Bóg zczy
i t. d.

a
, czego Grecy i prawosawni nie czyni.

Z czasem jako konsekwencye odmian, wprowadzonych bd
przez ustawy synodu Zamojskiego, bd przez msza i trebniki,

z jego polecenia wydane, przybyy jeszcze inne zwyczaje z Ko-

cioa aciskiego zapoyczone, chocia ich aden synod nie sank-

cyonowa. O ile bowiem byy nastpstwem dopiero co rozebranych

reform, o tyle nie uwaano za potrzeb stara si dla nich o wy-

ran, osobn sankcy episkopatu i Stolicy Apostolskiej.

Z aprobacyi i zalecenia Mszy cichych wynika potrzeba

wikszej liczby otarzy w cerkwiach, to jest otarzy bocznych,

obok gównego otarza, prócz którego w starych ruskich kocio-

ach, na wzór kocioów greckich, innych w cerkwi nie bywao;
a za urzdzeniem bocznych otarzy, przy których niepodobna

byo ju dla samego braku miejsca urzdza ikonostasów i wrót

carskich, poszo tu i owdzie zaniechanie ikonostasów i wrót car-

skich przy gównych otarzach resp. przy Mszach piewanych,

chocia msza supralski nie zakazuje nigdzie ikonostasów, ani nie

nakazuje budowania bocznych otarzów. Ikonostasy i drzwi cesar-

skie a do drugiej poowy VI wieku nie byy zreszt na Wschodzie

znane. S wymysem póniejszych czasów, mona ich byo prze-

to tem atwiej zaniecha, gdy si okazay niedogodnymi i spra-

wiay przeszkod w naboestwie.

Odprawianie cichych Mszy uczynio potrzebnem uywanie
do Mszy dzwonków, aeby ludowi przytomnemu przez dzwonie-

nie zwróci uwag na gówne czci Ofiary bezkwrawej. Samo
z siebie take z czasem po synodzie Zamojskim zalecio si du-

chowiestwu unickiemu urzdzenie organów w ich cerkwiach. Ob-

rzdek grecki nie zna gry organów, w ich miejsce uywa pi-
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waków. Grdy jednak fundusze rzadko którego kocioa pozwoliy

mie choby tylko znonj^ch piewaków do naboestwa, rzecz

byo bardzo naturaln, e Unici ruscy mieszkajc wród acin-

ników i widzc na ich przykadzie, jak atwo gr organu

i w najbiedniejszym kocióku mona sobie niedostatek piewa-

ków zastpi i naboestwo cae wskutek tego podnie, zwolna

bez osobnego przepisu zaczli do cerkwi swoich organy sprowa-

wadza, nie widzc w tern nic powadze obrzdu przeciwnego.

Poniewa dla stwierdzenia zupenej jednoci religijnej Ko-

cioa aciskiego z Kocioem ruskim unickim i okazania bra-

terskiej zgody midzy duchowiestwem jednego i drugiego Ko-

cioa w XVIII wieku coraz wicej w zwyczaj wchodzio, e
duchowiestwo unickie miewao Msze w swoim obrzdzie w ko-

cioach aciskich, a duchowiestwo aciskie nawzajem wedug
swego obrzdu w cerkwiach unickich, w stronach, gdzie oba

obrzdy spoem si znajdoway; naturalnem tego nastpstwem

i lud ruski uczszcza na naboestwa aciskie, a lud aciski

na naboestwa ruskie. Lud aciski nie potrzebowa wprawdzie

patrze zazdrosnem okiem na naboestwo ruskie, bo ani to nabo-

estwo, zwaszcza po parafiach, nie byo dosy okazae, ani te
ubouchne, drewniane cerkiewki w porównanie i nie mogy
z aciskimi kocioami, które w ogóle bogatsze i wspanialsze

byy od cerkwi ruskich. Natomiast znajdowa lud ruski unicki

w naboestwie aciskiem to, czego napróno u siebie szuka,

a czego nie móg nie pragn. Midzy innemi nci go ku so-

bie musiay: wystawianie w monstracyi N. Sakramentu, proce-

sye z N. Sakramentem, czterdziestogodzinne naboestwa, piew

godzinek i róaca— tak rozpowszechnione w kocioach aci-
skich, a tak podnoszce ducha wiary i naboestwa.

Tym to okolicznociom przypisujemy w wielkiej czci za-

prowadzenie powyszych naboestw w Kociele unickim w ci-

gu XVIII wieku, a nawet, jak to widzielimy, ju w kocu XVII

wieku, przynajmniej w niektórych okolicach, mimo to e one w in-

nych czciach Kocioa wschodniego byy i s po dzi dzie

nieznane i niepraktykowane. Duchowiestwo za, zwaszcza wy-
sze i zakonne, które albo z aciskiego obrzdu pochodzio, al-

bo w szkoach aciskich wyksztacenie teologiczne odbierao,

nietylko nie miao wstrtu do tych odmian i nowoci w nabo-

estwie ruskiem, ale owszem musiao, ju to z nawyknienia,

ju te w duchownym interesie ludnoci ruskiej dy do ta-
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kiego zblienia obrzdku i naboestwa ruskiego z aciskiem.

Znajc dobrze z praktyki jeden i drugi obrzdek, jedno i dru-

gie naboestwo, znao te doskonale rónice pomidzy jednem

a drugiom, a w szczególnoci widziao lepiej, ni ktokolwiek,

niedostatki i ujemne strony naboestwa i obrzdku ruskiego.

I jake sie dziwi, e pragnc pomylnego pod kadym wzgl-
dem rozwoju Kocioa unickiego, e dbajc o utwierdzenie du-

cha jednoci z Kocioem rzymskim, korzystao skrztnie z do-

wiadczania swego, przyswajao cerkwi unickiej z obrzdów i

naboestwa aciskiego to, co z obrzdkiem ruskim pogodzi

si dao, e naprawiao niedostatki jego, a naprawiajc je przy-

bliao sam obrzdek do obrzdku i Kocioa aciskiego, chocia

bynajmniej ani obrzdku znosi, ani cech jemu waciwych za-

ciera nie miao na celu i w rzeczywistoci nie zatarto.

3. Nieche teraz sdzi czytelnik nieuprzedzony i bezstron-

ny, czy synod Zamojski godziwie i susznie sobie postpi, wpro-

wadzajc powysz reform, i czy przez ni wzgldem Kocioa
swego zawini, czy przeciwnie dobrodziejstwo mu wywiadczy?

Nic godzi si take zapomina, oceniajc reormy liturgicz-

ne synodu Zamojskiego, e liturgia jakiegokolwiekbd obrzd-

ku nie jest nietykalnym dogmatem, nie jest instytucy Bo,
lecz ludzk, to jest kocieln, i jak w tej lub owej formie kie-

dy przez Koció ustanowion zostaa, tak te przez tene sam
Koció zmienion by moe, a nawet zmienion by winna,

gdy tego interes ludu wiernego wymaga. I liturgia aciska, za-

nim przybraa form, któr si obecnie szczyci, róne przechodzia

przeistoczenia w biegu wieków, a nikomu w Kociele aciskim
nie przyszo do gowy dla przywrócenia dawnych form, wszczy-

na rozdwojenia wewntrzne lub zacieke dysputy.

Nie inaczej ma si rzecz z liturgi greck, której przeka-

dem jest liturgia ruska. Liturgia, jak obecnie szczyc si Gre-

cy, nie jest doprawdy ani liturgi Apostolsk, ani t, jakiej

w III stuleciu na Wschodzie uywano, ani nawet dosownie t
sam, wedle której w. Jan Chryzostom, w. Bazyli W. i w.
Grzegorz naboestwo odprawiali, chocia tych wielkich Ojców

Kocioa nazw nosi. Zmieniano j wedle potrzeb czasu, miejsca

i ludnoci. Czemu wic Koció ruski unicki w XVIII wieku

nie mia mie równego prawa wprowadzenia pewnych odmian
w liturgii swej grecko-ruskiej, zwaszcza po zerwaniu zwizków
hierarchicznych i zwizków wiary z Kocioem greckim, gdy
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ówczeni naczelnicy jego duchowni uznali tego potrzeb i Sto-

lica Apostolska placet swoje na to daa?

My z naszej strony tern gorcej pochwalamy reformy sy-

nodu Zamojskiego, e trudno nam zamyka oczy na niezmier-

ne korzyci, jakie Unia z tego synodu odniosa. Nietylko Rusin

unita dopiero od synodu Zamojskiego zacz si prawdziwie

czu zjednoczonym z Kocioem aciskim, ale w ogóle w Ko-

ció unicki od tego synodu nowy duch wstpi. Naboestwo
odtd powaniejsze i okazalsze, ofiara Mszy w. codziennie spra-

wowana, Najw. Sakrament z wiksz czci w cerkwiach prze-

chowywany, a raz po raz uroczycie w monstrancyi wystawia-

ny i w procesyach publicznie obnoszony — wszystko to podnio-

so ducha religijnego w ludzie ruskim, z martwoty religijnej go

budzio i wiar w t Najw. tajemnic o}'wiao, która jest

punktem rodkowym, osi i socem caego naboestwa kato-

lickiego. Duchowiestwo pobudzone, przez zalecenie cichych Mszy
witych, do codziennego onyche odprawiania stao si pod nie-

jednym wzgldem moralniejszem, oddao si wicej modlitwie

i sprawom pobonym. Ks. praat Szymaski powiada o K o ni-

sk i m, biskupie dyzunickim mohilowskim, e, gdy tene za Sta-

nisawa Augusta zszed si w Warszawie razu pewnego z me-

tropolit unickim, mia mu powiedzie: nU nas Msza piewana
i jedna jest rodkiem uatwiajcym pijastwo popów i czerców.

Zupeny brak ekspozycyi i procesyi Najw. Sakramentu zmniej-

sza uszanowanie Jego i ostudza pobono, jeeli obojga zupe-

nie nie zatrze". Nie inaczej pewnie byo wród Unitów przed

synodem Zamojskim i reform jego, gdy si take tylko na je-

dnej, niedzielnej Mszy ograniczano i gdy trudno byo da od

ksidza na parafii, aby co dzie dug liturgi piewa. Powtóre,

niepospolit korzy przyniosa reforma synodu Zamojskiego

Unii przez to, e nawet- zewntrzn szat odrónia Uni od dy-

zunii i ukazaa j ludowi jako co od dyzunii odmiennego. Ka-
de za oddalenie Unii od dyzunii, nawet zewntrzne, wzmacniao

Uni, utwierdzao w niej uczucie solidarnoci katolickiej, zbli-

ao j do aciskiego Kocioa jako siostr do siostry. Takiego

zewntrznego zblienia jej do Kocioa aciskiego w obrzdach

byo osobliwie ludowi prostemu potrzeba, z którego prawie wy-

cznie Koció unicki ju wówczas si skada. Za zblieniem

si do Kocioa aciskiego w obrzdach religijnych poszo tak-

e niebawem zblienie si duchowiestwa ruskiego do aciskie-
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go w zwykym, codziennym ubiorze duchownym. Ksia unicc}^

zwolna zarzucili zapuszczanie brody, dugich wosów, noszenie

kopaków szerokich, nieopitych sukien, przyswajajc sobie: du-

chowiestwo wieckie ubiór polskich ksiy wieckich, a Bazy-

lianie ubiór jezuicki. Dla ludu prostego, sdzcego o rzeczach

gównie z wrae zewntrznych, nie byo to obojtne. Nie wi-

dzc na zewntrz rónicy midzy swoimi, a aciskiemi ksimi,

przesta uwaa ksiy aciskich za obcych sobie, do jego Ko-

cioa nie nalecych, czu si z nimi jedno i nie stroni ju od

ich naboestw. Rzecz zewntrzna w wielkiej mierze przyczyni-

do tego, e Unia dopiero teraz staa si rzeczywist praw-

d, majc ciao i form.

Wreszcie i to jeszcze za wielk zasug synodowi Zamoj-

skiemu poczyta naley, e klasztory bazyliaskie poudniowych

prowincyj, które reform metropolity Rutskiego nie byy obj-

te, i yjc niezalenie jeden od drugiego pod jurysdykcy miej-

scowych biskupów, w najwikszym upadku si znajdoway, zo-

stay z wielk dla Kocioa ruskiego korzyci zreformowane.

Stosownie do postanowienia synodu zczy metropolita Atanazy

Szi'j>tycki na kapitule generalnej we Lwowie r. 1739 wszystkie

klasztory prowincyj poudniowych w jedn prowincy za-

konn, dajc jej nazw „Kongregacyi koronnej pod opiek

Najw. Maryi Panny", aby j odróni od istniejcej ju „Kon-

gregacyi litewskiej a
, i postanowi na jej czele osobnego prowin-

cyaa, co w kilku latach sprowadzio zczenie obu prowincyj

pod jedn gow „pr oto ar c him a n d ry ty", raz z prowincyi

Litewskiej, drugi raz z prowincyi Koronnej wybieranego. Z-
czenie obu prowincyj pod gow protoarchimandryty dokonao

si, z rozkazu papiea Benedykta XIV, na zakonnej kapi-

tule generalnej wDubnie r. 1743, na której przezydo-

wali: nuncyusz papieski Laskarys i metrop. Atanazy Szeptycki.

Papie Benedyk XIV da uchwaom kapituy dnia 2 maja r.

1744 sw sankcy, i odtd datuje si odrodzenie zakonu bazy-

liaskiego w Polsce, albo cilej mówic w prowincyach ruskich.

Jak niegdy klasztor Wileski w. Trójcy, zreformowa-

ny przez w. Jozafata i Weliamina Rutskiego, w kocu XVI
witku, wskrzesi ycie zakonne w prowincyi Litewskiej, tak te-

raz zjednoczona pod jedn gow prowincja Litewska z Koron-

n przyniosa nowe ycie klasztorom województw ruskich. Za-

konnicy prowincyi Litewskiej zaprawieni w prawdziwem yciu
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zakonnem stali si przewodnikami, mistrzami takiego ycia
w klasztorach ruskich i podnieli te ostatnie w krótkim czasie

do znaczenia, jakiego nigdy przedtem nie miay. Od tego czasu

widzimy Bazylianów rywalizujcych godnie z najgorliwszymi na

misyach lub w szkoach zakonnikami aciskimi. Gdy zakon Je-

zuicki bull Klemensa XIV zosta zniesiony, Bazylianie polscy

tak si czuli na siach, e nie wahali si wzi na siebie znacz-

n cz ciaru pracy w szkoach, który przedtem Jezuici dwi-
gali. Grdyby zakon bazyliaski by nadal zostawa w takiem roz-

biciu, w takiej niecznoci jednego klasztoru z drugim i bez

jednolitej dyrekcyi, jak przed synodem Zamojskim, byby mo-

e wegetowa dalej, aleby si nigdy nie by sta tern, czem by
w drugiej poowie XVIII wieku, t. j. gównem ogniskiem ycia

religijnego na Rusi, ozdob Kocioa ruskiego i tarcz Unii. e
za synod Zamojski do tego przeksztacenia caego zakonu ba-

zyliaskiego przez swe uchway pierwszy da impuls
;
wielka

cz zasugi odrodzenia zakonu jemu susznie si naley.

Tymczasem to wszystko, comy dotd starali si wystawi

jako nieocenion zasug synodu Zamojskiego okoo Kocioa
ruskiego przedstawiaj inni, a zwaszcza odstpcy litewscy za

cesarza Mikoaja i odstpcy galicyjscy w Chemie za dni na-

szych, jako ródo nieszcz, które póniej na Uni spady i j
w kocu dobiy. Reformy liturgiczne, mówi oni, i reforma za-

konu bazyliaskiego, w imieniu synodu Zamojskiego dokonane,

stary z Kocioa unickiego pitno Kocioa wschodniego i uczy-

niy go wstrtnym chrzecijanowi Wschodu, który wszedszy do

wityni unickiej, raczej sdzi si znajdowa w kociele aci-

skim, anieli w cerkwi swego obrzdku i utwierdza si w prze-

konaniu, e Unia jest tylko pomostem do acinizmu, czyli pierw-

szym krokiem do zniesi3nia obrzdku ruskiego. Jeeli wic jest

unit przywizanym do swej odrbnoci narodowej i do obrzd-

ku wschodniego, bdzie z tsknot si oglda za nieskaonym

obrzdkiem wschodnim, prawosawnym i w kocu dlatego obrzd-

ku Uni porzuci; a jeeli jest prawosawnym, nie poczuje nigdy

chci przystpienia do Unii, widzc w niej takie skaenie obrzd-

ku na korzy acinizmu. Jako przewodnicy apostazyi na Li-

twie za cesarza Mikoaja i w Chemskiem za dni naszych std

pretekst brali do swego odstpstwa i do szkalowania Unii i Pol-

ski, która, zdaniem ich, Uni przemoc zaprowadzia, aby przez

ni naród ruski spolaczy i Koció ruski- zlatynizowa.
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_cumentem powyszym wydaj wprawdzie przeciwnicy

reform synodu Zamojskiego sami na siebie wyrok potpienia,

zwaszcza o ile jako dawniejsi Unici odstpstwo swoje nim osaniaj;

bo przyznawszy im nawet, (czego uczynienie moemy), e przez

synod Zamojski obrzdek ruski straci charakter obrzdku wscho-

dniego i sta si pomostem do lacinizmu dla Rusinów, to jesz-

cze nie godzio im si dla formy, c z e m jest kady ob-
rzdek, porzuci prawdy, któr jest Unia; nie go-

dzio im si dla upiny gardzi jdrem. Przecie

smutnym faktem pozostanie, e dla ludzi zej woli, a chwiejnej

wiary stay si ustawy synodu Zamojskiego pretekstem do za-

bicia czyli pogrzebania Unii pod berem rosyjskiem.

Dla ludzi wiary i dla ludzi namitnoci nie zalepionych

pozostanie na zawsze synod Zamojski dzieem wielkiej mdroci
i dowodem prawdziwie pasterskiej troskliwoci ówczesnych bi-

skupów o dobro Kocioa unickiego, i jako takie dzieo szano-

wa go bd i ustawy jego za wite i nietykalne uwaa, do-

póki ta sama Stolica Apostolska, która je zatwierdzia, zatwier-

dzenia swego nie odwoa.
X;i pocztku rozdziau ju powiedzielimy e pierwszym

z papiey, który synod Zamojski zatwierdzi, by Benedykt XIII

Po nim ponowili potwierdzenie papie Pius VII (r. 1807 „In

Universalis u
), Grzegorz XVI (r. 1832 „Inter Gravissimas") i Pius

IX (r. 1674 „Omnem sollicitudinem"). Ostatni zagrozi zarazem

surowemi karami kocielnemi tym, którzyby reform synodu

uzna nie chcieli i pod jakimbd pozorem inne obrzdy do Ko-

cioa ruskiego wprowadza si powaali l

).

*) Confr. Collectio Lacensis, toru II, str. 481 do 483.



ROZDZIA III.

Wadyetwo mohilowskie, gówne ognisko agita-

eyi dyzuniekiej.

(1727—1754),

1. Daremne usiowania Rosyi, aby na stolic biskupi mohilewsk wprowadzi

rseniego Berle. - 2. Józef Wólczaski (r. 1734) wybrany biskupem mohilow-

skim i jego starania w interesie dyzunii.— 3. Kajzerling i Golembiowski patro-

nuj dyzunii w Polsce. — Eada stanu ustanawia komisj ledcz do przejrzenia

skarg dyzunickich. — 5. Sprawa wyboru metropolity rusko-unickiego po mierci

Atanazego Szeptyckiego (f r. 1745) i wielkie w tej sprawie zasugi biskupa Jó-

zefa Sapiehy. — 6. Hieronim Wólczaski (r. 1743) nastpca Józefa Wólczaskie-

go i daremne jego usiowania okoo wzmocnienia dyzunii; dyzunia na Biaej

Rusi upada. — 7. Odstpstwa szlachty ruskiej od obrzdku unickiego do aci-

skiego. — 8. Zatargi Bazylianów z duchowiestwem wieckiem i szkodliwe tych

zatargów dla Unii nastpstwa.

1. \/\/ ziwszy raz na siebie rol opiekunki dyzunii w Polsce
"

• - i przekonawszy si, jak siln jej dwigni na Biaej Ru-

si stao si wskrzeszenie biskupstwa dyzunickiego w Mohilo-
w i e , nie zaniedbaa Rosya po mierci wadyki Sylwestra Cze-

twertyskiego (r. 1727) czyni starania, aby Czetwertyski otrzy-

ma nastpc, któryby w duchu swego poprzednika pracowa i

misy biskupstwa swego skutecznie spenia by zdolny. Upa-

trzya sobie w tym celu rseniego Ber, potomka rodziny ukra-

iskiej, który od lat modych bawi w stolicy cesarstwa, a od r-

1722 sprawowa urzd archydyakona przy boku Wanatowicza,
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biskupa kijowskiego. Z rozkazu synodu Petersburskiego danomu w r.

sakr biskupi i wyprawiono go do Mohilowa, jako prawosa

wnego biskupa Biaej Rusi. Tym razem okaza si August II od-

waniejszym, jak kiedy chodzio o zatwierdzenie Sylwestra Cze-

bwertyskiego. Nie y bowiem ju wtenczas Piotr W., i mimo,

e cesarz Piotr II w r. 1729 i nastpczyni tego cesarza Anna
w r. 1 730 os-obit-io za Berem u króla przemawiali v

), potwierdze-

niu odmówi i dyzunitom polskim za biskupa uznawa go nie po-

zwoli, dajc, aby sobie sami wadyk obrali i to krajowca, któ-

rym Bero nie by. Bero nie traci przecie nadziei, nie opuszcza

Mohilowa przez lat kilka, sprawujc rzdy duchowne bez uzna-

nia króla i koata dalej o swoje uznanie na dworze polskim,

majc czynne poparcie posów cesarzowej Anny, Weissbacha i

Lówenwolda, Ale daremnie; król si upar, upatrujc w protego-

wanym intryganta, dla Unii i interesów politycznych polskich

zbyt niebezpiecznego, i po raz drugi w r. 1731 stanowczo od-

mown rzdowi rosyjskiemu przesa odpowied. Wskutek tego,

chcc nie chcc, zgodzia si Rosya na wolny wybór biskupa

przez miejscowe duchowiestwo. Elekcya miaa si odby dnia 5

maja 173'2 r. w przytomnoci dwóch delegatów synodu Peters-

burskiego, ale, gdy delegaci rosyjscy si nie stawili, wybór spez
na niczem. Berle sprzykrzyo si duej czeka i w roku nastp-

nym postara si o przeniesienie za Dniepr, w dzierawy rosyj-

skie do P e r e j a s a w i a 2
). Przez dwa mniej wicej lata pozo-

staa stolica mohilowska osierocon. W caym tym czasie agita-

cya dyzunicka na Biaej Rusi nie ustaa wprawdzie cakiem,

ale osaba. Bezkrólewie po mierci Augusta II (r. 1733) porusza

dyzunitów na nowo; przy wyborze nowego króla przeprowadza-

j w paktach konwentach dodatek porczajcy im ich dawne

przywileje 3
), i osadzaj w Mohilow7 ie nowego wadyk w osobie

Józefa Wólczaskiego (r. 1734), którego August III zatwierdza

(r. 1735).

') Banty^z Kamienskij 1. c. str. 200—201.

*) „Encyklopedia powszechna Orgelbranda" sub voce Perejaslaw.

3
) .,Quod vero supra hisre lii ten.- pmilegia, libertates ecclesiasticas cum

caeteris confirmayimus, In juramento notro ecclesiasticas catholicas Romanas no-

minaverimus, i < 1 nihil omnibus ecclesiis Graecis et priyilegiis earundem ol

,
imnio eadem in suo robore coneervamUB, nee non et articulo iuramenti

huic ne<pia([iiam derogare volumus*. Volum. Legum, tom VI, str. 312"
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2. Woczaski by poddanym polskim, ale nauki pobiera

w Kijowie, tame zosta czercem, jako taki by od r. 1721 pre-

fektem prawosawnej akademii, a w sze lat póniej archy-

mandryt monastyru pustynnego w. Mikoaja i rektorem pra-

wosawnej akademii — zatem czowiekiem wyszego wykszta
ceni i pewno dobrze wtajemniczonym w intencye rzdu rosyj-

skiego wzgldem Unii w Polsce. Jak dobrze zrozumia on zada-

nie swoje, dowiód a nadto w kilkuletnich rzdach. Za przy-

kadem Czetwertyskiego posya skargi po skargach do syno-

du Petersburskiego, do posa rosyjskiego barona Kajzerlinga

i rezydenta Groembiowskiego w Warszawie na ucisk prawosa-

wnych, na odrywanie ich od prawosawia a przymuszanie do

Unii. Z toku tych oskare, biorc je nawet tak, jak je Bantysz

Kamienskij przytacza, wynika, e zupenie jak za czasów Piotra

W. ju to uwaa za ucisk prawosawia, gdy ks. unnicy albo

aciscy wpywem moralnym, a zwaszcza przez misye, obka-
nych wspóbraci do Unii skoni si starali, gdy monastyr lub

paroch jaki dobrowolnie prawosawie opuci i parana za jego

posza przykadem.

W r. 1739 poda Józef Woczaski do synodu Petersbur-

skiego spis wszystkich cerkwi na Biaej Rusi, które prawosawie

w ubiegych latach stracio, i tych które mu jeszcze pozostay. Ten

spis pokazuje dowodnie, jak pod on czas, mimo wszystkich wy-

sile Rosyi i jej agentów, w Polsce dyzunia topniaa, bo wedug
wiadectwa Wólczaskiego pozostay jej tylko 54 cerkwie na

Biaej Rusi, podczas gdy ich 114 do Unii stracia. Oczywicie

w oczach jego kada z tych 114 cerkwi przemoc i gwatem do

Unii nawrócon bya, i do prawosawia wróci bya powinna.

Wadyka nie przypuszcza, aby ktokolwiek móg z dobrej woli

i z przekonania zosta unit. O tern trzeba pamita, oceniajc

skargi przeciw Unitom i acinnikom na ucisk dyzunitów.

3. Goembiowski otrzymawszy z Petersburga powyszy do-

kument i nadto jeszcze drugi podobny spis rzekomych krzywd

wyrzdzonych prawosawnym przez Unitów, acinników i szlach-

t acisk, majc prawo patronatu nad kocioami prawosaw-

nemi, lub te przez ich komisarzy, posesorów i arendarzy y-
dów, biega, jak to sam do Petersburga donosi, od ministrów

do króla i od tego do moniejszych panów polskich, majcych

w swych wociach wyznawców prawosawia, aeby zwrot cer-

kwi, do Unii zabranych, wyjedna i zupen swobod prawosa-
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wiu zapewni, powoujc si ju to na dawne traktaty i przy-

wileje prawosawnym zagwarantowane, ju na danie i pro

o dworu. Nie wskóra jednak nic, poniewa nie zdoa

swych skarg uzasadni i poniewa prawosawni w granicach

prawi ni zakrelonym nie ukróconej przez nikogo uywali swobody.

O bezskutecznoci swych niestrudzonych zabiegów wspomina Go-

iowski w sprawozdaniu posanem w cigu r. 1741 do Peter-

sburga, przypisujc jej win niedojciu do skutku sejmu, na

którym skargi jego miay by roztrzsane, a bez którego mini-

strowie sami pomódz mu nie mogli, i temu e religia prawosa-

wna na sejmie r. 1717 na równi z dysydenck postawiona, tern

samem prawo publicznego wyznania utracia ]
).

Chwilowe niepowodzenie nie zachca atoli ani Goembiow-

skiego, ani Kajzorlinga, obaj zabiegi swoje na rzecz prawosawia

w Polsce dalej prowadz, uwaajc je za swoje gówne zadanie.

W Petersburgu zasza w tym czasie zmiana tronu. "W kocu r.

17-11 iw listopadzie) obja rzdy cesarzowa Elbieta Piotrówna;

do niej wic, by jej zadokumentowa swoj gorliwo i popar-

cie jej zyska, ponawia jeden i drugi dawne ale na ucisk pra-

wosawnych w Polsce. Pochwaleni przez ni, czyni dalsze przed-

stawienia wicekanclerzowi koronnemu, królowi, a nawet pryma-

sowi gnienieskiemu, dajc w imieniu swej pani nietylko

zwrotu 114 cerkwi i monastyrów, jakoby niesusznie zabranych

dyzunitom, ale zakazu, aby na przyszo ksia aciscy lub

unnicy nie wdzierali si w jurysdykcy popów prawosawnych,

aby im ich owieczek nie odrywali, dzieci dyzunickich rodziców

nie chrzcili, lubów z pominiciem ich parochów nie dawT ali,

zmarych nie grzebali, aby wystpnych dyzunitów sdy wieckie

przed swoje forum nie pocigay, aby Jezuici a osobliwie ich

uczniowie dokuczliwoci adnych im nie czynili, aby gorszych

jeszcze udrcze prawosawnych nie pozwalano ydom, gdzie

s arendarzami. Miao si bowiem wedle tych skarg zdarza, e
ydzi arendarze ani legatów zahipotekowanych na majtkach,

przez siebie dzierawionych, parodiom dyzunickim nie wypa-

cali, ani im pozwalali gdzieindziej zboa mle, wódk i wi-

ktuay kupowa, jak u siebie za cen wygórowan, e nieraz

nawet z tego powodu cerkwie im piecztowali. Wreszcie dali,

aby komisarzom i administratorom dóbr magnackich nic byo

J
) Bantysz Kamienskij 1. c. str. 274—294.
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wolno zmusza ludnoci dyzunickiej przez przecianie jej po-

datkami do opuszczania prawosawia.

Król odpowiedzia, e, gdy wyliczone skargi prawdziwemi

si oka, zadosyuczynienia da nie zaniecha i na przyszo
podobnym naduyciom zapobiee. Prymas za po dwakro naga-

bywany, po dwakro te Goembiowskiemu w pocztkach roku

I7-14- pisa, e nic nie wie o wiolencyach dyzunitom zadawanych,

e przeciwnie wiele sfyszy o krzywdach unitom przez dyzunitów

wyrzdzanych. Przypomina nadto, e Rosyanie uprowadzili z gra-

nic Polski Jezuit i nietylko go nie wydaj, ale nie wiadomo,

gdzie wi. W kocu susznie dodaje, e, kto pokrzywdzonym
si czuje, otwart ma drog prawn do otrzymania satysfak-

cyi, a nie sysza dotd, aby dyzunici tej drogi byli si kiedy

chwycili.

Nie kontentujc si odpowiedziami odebranemi, zamierzali

Kajzerling i Goembiowski wystpi jeszcze z pretensyami swo-

jemi na nadchodzcym sejmie. Pooenie musiao w owej

chwili dla Unitów by do gronem, kiedy sam papie Bene-
dykt XIV wda si w ich spraw i w cigu wrzenia tego sa-

mego roku pisa i do króla i do prymasa, upominajc ich usilnie

do wytrwaej obrony Unitów przeciw naciskowi i wymaganiom
dyzunitów, a mianowicie przestrzegajc ich, by nie zezwolili

na przyszym sejmie na zwrot cerkwi i monastyrów, których

wydania, jako dawniej dyzunickich, rzd rosyjski si domaga 1
).

4. Sejm zebra si tego roku w miesicu wrzeniu w Gro-
dnie i Bestuew, minister i pose cesarzowej, czyni wszyst-

kie moliwe wysiki, by danie pani swojej przeprowadzi

i oznaczone dworowi polskiemu cerkwie dla dyzunitów odzyska.

Sejm Grodzieski, jak tyle innych owego czasu, spez na ni-

czem, wic ju dlatego samego pose rosyjski celu swego osi-

ga nie móg; tyle jednak zyska natarczywoci swoj, e na

radzie senatu postanowiono zoy komisy ledcz do

przejrzenia skarg dyzunickich. Komisya bya uzyska-

na nieprawnie (subreptitie ad malam informationem Cancelariae

!j Bantysz Kamiemkij 1. c. str. 269—309; „Archeogaficzeskij Zbornik do-

kumentów otnosiaszczychsia k'historyi siewiero zapadnoj Ru&i" tom VII, nr.

162; „Archiwum Ksit Czartoryskich w Krakowie" nr. 754: „Zbiór pism na-

lecych do interesu Unitów i Dyzunitów" tom III, pars I str. 45, 46, 47, 48

i
4'.i; „Monumenta Poloniae Theinera" tom IV, str. 129.



wedug urzdowych forma) naszego prawa), bo bez wiedzy i upo-

wanienia sejmu, który sam jeden móg na taka. komisy po-

zwoli, ale pozwolenie byo dane i Bestuew domaga si go-

no jego spenienia. Czartoryscy i Briihl przyoyli si najwicej

do tego, e rada Senatu zgodzia si na utworzenie komisyi,

a ewentualnie na myl zwrotu pewnej liczby cerkwi dyzunitom.

Briihl, jako protestant, by w gruncie obojtny na to, czy

prawosawie w Polsce gór brao i strony politycznej w tej ca-

ej kwesty i niewtpliwie nie rozumia; wic byle sobie spokój

od strony dworu petersburgskiego, ujmujcego si tak gorco

i wytrwali* zo swymi jednowiercami, zapewni, chtnie byby
Unitów Biaoruskich Rosyi odstpi. Dowiód tej obojtno-

ci dla Unii nietylko, gdy si z tak atwoci godzi na ko-

misy wymagan przez Rosy, ale ca postaw swoj wobec

przypadajcego w ten sam czas wyboru metropolity ruskiego,

o którym niebawem mówi bdziemy. Czartoryscy za, jako dok-

trynerzy, w rzeczach religijnych zimni, a cakiem zajci kwe-

sty reformy w kraju i plany swych reform na przyjani rosyj-

skiej opierajcy ju dla samego zachowania tej przyjani, byli

gotowi spraw Unii na Biaej Rusi powici, a skadem komisyi

przez swój wpyw na dwór królewski i przez swe stosunki

z Briihlem tak pokierowali, e Rosya najlepsze sobie po niej dla

dyzunii moga rokowa nadzieje.

W grudniu r. 1746 zostaa komisya w Warszawie nazna-

czona i w skad jej weszli Stanisaw Dembowski, biskup pocki,

Hieronim Wacaw Sierakowski, biskup przemyski, Józef Sapieha

biskup koadyutor wileski i referendarz litewski, August ksi-

Czartoryski, wojewoda i genera ziem Ruskich, kilku innych

czonków wieckich, dla wiary do obojtnych, pose i rezy-

dent rosyjski. Prezydency komisyi mia za staraniem Czartory-

skich prowadzi biskup Dembowski, czowiek zacny, ale saby,

nie majcy swego zdania, w tej kwestyi ciemno widzcy i po-

legajcy zupenie na zdaniu Czartoryskiego. Biskup Sierakowski

do bierne zaj stanowisko i tylko jeden biskup koadyutor Sa-

pieha doskonale rozumia donioso sprawy i intencye Rosyi

posuenia si komisy, jako taranem na obalenie Unii na Bia-

ej Rusi i Litwie. Tymczasem prosta wikszo gosów miaa

rozstrzyga w kadym wypadku komisyi przedoonym. Suszna

przeto budzia si obadwa, aby przy potnym wpywie Czar-

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. ó
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toryskich, przy mniejszoci w komisy i gorliwych katolików i

obojtnoci wieckich czonków dla sprawy Unii, nie zepchnito

wzgldu religijnego na ostatnie miejsce i aby tym sposobem

obrady komisyi nie wypady najnieszczliwiej dla Unii. Na do-

miar nieszczcia przypada na ten czas mier metropolity rus-

kiego i biskupa lwowskiego, Atanazego Szeptyckiego (r. 17-45

w grudniu). Z jego mierci zstpi bowiem do grobu natural-

ny obroca sprawy Unii w komisyi, do tego obroca niepospo-

litych zdolnoci i niezwykej gorliwoci, na którego miejsce móg
bardzo atwo wstpi czowiek nieodpowiadajcy wanoci sta-

nowiska i chwili. Jako rzeczywicie wnet zacza szala prze-

chyla si na stron czowieka, którego wybór móg by najfa-

talniejsze dla Unii na Biaej Rusi za sob pocign nastpstwa.

Ta okoliczno poruszya stronnictwo dbae o losy Unii do wiel-

kiej czujnoci i zabiegliwoci, aby interes Kocioa ruskiego

szwanku nie poniós, t. j., aby si nikt nie dosta na stolic me-

tropolitaln, któryby przeszoci swoj nie dawa gwarancyi,

e bdzie umia broni powierzonego sobie Kocioa. Skutkiem

tego wybór metropolity bardzo si przeciga, któr to zwok
biskup Sapieha o tyle na rzecz Unii wyzyskiwa, e dziaanie

komisyi a do wyboru nastpcy uniemoebni, wykazawszy, e
bez metropolity, który by jedn ze stron zapozwanych i bez

przystpu do akt metropolitalnych dziaanie komisyi jest niemo-

ebne. Byo bowiem zwyczajem na Rusi, e ze mierci me-

tropolity akta metropolitalne piecztowano i pieczci narusza

nikomu, nawet administratorowi metropolii nie pozwalano a do

wyboru nastpcy. A jednak akta metropolitalne byy rzeczywi-

cie koniecznie potrzebne biskupom oskaronym przez dyzuni-

tów o niesuszny zabór pewnej liczby cerkwi i monastyrów.

Uznano te suszno argumentów Sapiehy i powstrzymano dzia-

alno komisyi a do wyboru nowego metropolity. Komisya

przeto po ukonstytuowaniu swojem ograniczaa sw czynno na

zleceniu stronom interesowanym, aby si powstrzymay od wszel-

kich wzajemnych gwatów a do chwili, w której zaniesione

przed jej forum skargi bdzie moga prawnie rozstrzyga, i aby

tymczasem zbieray potrzebne do swej obrony materyay x
).

*) Archiwum ksit Czartoryskich, nr. 754: „Zbiór pism nalecych do uni-

tów i dyzunitów", tom III, cz I, karta 49 i 50.
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Gwatom wprawdzie nio zapobiegao wezwanie komisyi; owszem,

powoanie do ycia jej rozzuchwalio niezmiernie dyzuni-

tów, którzy tu i owdzie, w szczególnoci w Wilnie i Mohilowie,

tak gonych naduy przeciw Unitom si dopuszczali, e nawet

listy papieskie do króla i episkopatu polskiego o nich

wspominaj. Ale gwat mona byo gwatem odeprze, i nastp-

stwa tych gwatów, przez prywatne osoby dokonanych, doró-

wna nigdy nie mogy nastpstwom wynikym z dekretów ko-

misyi, osonionych pozorem prawa w przypadku, gdyby komisyd

bya uznaa w interesie polityki za potrzebne skania si raczej

do da Rosyi, anieli do wymaga sprawiedliwoci i obrony

Unii. Ktokolwiek zatem wpyn na odwleczenie a wicej jesz-

cze na unicestwienie komisyi, ten niewtpliwie wywiadczy
sprawie Unii w Polsce prawdziw przysug, a na pierwszem

miejscu trzeba t zasug przypisa, jakemy to wyej powie-

dzieli, biskupowi koadyutorowi wileskiemu.

5. Nierównie wiksz zasug pooy biskup Sapieha okoo

Unii, zagroonej pod on czas w wysokim stopniu przez Rosy
i

j
ej agentów, przynajmniej na Biaej Rusi, przez to, e swoim

wpywem, swymi wytrwaymi i mdrymi zachodami umia od-

wróci bliski wybór metropolity, skaniajcego si do dyzunii i

bdcego z ni w konszachtach, a przeprowadzi po usilnych

i niczem nie zraonych staraniach takiego metropolit, jakiego

dobro Unii w owym krytycznym momencie niezbdnie wyma-

gao. Zwyczajem byo w Kociele unickim od czasów metropo-

lity Rutskiego a do mierci metropolity Leona Kiszki, e me-

tropolici byli wybierani przez biskupów w poczeniu z zakonem

Bazyliaskim, i e tak wybrani otrzymywali dopiero zatwier-

dzenie króla i Stolicy Apostolskiej. Przerwa w tym zwyczaju

nastpia po raz pierwszy przy wyborze Atanazego Szeptyckie-

go, który posiad stolic metropolitaln tylko przez porozumie-

nie si biskupów z królem, z pominiciem zakonu ^Bazyliaskie-

go. Bazylianie upomnieli si zaraz wtenczas w Kcngregacyi De
propaganda fide o swoje prawa i odebrali odpowied, e Stoli-

ca Apostolska nie moga odmówi zatwierdzenia Szepetyckiemu

na proby Rzeczypospolitej, ale nie zamierzaa przez to bynaj-

mniej narusza praw zakonu, byle zakon te prawa udowodni.

I otó zakon postara si o to, e Szeptycki, objwszy rzdy

metropolitalne, po dwakro: na kongregacyi lwowskiej
(ses. VI, nr. 3) r. 1739 i na generalnej kongregacyi



w Dubnie (ses. XI, nr. 6) r. 1743, potwierdzonej r. 1744 przez

Stolic Apostolsk, za zgod wszystkich obecnych biskupów,

owiadczy: „e zakon ma, per suas primores (inibi ex-

pr.&ssas) pers o nas incontrastabile ius eligendi
me trop o lit a m u ]

).

Tymczasem po mierci Szeptyckiego postanowiono na dwo-

rze królewskim mimo to dawny tryb wyboru metropolity omi-n i nie pytajc o zdanie ani biskupów ruskich, ani Bazylia-

nów nowego metropolit nominowa. Czartoryscy, którzy mieli

gotowe plany na przyszo w kwestyi unickiej na Biaej Rusi,

którzy dla pozyskania sobie Rosyi byli skonni czyni na jej

rzecz ustpstwa, co do niektórych cerkwi i monastyrów, i dlate-

go pragnli widzie na stolicy metropolitalnej czowieka sabe-

go, dajcego sob atwo powodowa, podsunli t myl królowi

i wmówili w niego, e trzeba zama przewag Bazylianów

w Kociele ruskim i uzurpacyom ich koniec pooy, przywraca-

jc tronowi monarszemu te same prawa co do nominacyi metro-

politów ruskich, jakie tene od wieków wykonywa przy nomi-

nacyi biskupów aciskich. Grdy z pomoc Bruhla, wszechwa-

dnego ministra na dworze polsko - saskim, dla tej myli pozy-

skali Augusta III, forytowali na stolic metropolitaln biskupa

uckiego, Teodozego Rudnickiego. Bazylianie oskarali Rudnic-

kiego, e jego przekonania katolickie byy chwiejne, e potaje-

mnie bywa w Kijowie. Ta chwiejno Rudnickiego, o ile po-
dana bya Czartoryskim—zwaszcza wobec ustanowionej przez

rad senatu na danie Rosyi k o m i s y i, majcej w sporach mi-
dzy Unitami a dyzunitami polskimi rozstrzyga— o tyle przera-

aa Bazylianów i wszystkich dbaych o Uni, zwaszcza gdy

si wie rozesza, e król ju d. 2S styczna r. 1747 nominacy
jego podpisaa

Biskup Sapieha, widzcy jasno, moe janiej od Bazylianów,

do czego podkanclerzy Czartoryski z party Bruhla zmierza, i

doskonale przewidujcy groce Unii niebezpieczestwo w razie

wyniesienia Rudnickiego na stolic metropolitaln, wzi sobie

za zadanie mimo nominacy królewsk wyniesieniu Rudnickiego

l
) „Archeograficzeskij Sbornik" tom III, nr. 14. Jest w tym numerze

list Herakliusza Lisaskiego, protokonsultora litewskiego, pisany dnia 21 sty-

cznia r. 1747 do biskupa Sapiehy z prob, aby nie dopuci nieprawnej nomi-

nacyi metropolity.
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przeszkodzi. Caa te nadzieja Bazylianów, chodzcych ju to

w Rzymie, ju w nuneyaturze okoo usunicia Rudnickiego,

o uznanie swych praw, gównie na Sapiesze si opieraa. Tak
sumo administrator metropolii arcybiskup poocki, Floryan Hre-

bnicki, najwicej na pomoc jego liczy i spraw obsadzenia me-

tropolitalnej stolicy gorco mu poleca 1
). Ale takiej zachty nie

byo nawet. Sapiee potrzeba; sam on z siebie ca dusz tej

sprawie si odda i postanowi nie spocz, póki jej do szcz-

liwego nie doprowadzi koca. „Na t prelatur (metropoli)

—

pisa biskup koadyutor do biskupa Dembowskiego, prezesa komi-

nim jyszcze o nominacyi Rudnickiego si dowiedzia — po-

trzeba osoby, coby nie swego szukaa dobra, ale dobra Jezusa

< Ihrystusa, ma gorliwego i roztropnego, znamienitej mioci
ku braciom wspóbiskupom i trzodzie, umiejcego sowem i przy-

kadem popiera zgod midzy zakonem a biskupami. Bez tego

stkiego na wielkie niebezpieczestwo naraa si Uni, gdy
na ni powstaje a septemtriono procella (od Rosyi 3)

u
. W dalszym

za cigu tego samego listu (z cl. 14 stycznia 1747 r.) przypo-

mina! mu, e powinien jako senator i komisarz uywa swego

wpywu na dworze z korzyci dla Unii.

W tyme sensie pisa do nuneyusza, i cho jeszcze wten-

czas nie popiera adnej szczegóowej osoby do godnoci me-

tropolitalnej, baga go jednak, aby przeszkadza nominacyi

z porki panów, którym zwykle o wyniesienie przyjació idzie,

a stara si o przeprowadzenie kandydata zakonu Bazyliaskie-

go „matris wszystkich ich m. biskupów", „bo ocale-

nie Unii — tak dalej si rozwodzi—zaley od dobrych biskupów,

których wprawdzie król nominuje, ale na zalecanie metropolity,

') List ze Stronia, datowany pod d. 25 stycznia 1747 r. 1, c. nr. I

Sapieha napomyka o niezgodzie midzy biskupami ruskimi a zakonem.

W ra ; niezgoda ta z wielka szkoda dla Unii w owym czasie istniaa.

Zakuli, z którego wszyscy pochodzili biskupi, zanadto si rozwielmonil i nie-

tylko nad niszern duchowiestwem, ale nad samymi biskupami chcia domino-

wa, z jurysdykcyi metropolitów, zwaszcza od poczenia obu prowincyj litew-

skiej i koronnej pod jednym protoatchimandryt, chcia sic cakiem wyama i

prawa do udziau w wyborze archymandrytów i do adminisrtacyi majtku opac-

kiego po mierci arehymandryty im odmówi. Cfr. Archiwum ksit Czarto-

ryskich" nr. 754. Zbiór pism nalecych do interesu Unitów i dy/.unirtw* t.

1 1 1. Btr. 41ó i nastpne.
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przeto w wyborze jego osoby nie powinien dwór lekkomylnie

i popiesznie dziaa".

W kocu stycznia (roku 1747),' jednoczenie z królew-

sk nominacy Rudnickiego, przemawia ju' otwarcie za Flo-

ryanem Hrebnickim, arcybiskupem poockim. By to take kan-

dydat biskupów ruskich i Bazylianów. Hrebnicki sam si o t
kandydatur Sapiee przymówi w licie pisanym do niego ze

Strunia d. 25 stycznia 1
).

Ze wszystkich kandydatów dawa Hrebnicki niewtpliwie

najwicej rkojmi, e trudnemu zadaniu sprosta i godno naj-

wysz w Kociele ruskim z chlub dla siebie i z poytkiem dla

Kocioa swego piastowa bdzie. Odebrawszy wyksztacenie

w papieskiem, dla Rusinów fundowanem, we Lwowie kollegium,

wstpi nastpnie do zakonu Bazylianów. W zakonie prdko
wpad w oko przeoonym dla swej skromnoci, pobonoci i

gruntownej nauki. To te jeszcze w modym wieku powoa go

arcybiskup poocki Sylwester Pieszkiewicz do swego boku, jako

sufragana, a gdy Pieszkiewicz w r. 1719 umar, zosta Hrebnic-

ki jego nastpc i jako taki czynny bra udzia w synodzie Za-

mojskim. Po skoczonym synodzie odznaczy si gorliwem wpro-

wadzeniem w ycie w swej dyecezyi reform przez synod posta-

nowionych, dwiga podupade witynie i nowe wznosi wasnym
nakadem, a praw Kocioa swego broni odwanie, zarówno

przeciw dyurni, jak przeciw uzurpacyom Jezuitów poockich,

którzy z tego powodu nie cierpieli go, tak, e Hrebnicki lka
si, i mu bd najwiksz przeszkod do otrzymania godnoci

metropolity. Przywizanie do Stolicy Apostolskiej zapro-

wadzio go w r. 1729, a wic jeszcze za papiea Benedykta XIII,

do Rzymu i przy tej sposobnoci pozna si z póniejszym pa-

pieem Benedyktem XIV, a ówczesnym praatem i konsultorem

Kongregacyi De propaganda de fide, pod której bezporedni ju-

rysdykcy Koció ruski zostawa.

Papie da mu dowód swego uznania, mianujc go swym
praatem domowym i asystentem tronu papieskiego. To wszystko

razem uczynio ze wybitn posta w Kociele ruskim, i nic dzi-

wnego, e na niego zwróciy si oczy przy pierwszym wakansie

stolicy metropolitalnej tak biskupów ruskich i Bazylianów, jak

najgorliwszego w owym czasie patrona Unii, biskupa koadyuto-

V „Archeograficzeskij Sbornik" 1. c. nr. 103.
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ra wileskiego. AV licie do kanclerza litewskiego, Jana Fryde-

ryka Sapiehy, zalecajc mu go, tak pisze o nim biskup koadyu-

tor: „Zdaby mi si by nad wszystkich praeferibilior jks. arcy-

biskup poocki, któremu etiam ipsa invidia przyzna musi, e
uczciwy, pobony i rozumny praat. Patres Societatis po-

winniby go promowa dlatego samego, aby si pozbyli prawa

(procesu), przeniósszy go z arcybiskupstwa poockiego na me-

tropoli podug ti.iwnego przysowia: sit vivus, dummodo non
vivus. Gdybym by prowineyaem jezuickim, poczt pobiegbym
do Drezna, eby tego rozumnego ssiada przesadzi na inne

miejsce, bo wtedy mogoby arcybiskupstwo poockie wpa w rce
spokojnego prostaka, gdy vicissitudine rerum humanarum al-

tom o cboro wszystko si toczy." *). Ostatni argument biskupa

je.st do sabym, poniewa metropolici po stracie Kijowa, nie

majc swej katedry metropolitarnej i stolicy, zwykli byli za-

trzymywa biskupstwa i katedry, które przed sw nominacy
dzieryli.

"W innym licie znowu przemawiajc za Hrebnickim, do-

wodzi kanclerzowi litewskiemu, e Hrebnicki nietylko jest pra-

atem wielkich talentów i dobrym przyjacielem domu Sapiehów,

ale daje wszelkie rkojmie Unii, któr przjmajmniej od pótora

wieku krzewili mocno i stale Sapiehowie. Ostatni argument mia
poechta dum rodow kanclerza i mia go pobudzi do wspó-
zawodnictwa na dworze z podkanclerzem Czartoryskim, trzyma-

jcym stron Rudnickiego.

A nie liczc bardzo na energi kanclerza, raz jeszcze przy

innej sposobnoci przypomnia mu: „Ale
t
jakkolwiek jest, nie

ba, aby Wapan rk od steru porzuca, chocia widzisz

tempestatem, bo ta prdko przemin moe; sami za aemuli

(Czartoryscy), gdyby to spostrzegli, byliby coraz mielsi; do te-

go nie s tak mocni, jak udaj, chcc wszystkich odrazi od su,

gi publicznej, aby sami wadali".

Prócz tego, aby sprawie swej pomylny obrót zapewni
mia wci na oku biskupa Dembowskiego i jak móg to listow-

») Jest to alluzya do znanej niechci Jezuitów polockich do niego z powo-

du dugoletniego procesu, prowadzonego przez Hrebniekiego z kolleg. Jezuickiem

Polockiem o dobra kla-ztorne przez Jezuitów Bazyliankom Potockim zabrane,

imo na mocy przywileju danego im przez króla Stefana Batorego r.a wszy-

stkie dobra Polockich cerkwi. Proces ten nie byl jeszcze wtenczas ukoczony.
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nie, to przez porednictwa wpywa na niego, aby go od soju-

szu z Czartoryskimi oderwa i do szeregu popleczników swego

kandydata zacign. W tym celu zwraca mu uwag na nieu-

stanne zabiegi dyzunitów, na ich znoszenie si z synodem Pe-

tersburskim, a nastpnie na konieczn potrzeb, aby taki metro-

polita do steru Kocioa ruskiego si dosta, któryby im miay
opór by zdolny stawi i przed ich czynnociami umia Uni za-

sania, a takim uznawa tylko Hrebnickiego, widzianego take
dobrze u Ojca w. i posiadajcego jego zaufanie.

Nie ograniczajc si na listach, wysa nadto do niego

ksidza Ry, wybranego wieo prokuratorem prowincyi litew-

skiej, w tym samym interesie.

Nuncyuszowi równie nie przestawa perswadowa, e nie-

tylko suszno wymaga, aeby zakonowi i biskupom bj' zosta-

wiony wybór metropolity, ale dobro i bezpieczestwo Unii, któ-

reby byo w najwyszym stopniu zagroone, gdyby Rudnicki

si utrzyma. Dostarcza mu przy tern podawanych sobie przez

Bazylianów dowodów, wykazujcych prawno ich dania.
Chocia z drugiej strony wobec Bazylianów nie tai si

z tern, e nie tyle chodzio mu o obron praw zakonu, jak raczej

o dobro Unii i o osob Hrebnickiego i radzi im, aeby si za-

nadto przy prawie swem nie upierali, byleby przesza nomi-

nacya Hrebnickiego, którego osoba daje gwarancy, e na stra-

y caoci Unii sta bdzie umia,

Nuncyusz przekonany przez Sapieh, przesyajc akta spra-

wy do Rzymu, przemówi gorco za Hrebnickim, a Rudnickiego

wystawi jako czowieka wiary podejrzanej.

Wreszcie i u króla nie zaniedba biskup Sapieha stosow-

nych kroków uczyni, gównie przez porednictwo spowiednika

jego ksidza Guariniego. A jako ostatecznego rodka, aby chwiej-

nego króla skoni do zaniechania kandydatury Rudnickiego,

uy nacisku wszystkich biskupów ruskich i starszyzny bazylia-

skiej na sabego monarch. Zwoa ich w ruskie Zielone witki
do Nowogródka i zebranym tu radzi, aby króla na mocy zbio-

rowej uchway prosili o nominacy Hrebnickiego, wstrzymujc
si jednak od pozoru elekcyi, by go nie drani. Stao si we-

dle rady Sapiehy, tern atwiej, e na zebranie praatów ruskich

przyby w imieniu króla dworzanin Wolski z zakazem elekcyi.

Rudnicki obecny na zebraniu proby do króla nie podpisa.

Zdawao si teraz, e ju nie trudno bdzie pokona skru-
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puy królewskie i tych przynajmniej ministrów, którzy dla do-

bra Unii nie byli cakiem obojtni, jak Maahowskiego, kancle-

rza koronnego; bo elekcya, a proba, czyli zalecenie, to dwie ró-

ne rzeczy, i w unionej probie wypowiadajcej tylko yczenie

duchowiestwa ruskiego, nie byo ublienia prawom majestatu

królewskiego. Pomimo to sprawa me atwo w Drenie naprzód

postpowaa. Królowi zawadzaa wci podpisana ju przez nie-

go nominacya Rudnickiego, cho jej jeszcze do Rzymu nie by
wysia. ., Hriihl za, pisa Sapieha, ujty przez filozofów (Czarto-

dch) popiera sprawy braciszków swoich przyrodnich, dyzu-

nitów". Dnia 14 sierpnia wyszed nawet z kancelaryi królewskiej

list do kardynaa Albaniego, protektora Polski w Rzymie, aeby
elekcy (prob) biskupów unickich, ubliajc prawom maje-

statu, obali powag Stolicy Apostolskiej i aby z Rzymu wyda-

no brewe do biskupów, zakazujce im wszelkiej elekcyi na przy-

szo 1
).

Z Rzymu nie przychodzia dugo adna decyzya; wiado-

moci guche, raz po raz dochodzce z za Alp, brzmiay nawet

zowrogo, tak, e zaczto podejrzywa Albaniego, e si po stro-

nie królewskiej postawi. Wtem naraz, niewiadomo dotd za

czyj ostatecznie spraw, dnia 5 stycznia r. 1748 skasowa król

nominacy Rudnickiego i zamianowa Hrebnickiego metropolit

kijowskim i archimandryt „kijowo - peczarskim". Tryumf szcze-

rych katolików by wielki; nominacya ta ocalia Uni. Po jej

ogoszeniu nie byo potrzeba lka si dziaania k o m i s y i. Ju
poprzednio odroczy j król, pomimo e w listopadzie r. 1748

stanowczo miaa rozpocz swe dziaanie do czasu, a metropoli-

ta nie bdzie wybrany. Po nominacyi metropolity znów posza
ona w odwok i wreszcie cakiem si rozchwiaa 2

). Rosya, wi-

dzc z kim bdzie miaa do czynienia, sama potem nie dbaa
o komisy i cho j dawniej Bestuew kilkakro ostentacyjnie

zapowiada, teraz sam puci w niepami, zostawiajc staym
agentom synodu Petersburskiego w Polsce dalsz trosk o po-

mylno prawosawia, t. j. rezydentom rosyjskim w Warszawie

i wadykom mohilowskim 3
).

») Sygillaty Ks. 28.

2
) Por. Juliana Bartoszewicza artykuy o Hrebnickim i Rudnickim w En-

cyklopedyi powszechnej, Hrebnicki rzdzi ki.ciolem do r. 1702.
3
j Listy papiea Benedykta XIV, tak do biskupów polskich, jak do króla
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6. Na wadyctwie uiohilowskiem siedzia od roku

1743 Hieronim Wólczaski, rodzony brat Józefa, którego cesa-

rzowa w nagrod za usugi prawosawiu oddane w r. 1742 (d.

1 wrzenia) przeniosa do Moskwy, w godnoci arcybiskupa. Hie-

ronim by poprzednio ihumenem w wileskim monasterze w.
Ducha, synnym od czasów Jozafata w. z nienawici do Unii,

a nauki pobiera wraz z bratem w prawosawnej akademii ki-

jowskiej. Poszed te w lady brata, posiadszy stolic mohilow-

sk, i zasadza gorliwo swoj, podobnie jak brat, na czstem

zanoszeniu do Petersburga skarg na rzekomy ucisk prawosaw-

nych, to znaczy na nieustajce przechodzenie parochów, mona-

styrów lub caych parafii na Uni. Czytajcego te rozliczne

skargi jego i wzywania pomocy i opieki dla uciemionych owie-

czek, uderza znowu, e podobnie jak. poprzednicy jego nigdy

nie udaje si tam z ualeniem, gdzieby je przedewszystkiem za-

nosi by winien, to jest do rzdu swego, ale prawie zawsze

do rzdu rosyjskiego i z rzadka tylko poleca cerkiew swoj
opiece monych na Litwie panów, np. ksiciu Hieronimowi Ra-

dziwiowi, w którego dobrach wielu znajdowao si dyzunitów,

cho mu nie zbywao na dowodach, e suszne skargi zawsze

znajdoway uwzgldnienie, czy to u ksicia Hieronima Radziwi-

a, czy u króla. Powtóre, i to nie bardzo na korzy jego prze-

mawia, e w ogóle mniemanych gwatów, na które si ali, ani

bliej nie opisuje, ani dowodami nie popiera. Wniosek std do
uprawniony, e skargi jego nie polegay na prawdzie i e take

w oczach jego, jak i oczach jego brata i poprzednika tego,

kniazia Czetwertyskieg~>. tam zachodzi ucisk nieznony i przelado-

wanie prawosawia, gdy si przez wpyw moralny gorliwszego mi-

syonarza acinnika lub unity, albo te przez wpyw jakiego

wieckiego katolika jedna i druga parafia, jeden i drugi mona-

styr od prawosawia odwróci i Uni przyj. Atoli nie chce-

my przeczy, e niekiedy faszywa gorliwo tej lub owej pry-

watnej osoby dawaa suszny powód wadyce do alenia si, skoro

np. czasem posesor jakiego polskiego magnata da prezent na

cerkiew prawosawn parodiowi unickiemu, albo gdy sposobem

niewaciwym nakania lud prawosawny i parochów do Unii,

w cigu roku 1750 wysane z upomnieniem, aby, ile monoci, komisyi nie do-

puszcza, moe po czci take przyczyniy .si do tego. (Monumenta Poloniae

Theinera, tom IV str. 137 i 138).
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lab kiedy paroch jaki, zostawszy unit, nie ustpowa cerkwi

swej i probostwa, lecz penic w niej dalej funkcye duchowne

dawnych parafian swoich za sob do Unii pociga, zwaszcza

jeeli t<> by paroch, który gównie dlatego zosta unit, e za-

winiwszy w prawosawiu przez przyjcie Unii kary chcia unik-

n. Ale, jeeli si takie wypadki, nieatwe zreszt do uniknie-

nia. zdarzay, to spaday one wycznie na gow tych osób pry-

watnych, które do nich rk przyoyy, a przeciw tyra osobom

by rodek zaradczy na drodze sdowej.

li mimo caej goriiwToci Hieronima Wólczaskiego, nie-

znnonej do koca (f 175-1 r. w Mohilowie) i mimo podpory,

jak mu posowie i rezydenci rosyjscy w Warszawie, Kajzer-

ling, Gobiowski i Gross, w owym czasie dawali, dyzunia

pod rzdami polskimi coraz widoczniej na Biaej Rusi zanikaa;

Wólczaski patrza na ostatni swej cerkwi wród Litwinów

upadek.

Mówic o ustawicznym wzrocie Unii, mimo przeciwnej agi-

tacyi biskupów mohilowskich i posów rosyjskich w Warszawie,

nie podobna nam milczeniem pomin tych, którz}'- w tem dziele

wzrostu Unii czynny udzia brali. A na pierwszem miejscu na-

ley nam wspomnie ksicia Hieronima Radziwia, dziedzica ob-

szernych woci w okolicach przewanie przez dyzunitów zamie-

szkaych. Metropolita w licie jednym gorco mu dzikuje za

opiek dawan Unii i winszuje pomylnego oneje w jego do-

brach krzewienia si. Ze za wzrost Unii w dobrach ksicia nie

zawdzicza si przemocy i gwatom, dowód pomidzy innemi

w tem, e listy podobnej treci z podzikowaniem za opiek
dawan dyzunickim cerkwiom odbiera ksi od wadyki Hie-

ronima Woczaskiego i od Dozyteusza Galatowskiego, opata

suckiego.

Dalej, chwali metropolita w listach swoich gorliwo apo-

stolsk plebana Tllicza w Krzyczewie i poleca go wzgldom ksi-

cia. Woczaski zyma si wprawdzie na ksidza Illicza i gn-
bicielem prawosawia w Krzyczewie i okolicy go nazywa; Illicz

jednak nie móg nieprawnie postpowa, kiedy król, przed któ-

rego sprawa zaboru cerkwij dyzunickich na rzecz Unii przez

Illicza wniesion bya, a który zawsze pewn sabo dla dyz-

unitów, przez wzgld na Rosy, okazywa, cerkiew krzyezewsk
i 20 innych w okolicy tego miasteczka Unitom przyzna (d. 11

wrzenia 1751 r.).
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Jednem sowem prd korzystny Unii wzi gór za rzdów
arcybiskupa Floryana Hrebnickiego tak, e Wólczaski im dalej

tern mniej mia nad kim rzdy duchowne sprawowa. I to tu-

maczy jego nieustanne alenie si do synodu Petersburskiego

lub do rezydentów rosyjskich w Warszawie na przeciganie

gwatem prawosawnych do Unii.

' Nie mogc inaczej, wywiera przynajmniej w ten sposób

zemst swoj na Unitach i acinnikach. Czytamy nawet, e je-

den z opatów suckich, którzy bywali podówczas równoczenie

namiestnikami prawosawnego metropolity kijowskiego, Micha
Kozaczyski, chodzi po dwakro na dysputy z Jezuitami, aby

doj prawdy (w r. 1753); lecz sam fakt zblienia si jego do

Jezuitów cign na gow jego denuncyacye do Kijowa i do

Petersburga i wywoa takie wzburzenie wród ciemnych, a fa-

natycznych mnichów klasztoru, e arclrymandryta musia dla

utrzymania karnoci i obrony swego ycia wezwa komendanta

suckiego o pomoc przeciw zbuntowanym mnichom. Metropoli-

cie prawosawnemu w Kijowie nie podobao si równie zblie-

nie si Kozaczyskiego do katolików i dlatego, niebawem po

otrzymaniu zaalenia od zbuntowanych czerców, od godnoci

opackiej go odsdzi i innego bezpieczniejszego dyzunit w miej-

sce jego posa.

7. Lecz niestety, w parze ze wzrastajcem nawracaniem si

dyzunitów, zwaszcza na Biaej Rusi do Unii, szy odstpstwa

do obrzdku aciskiego ostatnich resztek szlachty ruskiej, do-

td w unii pozostajcej, i innych wieckich Rusinów, liczcych

si do wyksztaceszych warstw spoeczestwa, mimo, e Stoli-

ca Apostolska tylokrotnie przeciw dowolnej odmianie obrzdku

si owiadczaa. Wskutek tego liczba Unitów nie powikszaa
si w rzeczywistoci, pomimo przyrostu przybywajcego Unii

z konwersyi; przeciwnie odstpstwa do obrzdku aciskiego li-

czniejsze byy, anieli nawracania si dyzunitów do Unii. Objaw

ten budzi nawet obaw w episkopacie ruskim, e jeli si prdko
i stanowczo dalszym odstpstwom od Unii do obrzdku aci-
skiego nie zapobiee, w niedugim czasie ruscy duszpasterze po-

zostan bez owieczek. Biskupi: Szumlaski, przemyski, Leon

Szeptycki, lwowski, a za nim metropolita Floryan Hrebnicki

udali si z tego powodu do Stolicy Apostolskiej w r. 1751 z za-

aleniem i otrzymali o tyle pomyln odpowied, e Stolica Apo-

stolska owiadczya, i na chwil nie przestaa b} przeciwn
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dowolnej zmianie obrzdku i pragnie w caoci zachowa ob-

rzdek niski, lecz e zawsze napotykaa na trudnoci ze strony

królów polskich, nie chccych nawet uzna dekretu Urbana VIII,

uego w tej materyi; e jednak nie zaniedba ponowi usi-

owa swoich, celem przeamania oporu króla, a przeamawszy

go, zakaz zmiany obrzdku jeszcze raz wyda. Usiowania bisku-

pów ruskich i Stolicy Apostolskiej rozbiy si o opór dworu pol-

skiego, który w tej sprawie cokolwiek dwuznaczn odgrywa

rol. Unitom nie skpi zarcze, e nie chce zagady ich ob-

rzdku, i tym zarczeniom o tyle wiernoci dochowa, e gwa-
tom do zmiany obrzdku nikogo nie zmusza, ale zmianie do-

browolnej sprzyja, moe nawet tajnie j popiera. Gdy przeto

Siolica Apostolska na proby episkopatu ruskiego chciaa wy-

da dla wieckich osób zakaz opuszczenia obrzdku ruskiego dla

aciskiego i porozumiewaa si w tym wzgldzie z rzdem pol-

skim, otrzymaa odpowied, e interes pastwa wymaga, aby

Unitom polskim nie przeszkadzano przechodzi do obrzdku a-

ciskiego. Dowiadczenia ostatnich lat uczynione na Rosyi, na-

rzucajcej si na opiekunk obrzdku ruskiego w Polsce i pod

tym pozorem mieszajcej si wci do wewntrznych spraw

krajowych, utwierdziy niezawodnie rzd polski w przekonaniu,

e tak dugo ze strony Rosyi nie ubezpieczy si i kwestyi ru-

skiej stanowczo nie zaatwi, dopóki Rusini do obrzdku grec-

kiego nalee bd.
Z tego te powodu nie mona rzdowi polskiemu bra za

ze, e jakkolwiek przemoc i gwatem nie odrywa nikogo od

obrzdu, jednak moralnie sprzyja tej odmianie. Dwuznaczno
rzdu polskiego w tej sprawie pokazuje si take z tego, co ks.

Jazon Smogorzewski, prokurator metropolity w Rzymie, majcy
od niego polecenie przypilnowania, aby wyszed zakaz z mia-

ny obrzdku pisze Hrebnickiemu w padzierniku 1753 roku.

Donosi on mu bowiem, e Kongregacya De propaganda

fide wzbrania si wyda dekretu zakazujcego Rusinom zmia-

ny obrzdku na aciski, a to gównie dlatego, e stante

oppositione regia Kongregacya dalej nad tym przedmiotem obra-

dowa nie moe, tern wicej, e ostatni list króla do Kongrega-

cyi dawniejszych owiadcze nie odwouje. Dalej donosi metro-

policie tene prokurator, e przedoy ju w osobnych listach

ca spraw kanonikowi Accoramboniemu w Drenie (pewno au-

dytorowi nuncyatury) i podkanclerzemu koronnemu, zwracajc
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ich uwag na to, e takie tumaczenie listu królewskiego sprze-

ciwia si temu, co król niedawno biskupowi uckiemu owiadczy,

i pragnie utrzymania w Królestwie caoci obrzdków ruskich,

i godzi na zupene wykorzenienie tyche obrzdów w granicach

Królestwa Polskiego. Grdy bowiem, powiada, nie bdzie wy-
ranego zakazu dla wieckich opuszczania naszego

obrzdu, tedy niezadugo przy poduszczeniach duchowiestwa
aciskiego, sigajcych nawet konfesyonau wedle sekretnej in-

strukcyi biskupów aciskich, szlachta i mieszczanie tak dla ziem-

skich, jak dla duchownych pont na acinizm przejd, a chop
ruski za pogrók kija swoich panów i kolatorów. I stanie si

tym sposobem, e parochowie nasi nie bd niebawem mieli nad

kim pasterzowa. Zaklina przeto metropolit, aby wespó z ru-

skimi biskupami na sejmikach wpywa na szlacht polsk, iby
zaprzestaa zmuszania Unitów do obrzdu aciskiego, pomnc
nietylko na zagwarantowane prawami pastwowemi przywileje

Kocioa ruskiego, ale na wasn, osobist korzy. Bo zniósszy

Koció unicki albo bd musieli lud swój posya do dalekich

kocioów aciskich, co z wielk bdzie mud i strat czasu,

albo nowe kocioy i probostwa aciskie bogato fundowa, co

zuów niezmiernych wymaga nakadów i umniejszenie wasnych

fortun za sob pocignie. Wreszcie i to take radzi przypomi-

na, e przy dalszem przyjmowaniu przez Unitów obrzdku a-

ciskiego bd dyzunici wraz z Rosy upominali si o egzeku-

cy konwencyi, midzy nimi (pod protekcy Rosyi) a Wadysa-
wem IV zawartej, moc której; w razie zmiany obrzdu przez

Unitów, beneficya ruskie pozostaj circa ritum greacum, to jest

wedle tumaczenia Rosyi i dyzunitów circa disunitos; e wic
dyzunici poparci przez Rosy, nie zaniedbaj zada oddania

sobie dawnych unickich cerkwij i beneficyów, jak to ju teraz

czyni, odnonie do wielu beneficyów unickich, które dawniej ni-

gdy prawosawnemi nie byy.

Co biskupi ruscy dalej w tej mierze uczynili, nie wiemy.

Doczyta si tego nigdzie nie zdoalimy. Nie zaniechali prawdo-

podobnie stara, aby przeszkodzi zmniejszaniu si liczby swych

owieczek, na korzy obrzdku aciskiego, cho bez wielkiego

skutku, mianowicie w sferach wyszych spoeczestwa swego.

Ostatki tych warstw uwaay sobie po czci ju za rzecz do-

brego tonu nalee do obrzdu aciskiego, aby trwajc dalej

w obrzdzie ojczystym nie doznawa od wspóobywateli towa-
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rzyakiego upoledzenia. Papie Benedykt XIV wydaj wprawdzie

w i.
17.")". encyklik: „Allatae sunt" zabraniajc zmiany obrzd-

ku wschodniego na aciski; lecz encyklika ta nie zdoaa polep-

szy Bmutnego pooenia Kocioa unickiego w Polsce dlatego,

e nie odnosia si bezporednio do Rusi, lecz do Melchitów. Po-

wiaa przeto i nadal samowoli duchowiestwa aciskiego i

szlachty polskiej otwarto pole.

Dla spra\v\ Ciiii bya w tern odstpowaniu pewnej czci

jej czonków do Kocioa aciskiego jeszcze ta druga nieko-

fce rze< zywicie utrudniao ono nawracanie dyzunitów, oba-

wiajcych si, nie bez susznoci, aby przyjcie Unii nie by-

o dla nich niczem innem, jak pomostem do obrzdu aciskiego

i e chwiej niejsi z pomidzy Unitów, a namitnie do swego

obrzdu przywizani, gdy w jakimbd ksztacie pokusa prawo-

sawia z poduszczenia ssiedniej Rosyi przed nimi stana, dla

narodowych wzgldów bez wszelkiej trudnoci odstpcami Ko-

cioa i wiary si stawali. Niestety, jeeli teraz na takich poku-

sach Unitom nie zbywao, miay one niezadugo z ca gwato-

wnoci na nich uderzy 1
).

8. Inn ran Kocioa unickiego, a ran niezagojon a do

upadku Unii, by stosunek Bazylianów do duchowiestwa wiec-

kiego. Bazylianie maj bezwtpienia wysokie zasugi okoo Ko-

cioa ruskiego i Unii. Po reformie ich zakonu, dokonanej na-

przód na Litwie przez metropolit Hutskiego, a potem r. 1743

na Rusi, czyli w Koronie, jak zwyczajnie mówiono, cay zakon

bardzo si podniós i pod wzgldem naukowym. Modzie za-

konna wyksztacona w kolegiach zagranicznych: w Oomucu,
w Wiedniu u Pijarów, w Rzymie w Propagandzie i w kollegium

greckiem, i w Brunsberdze w kollegium jezuickiem, powróciwszy

1 Porównaj: „Archeograficzeskij Sbornik", Wilno 1870, tom VII, od nr.

1(12—210 i od nr. 273—277. „Dokumenty objaniajuszczijc Istorju Zapadno-

ruakawo kraj , Petersburg L865, "i". XXIV, od atr. o62: List Jazona Smogo-

rzewskiego do metropolity Hrebnickiego; Thehier, Monumenta historica Polo-

niae, tom IV, str. \il i 112.— Wreszcie w aktach archiwum Propagandy rzym-

skiej, dotyczcych spraw Kocioa ruskiego (od r. 1639 — 1797). a skadajcych
siij y, \'l tomów, jest korespondencya z lat od r. 1752— 1757 biskupów polskich

ze Stolic Apostolsk o pozwolenie przechodzenia Rusinów na obrzdek aci-
ski. Por. Archiwum 1'rupagandy 1. c. tom IV, str. 94 i nst. i dzieo moje ,,L

T
Dia

Brzeska". Pozna lMiO, -tr. 321, w uwadze.
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do kraju, dwigaa z upadku szkoy z dawna przy klasztorach

istniejce, stawiajc je, o ile monoci, na równi z jezuickiemi

i mnoya ich liczb. W pracy czysto duchownej: na ambonie,

w konfesyonale i na misyach take ich odtd coraz wicej czu
byo. Pobono i moralno ludu za ich wpywem widocznie si
wzmagaa. Tysice ludu zalegao w wiksze uroczystoci witynie
ich ^znaczniejsze, jak: maniawsk, zagórowsk, wieczysk, wer-

chratsk, hoszowsk, mieleck i borusk. Do yrowic piel-

grzymowa lud z caej Litwy, do Poczajowa z caej Rusi, a do

Krechowa przybywali ptnicy z za Dniepru, z za Donu, z Wo-
oszy, a nawet z Grecyi i z Krety. Przy wszystkich klasztorach

otwierali po r. 1743 szkoy elementarne, przy znaczniejszych

klasztorach wysze szkoy publiczne, nawet szkoy filozofii i te-

ologii. Na fundacye tych zakadów nie szczdzili nakadu; nie-

którzy z nich wstpujc do zakonu ze znaczn fortun, jak Ste-

fan Sulima Grabowski, Wolodkowicz, Mitrofan Komarkiewicz

i Pakowski, cay majtek na ten cel oddawali. Tym sposobem

posiadali Bazylianie ju przed zniesieniem zakonu jezuickiego

znaczny zastp szkó wyszych pod swoim zarzdem. AYysz
szko teologii w Wilnie i we Lwowie, teologii moral-
nej w Swierzniu, w awrowie i w Kamiecu; filozofii w Po-

ocku, Witebsku, ucku, ydyczynie, Chemie, Zahajcach, Za-

mociu i Trbowli; retoryki w Krechowie, Zbarau, Wiecy-

niu, Biaostoku, Milczy, Satanowie, Szczeplotach, Poczajowie,

Krzemiecu i Zagórowie; nadto publiczne szkoy nieco niej

stojce; teologii w Szarogrodzie i Humaniu; filozofii

w Wodzimierza, yrowicach, Lubarze i Borunach, a retory-

ki w Buczacu, w Hoszczach i w Jakobsztacie w Kurlandyi. Po

zniesieniu zakonu jezuickiego, gdy z braku nauczycieli trzeba

byo zamkn wiele szkó, przez ten zakon utrzymywanych i

rzd znajdowa si z tego powodu w niemaym kopocie, Bazy-

lianie przyjli na siebie dwadziecia dwie szkoy na Litwie i Ru-

si. Szkoy te w do kwitncym znajdoway si stanie, mimo e
niechtni zakonowi wizytatorzy nie zawsze najlepsze o nich

zdawali relacye, skarc si to na brak bibliotek dostatecznych,

to na brak muzeów lub ogrodów botanicznych. Ale pami
o tych niezbdnych dodatkach szkolnych bya ju rzecz rzdu,

nie zakonników, którzy bezpatnie dawali swoje siy, swoje zdol-

noci, czas i prac. Niektóre ze szkó bazyliaskich byy bardzo

licznie zwiedzane. W Humaniu bywao po 400 uczniów, w Ba-
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rze po 500, w Szarogrodzie po 600. a w Buczaczu po 800. Nie

mao te przysag oddawali Bazylianie Kocioowi swemu utrzy-

maniem drukar przy klasztorach, z których najsawniejsze by-

y w Wilnie i Poczajowie, zwaszcza ostatnia synna z wydawa-

nia ksig liturgicznych, powtóre tumaczeniem dzie Ojców i

znaczniejszych dzie teologicznych zagranicznych i rozpowszech-

nieniem religijnych ksiek ludowych.

Lecz w miar, jak w ten sposób znaczenie ich roso, rós

zakon w dum, stawa si ambitnym, goni za dostojestwami,

i nazywajc si zakonem praackim (ordo praelaticus), me-

tyl ko wyczne sobie na mocy synodu Zamojskiego windykowa
prawo do stolic biskupich ruskich, ale do godnoci oficyaów,

wizytatorów, dziekanów i do lepiej opatrzonych probostw, oso-

bliwie po miastach, z widocznem pokrzywdzeniem i poniewiera-

niem duchowiestwa wieckiego, o którego wyksztacenie, mimo
wyranego obowizku, woonego na siebie na synodzie Zamoj-

skim i mimo atwoci do tego —majc w rku swoim tyle szkó

najrozmaitszych—umylnie nie dba, utrzymujc je w ciemnocie,

aeby tem bezpieczniej przy rzdach Kocioa i dostojestwach

si utrzyma. Rzeczywisty zakon przetworzy si w ten sposób

raczej w zgromadzenie ksiy wieckich, wiatych i gorliwych,

przestrzegajcych pewne formy zakonne, ale w gruncie pozba-

wionych fundamentalnych cnót zakonnych: pokory i ducha ubó-

stwa. Nawet niektóre kapituy katedralne, z duchowiestwa

wieckiego zoone, jak we Lwowie, w Przemylu, potnym
wpywem swoim zniós, i zaj ich miejsce. Biskupi bdc z gro-

na zakonników brani, ulegali zwykle ich wpywom i uwaali

sobie niejako za obowizek i za zaszczyt sta na stray intere-

sów zakonnych i te interesa popiera. I tylko, gdy arogancya

zakonników zbyt ufajcych w swoje zasugi i znaczenie w Ko-

ciele, przebieraa wszelk miar, niejako z koniecznoci wyst-

powali przeciw nim nieco energiczniej i w pewne karby ich

ujmowali. Zdarzao si to rzadko, ale jednak niekiedy, zwaszcza

w czasie, gdy jeszcze klasztory we waciwej Rusi, t. j. poza

granicami Litwy pooone, nie byy w jedn prowincy na wzór

klasztorów litewskich zczone i z pod bezporedniej ich jurys-

dykcyi wyjte. Odkd nad wszystkimi bazyliaskimi klasztora-

mi z rozkazu Stolicy Apostolskiej stan jeden wspólny proto-

Hrchymandryta (r. 1744), byo pooenie biskupów ruskich wobec

nich o wiele trudniejsze, nieraz nieznone. Od tego te czasu

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 6
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nino si na nich skargi zbiorowe, tak ze strony duchowie-
stwa wieckiego, jak biskupów. Mamy pod rk takie ualenia,

datowane r. ] 747 i zaniesione do Stolicy Apostolskiej przez du-

chowiestwo dyecezyi lwowskiej i przemyskiej. A nie byy one

jedyne, bo same wspominaj, e ju roku poprzedniego wy-

sao to duchowiestwo do Rzymu podobne skargi z prob,
aby -je Stolica Apostolska od jarzma bazyliaskiego uwolnia.

W cztery lata póniej pisz biskupi Szumlaski i Leon Szeptycki

do Rzymu, e ucisk Bazylianów nie ustaje. Wreszcie czyni to

samo w r. 1775 ks. Kazimierz Szczygielski, komendarz kolegia-

ty wileskiej, w imieniu wieckiego duchowiestwa metropoli-

talnego wobec konsystorza metropolitalnego w Wilnie. Gdy za
biskupi skutkiem ponawiajcych si tylu skarg wzili si do

wymiaru wikszej sprawiedliwoci duchowiestwu wieckiemu i

zaczli si nieco z wpywu bazyliaskiego otrzsa, wszczli

z nimi Bazylianie procesa przed trybunaami wieckimi i w nun-

cjaturze o róne beneficya i fundusze, jakoby do nich nalece,

rocili nawet pretensye do niektórych kocioów katedralnych,

jako do swej wasnoci. Procesa te cigny si, rozdraniajc

po obu stronach umysy, przez lat kilkadziesit i w czci do-

piero po rozbiorze Polski si ukoczyy. Byo bowiem w wie-

lu wypadkach niezmiernie trudno udowodni niesuszno ich

pretensyj, a to gównie dlatego, e jako wizytatorowie parafial-

nych kocioów i jako majcy najatwiejszy przystp do archi-

wum metropolitalnego, pozabierali podobno bardzo wiele doku-

mentów fundacyjnych i poniszczyli je.

I to take zarzucano Bazylianom, e erygowane dekretem

synodu odbytego w Kobryniu r. 1626 seminaryum duchowne

w Misku i powierzone ich kierownictwu zwolna sami znieli,

a gdy potem r. 1755 dla wznowienia tego seminaryum woje-

wodzina brzeska 27,000 zp. legowaa, oni tych pienidzy zamiast

na wskrzeszenie seminaryum uyli na wasn korzy.

Podobnie mieli sobie postpi z fundacy radziwiowsk
seminaryum swerneskiego 1

).

To opakane rozdwojenie midzy zakonem, bdcym skd-

ind ozdob Kocioa unickiego, a duchowiestwem wieckiem,

!) „Annales Ecclesiae Ruthenae", Harasiewicz, Leopoli 1862, str. 493 —
946 i 520—539; i „Encyklopedya kocielna" ks. Nowodworskiego sub. voce Ba-

zylianie.
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przypadajce wanie w chwil, kiedy Kocioowi unickiemu po-

trzeba Ityo skupienia wszystkich si, jakiemi rozporzdza, aby

usiowaniom Rosyi protegujcej dyzuni, skuteczny opór stawi

i przed jej daszemi nagabywaniami silnie na przyszo si za-

bezpieczy, osabio naturalnie dziaalno unick wobec wrogów,

tyche rozzuchwalao, skonnych do Unii od jej przyjcia wstrzy-

mywao, lud unicki gorszyo i im duej trwao, tern wikszem nie-

bezpieczestwem samej Unii grozio, która si na zakonie Bazy-

liaskim opieraa. e za jeszcze groniejszych nastpstw owo
rozdwojenie w dalszych czasach za sob nie pocigno, trze-

ba to, zdaniem naszem, przypisa po czci biskupom ruskim,

którzy przez wielkie umiarkowanie i ulego wzgldem zakonu

nie doprowadzili zatargów domowych do ostatecznoci, i po cz-

ci niezaprzeczonemu przywizaniu zakonu do Unii.



ROZDZIA IV.

Stan Unii w Polsce od wstpienia na stolic bi-

skupi mohilowsk wadyki Jerzego Koniskiego

r- 1755 a do sejmu ekstraordynaryjnego-

(1767-1768).

1. Jerzy Koniski zostaje biskupem mohilowskira; charakterystyka nowego wa-
dyki i niebezpieczna onego dla Unii dziaalno. — 2. Podwójna odpowied bi-

skupów unickich na memoryal Koniskiego, stawiajcy róne postulaty dla dyz-

unii w Polsce. — 3. Rosya stara si wpyn na wujów króla, aeby ich przy-

chylnie dla sprawy dyzunickiej usposobi. — 4. dania Katarzyny II na sej-

mie warszawskim r. 1766, tyczce si dyzunitów i postanowienia biskupów w tej

sprawie. — 5. Konfercncya radomska, wywoana staraniem Katarzyny II,

celem uzyskania równouprawnienia religijnego i politycznego dla dyzunitów. —
6. Smutny przebieg sejmu ekstraordynaryjnego r. 1767, a do wywiezienia bi-

skupów Soltyka i Zauskiego w gb Rosyi. — 7. Charakterystyka reszty epi-

skopatu polskiego, zwaszcza prymasa Podoskiego.— 8. Uchway sejmu ekstraor-

dynaryjnego zgodnie z daniami Rosyi. — 9. Szkody wyrzdzone Unii na Bia-

ej Rusi przez rozzuchwalonego Koniskiego i równoczesna korespondeneya one-

go z ks. Turkiewiczem, oficyalem uckim, o zjednoczenie ayzunii z Uni.

G1. y ~|"ciy Hieronim Wólczaski w padzierniku r. 1754 z tym

wiatem si rozsta, stara si metropolita Floryan Hreb-

nicki
;
aeby jurysdykeya duchowna, stosownie do przywileju

Zygmunta III (z dnia 22 marca 1619 r.), jemu, jako arcybisku-

powi poockiemu, nad dyecezy mohilowsk bez ograniczenia by-

a oddana, i aby dla zapobieenia dalszej propagandzie prawo-
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sawnej na Biaej Rusi i przerónym starciom z dyzunitaiai.

które po czci umylnie przez wadyków mohilowskich byy
wywoywane, biskupstwa prawosawnego na nowo nie obsa-

dzano. Osobliwie zniós si w tym celu ze Stolic Apostolsk

zasny papie Benedykt XIV nie omieszka! w licie pisanym

dnia T lutego 1755 r. do wielkiego kanclerza koronnego, Jam"

Maachowskiego, wezwa rzd polski, aby korzysta z osieroc

nia wadyctwa mohilowskiego i w interesie Kocioa katolickie-

go, w swej znanej o pomylno jego troskliwoci, nowego wa-
dyki na miejsce zmarego nie mianowa, ale jak suszno i da-

wne prawa wymagay, arcybiskupowi polockiemu wadz nad

ca dyecozy mohilowsk odda 1
).

Tymczasem synod Petersburski nie ociga si dugo z na-

znaczeniem nastpcy po Wólczaskim i ju w kilka miesicy po

jego mierci upatrzy sobie kandydata w osobie archyrnandryty

kijowskiego i rektora akademii duchownej kijowskiej, biaorusi-

na Jerzego Koniskiego; kaza go w Kijowie na biskupa wywi-
ci i posa jako wadyk do Mohilowa, przedstawiajc go tylko

królowi polskiemu do zatwierdzenia. August Iii za, nie chcc
sobie dworu petersburskiego naraa, w maju (23) tego samego

roku da patent Koniskiemu na biskupa biaoruskiego, mcisaw-
skiego, orszaskiego i mohilowskiego i potwierdzi przy tej spo-

sobnoci nietyiko wszystkie na mocy dawnych przywilejów

przysugujce wadyce mohilowskiemu prawa, swobody i docho-

dy, lecz take wszystkie prawa religii dyzunickiej 2
).

Koniski, jakkolwiek z rodu maorusin, przez wychowanie

rosyjskie sta si najzagorzalszym zwolennikiem Rosyi, a do

fanatyzmu nienawidzi Unii, katolicyzmu i Polski. Woczascy
byli w porównaniu do niego niewinnymi barankami i yczliwy-

mi przyjaciómi Polski! Kto chce mie wyobraenie, do jakiego

stopnia jego nienawi do Unii i Polski dochodzia, ten niech

czyta jego „history Ru sów", po raz pierwszy ogoszon
drukiem r. 1S46 w Moskwie, a której rkopis niestety przez du-

gie lata suy za gówne ródo póniejszym o Maej Rusi
rosyjskim dzieom Bantysza Kamieskiego, Markiewicza i innych,

z wyjtkiem maorusina Kalisza, który pierwszy Koniskiego,

jako ródo podejrzane odrzuci. Koniski nie liczy si ani z su-

') „Bantysz Kamien-kij" 1. c. str. 342.

2
)
„Bantysz Katnienskij" 1. c. str. 340.
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mieniem, ani z prawd historyczn, zmyla nazwiska i fakta,

byle celu dopi t. j. byle Polaków wystawi jako tyranów

krwioerczych i wykaza, e historya Rusi pod panowaniem Pol-

ski to morze ez i krwi, a Unia to dzieo brutalnego gwatu.

W „relacyi deputacyi do egzaminowania sprawy
oskaronych o bunty", uczynionej na sejmie r. 1790, do

brze go scharakteryzowano, kiedy powiedziano o nim: „biskup

mohilowski, Koniski, by polskiego rzdu poddanym, ale, bdc
synodu Petersburskiego niewolnikiem, by rosyjskich widoków

spryn i sta si polskiej Ojczyzn}'' zdrajc, uczy, jak umia,

a umia, jak by uczony; szko jego by duch rusyfikatorski;

duch zdrady dla Polski byy zasugami dla Rosyi 1)".

Pracowa on ju otwarcie na rzecz Rosyi, uwaajc siebie

i dyecezyan swoich raczej za poddanych Rosyi, anieli Polski.

O rzd i dwór polski mao si troszczy, chyba o tyle, aeby
przez posów rosyjskich rezydujcych w Warszawie wytacza
przede skargi cakiem nieuzasadnione, albo mocno przesadzone.

Natomiast caem sercem lgn do Rosyi i dworu petersburskiego

i ztamtd te bra natchnienie do swego wzgldem Unii, kato-

licyzmu i Polski postpowania.

Pierwszym publicznym aktem jego po objciu rzdów dye-

cezalnych by okólnik czyli list pasterski do dyecezyan, wyda-

ny w siepniu r. 1757. W okólniku tym czyni duchowiestwu

swemu wyrzuty, i zaniedbuje owiecania ludu w rzeczach reli-

gijnych, e nauk dla ludu wcale nie miewa i co gorsza, e pe-

wna cz kapanów nie zna najpierwszych zasad wiary i prawd

moralnoci i e tak lepi lepych prowadz, jak o tern niejedno-

krotnie przez egzamina mia sposobno si przekona. „Tak

tedy, powiada, wypadaoby mi wszystkich was obchodzi, zgro-

madza i poucza kadego z osobna, a gdy to niepodobna, po-

syam wam katechizm, zawierajcy wykad fundamental-

nych prawd wiary i prawa Boego, z upowanieniem, abycie

go si sami pierwej dobrze nauczyli, nim do uczenia ludu przy-

stpicie 2)".

Wyborny to dokument przeciwko dyzunii, a na obron
Unii i Kocioa aciskiego, tem wyborniej szy, e z ust naczel-

nika dyzunii pochodzi! Jeeli bowiem ogó duchowiestwa dyzu-

a
) „Relacya Deputacyi" i t. d. cz I, str. 41.

*) „Anneksa do Relacyi Deputacyi" i t. d. str. 3.
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nickiego w Polsce tak by ciemnym, e nie zna nawet pierw-

Bzych zasad wiary, jake ciemnym musia by lud dyzu-

nicki, jak korzy miao spoeczestwo ruskie z takiego Ko-

cioa i czy nie byo obowizkiem rzdu i narodu polskiego

ludno, zostajc w bakiem zaniedbaniu roligijnem i moralnem,

z jej smutnego pooenia przez pouczanie i owiecanie oswobo-

dzi? A to wanie, nie co innego czynili wiatlejsi Unici i a-
cinnicy, owiecajc zbkanych braci bd prywatnie, bd przez

misye, ukazujc im prawdy Kocioa katolickiego.

Gdy za ludno, która prawie nigdy zdrowego i jdrnego

sowa prawd}' z ust swoich pasterzy nie syszaa, lecz karmio-

na bya samemi potwarzami na Uni i Koció rzymski, przej-

rzawszy bd pod wpywem misyonarzy unickich, od swych fa-

szywych pasterzy si odwracaa i naturalnem rzeczy nastp-

stwem do Unii przystawaa, Koniski, zamiast uzna t nieuni-

knion i naturaln konsekwency ciemnoty i niedbalstwa swego

dyzunickiego duchowiestwa, za przykadem swych poprzedni-

ków uala si bez koca na dworze petersburskim i u posa

rosyjskiego w Warszawie na nieznony ucisk i na gwaty Uni-

tów i acinników, odrywajcych mu parafi po parafii do Unii.

Skarg takich, po kilka na kady rok, przytacza w tylekro

wspomnianem dziele swojem Bantysz Kamienskij. Sam zreszt

Koniski mimowoli si zdradza, jakiego to rodzaju byy one gwa-

ty Unitom i acinnikom zarzucane, kiedy raz ali si na to, e
biskup wileski rozsya misyonarzy po Biaej Rusi, inny raz,

e do Mohilowa przysano zbyt gorliwego i ruchliwego aci-
skiego proboszcza, Michaa Zienowicza, wywierajcego w mie-

cie i okolicy zbawienny na ludno wpyw, to znowu, e domi-

nikanin jaki, nazwiskiem Owoczyski, z innymi zakonu swego

czonkami od miasta do miasta chodzi, misye odbywa i ludno
dyzunick nie bez skutku zachca do przyjmowania Unii x

).

Suszniejsze s jego skargi na dokuczliwoci ponoszone
przez duchowiestwo dyzunickie wspólnie z duchowiestwem

unickiem od ydów arendarzy w dobrach magnatów pol-

skich i ruskich. Ksiciu Michaowi Radziwiowi ali si na-

prz}'kad (dnia 4 grudnia 1762 roku) na ydowskich arendarzy,

e drcz jego ksiy, nie pozwalajc im mle zboa gdzie-

indziej
,

jeno w dzierawionych przez siebie mynach ,
i

wódki, gdzieindziej kupowa jeno w swoich karczmach i e,

l
) Bantysz Kamienskij 1. c. str. 359, 364 i 365.
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gdy ksia z pod tego ucisku si wyamuj, ydzi ich

domy nachodz , ich samych zniewaaj i dobytek zabie-

raj. A na poparcie swej skargi wymienia dwie osady: Ja-

kowlice i Pu powie e, gdzie w ostatnich czasach takie wy-

padki zaszy. W Pupowicach zapiecztowa podobno yd aren-

darz, mszczc si na porochu z powodów wyej wzmiankowa-

nych, cerkiew i wzbroni mu naboestwa 1
). Lecz w tej mierze

wcale nie lepiej, jak póniej zobaczymy, miao si duchowie-

stwo unickie na Rusi, zwaszcza na Ukrainie i Woyniu.
Najniebezpieczniejszy peryod dziaalnoci Koniskiego za-

cz si ze mierci cesarzowej Elbiety (f 1761), a z wstpie-

niem na tron Katarzyny II. Zdaje si, jakoby Koniski tylko

tej chwili czeka, aeby dziaanie swoje na szersze rozmiary

rozpocz i ze mielszymi wystpi planami. Katarzyn uwaa
za idea monarchini - opiekunki dyzunii

;
podziwia w niej „du-

cha apostolskiego i wntrznoci macierzyskie
dla jednowierców" (Anneksa do Relacyi, str. 10), i by
pewnym, e znajdzie w niej dla swych de bez porówna-

nia silniejsze poparcie, anieli za rzdów poprzednich. Skoro

te dosza go wiadomo o zmianie tronu, popieszy co prdzej

z Mohilowa do Petersburga, aby siebie i spraw przez siebie re-

prezentowan, oraz dalsze swoje w interesie prawosawia i Ro-

syi w Polsce plany nowej cesarzowej poleci i niejako akt obe-

dyencyi w imieniu swych owieczek jej zoy.
W chwili wyjazdu Koniskiego do Petersburga nie y ju

metropolita i arcybiskup poocki, Floryan Hrebnicki, rozstawszy

si z tym wiatem krótko przedtem (f 1762). Miejsce jego, jako

arcybiskup poocki, zaj bez zwoki jego dotychczasowy

koadyutor cum futura successione na stolicy poockiej, mody
jeszcze 2

), ale wyksztacony, uzdolniony i pobony biskup Jazon

Junosza Smogorzewski, znany nam jako prokurator metropolity

w Rzymie, w sprawie samowolnego odstpstwa szlachty ruskiej

od obrzdku ruskiego do aciskiego. W Rzymie te b}^ on kon-

sekrowany jako koadyutor arcybiskupa z tytuem „biskupa
wileskiego". Nuncyusz papieski w Warszawie, w relacyi

o biskupach polskich i ruskich, w r. 1766 posanej do Rzymu,
powiada o nim: UarciyescoYO di Poock sopra tutti (i vescovi),

a

) „Arckeograficzeskij Sbornk", Wilno 1870, tom VII, nr. 239.

2
) Urodzi si r. 1714.
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a oredito, sagacita e Eermezza ')." (Arcybiskup poocki ma przed

innymi biskupami (ruskimi) wzicie, bystro umysu i stao
charakteru). Otó Smogorzewski jako czowiek oceniajcy nale-

ycie groz pooenia Unii na Biaej Kusi przy dalszem istnie-

niu wladyctwa prawosawnego w Mohilowie, zalenego wprost

od ssiedniej Rosyi, na guch wie, e Koniski z Petersburga

na swoj stolic nie wróci, lecz obejmie funkcye przy synodzie

witym, i e na jego miejsce ma by mianowany ihumen je-

dnego z klasztorów mohilowskich, Unicki, poczyta za rzecz obo-

wizku pasterskiego ponowi starania poprzednika swego o nie-

dopuszczenie nominacyi nastpcy i o przyznanie sobie jurysdyk-

cyi nad dyznnitami biaoruskimi, i uy znowu w tym celu,

jak poprzednik jego, porednictwa papiea Klemensa XIII. Pa-

pie wda si rzeczywicie w spraw przez metropolit sobie za-

lecon, prosi króla (d. 4 grudnia) o przychylenie si do projek-

tu Smogorzewskiego 2
), lecz i tym razem starania metropolity

nie odniosy skutku, tembardziej, e wiadomo, jakoby Koni-

ski na zawsze w Petersburgu mia pozosta i do Mohilowa nie

wraca, okazaa si niebawem faszyw. Pobyt jego w Peter-

sburgu przeduy si tylko nieco, bo a do koca r. 1764. Co

byo powodem tak dugiego pobytu Koniskiego w Petersburgu,

nie trudno si domyli. Ku wraz z ministrami Katarzyny no-

we plany przeciw Unii i przeciw rzdowi polskiemu. A na

to paru miesicy nie starczyo.

Obie mowy, które wygosi w czasie pobytu swego w Pe-

tersburgu wobec cesarzowej i jej syna, nastpcy tronu, nie po-

zostawiaj adnej pod tym wzgldem wtpliwoci. W tych mo-

wach wystawia on z jednej strony cerkiew dyzunick w Polsce,

jako okut w kajdany najsroszej niewoli i skrpowan tak, e
nawet witynie jej pozamykane, owieczki jej bez pasterzy i bez

pokarmu duchownego; z drugiej strony wystawia cesarzow ja-

ko najw}rsz tej cerkwi dobrodziejk, jedyn jej obron i wy-

znaje si wraz ze swemi owieczkami jej wiernym poddanym.

Oto niektóre mów tych ustpy:

..W rzdzie ludów poddanych waszej cesarskiej moci, uro-

czycie obchódzcych najradoniejsz Jej koronacy, i naród

*) Theiner, Monuruenta Poloniae, tom IV, cz II, str. 78.

2
) Theiner, Monumeuta Poloniae, tom IV, cz II, str. 2 i 3.
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Biaoruski przeze mnie poddanego Waszego Wieliczestwa przy-

nosi najuleglejsze pozdrowienie. Wiem ja, jaka rónica zacho-

dzi... pomidzy pooeniem ludów, w granicach Rosyi znajduj-

cych si, a ludu cho jednowierczego, yjcego w poddastwie

polskiem. Tu (w Rosyi) wiato wiary od dni wodzimierzowych

zapalone wieci dotd; u nas wiato to wichry od Zachodu sro-

ce si na mnogich miejscach do szcztu zgasiy. Tu domy Bo-

e grzmi swobodnie opowiadaniem Imienia Boego, u nas licz-

ne domy Boe zabrane, inne spustoszone i opiecztowane, gosy

sów i wron, gniedcych si w nich, z siebie wydaj. Tu, im

kto bardziej prawosawny, w tem wikszem jest powaaniu;

u nas prawosawnym si nazywa jest to sarno,
f

co na wstyd i

hab si wystawia; za prawosawie (u nas) rany, okowy, cie-

mnice, napadanie domów, a nierzadko i utrata ycia..." 1
).

W mowie za do wielkiego ksicia i nastpcy tronu tak

pomidzy innemi si odzywa:

„Powracajc do Polski, do mojej owczarni wilkami rozpra-

szajcej si, t trzod jako jednowiercz przez przodkówlWaszej

Imperatorskiej Moci zdawna zasanian z najgbsz mojego

poddastwa podlegoci pod dobroczynno Waszej Imperator-

skiej moci oddaj" 2
).

Mowy i starania jego trafiy na grunt wdziczny. Kata-

rzyna II wzia w opiek i wadyk i jego trzod, nie wtpic,
e nietylko prawosawie, ale, co waniejsza, Rosya nieobliczcone

std odniesie korzyci.

Przez ministrów zatem swoich: hrabiego Kajzerlinga i knia-

zia Repnina, w Warszawie rezydujcych, oznajmia (d. 27 sierp-

nia 1764 r.) naprzód ówczesnemu, przez siebie wieo na tron

wyniesionemu królowi Stanisawowi Poniatowskiemu, e jiuej
nie moe spokojnie patrze na ucisk swych jednowierców w Pol-

sce i Litwie, i e domaga si spenienia traktatów, w tej spra-

wie zawartych pomidzy Polsk a Rosy. Nastpnie, wracajce-

go do kraju wadyk opatrzya w list polecajcy do nowego
króla, dajc od niego obok opieki nad prawosawiem, uznania

wadyki w urzdzie i przyznania mu wszystkich praw i przy-

wilejów, jakie prawosawiu, w Polsce zdawna su i jakie po-

) Bantysz Kauiienskij 1. c. str. 373.
s
) Anneksa str. 11.
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przednik jego August III ju by Koniskiemu zaraz po jego no-

minacyi zatwierdzi *).

Uzbrojony w tak rekoinendacy uda si Koniski wprost

do Warszawy, aby otrzyma u króla audency i spraw prawo-

sawia osobicie u niego poprze, liczc na to, ze zwaszcza przy

takiej protekcji, jak mu potna cesarzowa dawaa i przy zna-

nej króla Stanisawa dla Katarzyny ulegoci, wymagania swo-

je, jakkolwiek daleko idce, bez trudnoci przeprowadzi. Dnia

27 lipca 17(55 otrzyma dane posuchanie, na którem nietylko

szumn po acinie wygosi mow, apelujc do wspaniaomyl-

noci króla i powoujc si na dawne królów polskich a poprze-

dników jego przywileje, przyznane obrzdkowi greckiemu, lecz

nadto wrczy królowi obszerny memorya, pewno ju w Peter-

sburgu wypracowany i tame aprobowany, a stawiajcy liczne

dania dla dyzunii, oraz spis 200 cerkwij i monastyrów jakoby

przemoc i niesprawiedliwie prawosawiu zabranych czci na

korzy Unii, czci na korzy Kocioa zachodniego.

W mowie swej, po wypowiedzeniu królowi róuych pod-

chlebstw i zapewnieniu go o swej dla jego tronu wierno-

ci, rozwin pospny obraz rzekomego ucisku dyzunii w gra-

nicach Polski i prosi o opiek nad ni. Przeszedszy za do

stosunku dyzunii do Kocioa katolickiego, tak ten stosunek wy-

sawi, jak gdyby midzy katolicyzmem a prawosawiem nie by-

o w gruncie adnej rónicy, krom niektórych obojtnych rze-

czy. Oto niektóre ustpy tego rozgonego w czasie swoim prze-

mówienia:

„Najjaniejszy Panie, odzywa si! Wiadomo Ci, e jako

przodkovvie nasi, tak i my potomkowie ich, przeciwko najuko-

chaszej ojczynie, przeciwko najaskawszym królom adnym
nie wykroczylimy wystpkiem; owszem, wiadomo jest, e my
ciau i gowie najszanowniejszej przykadem przodków naszych

zadatkiem krwi wierno wymierzalimy. Jedynym wystpkiem,

jaki nam zarzucaj, jest religia nasza, a i ona czy zasuya
na to, aby j za niewolnic poczytano, nie tajno majestatowi

Waszej Królewskiej Moci. Chrzecijask jest, z rzymsko - kato-

lick w tych punktach, od których najbardziej zbawienie zawi-

so, i w rodkach nawet do dostpienia jego zupenie jest zgo-

') Archiwum ksit Czartoryskich nr. 754 „Zbiór pism nalecych do in-

teresu Unitów i dyzunitów' 1 tom III, cz III, karta 101.
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dn; te za, w których si róni, obojtne s, albo ludzkim s
•wymysem; i w tychby si nie rónia, gdyby za przewodem su-

mienia postpowaa, jednak mae te i mioci chrzecija-

sk mogce si atwo zaagodzi rónice, jak straszne i zdumie-

wajce za sob pocigny rozszarpanie jednej i szwu nie zna-

jcej szaty Chrystusowej!

„Chrzecijanie od chrzecijan uciemienia doznajemy; wier-

ni od wiernych gorzej, jak niewierni traktowani bywamy; za-

mykaj nam witynie, w których cze Chrystusa si utrzymu-

je, a bónice ydowskie, w których Chrystusa bluni, wolno-

ci uywaj... Schizmatykami, heretykami, odstpcami wiary nas

zowi; e gosowi sumienia sprzeciwia si nie chcemy, za to

na wizienie, rózgi i ogie nas skazuj.... Zupen mamy na-

dziej, e Ty, Najjaniejszy Panie, wedug powagi twojej na

przywrócenie nas i sumienia naszego do pierwszego wolnoci

stanu askawy wyrok da raczysz, o co, upadszy do nóg, usil-

nie upraszamy.... Na ostatek spraw nasz Waszej Król. Moci
zaleca Najjaniejsza wszech Rosyi Cesarzowa, najosobliwsza reli-

gii naszej opiekunka, askawymi listami swymi, które "Waszej

Królewskiej Moci z najwiksz oddaj pokor" x
).

Memorya dorczony równoczenie królowi, obejmowa
w 20 numerach skargi na róne krzywdy i uciski dyzunitów i

dania na przyszo. Zbyt on jest wany, abymy go mogli

milczeniem pomin, ale i zbyt obszerny, aby go w caoci przy-

toczy. Musimy si ,wic ograniczy na streszczeniu go.

a) Zaczyna on od tego, e od traktatu Grzymutowskiego

(r. 16S6j rónemi laty gwatem odjto na Uni okoo 200 cerkwi

i monastyrów, których spis docza 2
).

b) W wielu dobrach królewskich i szlacheckich dzierawcy

nie zabieraj wprawdzie cerkwi dyzunickich, ale buduj unickie

i potem lud przecigaj do Unii. Na dowód tego z ostatnich

czasów przytacza przykady z hrabstwa dbrowskiego, starostw

borysowskiego, krzyczewskiego, województwa mci sawskiego i

ekonomii mohilowskiej.

*) Bantysz Kamienskij, 1. c. Btr. 397 squ., gdzie mowa Koniskiego jest

po acinie i w tumaczeniu rosyj*kiem.
2
) Daleko wiksz cz tych cerkwi znajdzie czytelnik u Bantysza Ka-

mieskiego, 1. c. str. 435—450. Cay za spis w archiwum ksit Czartoryskich
Nr. 754: ,,Zbiór pism nalecych do interesu Unitów i dyzunitów'', tom III,

cz I. kartka 132 squ.
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c) Róni panowie i ich ekonomowie w dobrach swoich ani

starych cerkwij naprawia, ani nowych w miejsce zgorzaych

budowa nie pozwalaj.

<l) Posesorowie zabieraj niekiedy grunta cerkiewne na

wasno swoj i pozwalaj ydom na cmentarzach domy i

szynki budowa, jak to niedawno miao miejsce w starostwie

krzyczewskiem, wasnoci ks. Hieronima Radziwia i w miecie

Czausaeh, nalecem do ekonomii mohilowskiej.

e) Posesorowie i administratorowie dóbr pocigaj ksiy
i ich domowników przed sdy wieckie i dowolnemi karami ich

cigaj.
/') Posesorowie dóbr, dajc ydom kontrakty na arendy,

przyczaj do tyche kontraktów ksiy i sugi cerkiewne, a tak

ydzi zabraniaj im pdzi wódk, kupowa jej u kogo inne-

go, jak u siebie, pieki miodu komu innemu sprzedawa, do

mynów postronnych z mlewem jedzi. A gdy ci wbrew temu

uczyni, odbywaj ydzi po plebaniach rewizy, kapanów znie-

waaj i cerkwie im nawet piecztuj, co najczciej zdarza si

w starostwie krzyozewskiem, kopylskiem, newelskiem i w eko-

nomii mohilowskiej.

g) Posesorowie za drogie pienidze sprzedaj prezenty na

beneficya, a nawet ich nastpcy lub spadkobiercy zwykli jesz-

cze od osiadych beneficyatów okupy wydziera; gdy za ci

opaci si nie mog, wypdzaj ich z probostw i w ich miejsce

promuj hultajów, byle im dobrze za prezent zapacili.

h) Hiberny i czynsze z funduszów cerkiewnych uprzywile-

jowanych ci posesorowie cigaj, mianowicie w starostwie

krzyczewskieni.

i) Ksia aciscy i unniccy nie pozwalaj dyzunickim nie
peciechy religijnej swym owieczkom, ale ich zniewaaj.

k) Duchowiestwo aciskie, a zwaszcza misjonarze na mi

syach , wieckich dyzuniców rozmaitemi grobami do Unii

przynaglaj, po kilka tygodni na misyach ich trzymaj i potem

jak owce do Unii pdz; nadto zobowizuj panów i urzdni-

ków magistrackich, aby ludzi trwajcych stale w dyzunii

precz z miasta wypdzali. W szczególnoci skary si na dwóch

misyonarzy ostatnich czasów: ks. Owoczyskiego, dominikanina,

i ks. Zarb, jezuit.

1) To duchowiestwo zmusza dzieci w prawosawiu spo-

dzone i wychowane, których rodzice oboje lub wT poowie Uni
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przyjli, aby przyszedszy do uycia rozumu Unitami zo-

stay.

m) Ksia uniccy, majc w posiadaniu parafie przemoc na
unickie zamienione, gdy parafianie nic o nich wiedzie nie chc,
pozwalaj im chodzi gdzieindziej do cerkwi, ale za to dobrze

paci sobie ka.
n) W razie maestw mieszanych, dyzunitów z Unitami,

daj koniecznie katoliccy ksia, aby cae potomstwo w kato-

lickiej byo wychowane wierze.

o) Uskara si, e jak poprzednicy jego, tak i on nie mo-
e wizyty pasterskiej w dyecezyi odby, nie chcc si na znie-

wag ze strony Unitów i acinników wystawi, jak mu si to

niedawno w Orszy zdarzyo.

2?) Duchowiestwo aciskie i unickie bierze w opiek ksi-

y dyzunickich, za kar zdegradowanych, i do godnoci kapa-
skiej ich przywraca, aby potem przez nich tern lepsz propa-

gand odbywa. W tyme celu zamierza arcybiskup poocki

utworzy konsystorz arcybiskupi w Mohilowie.

r) Na seminaryum duchowne mohilowskie, z poduszczenia

plebana mohilowskiego i Jezuitów mohilowskich, swawolna

szlachta ze studentami r. 1760 napada, wrota wyamaa, semina-

ryum zupia i ludzi, opór stawiajcych, zbia.

) Duchowiestwo rzymskie nietylko z ambon nauk dy-

zunick ly, lecz nadto paszkwile przeciw niej drukiem ogasza.

t) Katolicki pleban mohilowski, wzywa przez paszkwile ro-

zesane na ca Bia Ru, do najechania wszystkich dyzunickich

cerkwi.

u) Skary si na stronniczo i niesprawiedliwo sdów
dla dyzunitów. Co wicej, adwokaci podj si nie chc obrony

dyzunity przed sdem.

w) Szlachta dyzunicka do adnych urzdów si nie dostaje;

nawet po miastach usuwaj dyzunitów od urzdów miejskich 1
).

2. Król kaza memorya Koniskiego przedstawi episkopato-

wi ruskiemu, aeby tene na skargi i ale Koniskiego tak od-

powiedzia, by si z tej odpowiedzi jasno okazao, ile w wywo-

*) „Dokumenty objaniajuszczije istoriu zapadno ruskawo-kraja. Peter-

sburg 1865, str. 372—418. Jest tam memorya Koniskiego in extenso, wraz z od-

powiedzi pierwsz biskupów unickich i replik Koniskiego na odpowiedz
-

.



95

dach Koniskiego susznoci, a gdzie niesuszno i w czem rze-

czywicie dyzunici maj prawo do ulgi.

Odpowied biskupów unickich przewloka si nieco dlatego,

/.! wanie w tym samym czasie byli oni zajci przygotowaniami

do synodu prowincyonalnego, majcego si odby w Brze-

ciu dnia 26 sierpnia (r. 1765) pod prezydeucy nuncyusza Vi-

scontfego, i e synod ten, ju zapowiedziany, nagle z strony kró-

la za porad ministrów jego napotka trudnoci. Król chcia,

aeby bd przed zebraniem si synodu przedoono mu porz-

dek i przedmioty obrad, i nadto przed publikacy dekretów sy-

nodalnych takowe pierwej jemu do zatwierdzenia podano, bd te

by do udziau w synodzie przypuszczono jego komisarzy, celem

natychmiastowego zapobieenia kadej uchwale, powadze kró-

lewskiej lub stanów Rzeczypospolitej uwaczajcej. Nuncyusz

uwaa dania króla za niezgodne z wolnoci Kocioa i pro-

wadzi dug korespondency w tej spraw7ie z wielkim kancle-

rzem koronnym, Andrzejem Zamojskim, która jednak do po-
danego rezultatu nie doprowadzia, jakkolwiek ju na to ustp-

stwo si godzi, e uwiadomi wielkiego kanclerza koronnego

ustnie o przedmiotach obrad synodu, byle nie potrzebowa tego

uczyni pimiennie. Królowi to nie wystarczao i zamianowa mi-

mo protestu nuncyusza dnia 4 sierpnia komisarzy synodalnych:

Stefana Gedrojcza, biskupa inflanckiego, Tadeusza Lipskiego,

kasztelana czyckiego i Józefa Sosnowskiego, pisarza polnego

i wyda uniwersa do episkopatu ruskiego, donoszc mu o tej

nominacyi i wzywajc go zarazem, aby midzy innemi obmyli

rodki, zapobiegajce wzmaganiu si nienawici midzy acin-

nikami, a Unitami. Nadto da Gedrojczowi instrukcy dla ko-

misyi na czas synodu. Instrukcya ta obejmowaa pi punktów:

a) W sprawy wewntrzne Kocioa ruskiego miaa si ko-

misya nie miesza.

b) Gdyby za w propozycyach lub konkluzyach usyszaa

co uwaczajcego powadze królewskiej, prawom narodu lub ca-

oci praw kollatorów, ma albo uprzejmie sprzeciwia si takim

postanowieniom, albo do akt swój protest zanotowa.

c) Zachca synod do obmylenia rodków przeciw wzma-

gajcej si nienawici Unitów wzgldem acinników. To samo

poleci si biskupom aciskim odnonie do Kocioa unickiego.

(I) Nalega na synod o przeczytanie memoryau dyzunitów,
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przez Koniskiego wrczonego, i aeby z synodu dano tak in-

formacy, któraby za odpowied dyzunitoni suy moga.
e) Poniewa podobno wiele areyhmandryj, nalecych do

kolacyi królewskiej pod dyspozycy generaa zakonu Bazy-

liaskiego podcigniono, zada wyjanienia i prosi o spis

wszystkich archymandryj i beneficyów do kolacyi królewskiej na-

lecych. (Warszawa dnia 6 sierpnia).

Podug brzmienia czwartego punktu instrukcyi królewskiej

wol wic byo króla, aby biskupi zgromadzeni na synod uo-

yli odpowied na memorya Koniskiego. Biskupi ruscy zjechali

si w rzeczy samej do Brzecia, w celu odprawienia zapowie-

dzianego synodu, majc nadziej, e król w ostatniej chwili od-

stpi od dania, aby jego komisarze w synodzie udzia brali.

Gdy przecie przekonali si, e król postanowienia nie zmieni,

metropolita Felicyan Woodkiewicz, idc za rad nuncyusza

Visconti'ego, synod na nieograniczony czas odroczy. Odpowied
synodalna na memorya Koniskiego zostaa tym sposobem unie-

moebniona. Zdaje si nawet, e przed rozjechaniem si z Brzecia

nie znali biskupi memoryau i e dopiero w powrocie do domów,
spotkawszy si w drodze z komisarzami królewskimi, odebrali

go wraz z wezwaniem królewskiem, aby na odpowiadzieli.

W drodze bowiem popiesznie, o ile pami w braku innych do-

kumentów na to zezwalaa, dwaj biskupi w imieniu reszty, t. j.

arcybiskup poocki, Jazon Smogorzewski i arcybiskup smole-

ski, Herak]iusz Lisaski, krótk odpowied na pojedyncze pun-

kta spisali, zastrzegajc sobie po powrocie do domów odpowied
wywodniejsz.

W odpowiedzi swej daj biskupi ruscy, aby Koniski zo-

y dowody, e wymienione przez niego cerkwie nieprawnie by-

y zabrane przez Unitów. W ten sposób okae si, e Unici a-
dnego nie dopucili si gwatu. Ludu dyzunickiego równie ni-

gdy Unici przeciw jego woli do Unii nie przyjmowali. Budowa-

nia nowych cerkwi dyzunickich, lub reperacyj starych bez osob-

nego pozwolenia nie dopuszczali, zgodnie z krajowemi prawami.

Jeli si dyzunitoni jakie nieprawne gwaty i krzywdy dziej,

stoi dla nich otworem droga sdowa, gdzie sprawiedliwo dla

siebie znajd. A jeli adwokaci religii katolickiej spraw ich

w sdach broni nie chc, mog si sami broni, dyzunickich

bowiem adwokatów prawo nie uznaje. Gwatu adnego biskupi

nie pochwalaj; ci, którzy si pojedynczych wzgldem dyzunitów
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wykrocze dopucili, niech za nie sami odpowiadaj — biskupi

o nich nie wiedz; mech je Koniski udowodni. Misyi, jako go-

dziwego rodka nawracania, Unici zaprzesta nie mog, rów-

nie nie mog w naukach swoich nie nazywa faszem tego, co

prawdzie si sprzeciwia ').

Król przesa t doran i pobien odpowied Repninowi

ju 17 padziernika tego samego roku, na któr znów Koniski

krótk napisa replik, domagajc si w niej gównie ustano-

wienia osobnej komisyi dla zbadania swych zaale, a przed

t komisy obieca zoy dane dowody. Inne odpowiedzi

biskupów unickich zby sofistycznemi uwagami bez wikszej

wartoci.

Prz}7obiecana druga, obszerniejsza i dokumentami poparta

odpowied biskupów, unickich nadesza do rk króla dopiero 5

majn r. 1766. Opracowa j Antoni Modowski, biskup brzeski,

koadyutor wodzimierski i uj ca rzecz w cztery punkta.

W pierwszym zbija opaczno wypowiedzianej przez Ko-

niskiego zasady wolnoci apostazyi od Unii i niezgodno jej

z prawami krajowemi, a stanowczo zaprzecza, jakoby kiedykol-

wiek duchowiestwo unickie wizieniem, cielesn zniewag, wy-

zuwaniem z majtku lub innemi podobnemi naduyciami w na-

wracaniu nieunitów si posugiwao.

W drugim, zastanawia si nad nieprawnoci dania zwro-

tu 200 cerkwi, które choby kiedy . jako dyzunickie byy fun-

dowane, skoro ludno do nich naleca Uni przyja, Koció
unicki naby prawa do nich, bo ludzie nie s dla cerkwi mate-

ryalnych, lecz cerkwie dla duchownej wygody ludzi.

W trzecim i czwartym wykazuje, e przywileje i prawa,

na których si Koniski opiera, nie dla dyzunitów, lecz dla Uni-

tów byy wydane. Punkt ten zawiera rzut oka na ca history

Unii od pocztku a do pierwszych lat wieku XVIII, poparty

licznymi dokumentami, znajdujcymi si w dodatku, w tak zw.

„Sumaryuszu 2
).

) „Archiwum Ks. Czartoryskich," 1. c. karta 145, 140, 169 i 170 —i
,,iheiner, Mon omen ta Poloniae," tom IV, cze II, str. 80, 85 i 99.

-) Po-iadamy odpowied Mlodowskiego w manuskrypcie, jako kopi uczy-

nion kiedy przez ks. praata Szymaskiego z archiwum metropolit. unickiego,

gdy to znajdowao si w Warszawie. Nie bya ona nigdy drukowana, i bodaj

czy 'prócz naszej kopii znajduje si jeszcze drugi tej odpowiedzi egzemplarz. Zda-

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 8
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3. Repnina niecierpliwio, e ani przyobiecana odpowied

biskupów unickich do prdko nie nadchodzia, ani, co wa-
niejsza, król z przychyleniem si do da imperatorowej i me-

moryau Koniskiego nie pieszy. Nie mogc si wic docze-

ka ni jednej, ni drugiej odpowiedzi, wysa pod dniem 2 lute-

go 1766 r. proinemoria do króla, w którem przypomina królo-

wi, e Koniski dotd napróno siedzi w Warszawie i decyzyi

monarszej nie odbiera, przytem powoujc si na traktat Grzy-

mutowskiego (r. 1686), domaga si rychego uznania wszyst-

kich przywilejów, jakie w tym traktacie Kocioowi grecko-

oryentalnemu s zapewnione, a w szczególnoci pozwolenia re-

peracyi starych i wznoszenia nowych cerkwi. Za tem promemo-

ria poszo niebawem drugie tej samej treci, tylko z dodatkiem,

e w ostatnich czasach znowu dwie cerkwie dyzunickie na uni-

ckie zamieniono. Zamiana nastpia niezawodnie przez przejcie

parochów i parafian do Unii, ale w oczach Repnina i Koniskie-

go ju to byo gwatem i bezprawiem, przeciwnem traktatom.

Przedstawienia Repnina przerywaj wreszcie milczenie

królewskie. Przez ministeryum odpowiada król Repninowi, e
staraniem jego jest równy wymiar sprawiedliwoci dla wszyst-

kich poddanych, e z tego powodu wezwa do siebie biskupów

unickich, aby ich do zgody z dyzunitami skoni, e, gdy ci dla

rozmaitych przyczyn przyby do Warszawy nie mogli, wypo-

wiedzia im wol swoj w osobnym cyrkularzu. Co za do skarg

dyzunitów na zabór cerkwi, to te tyków sdach rozstrzygnite

by mog. Przywileje dawne, bez wszelkiej wtpliwoci im

przysugujce, ju teraz król potwierdza, lecz wyjmuje z tego

potwierdzenia wszystkie wtpliwe, sporne i dokadniejszego wy-

wiecenia potrzebujce, dopóki wtpliwoci usunite nie bd.
W kocu docza szereg skarg unickich na ucisk doznawany od

dyzunitów, a w szczególnoci od wadyki Perejasawskiego, któ-

ry niedawno przez zbrojnych zbirów 80 parafij na Ukrainie do

dyzunii przemoc zapdzi 1
).

W Petersburgu przypisywano dotychczasowe niepowodzenie

je si bowiem, wnoszc z uwagi uczynionej przez wydawców pierwszej, krótszej

odpowiedzi, ,,w Dokumentach objaniajuszczych istoryju zapadno-ruskawo kraj",

Petersburg 1865, na str. 374, e oryginau niema ju w archiwum wspomnio-

uem, przechowywanem obecnie przy w. synodzie Petersburskim.

') Archiwum ks. Czartoryskich 1. c. karta 228, 230 i 231.
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sprawy dyzunickiej albo, jak j teraz zwyczajnie nazywano, dy-

Bydenckiej wpywom Czartoryskich. I miano o tyle suszno,
•-.i Czartoryscy, wujowie króla, Micha, wielki ksi li-

tewski i August, wojewoda ruski- znajcy ogólne usposobie-

nie narodu, niechtne przyznaniu nowych praw dysydentom,

uywajcym i tak daleko wicej swobody religijnej w Pol-

anieli jej w owym czasie mieli katolicy w którymkol-

wiek kraju akatolickim—uwaali za rzecz roztropnoci spraw
dysydenck odoy na póniej i wnoszeniem jej na sejmy nie

drani narodu przeciwko sobie i królowi. Do tego widzenia

rzeczy skonili króla tern atwiej, e sam król na sejmie r. 1765

by wiadkiem oburzenia posów na prymasa, gdy tene kwesty
dysydenck w jego imieniu poruszy. Zdawao si, e go poso-

wie na miejscu szablami porbi, gdy nadmieni o daniach
dysydenckich ]

). Opór Czartoryskich i króla przeciw daniom
K' -vi w interesie dysydentów mia nadto by dla nich rodzajem

rehabilitacyi wobec narodu, uwaajcego ich za zaprzedanych

rzdowi petersburskiemu. Tym oporem chcieli przynajmniej ro-

zumniejszych przekona, e ich powolno dla rzdu petersbur-

skiego tam ustaje, gdzie dobro narodu i Kocioa na ni nie

pozwala. Dwór petersburski, zrozumiawszy to, poleci Repnino-

wi, aeby si stara na wszelki sposób przed zbliajcym si sej-

mem Czartoryskich dla sprawy dysydenckiej pozyska oraz ile

monoci skoni do wniesienia jej na sejmie najbliszym. Za-

biegi Repnina, który zreszt sam nie podziela zapatrywa rz-

du swego, jak si to z jego raportów do Petersburga pisywa-

nych pokazuje, i tylko wypenia to, co mu przez Panina na-

kazane byo, nie odniosy adnego skutku. Ksi Micha Czar-

toryski zby go grzecznociami i tak od wniesienia kwesty i dy-

sydenckiej, jak od jej popierania na sejmie si wymówi. Gdy
za Repnin napomkn mu, e gównym powodem wzburzenia

ludnoci przeciw wszelkiej myli przyznania praw politycznych

dysydentom s podburzajce listy pasterskie biskupów: Masal-

skiego, Krasiskiego i Sotyka, i e wypadaoby dla ostudzenia

ich fanatyzmu wojskiem rosyjskiem dobra ich obsadzi, ca si
temu si opar i odwie go od tego si stara. Nie wskórawszy
nic u wujów, uda si Repnin do ich siostrzeca, to jest do kró-

la. Upomnia go naprzód, e Katarzyna kazaa mu owiadczy:

viY\Y. „Istorija padienija Poazi", Moskwa 1863, w I. rozdz.
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„i sprawy polskiej dopóty za skoczon uwaa nie bdzie, do-

póki sprawa dysydentów si nie zaatwi", i grozi mu, e jeli

na nadchodzcym sejmie yczeniom monarchini jego zado si

nie stanie, 40 tysicy wojska rosyjskiego stojcego nad granic,

niezwocznie do kraju wkroczy i spenienie tych sprawiedliwych

da gwatem wymoe.

Król próbowa jeszcze przez Rzewuskiego, posa swego

w Petersburgu, odwie Katarzyn od wygórowanych da,
dcych do zrównania dysydentów pod wzgldem politycznym

z katolikami, i wytumaczy jej, e speni je byoby zburzy

kardynalne podstawy pastwa katolickiego, i e dlatego ani wa-
sne sumienie, ani ogólne usposobienie narodu nie pozwala zgo-

dzi si na nie.

Katarzyna przekona si nie daa; podburzana przez dwór

pruski, przeraony dokonanemi w Polsce w pierwszych dwóch

latach panowania Stanisawa Augusta wewntrznemi reformami

pod wzgldem administracyi, wojska i skarbu, upara si przy

swojem i polecia Repninowi, w razie odrzucenia jej da przez

sejm, postara si o rozwizanie go wraz z konfederacy litew-

sk, która od czasu interregnum jeszcze istniaa, oddajc wci
królowi i Czartoryskim nie mae przysugi w przeprowadzaniu

najkonieczniejszych w ustroju pastwa reform, i nie dopuci
zniesienia liberum veto. Katarzyna wiedziaa dobrze przez

Repnina, e królowi przed innemi reformami na tej przede-

wszystkiem zaleao, i e pragn na sejmie r. 1766 przynaj-

mniej w sprawach, wojska i skarbu dotyczcych, liberum veto

usun i zastpi je zwyk wikszoci gosów. Plan do osi-

gnicia tego by zrcznie uoony i Katarzyna wtajemniczona

we daa ju bya ciche zezwolenie na niego, piszc do Kepni-

na: „Czemu nie dozwoli ssiadom naszym, by si
cieszyli porzdkiem, który nam nie szkodzi i

owszem moe nam kiedy by przydatny?" Teraz,

po odebranych przez Repnina relacyach o usposobieniu Czarto-

ryskich i króla, gdy stracia nadziej, e równouprawnienie dy-

sydentów przejdzie, kazaa Repninowi na przypadek nie dojcia

na sejmie do skutku zrównania dysydentów z katolikami wywo-

a konfederacy dysydentów i stronnictwa ka-

tolickiego, przeciwnego Czartoryskim i królowi
i konfederacyi tej podsun myl, aby wezwaa opieki mo-
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carstw ociennych, a w szególnoci opieki rosyjskiej, aby za jej

pomoc doj do celu.

4. Tak stay rzeczy, gdy sejm si zbiera w Warszawie d.

6 padziernika 17G6 r. Król Stanisaw August ocenia naleycie

ca groz pooenia kraju i, zwoawszy senatorów przed samem
otwarciem sejmu, zdrowe dawa rady. Radzi opatrzy skarb,

zwikszy wojsko (o ile przepisane dozwalay kadry) i co na-

glejsze byo, w Rzeczypospolitej poprawi. A kiedy przyjd na

sto! cudzoziemskie deklaracye: , niechaj kady rozway (mówili

mocno, ale cicho, co nam na wszelki wypadek odpowiedzie b-
dzie naleao: gdy to ju pewno, e jest nad czem myle, i

byy ju syszane (ze strony dworu rosyjskiego) ultimae extre-

mitatis oznajmywania. Wic powtarzam, e potrzeba i o wierze

i o kraju, o teraniejszej i o przyszej sytuacyi naszej pomy-

le, co czyni, co pozwoli, co odmówi powinnimy i zdo-

amy" l
).

Skoro sejm si rozpocz, domaga si Repnin publicznej

audyencyi. W pierwszych dniach listopada otrzyma j i w in-

teresie d y z u n i t ó w 2
j stawi w imieniu swej monarchini nast-

pujce dania:

a) aby oddano dyzunitom kocioy im zabrane;

b) aby im pozwolono nowe cerkwie budowa;

c) aby im zachowano zupen wolno w administracyi sa-

kramentów, pogrzebów, naboestwa, i aby ich nie zmuszano

do pacenia akcydensów za Chrzty, luby i pogrzeby parochom

aciskim:

d) aby seminaryum mohilowskie, greckie, nie byo turbo-

wane;

e) aby biskupstwo mohilowskie, greckie, ze wszystkiemi na-

leytociami religii greckiej wiecznymi czasy byo konferowane;

/) aby aden ksidz dyzunicki przed sdy duchowne (ka-

tolickie) nie by cytowany, lecz przed sdy wieckie;

g) aby maestwa rónej religii byy dozwolone, synowie

aby wyznawali religi ojca, a córki religi matki; i

'i Mowa królewska u H. Schmidta: ..Dzieje Polski XVIII i XIX w..

Mm II, Btr. 134. Kraków 1866.

2
J Pomijamy dania jego i drugich dworów, tyczce sie. protestantów, ja-

ko nie wchodzce w zakres macy naszej.
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h) aby religia nie bya im przeszkod do udziau w rz-

dzie Rzeczypospolitej r
).

Biskup krakowski, Sotyk, mow powiedzian w sejmie

dnia 11 padziernika w obronie praw Kocioa i przez wniosek:

„aby, ktokolwiek na tym lub nastpnym sejmie poway si

uczyni jak propozycy na korzy dysydentów, by uwa-
any za prz eniewierc i karany konfiskat dóbr,"

przyjty przez senat i posów trzykrotuem: „zgoda," uniemo-

ebni z góry uwzgldnienie przez sejm któregokolwiek z posta-

wionych da. Repnin da póniej ju tylko przypuszczenia

dyzunitów do urzdów cywilnych (miejskich), ale i o tern sejm

sucha nie chcia. Nie mogc wic nic uzyska na drodze per-

swazy i, kaza stojcym na granicy wojskom rosyjskim wkroczy
do Litwy i zaj majtki biskupów krakowskiego i wileskiego,

jako tych, którzy najwikszy stawiali opór przeciw koncesyom

na rzecz dysydentów. Król tymczasem tumaczy si Katarzynie

i reszcie dworów akatolickich, e Rzeczpospolita zachowuje wier-

nie traktaty i prawa, na mocy konstytucyi dysydentom przy-

sugujce, a skargom dysydenckim kollegium biskupie osobnemi

uchwaami bdzie si starao zara izi. Jako po odrzuceniu wnio-

sku Repnina odbyli biskupi kilka osobnych narad i nastpujce
ustpstwa dyzunitom uczynili:

a) Dyzunici pozostaj przy spokój nem wykonywaniu religii

swej w granicach, prawami Rzeczypospolitej im przyznanych,

tudzie zatrzymuj swoje witynie.

b) witynie dotd przez nich nie opuszczone i których nie

s pozbawieni wyrokiem sdowym, mog za pozwoleniem bisku-

pów restaurowa, ale nie rozszerza.

c) Gdzie maj witynie, tam te wolno im mie cmenta-

rze, ale uie wolno publicznych pogrzebów odprawia, chyba tam

gdzie taki oddawna by zwyczaj.

d) Gdzie maj witynie, tam ich duchowni mog sobie

domy mieszkalne budowa: gdzie wity nie maj, tam niech

odprawiaj naboestwo swoje w prywatnych domach, w myl
konstytucyi z r. 1717.

e) Dyzuniccy ksia podlegaj nadal temu forum, które

im prawa krajowe naznaczaj.

f) Procesa o witynie i majtki cerkiewne nale równie

') Thcincr. ..Monumenta Poloniae", to IV, p. II, str. 111 i 112.
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do kompetencyi tego trybunatu, który konstytucyami Rzeczypo-

spol wskazany.

g) Ksia dyzuniccy ponosz publiczno ciary i podatki

zgodnie z prawami Rzeczypospolitej.

// Waciciele majtków ziemskich, majc}" prawo prezen-

ty na benefieya dyzunickie, za te prezenty nic da, ani bra
od prezentowan}rch przez siebie nie powinni, ani im te nie

wolno usuwa parochów z ich benefieyów, bez zezwolenia pra-

itej wadzy.
i) Wolno dyzunickim ksiom swobodnie w swych parafiach

sakramenta sprawowa w granicach prawnie religii tolerowanej

przyznanych i postaraj si o to biskupi, by z dyzunitów pa-

rochowie katoliccy jura stolae nie cigali, ponad taks dyece-

zyaln.

W kocu gwarantuj biskupi dyzunitom cise wykonywa-
nie tych koncesyj przez swych ofieyaów, dziekanów i parochów.

Zostay one take zapisane do akt sejmowych 1
).

5. Na dworze petersburskim nie zadowolono si natural-

nie owiadczeniem biskupów i nie ukrywano wcale swego gnie-

wu za uchwal sejmow o rónowiercach, mimo e Repnin kró-

la i Czartoryskich tumaczy, i wina uchway na nich nie ciy
5

poniewa nie mogli si oprze ogólnemu usposobieniu narodu.

I teraz to zbliamy si do jednej z najboleniejszych kart histo-

ryi narodowej naszej w XVIII w.. Katarzyna, upatrujc osobi-

st obraz w uchwale sejmu, postanowia zemci si na królu i

na familii Czartoryskich, a wicej jeszcze na nieszczliwym kraju

i wymierzy sprawiedliwo swoim protegowanym na wasn r-

k. Repnin otrzyma polecenie utworzenia koufederacyi dysy-

denckiej i katolickiej ze stronnictwa przeciwnego Czartoryskim

i królowi. W myl tego polecenia zwoa xlo siebie koryfeuszów

protestantyzmu i dyzunii w Polsce i zapyta ich, do jakiegoby

czasu zdolni byli zawiza konfederacy ku obronie swych inte-

resów reli ijnych. Zapewnili go, e najdalej do pocztku marca

r. 17G7. Jako dotrzymali sowa, zorganizowawszy si równo-

czenie w dwie konfederacye: w Toruniu pod prezydency ge-

neraa Gocza, i w Sucku pod prezydency Grabowskiego

w marcu tego roku. Do ostatniej w szczególnoci konfede-

rac}u naleeli prócz protestantów mieszkajcy w tych stronach

1 Theiuer, 1. c. *tr. 121).
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dyzunici. A podczas gdy si tworz konfederacye dysydenckie

objeda zaprzedany Repninowi i dworowi królewskiemu najnie-

nawistniejszy, jako stronnik saski, referendarz koronny ksidz

Podoski z listami Katarzyny i ministra jej Panina— rodziny

wicej wpywowe, a Czartoryskim i królowi Stanisawowi nie

mniej od niego wrogie i do stronnictwa saskiego nalece: Po-

tockich, Mniszków, Osoliskich, biskupów Krasiskiego i Soty-

ka, namawiajc do zawizania generalnej konfederacyi pod

protekcy Rosyi, rzekomo celem obrony swobód narodowych

przeciw zamachom Czartoryskich i króla, obiecujc im za to

przewag nad „famili," byleby do sprawy dysydenckiej r-

k przyoyli l
). Take z* ksiciem Karolem Radziwiem, który

jako przeciwnik króla Stanisawa i Czartoryskich pozbawiony

urzdów i uytku swych woci, siedzia jako wygnaniec w Dre-

nie, zawiza Repnin negocyacye, proponujc mu prezydentur

projektowanej konfederacyi, a tern samem powrót do kraju i do

rodzinnego majtku, jeli przyobieca zado uczyni daniom
imperatorowej, w tern co dotyczy rónowierców, i zwróci w swych

dobrach cerkwie dyzunitom zabrane.

Rezultat misyi Podoskiego przewyszy o wiele oczekiwa-

nia Repnina. Wspomniani magnaci, zalepieni nienawici do

króla i jego familii, marzcy o detronizacyi jego, ucieszyli si,

z ' nadarzonej sposobnoci upokorzenia swego monarchy, bez

wzgldu na widoczne nieszczcie, jakie przez to ojczynie

swej gotowali i ulegajc nikczemnym podszeptom Podoskiego,

przystpili do zawizania owej smutnej konfederacyi., która

w dziejach naszych nosi nazw: „konfederacyi radom-
skiej." Biskup Sotyk, który na sejmie poprzednim uczyni

znany nam wniosek, aeby kady, co si poway wystpi z ja-

kkolwiek propozycy na korzy dysydentów, by uwaany za

przeniewierc i karany konfiskat dóbr, mia podug Rulhiera

zgodzi si nawet na to: „e dysydentom (prócz wolnoci

wyznania) przyznane bdzie prawo piastowania
urzdów ziemskich, p (siadania starostw, a przy-

tem prawo wybierania do gównych trybunaów
po dwóch deputatów z p r o w in cy i 2)". Inne doniesienia

J
) Soowiew, 1. c. rozdzia II.

2
) Rulere, tom II, 33t>; Ks. Kalinka, Ostatnie lata panowania Stanisa-

wa Augusta, tom I, str. 132.
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i póniejsze wystpienie Sotyka nie bardzo wprawdzie z tern li-

cuj i relacya nancyusza do Rzymu mówi tylko: „e biskupi

zobowizali si do ustpstw dla rónowierców w granicach pra-

wem krajowem okrelonych;" ale jakbd nie godzio si naro-

dowi, a zwaszcza biskupom czy si z wrogiem ojczyzny i Ko-

cioa przeciw wasnemu monarsze wanie wtenczas, kiedy ten

monarcha mnie i otwarcie, bez wzgldu na nieask swej do-

tychczasowej protektorki w obronie praw Kocioa stawa, i kie-

dy czno caego narodu z monarch mogaby bya jakkolwiek

poratowa ojczyzn, w najopakaszem zostajc pooeniu.

To te papie Klemens XIII, uwiadomiony przez nuncyusza

" -'tnie rzeczy, zatrwoy si o los Kocioa polskiego, upomnia
po dwako episkopat polski, by si z konfederacy radomsk
nie czy, ale raczej praw Kocioa przeciw intrygom dysyden-

skim broni i aby katolików wieckich od czenia si z konfe-

deratami radomskimi i z dysydentami odwodzi 1
). W prawdziwie

rozpaczliwem pooeniu znajdowa si wobec tego wszystkiego

król Stanisaw. Pozbawiony najkonieczniejszych rodków obrony,

opuszczony przez naród cisncy si w niepojtem zalepieniu

pod skrzyda wroga, a przez tego wroga tyranizowany we wa-
snym kraju, nie mia innego wyjcia z twardej pozycyi, jak

zoy koron, albo, jeli dalej nosi j chcia, ustpstwami roz-

broi gniew Katarzyny i tym sposobem dalsz jej opiek sobie

zapewni. Nie zdecydowawszy si zoy korony, coby równie

nie byo pewno wyszo na dobro Kocioa i ojczyzny, zdecydo-

wa si na ustpstwa w sprawie dysydenckiej; ale by zachowa

godno, niczem si tymczasowo nie zwiza wzgldem Repnina,

odsyajc go do decyzyi ekstraordynaryjnego sej-

mu, majcego si zebra w padzierniku roku 1767. Pierwszym

krokiem na drodze ustpstwa byo przypuszczenie do audyencyi

na naleganie Repnina dysydenckich delegatów konfederacyj za-

wizanych w marcu tego roku w Toruniu i w Sucku. Przy-

puszczenie to równao si uznaniu ich. Trudno przecie byo wy-

mówi si od tego ustpstwa, kiedy Katarzyna ju poprzednio

uroczycie przyja konfederatów pod swoj protekcy i owiad-

czya, e gdyby kto osoby lub majtki ich z powodu konfede-

racyi niepokoi, uwaaaby to za wyzwanie do krwawej woj-

ny i wojsku swojemu kazaaby gwatem odpiera i kiedy w tym-

l
) Thciner, 1. c. str. 158 i 1(38—170.
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e manifecie sama do wyranie odzywa si do króla z da-
niem uznania jednej i drugiej konfederacyi 1

).

W par miesicy po zawizaniu i zatwierdzeniu konfederacyi

toruskiej i suckiej dokona si pod bagnetami rosyjskimi akt

fatalnej konfederacyi radomskiej, a z ni akt narodo-

wego samobójstwa. Konfederaci radomscy, którzy powstali ze

zlania si toruskiej i suckiej konfederacja w jedno, niet}dko

cz si z dysydentami i przyobiecuj wej w ich ale i skargi,

lecz, co stokro waniejsze, poddaj si opiece Katarzyny, przez

czterech wydelegowanych do niej ambasadorów prosz o gwa-

rancy dawnych ustaw i swobód pastwa przeciw nowociom,

przez rzd Stanisawa prowadzonym, i przyrzekaj zrów-
nanie dysydentów pod wzgldem politycznym
z katolikami. Wielu z tych, co nazwiska swe kadli na ak-

cie konfederacyi, nie wiedzieli pewno, co czyni. Pojedyncze go-
sy uczestników konfederacyi przemawiaj za tern przypuszcze-

niem. „Zwiedzeni jestemy, pisze jeden z nich, na podobiestwo

ptaszt, na lep zapanych. Wolno chcc wzmocni, stajemy

si sami niewolnikami; wiar w. ocalajc, niszczymy j, a co

najnieznoniejsza, taka w nas wszystkich podo panuje, i lu-

bo widzimy, e wszystkie czynienia nasze s nieomyln zgub,

obrzydliwym sposobem do niewolnictwa przyzwyczaja si nie

wstydzimy 2j." Nikogo jednak z nich nie uniewinniamy, bo wszy-

skimi kierowaa nie myl jaka wysza, szlachetna, lecz jetynie

dza obalenia instytucyj. które z widocznem dobrem narodu

w pierwszych dwóch latach swego panowania król w ycie

wprowadzi i, co gorsza, nienawi osobista do monarchy i fa-

milii jego, majca mtne ródo w samolubstwie i zazdroci.

Biskupi, po czci zwizani obietnic wzgldem Repnina,

owiadczyli take gotowo przystpienia do konfederacyi ra-

domskiej, ale z zastrzeeniem, e dania dysydentów o tyle

tylko popiera bd, o ile s zgodne z prawami krajowemi. Re-

pninowi to zistrzeenie nie podobao si i chcia, aby jeszcze

dodano do niego po sowach: „o ile s zgodne z pracami kra-

jowemi" sowa: „i o ile s oparte na traktatach Rzeczypospo-

litej z pastwami ociennemi." Dodatek Repnina by nie maej

1

)
Theiner, 1. c. atr. lól i nastpne.

2
)

Szujski, Dzieje Polski, tom IV, str. 410. — Por. take raport nuncyu-

~za Viscontiego o tej konfederacyi, Theiner, 1. c. str. 213.
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wagi. Na mocy bowiem traktatu O-rzymu t o wskiego,
aa który si dyzunici najwicej powoywali, móg byl Repnin

la przywrócenia wszystkich czterech biskupstw dyzuuickich,

które w chwili rzeczonego traktatu istniay w granicach Pol-

ski, podczas gdy w roku 1767 w Polsce znajdowao si ju tyl-

ko jedno biskupst w o m o h i 1 o w s kie . A e Repnin ten

ukryty cel w myli mia, wtrcajc powyszy dodatek, atwo

odgadn z tego, co pisze do niego w tyme roku w miesicu

lutym minister Pan: u. „Wszystkie pi x
) biskupstw, s sowa

jego, które w traktacie Grzytnultowskiego s wymienione, po-

winny do dyzunitów nalee. Bo niepodobna, aeby inaczej
cztery z nich do Unii byy odpady, jak pod naciskiem przela-

dowania". W Warszawie te Rosyanie gono o tern mówili, e
si gotuje do. zaboru czterech biskupstw, traktatem Grzymu-

kowskiego objtych. Nie may udzia w podsycaniu ich apety-

tu na te biskupstwa, od kilkudziesiciu lat do Unii nalece,

mia pewno wadyka Jerzy Koniski, który od r. 1765 wci
w Warszawie siedzia 2

).

6. Biskupi widzc, do czego Repnin zmierza, upomnieni

nadto listami papieskiemi, a moe i przeraeni wzburzeniem na-

rodu, przeciwnego najmniejszemu bodaj pokrzywdzeniu religii pa-

nujcej, postanowili w ostatnim momencie odmówi akcesu do

konfederacyi gdy im nie wolno byo uczyni zastrzeenia, ja-

kiego sumienie i urzd ich biskupi po nich wymagay.
Niektórzy z nich, jak Sotyk, biskup krakowski i Krasi-

ski, biskup kamieniecki, nie ograniczajc si na odwróceniu si

od nieszczsnej konfederacyi, rozpisali nadto, aby cho w czci
naprawi ze, do którego si sami w niemaym stopniu przy-

czynili forytujc j' pocztkowo, gorce listy pasterskie do clye-

cezyan z wezwaniem do modów, aby Bóg odwróci od Ko-

cioa groce mu od Rosyi niebezpieczestwo i owszem naród

cay powoywali do obrony zagroonego Kocioa. Sotyk dzie

i noc zatrudnia pitnastu sekretarzy pisaniem listów na roz-

>) Ma by cztory— Panina widocznie pami omylia.

-I Nuncyusz pisze d<> Rzymu pod dniem 8 lipca r. 1788: „Abbiamo de'-

dign.-tnsi riacontri, che i Moscoviti >i aceinpono ad oceupare le quattro dioce->i

ne'patti Grymultoviani epecificate e a rapirle alla santa Lnione. II pseudovc-

scoyo di Mohilovia mette tutto a Roqquadro per asservire la sua prete*a auto-

rka. " Theiner, I. o. 8tr. 215 i 226.
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niaite strony, aeby wywoa agitacy przeciw Rosyi i umysy
wczenie przygotowa do walki na przyszym sejmie ]

).

Repnin przestrzega go, aeby si zamiarom imperatorowej

nie sprzeciwia, a jeeli popiera ich nie chce, aby przynajmniej

cicho siedzia i na posiedzenia sejmowe nie przychodzi, albo,

przyszedszy, gosu przeciw dysydentom nie zabiera. Powiedz-

my na pochwa biskupa, e si temi pogrókami nie ustraszy,

i tak przed sejmem, jak po sejmie najodwaniej i najwymowniej

opiera si zrównaniu dyzunitów, pod wzgldem politycznym

z katolikami. Lecz i Repnin nie zasypia powierzonej sobie

przez dwór petersburski misyi. Upewniwszy si ogólnie o przy-

chylnoci króla dla wniosków swego rzdu, o ile dotyczyy

sprawy dysydenckiej, stara si wymiarkowa, jak daleko pójd
specyalne jego ustpstwa w kwestyi dyzunickiej. Bada
go np., czyby biskupowi mohilowskiemu chcia przyzna krzeso

w senacie; król nie odrzuca tej myli, ale pod warunkiem,

e zarazem dwóch biskupów unickich do senatu wstpi 2
),

co znów Paninowi si niepodobao, poniewa mniema, e ró-

wnoczesne przypuszczenie biskupów unickich do senatu przed-

stawiaoby si tak, jak gdyby na przekór imperatorowej byo
uczynione. "W innych punktach podobnie, to zgadza si król na

wymagania rzdu rosyjskiego, to im oponowa, ale w taki spo-

sób, e ogólne wraenie Repnina byo, i wielkich trudnoci

z jego strony na sejmie obawia si nie potrzebowa.

Przed otwarciem sejmu wezwa Repnin raz jeszcze bisku-

pów, aby bezwarunkowo do konfederacyi przystpili, a po-

som kaza podpisa deklaracy zupenej ulegoci dla da
swego dworu. Wiksza cz podpisaa ten cyrograf. Na jednej

z ostatnich narad konfederacyi, w których brali udzia król, Re-

pnin i prymas Pocloski, postanowiono celem zapewnienia spra-

wie dys}7denckiej powodzenia, zaraz na pierwszej sesyi usta-

nowi komisy, któraby z imperatorow zawara ugod w imi-

) Solowiew, 1. c. r. III.

2
) Od dania zwrotu czterech biskupstw unickich, które w traktacie

Grzymultowskiego jeszcze jako dyzunickie figuruj i na które Panin z Koniskim

i Repninem ch mieli, zdecydowa si Panin w ostatniej chwili odstpi, aeby
ani królowi ani sobie trudnoci nie przysparza i narodu zbytnio nie drani.

Punkt ten, który dotd bywa przedmiotem skarg dyzunitów i nie przesta pó-
niej by celem ich najgortszysh pragnie, mia na sejmie milczeniem by pomi-

nitym. Solowiew 1. c.
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niu sejmu, tak, iby j sejm tylko potwierdzi potrzebowa;

sejm za mia by zawieszony na tak dugo, dopókiby komi-

sya zadania swego nie spenia. Prdko rozesza si o tern wia-

domo po Warszawie i wywoaa konsternacy nie do opisania.

Ntmcyusz, chcc groce niebezpieczestwo od Kocioa odwró-

ci, jedzi do króla, od króla na rad konfederatów i ostat-

nim odczytaj wród gonego aplauzu breve papieskie, wzywajce
wszystkich obywateli do obrony praw Kocioa.

Prócz chwilowego uniesienia nie byo z tych stara nun-

cyusza innego owocu. Sejm zosta otwarty dnia 5 padziernika

1767 r. w sali senatu, a dzie przed otwarciem wkroczyo do

Warszawy piset onierzy rosyjskich z piciu armatami dla

skutecznego poparcia da Repnina. Marszaek sejmowy, ks.

Karol Radziwi, przemówiwszy na zagajenie sejmu kilka sów
z pochwa cesarzowej, kaza sekretarzowi odczyta akt limi-

ty, zawieszajcy sejm na czas nieokrelony i ustanawiajcy ko-

misy z senatu i rycerstwa do traktowania i konkludowa-
nia z Hepninem, jako reprezentantem cesarzowej midzy inne-

mi sprawami sprawy dysydentów. Ukad z Repninem

przez komisy zawarty mia potem sejm „ratyfikowa i ak-

ceptowa". Skoro czytanie skoczono, powsta biskup Sotyk
i podniós gos przeciw projektowi ustanowienia komisyi, jako

niekonstytucyjnemu i zabójczemu, tak dla wolnoci obywatel-

skiej, jak dla wolnoci Kocioa. Doda take, e raczej ycie
swoje pooy, anieli na tak komisy zezwoli, a zwracajc si
do króla, odezwa si do niego: „Oto pora sposobna, królu,

stwierdzenia czynem tego, co na przeszym sejmie wasza kró-

lewska mo owiadczye, e raczej koron i ycie oddasz, ani-

eli spraw Kocioa i religii zdradzisz!" W podobnym duchu

przemówi wojewoda krakowski, Wacaw Rzewuski, zawstydza-

jc nadto sejm porównaniem jego obojtnoci z dawnem Pola-

ków dla Kocioa i wiary powiceniem. Królowi nie podoba si
przebieg pierwszej sesyi i kaza j zamkn a do dnia nast-

nego 1
).

Na drugiej sesyi zabrali gos: arcybiskup lwowski, Siera-

kowski, jeden z gorliwszych biskupów owego smutnego czasu,

biskup chemski, Feliks Turski, Pac, starosta Zioowski i Rze-
wuski, starosta Doliski. Nie byli oni przeciwni ustanowieniu

t) Theiner, 1. c. str. 228 i 229.
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projektowanej komisyi, lecz nie chcieli jej przyzna wadzy de-

cydowania w rzeczach kocielnych. Biskup chemski w szcze-

gólnoci rozwiód si nieco obszerniej i proponowa:

a) Aeby komisya ograniczya si na wysuchaniu grawa-

minów nietylko dyzunickich (dysydenckich), ale take unickich

i na zbadaniu ich, o ile pod wzgldem prawnym i faktycznym

s uzasadnione;

b) aeby delegowani przez sejm komisarze nie konferowali

z Repninem w adnej materyi, dopóki, wysuchawszy skarg

stron obydw.óch (dyzunickiej i unickiej), nie zareferuj sprawy

sejmowi i specyalnego ode nie odbior upowanienia;

c) aeby konfederacja toruskiej i suckiej nie uznano

w charakterze konfederacyi, lecz w charakterze zebrania,

czyli zjazdu dysydenckiego, poniewa nie wszyscy dysydenci,

resp. dyzunici, do niej przystpili a
).

W kocu po kilku innych propozycyach, nie tyczcych

przedmiotu zajmujcego nas, da, aby projekt komisyi wydru-

kowano, midzy posów rozdano i kilki dni do namysu im po-

zostawiono.

Zgodzono si na te propozycyTe biskupa chemskiego i na

wydrukowanie plenipotencyi dla komisyi, ale marszaek znów

zawiesi posiedzenia sejmowe a do 12 padziernika, nie mogc
sobie da rady z rosnc opozycy i zapowiedzia a do tego

czasu sesye prowincyonalne.

Dnia 12 padziernika, gdy si sejm na nowo zebra a Ra-

dziwi wyrazi nadziej, e sesye prowincyonalne projekt przy-

jy, wystpia opozycy z podwójn gorliwoci. Naprzód za-

bra gos wiaty i gorliwy biskup kijowski, Zauski Józef. Wy-
kazywa on, e dysydenci, szukajcy opieki za granic, w Polsce

wikszej, ni gdziekolwiek, uywaj swobody, i wzywa króla,

aby speni obietnice, które jako monarcha prawowierny na

ostatnim da sejmie. Król uchwyci ten moment, aby wyrzuci

1
) danie to byo bardzo suszne, gdy mimo, e do podpisu brano ma-

oletnie dzieci i zdziecinniaych starców, e na akcie s uckim podpi.-ywano

kramarzy, rzemielników i chopów (nieuprawnionych do konfederowania si)>

gdy szlachty nie stao i mimo. e w województwach litewskich podpisy wymu-

szano egzekucyrai kozackimi, zebrano pod obie konfcleracye zaledwie r>7?> nazwi-

-ka. Herman, Gesehichie Russlands,* tom V, str. 41 L i Rnlb:ere, „Histoire de

lanarchie de la Pologne", 3 tomes, Paris 1807, tom II, str. 190.
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narodowi, e nie jest winnym obecnemu pooeniu, e ono wy-

pywa z aktu radomskiego i z kredencyaów, danych poselstwu

Radomian do Petersburga, a na dowód susznoci uwag swoich

kaza odczyta owo kredencyaly, w których rzeczywicie obok

innych podoci w kocu i ten ustp si znajdowa: „Pro-

simy, aby na sejmie z posem waszej imperatorskiej mo-

ci decydowano trwa form rzdu." Powstajc na to So-

tyk, biskup krakowski, przypomnia, jakich gwatów Rosya si

dopuszczaa w Radomiu, e nikt z obecnych tam konfederatów

wolnoci swej nie mia, lecz pod groz bagnetów nieprzyjaciel-

skich podpisywa to musia, co mu ambasador rosyjski kaza;

e wic, gdyby nawet odczytane kredeneyay byy autentyczne,

na co sejm niema w rku dowodu, nie majc przed sob auten-

tyku z podpisami, nikogo obowizywa nie mog. Przypomnia

take gwaty warszawskie Repnina od czasu otwarcia sejmu,

mianowicie uwizienie Kouchowskiego i Czackiego. „Na co ten

sejm, zawoa, kiedy mówi nie wolno!" Zada dalej deputa-

cyi od sejmu do Repnina, aby tene okaza pimienne impe-

ratorowej do uwizienia posów upowanienie. Mow swoj go-

i porywajc zakoczy sowy: "Niech nam Bóg bdzie mi-

osierny, dajmy dusz na wiadectwo dzieom Ojców naszych!"

Król wzywa Boga na wiadka, e wszystko, co w mocy

jego byo, dla dobra publicznego uczyni, i e o odwróceniu tej

komisyi myla, ale po dojrzaej rozwadze przyszed do prze-

wiadczenia, e gorsze byyby nastpstwa z jej nieustanowienia,

anieli z ustanowienia; radzi przeto sesyom prowincyonalnym

jeeli si na ni nie zgodziy, aeby si co prdzej zastosoway

do potrzeby chwili obecnej i znów sesy sejmow na trzy dni

zawiesi, aby tylko nie dopuci wysania deputacyi do Repnina,

proponowanej przez Sotyka,

Nieustraszone wystpowanie w sejmie i poza sejmem So-

tyka, Zauskiego i obu Rzewuskich ojca i syna Seweryna,

przyprowadzio Repnina do wciekoci. Postanowi wic duej
niej odwóczy od dawna pielgnowanego projektu i do go-

no w ostatnich czasach wypowiadanych pogróek. By reszt

posów nastraszy, a niewygodnych przeciwników si pozby,

kaza w nocy z 13 na 14 padziernika biskupów Sotyka i Za-

uskiego i wojewod Rzewuskiego z syntm kozakom pojma i

naprzód do obozu rosyjskiego za Wis, a nastpnie do Kaugi

wywie. Sotyk tak by przygotowany na t ewentualno, e
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ju poprzednio spisa testament i wyda na wypadek swego wywie-

zienia do kapituy krakowskiej potrzebne rozporzdzenia co do dal-

szej pod wzgldem duchownym administracyi dyecezyi. Podobnie,

jak on, spodziewali si drudzy jego towarzysze losu, jaki ich

spotka, mimo to wytrwali do koca na raz obranem stanowi-

sku 1
). Obok krakowskiego i kijowskiego, chcia jeszcze Repnin

wywie biskupa kamienieckiego, Krasiskiego. Lecz ostrony

Krasiski, przebrany za strzelca, zmyli pogo rosyjsk, co mu
tern atwiej przyszo, e w chwili porwania przez kozaków So-

tyka, Zauskiego i Rzewuskich, by poza Warszaw.
7. askawy czytelnik wybaczy, e w tern miejscu uczyni-

my ma dygresy, nim dalej poprowadzimy wtek opowiadania

naszego. Bez tego nie. dalibymy mu dostatecznego wyobraenia

o przyczynach, które si zoyy na smutne uchway sejmu nad-

zwyczajnego w sprawie d y z u nicki e j (dysydenckiej).

Mimowoli nasuwa si pytanie, jaka bya postawa reszty

biskupów polskich na sejmie, kiedy takie gromy wisiay nad

Kocioem katolickim, a w szczególnoci nad cerkwi unick?

Niestety! odpowied wypadnie wcale niepochlebnie dla ówcze-

snego episkopatu polskiego. Jedni- biskupi ze strachu, czy niedo-

stwa adnego oporu nie stawiali, drudzy wprost z cynizmem

niepojtym popierali spraw dysydenck.

Na czele episkopatu sta jako prymas od 1 wrzenia 1767

roku Gabryel Junosza Podoski, znany nam referendarz koronny,

czowiek zdolny, zrczny, ale bez wiary i najgorszych obycza-

jów, wiadomych caej Warszawie; y bowiem w jawnym kon-

kubinacie z niemk, protestantk z Saksonii. Nuncyusz Visconti

tak go, gdy jeszcze by referendarzem, pod dniem 17 czerwca

w swym referacie do Rzymu charakteryzuje:

„Refendarz naduywa swoich talentów na rzecz heretyków

i schizmatyków i w tym celu schodzi si na czste narady z am-

basadorem rosyjskim i zgodnie z nim dziaa... pragnc na tej

drodze zaspokoi swoj ambicy i kiedy zasi na stolicy pry-

masowskiej" 2
). Pod wzgldem politycznym by z przywizania

1
) Theiner, 1. c. str. 230 i nastpne.

2
)
„Abusa de suoi talenti col prendere expresso partito in i'avore degli

erctici e scisinatici e a tal effecto si stringe in frcuentissime conferenze col ara-

basciatore di Ru*sia ed agice di concerto eon e.^so... lusingandosi per questa via

le mir delia propria ambizione e di salire un giorno alia primazia di Polonia".

Theiner, 1. c. str. 213.
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stronnikiem dwora saskiego, a z ambicyi i chciwoci zaprzeda

s i

«

_• Rosyi (idy przeto w czerwcu roku rzeczonego zawakowaa
stolica prymasowska przez mier arcybiskupa Wadysawa u-
bieskiego, nie dziw, e dwór petersburski, a w szczególnoci

oin najwiksze czyni wysilenia, aby Podoskiego na stolic

fcnieska. wynie. „Wpyw nasz. pisze Repnin do Pani-

na, przez nominacy Podoskiego uronie i poznaj w Polsce,

jak my stronników naszych nagradza umiemy, gdy tak ; ego
Podoskiego wyniesiemy" J

).

Zalepienie polityczne popchno nawet biskupa Sotyka

do popierania w nuncyaturze i w Rzymie kandydatury Podo-

go, jedynie dlatego, e Podoski, podobnie jak on, by stron-

nikiem saskim a nieprzebaganym wrogiem króla Stanisawa

ista i Czartoryskich. "Wreszcie i nuneyusz Visconti, cho
z pocztku ywo kandydaturze Podoskiego si opiera, w kocu
gorco za ni u papiea przemawia. Papie podobnie, jak król,

dugo si waha, ale party z rónych stron—ustpi (31 grudnia).

Godno nowa i to najwysza w Kociele polskim nie odmieni-

a Podoskiego; nie przesta dalej suy za narzdzie Repninowi

i polityce rosyjskiej, ani te nie zerwa jawno - grzesznych sto-

sunków z naonic swoj. Wdziczny Repninowi za swe wy-
niesienie do godnoci prymasa, usiowa w imieniu Repnina

ochodzi gorliwo biskupa krakowskiego w sprawie religijnej.

Bd-c jako prymas obecnym na wstpnych naradach Repniua

z królem przed otwarciem sejmu, na których postanowiono we-

zwa sejm zaraz po zagajeniu go do wyznaczenia komisyi, ma-
jcej spraw dysydenck zaatwi przez ugod z imperatorow,

nietyko nie opiera si temu postanowieniu, ale sam w tym
ducha si odzywa. W czasie sejmu, gdy Sotyk i Zauski odwa-
nie jako prawdziwi rycerze wolnoci Kocioa bronili, pisze

o nim nuneyusz: r il solo primate rimase mutus ut pi-

scis'1

, i dodaje: „lepiej, e nic nie mówi, bo, gdyby by usta

otworzy Bóg miy wie, coby by mówi" (ed e stato meglio,

perche se apriva bocca, Dio sa, come avrebbe parlato). W kilka

miesicy po .->wem wyniesieniu do godnoci prymasowskiej po-

da Repninowi plan oderwania Kocioa polskiego od Rzymu.
Proponowa u-tanowienie synodu nieustajcego na wzór synodu

Boowiew, 1. e. rozdz. III.

Dzieje Kocioa nnickeego. T. I.
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petersburskiego, i intrygowa za zniesieniem nuncjatury w War*
szawie. Repnin popiera go w tern z pocztku potem, poróriw-

szy si z nim, projekt jego podar. Wreszcie jako prezydent ko-

misyi wniesionej przez króla na pierwszej sesyi sejmu ekstraor-

dynaryjnego, nie oponowa w niczem w kwestyach dysydenckich

daniom Repnina i Koniskiego 1

).

Aby za obraz nasz, oparty na relacyach nuncyatury war-

szawskiej nie wyda si przesadzonym, przytoczymy jeszcze, co

pisze o Podoskim pose rosyjski Saldern, objwszy w r. 1771

ambasad przy dworze polskim po ksiciu Wokoskim, nastp-

cy Repnina. Saldern zna go i kolegów jego z duszej obser-

wacyi, albowiem ju za Repnina peni obowizki w Warszawie

przy ambasadzie rosyjskiej.

„Podoski, prymas, s sowa jego, zwolennik Sasów a nie-

przejednany przeciwnik Czartoryskich, który pienidzy naszych

potrzebuje, jest najpierwszym naszym przyjacielem. Nie ma on

ani poszanowania, ani wzicia, lud za nic go sobie way, ma-

gnaci nim gardz, a mniejsi na niego nie zwaaj. Jedyn do-

br stron jego jest, e otwarcie owiadcza: „gdy nie mog mie
króla z domu saskiego, to przez wdziczno bd zawsze spe-

nia posusznie wol jej imperatorskiej moci". Zreszt jest to

czowiek, któremu nie mona adnej tajemnicy powierzy, i któ-

rego nie podobna uy do adnej akcyi, gdy nie znalazby si

nikt z poczciwych, któryby chcia wespó z nim dziaa" 2
).

Zupenie tej samej wartoci moralnej by biskup przemy-

ski, póniej poznaski, Modziejowski, w owej chwili wicekanc-

lerz, a którego niebawem ujrzymy wielkim kanclerzem koron-

nym, wic obok prymasa najw}'szy dostojnik w senacie. Nun-

cyusz Durini nazywa go: „u n a ani ma dannata" t. j. po-

tpiecem, który gotów kademu si sprzeda, co mu dobrze

zapaci, a Saldern

—

Machyawelem polskim, czowiekiem

bez czci i powaania w narodzie. Za wydawanie uchwa, zapa-

dych na tajnych radach królewskich, bra 1,000 dukatów od

ksicia Wokoskiego, ambasadora imperatorowej 3
).

Trzeci z rzdu najwysze midzy biskupami polskimi wów-

!) Theiner, 1. c. str. 229 sq. i 2(j7.

2
) Soowiew, 1. c. rozdz. V.
8
) „ „ IV.
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czas zajmujcy stanowisko by biskup kujawski, Ostrowski. Sal-

dem nazywa go rodzouym bratem biskupa poznaskiego, nie-.

ustpujcym mu w niczem pod wzgldem charakteru, lecz mniej

rozumnym od tamtego. Obaj zarówno oddani byli dusz i cia-

em Rosyi i jej tendencyom w Polsce 1
).

Biskup wileski, ksi Masalski, który okazywa z poczt-

ku, przed zebraniem si sejmu, pod wpywem Sotyka nieco

woci o wiar, zamilk potem „bo, jak nuncyusz o nim

wiadczy, wicej dba o swoje osobiste dobro, anieli o dobro

lidera ma go za czowieka podstpnego, na którym

polega niepodobna, lekkomylnego i prónego (abbó petit-

Jednem sowem ze wszystkich 17 biskupów aciskich, (o rus-

kich chwilowo nie wspominamy, poniewa w senacie, ani w sejmie

udziau nie mieli), których Polska w tym czasie posiadaa, zda-

niem nuncyuszów papieskich, ledwo piciu na miano biskupów7

zasugiwao, t. j. prócz dwóch winiów: arcybiskup lwowski,

Sierakowski, biskup chemiski, Bajer i biskup mudzki. Resz-

ta albo, jak czterej powyej scharakteryzowani, habia jawnie

stan swój i sukienk duchown przez niewiar i ycie gorszce,

albo nie miaa do odwagi, gorliwoci pasterskiej i powice-
nia, by broni sprawy, do której obrony urzd biskupi ich

wzywa 2
).

Zwaszcza, gdy Sotyk i Zauski przypacili odwag sw
wygnaniem w gb Rosyi, pad na wszystkich niewypowiedzia-

na strach, i jedni z obawy przed losem wygnanych na wszyst-

ko milczeli, czego Rosya daa, drudzy nawet za pomocników

Repninowi si ofiarowali.

Czyby ówczeni biskupi unnicy, o których póniej b-
dziemy mieli sposobno mówi, gdyby byli w sejmie zasiadali,

') Biskup Ostrowski przyoy, zdaje si, rk do wywiezienia biskupów

Sotyka i Zauskiego. Czytam; bowiem w referacie nuncyn*zaDiuiniego do Rzymu,
e gdy w kilka lat po wywiezieniu biskupów, na obiedzie u pani By>trzanki zmó-

wiono si " wywiezionych i biskup Ostrowski wspomnia, e naleaoby ich z nie-

woli wypuci poniewa nic nie zawinili, Kepnin odrzek: « biskup Ostrowski wie

lepiej odemnie, r/y i w czem zawinili, i kto w ich wywiezieniu zawini; e ich

pojma kazaem na podanie otrzymane od kilku senatorów polskich, midzy ni -

mi biskupa Kujawskiego". Na te Btowa biskupowi widelec z rki wypad i onie-

mia, Theiner, 1. c. str. 387.

*) Theiner, 1. c. p. II, str. 97 i 350, i Soowiew, 1. c.
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byli umieli lepiej broni praw i przywilejów Kocioa swego,

nie chcemy tu o tern stanowczo przesdza, ale wtpimy. Jak-

bd nie zwalniao to biskupów aciskich od obowizku zasa-

niania ich cerkwi przeciw uroszczeniom rosyjskim; owszem, tern

wikszy ciy na nich w tej mierze obowizek, e z ich to

przewanie winy nikt dotd z unickich biskupów na senatorskim

krzele zasiada.

8. Po tern zboczeniu wracamy do przerwanego opowiada-

nia. Wiadomo o zuchwaym gwacie Repnina, spenionym na

najzacniejszych senatorach i biskupach wstrzsna Warszaw i

krajem caym; oburzenie nieopisane opanowao wszystkich; nikt

jednak, nawet król nie czu si w mocy pomci zniewagi na-

rodu, i choby tylko z godnoci upomnie si o uwolnienie

wywiezionych przez obce mocarstwo senatorów i biskupów za

to, e obowizek obywatelski sumiennie speniali. Gdy deputa-

cya sejmowa przybya do króla z prob, aby si upomnia
o uwolnienie porwanych: „Dziel narodu ale, odpowiedzia, ale

zatai nie mog, e w tej doli nie pozostaje nam, jak uda si

do wspaniaomylnoci imperatorowej", t. j. zda si na jej ask.
Koczc za mow swoj, wyznaczy delegacy do Repnina, aby

wyjednaa u niego zagodzenie plenipotencyi projektowanej dla

wzmiankowanej powyej komisyi. Po mowie królewskiej zapa

nowao w Izbie ponure milczenie, które tylko gos wielk. kanc-

lerza koronnego, Andrzeja Zamojskiego, przerwa. „Ju nie ma,

odezwa si, narodu i sejmujcych stanów po spenionym gwacie

przez posa obcego, i gdy temu zaradzi, królu, nie moemy, ja

twoim ministrem by nie mog i dyplom zwracam". Lecz czego

ten wiecki obywatel z swoim honorem i sumieniem pogodzi nie

móg, to wstyd wyzna, uwaa za zgodne z jednym i drugiem

biskup polski Modziejowski, który bez oporu na propozy-

cy króla miejsce jego zaj i legalizowa wszystkie niegodziwo-

ci, jakich na nastpnych sesyach pod grob Repnina sejm si

dopuci.

Delegacya wysana do Repnina z woli króla i uchway iz-

by sejmowej, znalaza najgorsze, prawie karczemne przyjcie,

a odprawi j szorstkiem owiadczeniem, e „caa wola imperato-

rowej spenion by winna", i e kady stawiajcy opozycy,

jako buntownik karany bdzie. Wskutek tego projekt limity
i plenipotencyi dla komisyi dnia 21 padziernika przez
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króla, marszaków i sejm w caoci przyjty zosta, komisy a

dana przez Repnina od zaczcia sejmu ustanowiona, a sejm

odroczon • 1 lutego L768 r.

W skad komisyi mianowanej w czci przez króla, w cz-

ci przez marszaka konfederacyi, ksicia Karola Radziwia, we-

szo 20 senatorów i ministrów i 4S posów. Z senatorów ducho-

wnych wyznaczy król prymasa, biskupa przeruylskiego (Mo-

dziejowskiego), biskupa kujawskiego i biskupa inflanckiego. Pre-

zydujcyin w komisyi by prymas Podoski. Do wanoci uchwa
miaa wystarcza obecno prymasa, jednego biskupa i dwóch

senatorów wieckich, dwóch ministrów i omnastu posów. Ogó
czonków komisyi by wzity ze stronników rosyjskich, maa tyl-

ko czstka naleaa do opozycyi, a i ta maa iiczba mianowana

bya przez króla w nadziei, e od posiedze komisyi si wstrzy-

ma. Z dniem 4 listopada 1767 r. rozpocza komisya swoje se-

sye, które z kolei, raz u prymasa, drugi raz u Repnina, odby-

wa postanowiono. Nadto przeprowadzi Repnin zaraz na po-

cztku uchwa, e na sesyach wolno byo bywa deputatom

konfederacyi toruskiej i suckiej. Przybywa te pilnio na nie

Koniski, wadyka mohilowski, z siedmiu deputowanymi od dysy-

dentów i dyzunitów. O powoaniu kogokolwiek z Unitów, jakby

bya suszno i sprawiedliwo wymagaa, nikomu nawet na

myl nie przyszo. Nic te wstrtniejszego wyobrazi sobie nie

mona, jak te obrady, trzy razy na tydzie regularnie si od-

bywajce. Po prawej stronie prymasa zasiadywa Repnin, po le-

wej Koniski, Repnin oczywicie rej wodzi i wraz z Koniskim

zbiera upokarzajce katolików i Unitów tryumfy na kadem po-

siedzeniu. dania, stawiane przez dwór petersburski na sejmie

r. 1766, zostay przez komisy bez wielkiego oporu przyjte,

z wyjtkiem jednego punktu, to jest przypuszczenia Ko-
niskiego do senatu. Repnin odstpi od tego dania, raz

moe dlatego, e sprzeciwiao si ono kardynalnym prawom
Rzeczypospolitej, aby nieszlachcic, jakim by Koniski w se-

nacie zasiada, powtóre dla obawy, aby biskup wstpujcy do

senatu polskiego z czasem dla interesu rosyjskiego nie zobojt-

nia i nie zacz bra szczerego, obywatelskiego udziau w spra-

wach polskich. Gdy przyszo do przyznania dyzunitom praw

politycznych, opór saby komisyi wzmóg si nieco, ale go prd-

ko Repnin stumi. „W co wy dufacie. woa na sesyi 10 listo-
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pada, z wielkim gniewem? Czy mylicie, e ja 40 tysicy woj-

ska trzymam w Polsce, aby (tu powiedzia karczemn nie-

przyzwoito), czy na to, abycie zrobili, co chc?" Gd}^ Ostrow-

ski, biskup kujawski, wtrci sowo, zawoa ambasador: „Inna

rzecz gra maryasza, inna mówi o tern". Gdy si raz odezwa
Modziejowski, krzykn: „Waszmo za mody jeste abbe, aby
si wtrca."

Przy takiem prowadzeniu obrad i przy takim skadzie ko-

misyi nie dziwi nas wcale uchway w sprawie dyzunic-
kiej na niej zapade. S one nastpujce:

a) Zupena wolno religijna przyznaje si dyzunitom w gra-

nicach Rzeczypospolitej polskiej.

b) Kok 1717 jest rokiem normalnym dla pretensyi dyzuni-

tów do dochodzenia ich krzywd i praw.

) Edykta Jagielloskie przeciw herezyi, nie mniej wszyst-

kie dawniejsze prawa przeciw dyzunitom od roku 1717 do 1766

znosz si.

d) Dyzunitów nie wolno pod surow kar nazywa schiz-

matykami, lecz „Grekami oryentalnymi," a zbory ich

„w it y ni ami".

e) Pozwala si dyzunitom zajte przez katolików po roku

1717 cerkwie i zbory, niemniej stawia nowe, stare naprawia

bez pozwolenia biskupów katolickich. Te take cerkwie, o które

s procesa lub co do których ju wyroki trybunalskie nieprzy-

chylnie dla dyzunitów zapady, zostawiaj si dyzunitom. Tak

samo nietykalne s ich cmentarze i szkoy.

/") Najzupeniejsz wolno otrzymuj dyzunici w ustana-

wianiu swych ksiy, w tworzeniu konsystorzów, w zwoywaniu

synodów.

ej) Do pacenia kontrybucyi duchowiestwu katolickiemu

nie mog pod adnym pozorem by zniewoleni.

h) Biskupstwo mohilowskie pozostaje wiecznemi czasy przy

kociele dyzanickim z wszystkiemi cerkwiami, jakie aktualnie

ma i jakie mu a iudicio mixto bd przyznane.

i) Seminaryum dyzunickie mohilowskie nie ma by od ni-

kogo turbowane, podobnie inne dyzunickie szkoy tak istnie-

jce, jak zaoy si majce.

h) Wolno dyzunitom zakada drukarnie,
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i) Maestwa mog bez przeszkody zawiera z katolikami

i w takim razie id synowie za religi ojca, córki za religi

maiki. Benedykcya takich maestw naley ad parocmm spon-

- ten benedykcyi odmówi, moe j da paroch na-

m) Ksia dyzuniccy równe z innymi ciary maj pono-

si: do zmiany religii nie maj by adn miar przymuszani,

ani le od innej jurysdykcyi nie maj zalee, jak od swoich

biskupów.

u) Dla rozstrzygania zatargów midzy dyzunita mi a unita-

mi ustanawia si iudicium mixtum, zoone z 8 dysydentów

(czterech protestantów i czterech dyzunitów), 8 katolików i bi-

skupa nioliilowskiego. Prezydentami tego sdu bdzie na prze-

mian, raz katolik, drugi raz dyzunita i to zawsze biskup m o-

hilowski, jako urodzony prezes strony dysydenckiej. Czon-

iudicii mixti nominuje co rok król; sd mieszany ka lego

roku sze miesicy fungowa bdzie w Warszawie w dwóch

ncyach. Pierwsza kadencya trwa bdzie 3 miesice, w któ-

rej polowa czonków z prezesem katolickim, druga 3. miesice,

w której druga, polowa czonków z prezesem dyzunita, biskupem

mohilowskim, zasiada bdzie. Do tego sdu nalee bd wszyst-

kie sprawy duchowne lub spokrewnione z niemi, nawet spra-

wy dawniej 1. j. por. 1 717 rozstrzygnite, jeeii strona, skarca
si dawniejszym wyrokiem pokrzywdzon. Pierwsza ka-

dem lu miaa si rozpocz 1 padziernika r. 1768.

o) Nakoniec, otrzymuj dyzunici dostp do wszystkich urz-

dów i dygnitarstw Rzeczypospolitej.

Akt ten, podyktowany samowol Repnina, pozwolono so-

lu*' nazwa traktatem zawartym midzy im per a to-

row a królem, iw ich imieniu podpisali go dnia 24 lutego

r. 1768 prymas Podoski i knia Repnin.

Gdy sejm zalimitowany, jakkolwiek w bardzo maej liczbie

czonków, na nowo dnia 1 marca si zebra, udzieli wszystkim

uchwaom komisyi milczce zatwierdzenie. Nikt w czasie ich

czytania gosu nie zabiera l
).

Tak tedy zakoczy si ów smutny dramat, przybyciem

i ner, 1. c. str. 239 i 247 Bqu.
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Koniskiego do Warszawy r. 1765 zaczty, i odtd nieprzerwanie

przez cig 3 nieomal lat si rozwijajcy, nader dotkliwym cio-

sem dla Kocioa unickiego. A co boleniejsza, e cios zadany

Unii przez uchwa sejmu r. 1768 by tylko pocztkiem innych,

które ju odtd nieprzerwanem pasmem snuj si a do zupe-

nego jej zniszczenia. Uchway sejmu extraordynaryjnego prze-

wyszyy o wiele pierwotne nadzieje Koniskiego. Najfatalniej-

szem chwilowo dla Kocioa unickiego w caej obszeruej uchwale

sejmu 1768 roku byo ustanowienie sdu mieszanego (iudi-

cium mistum), w którym nietylko dysydenci przewaali, ale

czonkowie katoliccy, ludzie wycznie wieccy, czsto tylko

z imienia katolicy, którzy mao mieli interesu dla Kocioa unic-

kiego i dla lada politycznego wzgldu, gotowi byli dobro Unii

powici. Nadto do ilu to nowych zatargów i rozdranie da-

wao samo istnienie tego sdu powód. Jednem sowem przez

iudicium mixtum w takim skadzie, w jakim je zoono, zostali

Unici oddani na up Rosyi. Sd ten by dla Unii groniejszym

od owej „ko misy i", któr za Augusta III dyzunici sobie wy-

jednali, a której wejciu w ycie tylko biskup koadyutor Sapie-

ha szczliwie zapobieg. To te okrzyk przeraenia i oburzenia

rozleg si po caej Rusi na wiadomo o ustanowieniu iudicii

mixti. Ale o ile Unici mieli powód skai^ si na ustanowienie

sdu mieszanego, o tyle dyzunitom spieszno byo z organizacy

jego, i ju pod dniem 5 padziernika tego samego roku czytamy

w referacie nuncyusza do Rzymu, e iudicium mixtum jest

ukonstytuowane i e prezydentem katolickim mianowano kaszte-

lana poznaskiego, Brzeziskiego, wroga Kocioa l

).

Mniej daleko niebezpiecznym by paragraf, dajcy dyzuni-

tom prawo do wszystkich w Polsce dygnitarstw,. a wic do se-

natu i sejmu, gdy szlachty dyzunickiej w Polsce ju wówczas

prawie nie byo. Dyzunici skadali si nieomal w}7cznie z mie-

szczastwa i chopstwa. Aby szlachty dyzunickiej przysporzy,

stara si Repnin o dyplomy szlacheckie dla Rosyan w Polsce

bawicych, jak Karra, Buhakowa, Ingelstroma, Achsa, Apraksi-

na. Wnet jednak sam rzd rosyjski uzna, e rodek ten by
zbyt sztuczny i e nie prowadzi do celu.

Wic ju w pierwszym traktacie podziaowym

*) Theiner ]. c. str. 273.
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ii. 1773) ustpi od dania, by dyzunici do senatu zostali przy-

czeni i poprzesta! aa pomieszczeniu w sejmie po trzech dy-

atów z kadej prowincyi; nadto zgodzi si w tyme trak-

tacie na skasowanie iudicii mixti. przystajc, aby spra-

wy, do tego sdu nalece, oddawane byy trybunaom sprawie-

dliwoci, w poowie z katolików i w poowie z akatolików zo-

onym 1
).

9. Koniski rozzuchwalony niesychanem powodzeniem spra-

wy dyznnickiej na sejmie ekstraordynaryjnym, pody krótko

przed zamkniciem sejmu do dyecezyi swojej na Bia Ru,
aeby chwil pognbienia rzdu Polskiego i Unii wyzyska prak-

tyezuie na rzecz swoj. W jaki sposób to uskuteczni, dowiadu-

jemy si z nieogoszonej dotd drukiem korespondencyi arcybi-

skupa poockiego Jazona Smogorzewskiego, z królem Stanisa-

wem Augustem.

Arcybiskup donosi kilkakrotnie królowi, z wielkim bólem

serca, w pierwszych miesicach r. 1768, e ksia dyzuniccy mo-

hilowscy jed od wsi do wsi po za granicami swych parafij

i jedni pod oson nocy, drudzy za dnia biaego zwodz lud

unicki do dyzunii, to podstpnemi namowami, to biesiadami i

kieliszkiem, to pogrókami. Dworom i duchowiestwu mianowi-

cie odgraaj si rabunkiem wojska rosyjskiego, jeeli dobro-

wolnie Unii nie odstpi i do dyzunii nie przystan. Powouj
si przytem dla poparcia swych grób na wywiezienie senato-

rów z Warszawy i tym sposobem lkliwych i sabszej wiary lu-

dzi od jednoci Kocioa odrywaj. Lud ciemny, zwaszcza tam

gdzie nie mia czujnego pasterza, przekonywany przez ducho-

wnych dyzunickich, e czy zechce czy nie, zmuszony i tak

bdzie prawosawie przyj, ulega w wielu miejscach poku-

sie, byleby unikn zniszczenia mienia swojego lub niewoli ro-

syjskiej. Zwerbowanych takiem apostolstwem zapisywano zaraz

do ksig kocielnych prawosawnych, a nieumiejcym pisa ka-

zano ka na papierze krzyyki na znak przystpienia do pra-

wosawia. Prosi przeto arcybiskup króla, aby wyda do wa-
dyki mohilowskiego rozporzdzenie, aby duchowiestwo jego

pilnowao wasnych parafij, a nie mcio spokoju w parafiach

unickich.

J
) Szujski, Dzieje Polski, tom IV, str. 523 i Archiwum Ks. Czartoryskich,

tom 738: „Eglise* nr. 71.
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W tych agitacyach widoczna bya rka Koniskiego, bo odby-

way si równoczenie w kilku miejscach dyecezyi biaoruskiej, jak

np. w hrabstwie dbrowickiem, w powiecie orszaskim, w dekana-

cie nepelskim, i mimo skarg arcybiskupa poockiego nieustawa-

y one, z wyjtkiem maych przerw przez kilka lat po r. 1768 J
).

Za gorliwo swoj zosta Koniski przez dwór petersburski

w r. 1783 wynagrodzony godnoci „ar cyb i skup a mohilow-
skiego i czonka synodu witego'" 2

).

Wicej jako rys charakterystyczny Koniskiego, anieli ja-

ko wypadek majcy dononiejsze znaczenie, godzi si przy ko-
cu tego rozdziau wspomnie jeszcze, e podczas gdy najczyn-

niej agitowa przeciw Unii w Warszawie w czasie sejmu i na

Biaej Rusi po parafiach unickich przez czerców, z Rosyi spro-

wadzonych, równoczenie paktowa z praatem i oficyaem

Ostrogskim, ksidzem Turkiewiczem, osobicie i listownie o zje-

dnoczenie cerkwi prawosawnej z unick w Polsce.

Wspomniany ks. Turkiewicz wyprawi do niego z Warsza-

wy do Mohilowa w pierwszych dniach (5) maja 1768 r. obszer-

ny memorya, proponujcy, jakby rozerwane dotd ku wzajemnej

szkodzie i zgorszeniu sekt rónych cerkwie wschodnie w jedn
poczy. Zjednoczenie to nie zdawao mu si zbyt trudnem,

poniewa zdaniem jego rónice dzielce obie cerkwie, nie s tak

wielkie, i raczej s „rónicami serc, anieli wiary".

Najgówniejsza rónica, dotyczca artykuu „o pochodzeniu
Ducha w. a

, daaby si równie przy wzajemnej mioci i po-

korze chrzecijaskiej stron obu z pewnem ustpstwem Stolicy

Apostolskiej, bez wielkiej trudnoci usun. W tym celu zaleca

ks. Turkiewicz, aby naprzód szeciu teologów: dwóch
unickich, dwóch aciskich i dwóch dyz unickich
prywatnie ze sob co do znanych rónic si porozumiao. Po-

wtóre, gHy z tych prywatnych narad zabynie jaka nadzieja

zgody, aby najjaniejszy król zwoa biskupów wszyst-

kich na wspóln w tej materyi narad: a gdy i ta si uda-

1
) Archiwum ksit Czartoryskich „Korespondencya króla Stanisawa

Augusta ze Smogorzewskim" tom 707. nr. 55, 62, <J4, 65, 121.

-) Relaeya deputacyi do egzaminowania sprawy o bunty na sejmie 1790

roku uczyniona, drukowana w Warszawie bez podania roku, cz I, str. 87

i cze II. str. 55.
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;il zgosi si do impertorowej i synodu Petersburskiego,

jako te i do króla polskiego, aby pod prezydency
dwóch biskupów U n i ty, i n i e u n i ty , odbyway si
p u b 1 i c z u e d y s k u & y e w tym samym celu. Wreszcie, gdy

tu porozumienie przyjdzie do skutku, postara si u Stolicy Apo-

stolskiej o pozwolenie zwoania synodu Narodowego, któ-

ryby spraw rozstrzygn.

Taki wniosek uczyni ks. Turkiewicz wprost do króla,

u którego nie wiemy, jakie przyjcie znalaz. Siad jednak kro-

ku, przeze do króla w lej materyi uczynionego, napotkalimy

w archiwum ksit Czartoryskich l
).

Do kanclerza koronnego chodzi ks. Turkiewicz osobicie

ze swoim planem i otrzyma obietnic poparcia, gdy rzecz b-
dzie dostatecznie przygotowana, i gdy znajdzie naleyty odgos

u stron interesowanych.

Koniski bardzo przychylnie Turkiewiczowi na jego pro-

pozycye odpowiedzia. Midzy innemi pisa mu: Praca W. P.

Dobrodzieja bardzo mnie cieszy, ale kogó ona cieszy nie po-

winna, chyba którym wedug sów Zbawiciela bardziej si po-

dobaj ciemnoci, ni wiato.... Co do mnie ca dusz pra-

gn, ile si stanie, pracowa i pracy mojej innej nie widzie

nagrody, jak tylko to, co i W. P. Dobrodziej wyraasz i „ctzo-

by jedynymi usty i jedynym sercem sawiy Weykolipoje imia

Boha naszeho".

Byo to oczywicie w ustach Koniskiego najobrzydliwsz

obud, bo cae postpowanie jego wzgldem Unii, od objcia

dyecezyi mohilowskiej a do koca ycia, dowodzi na kadym
kroku miertelnej wzgldem niej nienawici. Nuncyusz papieski

pisze o nim: „porta lo scisma scritto in fronte". (Theiner, 1. c.

str. 226). Byby chcia zjednoczenia Unii z dyzuni, ale takie-

go, by w dyzunii Unia zgina. I gdyby to na zjedzie z Uni-

tami mogo by osignite, najchtniej byby do niego rk
przyoy 2

).

M Archiwum ksit Czartoryskich nr. 754 ..Zbiór pism nalecych do

interesu Unitów i Dyzunitów", toin III, cz I, karta 476.

*) Corespondenuya ksidza Turkiewicza z Koniakiem znajduje si w Bi-

bliotece Ossoliskich we Lwowie midzy manuskryptami pod nr. 1476 in fol.

Bya tf drukowana w Przegldzie Poznaskim r. 1863, I, str. 424 — 433 i

w mej „Historyi CFnii'* w Dodatku str. 251.
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Projekt zreszt ksidza Turkiewicza, naj poczciwiej niewt-

pliwie pomylany, ale nie praktyczny i w niestosownej porze

wysunity, spezn na niczern; a nawet czasu swego, co si

ówczesnymi, opakanymi stosunkami Ojczyzny naszej tumaczy,

tak mao zwróci na siebie uwagi, e w dzieach owego czasu a-
dnej wzmianki o nim nie spotykamy.



ROZDZIA V.

Przeladowanie Unii na Ukrainie pod wpywem
wadyków perejasawskieh.

(1760—1783).

1. Ogólny stan materyalny i moralny Ukrainy w polowie XVIII wieku. — 2.

Intrygi dyzunickie wadyki pereja^lawskiego i ihumena Melchizedeka z klaszto-

ru Motroneskiego. — 3. Bunt hajdamacki, jako charakter religijny, antyunicki

i udzia w nim Eosyi. — i. Upominanie si Unitów o zabrane im w czasie

buntu cerkwie i opór dyzuuitów poparty czynnie przez wojska rosyjskie Wi-
niowie berdyczowscy. — 5 Korcspondeucya rzdu pobkiego z rosyjskim o bez-

warunkowi- wypuszczenie na wolno nieprawnie uwizionych ksiy unickich

i i> wydanie cerkwij unickich zagrabionych przez dyzunitów. — b'. Pogld na

wewntrzne stosunki cerkwi unickiej w tym czasie. Metropolita Wolodkowicz

i Bpór jego z koadyutorami. — 7. Restytucya cerkwi Unitom w czasie buntu

hajdamackiego i w pierwszych czasach po buncie wydartych. Zasugi w tej mierze

metropolity Jazona Smogorzewskiego.

1. I Id Biaej Rusi, od zabiegów i gwatów ambasady rosyjskiej

w Warszawie przeniemy si myl w inn stron, na

Ukrain i Woy, gówne oguisko Kocioa ruskiego i Unii

w Polsce, i przypatrzmy si tam robocie rosyjskiej przeciw

Unii.

W czasie kilkudziesicioletniego pokoju, jakiego Polska

przez ostatnie lata panowania Augusta II i przez cay cig rz-

dów Augu3ta III uywaa, Ukraina, wiecca przedtem wskutek

buntów kozackich i wojen szwedzkich obszernymi, niezaludnio-
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nymi stepami, zaludnia si, zabudowaa i zagospodarowaa. Wo-
jewoda kijowski, Franciszek Salezy Potocki, pan na Krystyno-

polu, by pierwszym, który w obszern3Tch a pustych posiado-

ciach swoich ukraiskich rozpocz na wielk skal kolonizacy,

sprowadzajc do nich ludno z dóbr na Czerwonej Rusi i z innych

czci Polski. Za jego przykadem poszli inni, moni panowie, za-

ludniajc podobnym sposobem woci swoje, zrozumiawszy, jak

wielkie std korzyci osign mog. Drobna, szlachta polska w na-

dziei polepszenia bytu swego take teraz do tej ziemi mlekiem i mio-

dem pyncej garna si i w niej osiedlaa. Owszem, nawet z za-

granicy przybywaj na Ukrain i okupuj si w niej: Serbowie,

Moldawianie, mieszkacy stepów i Krymu, co dziwniejsza, pod-

dani rosyjscy z Zadniepru. Jednem sowem ku kocowi panowa-

nia Augusta III widzimy Ukrain na nowo dobrze zaludnion,

zagospodarzon lepiej, jak kiedykolwiek w przeszoci, i zamon,
a jeli pod jakim wzgldem zaniedban, to chyba pod wzgl-

dem religijnym i moralnym w niektórych zwaszcza stronach.

Ale i w tej mierze ju zaczo wita ku lepszemu. Naprzód

ogó tej ludnoci przyznawa si do Unii; bo przybywajcy z in-

nych czci Polski, jak z Czerwonej Rusi, albo byli ju Unita-

mi osiedlajc si tu, albo gdy byli acinnikami, nie znajdujc

w nowych siedzibach kocioów swego obrzdu, stopnieli w obrz-

dzie ruskim 1
), albo jeli przybyli jako dyzunici, yjc pod

wpywem otoczenia unickiego, równie zwolna Unitami zosta-

wali; tak, e przed rokiem 1764 na caej Ukrainie nie liczono

podug urzdowych unickich raportów wicej parafij dyzunickich

nad 20, podczas kiedy parafij unickich byo wtenczas do 1900 -).

Powtóre, od r. 1764, a moe i nieco wczeniej, usiowali Bazy-
lianie przez misye z wielk gorliwoci odprawiane, zbawien-

nie wpywa na religijne owiecenie i umoialnienie ukraiskiego

s
) Magnaci polscy, którzy obszerne na Ukrainie wówczas mieli posiado-

ci, bardzo zawinili wobec ojczyzny i Kocioa, e licznym kolonistom poi-kim

obrzdu aciskiego pozwolili si zniszczy, nie starajc si w swych dobrach

o fundacye kocioów aciskich. Gdyby byli nieco gro-za powiecili na zakada-

nie plebanij aciskich, byliby ca napywowa ludno na Ukrainie dla polsko-

ci i Kocioa ocalili a w dalszem nastpstwie od prawosawia obronili. (Pamitn.

Adama Moszczeskiego, Pozna r. 1863, str. 18).

'-) Archiwum Ksit Czartoryskich, tom 738 „Eglise* nr. 72, i Theiner,

1. c. str. 563.
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ludu. Takich misyj odprawio si staraniem samych ksiy Ba-

zylianów od v. 1764— 17GS kilkanacie, osobliwie w Humania,

Targowicy, adyynie, Smile, abotynie, Czehrynie, Sokoówce,

Makowce i innych miejscach. Ludu zbiegajcego si na nie by-

wao tak wiole. e ksia Bazylianie sami nie mogli pracy podo-

a i co zdatniejszych parochów wieckich do pomocy sobie przy-

bierali w miewaniu nauk misyjnych, w uczeniu dzieci katechiz-

mu, w przysposabianiu do sakramentów w., w suchaniu spo-

wiedzi, -lako najgorliwszego i niestrudzonego w tej cikiej pra-

cy apostoa, którego imi czcigodne naley nam si we wdzicz-

ni j zachowa pamici, wymieniaj kroniki ówczesne ks. Herak-

liusza Kosteckiego. Jako m wiaty i wielkiej czystoci oby-

czajów, nieznuony w pracy i ca dusz oddany zawodowi swe-

mu, sprawowa on kilkakro w zakonie urzd superiora. By
z kolei przeoonym klasztoru w Zamociu, potem w Trembowli,

nakoniec gdy wojewoda Fr. Salezy Potocki fundowa w r. 1765

klasztor bazyliaski w Humaniu, a przy klasztorze szko gim-

nazyaln i stacy misyjn, znów ks. Kosteckiego widzimy od

oliwili otwarcia klasztoru, t. j. od r. 1767, pierwszym tego zasu-

onego w Kociele ruskim monastyru przeoonym. Mimo cia-
ru przeoestwa nie zaniedbywa, w chwilach wolniejszych, w-
drówek misyjnych po Ukrainie, a gdy sam misyi odprawia nie

móg, innych zakonników z klasztorów swoich na nie wysya.
ywot swój witobliwy i apostolski zakoczy jako mczennik
podczas rzezi humaskiej. Przed sam rzezi jeszcze by na misyi

i wróci do Humania z Buków nad Tykiczem, ledwo na 6 dni przed

jej wybuchem. Do ostatniej chwili, to dodawa odwagi licznym

rodzinom, szukajcym w Humaniu, jako miejscu warownem, schro-

nienia, to sucha spowiedzi. Z konfesyonau te zosta przez

dzicz kozack porwany i dzidami na mier zakuty i
).

Oprócz Bazylianów widzimy z ksiy wieckich apostou-

jcego gorliwie na Ukrainie z upowanienia metropolity ruskie-

go, misyonarza apostolskiego ks. Lubiskiego, i biskupa chem-
skiego, ks. Ry, a z zakonników aciskich: 00. Kapucynów
i Karmelitów berdyczowskich.

2. Ale nienawistny Unii duch rosyjskiej propagandy nie móg
znie tego pomylnego rozwoju ludnoci ukraiskiej pod tchnie-

)
„Wspomnienia narodowe Helenjusza", „O zgromadzeniu Ksiy Ba-

zylianów w Humaniu" od str. ]99.
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niem chrzecijasko- katolickiej cywilizacyi; nie móg cierpie

widoku szerzcego i utwierdzajcego si z takim widocznym

skutkiem Kocioa katolickiego wród tej niedawno jeszcze na pó
dzikiej i barbarzyskiej ludnoci. Wic postanowi wzrastajcy

bujnie posiew Boy zniszczy.

I tu musimy si na chwil cofn myl wstecz dla lepsze-

go rzeczy wywiecenia.

Rzd polski popeni ten wielki bd, e po przystpieniu

wszystkich biskupów ruskich do Unii i po wskrzeszeniu biskup-

stwa mohilowskiego czyli biaoruskiego, które miao mie jury-

sdykcy nad wszystkimi na Litwie, w Królestwie i na Rusi po-

zostaymi dyzunitami, nie uczyni tego biskupstwa niezalenem

od zagranicznej, rosyjskiej duchownej wadzy, ale wyranie mu
pozwoli w metropolicie kijowskim czyli, raczej synodzie Peter-

sburskim, zwierzcho swoj duchown uznawa, od niego przyj-

mowa rozporzdzenia i polecenia; powtóre, e wbrew stypula-

cyom z Rosy zawartym, które samemu biskupowi mohilowskie-

mu daway juiwsdykcy nad polskimi dyzunitami zwolna bez

protestacyi, a moe i bez wiedzy jego, drugi biskup prawosaw-

ny i to zagraniczny, t. j. biskup perejastawski, przywa-

szczy sobie jurysdykcy nad dyzunickiemi cerkwiami i mona-

styrami Ukrainy, niewtpliwie w porozumieniu z biskupem mo-

liilowskim, któremu za daleko byo z Mohilowa biaoruskiego

do Ukrainy, a jeszcze pewniej w porozumieniu z dworem peter-

sburskim.

Otó jak tylko obj rzdy dyecezyi perejasawskiej biskup

Gerwazy Lincewski (1757— 1769), rozpatrzywszy si nieco w po-

oeniu swych nieprawnie nabytych owieczek na Ukrainie pol-

skiej i przekonawszy si o ich maej, przytem nikncej wci
liczbie pod wpywem przewaajcej na okó nich Unii i wzma-

gajcej si gorliwoci apostolskiej duchowiestwa zakonnego

unickiego, rozpocz straszliw wród ludnoci ukraiskiej na

rzecz dyzunii agitacy. Do pomocy, w tern dziele mia kla-

sztory dyzunickie, których kilka w Ukrainie polskiej si znajdo-

wao, a midzy którymi najbardziej zaciekoci, usposobieniem

przyjaznem Rosyi i duchem propagandy odznaczy si mona-
styr motroneski w starostwie czechryskiem, pod ihume-

nem Melchizedekiem Jaworskim. Melchizedek otrzyma z rk bi-

skupa Gerwazego wicenie kapaskie w Perejasawiu, w roku
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1760 i w tyme roku za prezent ksicia Jabonowskiego— woje-

wody bracawskiego, a waciciela starostwa czehryskiego — go-

dno opack w klasztorze motroneskirn. Prezent na opactwo

wyjedna mu komisarz starostwa czehryskiego, jaki Potocki.

Pod oson tego p. Potockiego, którego sobie, niewiadomo czem,

umia uj, czy pienidzmi, czy osobist zrcznoci — by to

bowiem czowiek wielkiej ogady i niezwykego wyksztacenia —
szerzy swobodnie z czercami swymi dyzuni w starostwie

czehryskiem i w kluczu abotyskim, uczc: e kapani w ko-

ronie polskiej bierzmuj gsiem sadem, e chrzest u nich nie-

wany, e, gdy kapan unita ciao zmarego chrzecijanina po-

grzebie, dusza jego w dzie ostateczny na sd Paski nie wsta-

nie, e bogosawienie przez ksiy unickich lubom maeskim
nie jest bogosawiestwem, ale przeklestwem i t. p."

Lud ciemny, niemoralny, w wierze swej niedo owiecony

przez nie wiele co wiatlejszych, a moe tylko z nazwiska, uni-

ckich pasterzy, do którego jeszcze gorce sowo znanych nam
misyonarzy ukraskich nie dotaro, da si na ten lep zowi,
do klasztoru motroneskiego po administracy sakramentów co-

raz liczniej zacz chodzi i wiary odstpowa.
Uradowany takiem powodzeniem w najbliszej klasztoru

swego okolicy, próbowa Melchizedek po niejakim czasie i na

Smilaszczyzn, dobra ksicia Lubomirskiego, propagand roz-

szerzy. Lecz tu komisarz majtnoci ksicej, Jerzy Do-

brzaski, podczaszy brzeski i kijowski, m o Uni w. dbay,

wczenie zamysom Melchizedka drog zagrodzi, wsparszy ra-

mieniem i protekcy swoj duchowiestwo unickie przeciw jego

wj^sacom. Atoli nie na dugo wolna bya milaszczyzna od

apostolstwa Melchizedeka. W roku 1763 umar Jerzy Dobrza-

ski, a miejsce jego zaj nowy komisarz, Erazm Dobrzaski,

mniej obeznany z miejscowymi stosunkami, zwaszcza religijny-

mi. Melchizedek prdko go opanowa, ju to przez sowite hono-

rarya, ju przez rozmaite przysugi, osobliwie przez bezpatne

dostarczanie lekarstw z prywatnej, w klasztorze przez siebie

utrzymywanej apteki, tak e wkrótce sta si jego domowym
przyjacielem i najzaufaszym w rzeczach kocielnych doradc.

Nastpstwem tego stosunku byo, e odtd bez przeszkody

w milaszczynie dyzuni szerzy i nowe cerkwie dyzunickie

nawet bez odpowiedniego upowanienia stawia i benedykowa,

Pzicje Kocioa unickiego. T. I. 9
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albo stare odnawia, poddajc je wraz z oderwanym podstpnie

ludem jurysdykcyi biskupa perejasawskiego. W pierwszych za-

raz pocztkach rzdów Dobrzaskiego, oderwawszy lud dwóch

woci: Ositniczy i Telepinia od Unii, wybudowa przeciw pra-

wu krajowemu dwie nowie cerkwie, bez pozwolenia miejscowego

biskupa, t. j. metropolity unickiego, sam je natychmiast powi-
ci i od obydwóch gromad przysig wiernoci wzgldem pere-

jasawskiego biskupa odebra, tworzc z nich dwie parafie dyz-

unickie. Przytaczamy poniej rot tej przysigi, poniewa j od-

td Melchizedek i póniejsi propagatorowie dyzunii nieraz jesz-

cze ludowi ukraiskiemu skada ka.
„My niej podpisawszijsia dajemy na siebie sio obowiaza-

telstwo k ;duchownuju episkopij konsystoryu perejaslawskoj, szto

imiem my i potomstwo nasze wiczno i nienaruszymo chranió

greko-rosyjskoje ispowiedanie, rimskoje e unijatskoje inosawne

wsaczeski otwierga, a wo wremja gonienija na cerkow boyju
i ywota swojewo nieszczadzi; a budyli my niajszij i potom-

stwo nasze k'rimskomu uniatskomu inosawiju schotili skonitsia

i ot pastwy jewo preowiaszczestwa kakim nibud ucbiszczre-

niem odsta, podwiergajem my siebie boyju i nieprostytelnomu

sudu i wicznomu archirejskomu niebagosawieniju i prokljatiju;

w czim samowolno podpisujemosia gromada i bratstwo".

Co po polsku znaczy: „My niej podpisani bierzemy na

siebie wzgldem konsystorza biskupstwa perejasawskiego obo-

wizek, e bdziemy, my i potomstwo nasze wiecznie i niety-

kalnie zachowywali wj^znanie wiary greko-rosyjskie, e bdzie-

my odpychali wszelkim sposobem wyznanie rzymsko unickie,

a w przypadku przeladowania cerkwi boej, nie bdziemy osz-

czdzali ycia naszego; gdybymy za albo nasze potomstwo

miao skoni si do przejcia do wyznania rzymsko - unickiego

i oderwa si od pasterstwa jego biskupiej moci przez jaki pod-

stp, oddajemy si nieodwoalnie na sd Boy i na wieczne bi-

skupie niebogosawiestwo, i na dowód tego podpisujemy si

caa gromada i bractwo".

Na danie Melchizedeka uwiedzeni popodpisywali si pod

tym dokumentem krzyykami i do rk jego dokument ów
skadali.

Podobnie czyni Melchizedek nastpnie w wielu innych

miejscach.
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Gdy mu si w ten sposób udao kilka paraiij unickich zba-

amuci i do odstpstwa skoni, sprowadzi na Ukrain, bez py-

tania o pozwolenie rzdu polskiego biskupa Gerwazego pod pre-

tekstem wizyty klasztorów: Motroneskiego i Moszoneskie-

go. Sprowadzajc go na te mnieman wizyt*,1

, urzdzi dla nie-

go, z pomoc przychylnych sobie komisarzy starostwa czehry-

skiego i milaszczyzny, ksice przyjcie. Kozacy ukraiscy

pukami naprzeciw niemu wychodzili, bramy tryumfalne po dro-

dze mu stawiali, a lud z woci pospdzany w procesyach z cho-

rgwiami go oprowadza. Ta okazao zaimponowaa niezmier-

nie prostemu ludowi unickiemu, który w yciu swojem biskupa

> nie widzia, bo metropolici uniccy, zdawna w Wilnie re-

zydujcy, bardzo rzadko na Ukrainie si pokazywali, i upoka-

rzaa poniekd ten biedny lud, przywyky w cerkwiach swoich

patrze na wielk prostot i ubóstwo. Zazdro musiaa go bra,

gdy widzia, jak hojne i troskliwe byo prawosawie dla swych

jednowierców nawet za granic swego kraju, podczas gdy on

na ojczystej ziemi od wasnego rzdu by upoledzony i przez

wasnych biskupów zaniedbany. W niejednym powstaa moe
i mj-l odstpienia swej cerkwi, a przyczenia si do tej, która

bya przedmiotem tak troskliwej opieki zagranicznego rzdu.

W rzeczy samej pobyt wadyki perejasawskiego na Ukrainie

pomnoy cerkiew prawosawn w Smilaszczynie o nowe za-

stpy wyznawców z poród Unitów. Dziekan Smilaski, bolejc

nad strat tylu dusz w dekanacie swoim, nakoni ksidza Lu-

biskiego, misyonarza apostolskiego na Ukrain i upowanione-

go przez metropolit do zwoywania kapanów unickich Ukrai-

ny cztery razy do roku na miejscach dogodnych, celem wyka-
dania im teologii moralnej i pouczania ich o obowizkach pa-

sterskich, aby zjecha do jednej z wiosek oderwanych do dyz-

unii, do Telepina, ile monoci w towarzystwie duchowiestwa,

aby tam ludowi obaamuconemu wytumaczy zdrad Melchize-

deka i stara si pozyska go na nowo dla Unii. Gdy Melchize-

dek to zwietrzy, podburzy chopstwo starostwa czehryskiego,

aby, gdy kto z kapanów unickich w Telepinie si ukae, wy-

pdzali go std, chociaby z uyciem narzdzi morderczych.

I stao si, e gdy w terminie oznaczonym, t. j. dnia 29 gru-

dnia 1765 r. ks. Lubiski z dziekanem Smiy i innymi ksimi
do Telepina si zblia, uderzono naprzód w Telepinie w dzwo-

ny na gwat, a nastpnie tumy ludu uzbrojonego w samopay,
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spisy, cepy, erdzie i kije zapeniy ulice Telepina, ksiy prze-

jedajcych obelgami obsypyway i wreszcie rzuciwszy si na

nich strasznie ich sponiewieray, tak e ledwie z yciem uszli.

Od tego czasu chopstwo w Smilaszczynie gromadami do przy-

sigi do motroneskiego klasztoru si zbiegao, tak, e w dwóch

miesicach po smutnem zajciu Telepiskiem prawie caa Smi-

laszczyzna i cae Czehryskie do dyzunii przystao. Nawet

kilku ksiy unickich pocign Melchizedek w tym czasie, za

przykadem ludu, do apostazyi. Pierwsi z parochów unickich, co

podszeptom jego w Smilaszczynie dali posuch, byli: ksidz

Jan Wojnarski, proboszcz Walawy i ksidz Siemion Rudziwil-

ski, paroch w Olszanie. Gdy za inni parochowie za przy-

kadem dwóch wspomnianych i nie chcieli, tedy chopi za po-

ci uszczeniem klasztoru mortroneskiego zmówiwszy si jednego

dnia w caej prawie Smilaszczynie w Niedziel zapustn roku

1766, w czasie nieszpór klucze im od cerkwi poodbierali, otarze

na sposób prawosawny poodmieniali, cyborya z nich powyrzu

cali, Sanctissimum w wielu miejscach nogami zdeptali, lub,

gdzie mieli w7icej bojani Boej, brali je do domów i w skrzy-

niach u siebie zamykali, a parochów albo przymuszali, aeby
si od przysigli Unii i zwizanych zawozili w tym celu do Pe-

rejasaw7 ia lub Motronina. albo opierajcych si z plebanii wy-

pdzali i z ruchomociami za wie wywozili.

Poniewa dwory, czyli raczej komisarze majtków, w któ-

rych te gwaty si zdarzay, jako przekupieni albo obojtni na

Uni, spokojnie na nie patrzyli i mimo prób przeladowanych

parochów adnej im nie dawali opieki ni pomocy, wiksza cz
nieszczliwych ulega gwatowi i Unii si odprzysiga. W miej-

sce za tych, którzy do koca wiernie przy Kociele wytrwa
postanowili (takich przecie, zdaje si, nie wielu byo), ustana-

wia klasztor motroneski wóczgów ciemnych z za Dniepru

i z Wooszy, o których nawet nieraz wtpiono, czy mieli wi-
cenia kapaskie. Z listu metropolity "Woodkowicza, pisanego

d. 29 grudnia 1765 r., pokazuje si, e do owego dnia ju 80

cerkwi Melchizedek na Ukrainie zabra, i e si odgraa cae

Kijowskie od Unii oderwa 1
).

*) Archiwum ksit Czartoryskich, nr. 754, tom III. «Zbiór pism nale-

cych clo interesów Unitów i Dyzunitów", karta 227.
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(idy si to dziao, wyjecha Melchizedek do Warszawy, aby

uzyska od króla potwierdzenie erekcyi swego klasztoru, i po

kilku tygodniach pobytu tame wróciwszy, rozpowiada po oko-

licy, e nietylko dane zatwierdzenie od króla otrzyma, ale

nadto róne przywileje dla cerkwi prawosawnej. Dowodu ani

na jedno, ani na drugie nikomu nie okaza, ale jedno i drugie

na korzy propagandy swojej wyzyskiwa. Ruch dyzunicki

rozla si te teraz ju na starostwa korsuskie, zwinigrodzkie

i ysiaskie.

Na nieszczcie przyby wanie w tym czasie na Ukrain,

jako ofieya metropolity Grzegorz Mokrzycki, który zamiast du-

chowiestwo Kocioowi dotd wierne pochwali, nagrodzi i do

wytrwaoci zachci, zwaszcza, e byli wród niego tacy, któ-

rzy przed przeladowcami z rodzin po lasach i kniejach schro-

nienia przez cae tygodnie byli zmuszeni szuka, wystpowa
twardo i szorstko, zarówno wzgldem winnych, jak niewinnych.

Niejednego zupenie niewinnego kaza skutkiem faszywych de-

nuneyacyj w oczach ludu publicznie ozami chosta, innym

brody i gowy goli, i co najgorsza, rozesa dwóch niesumien-

nych powierników w towarzystwie kozaków po parafiach dla

cigania zalegych, stolicy metropolitalnej nalecj^ch si da-

nin. .Eg z ek u cy a ta odbywaa si bezwzgldnie i nielitociwie,

e w niejednem miejscu zabierano biednym parochom cay do-

bytek gospodarski: inwentarz i sprzty domowe, sprzedajc po-

tem rzeczy zabrane za bezcen na publicznej licytacyi.

Najwikszy nieprzyjaciel Unii nie byby móg lepszej przy-

sugi odda dyzunii, czyhajcej nieustannie w Motroninie i Pere-

jasawiu na nowe zdobycze, jak j odda ksidz Mokrzycki sw
egzekucy ukraisk, w chwili dla Unii tak gronej. To te wielu

kapanów nietylko chwiejnych, ale odwanie dotd posterunku

swego bronicych, oburzeni niegodnem postpowaniem wysaca
metropolity, zaraz po tern porzucio Uni i przeszo pod posu-

szestwo dyzunickiego biskupa w Perejasawiu.

Niebezpieczestwo zawise w tych stronach nad Uni nie

uszo bacznoci metropolity Woodkowicza
;
ani wadz cywilnych.

Rzd wysa na Ukrain oddzia wojska pod komend regimen-

tarza Woronicza, by dalszym gwatom zapobiedz i w pocze-
niu z metropolit gównych intrygantów i burzycieli pokoju re-

ligijnego ukara. Naprzód pojmano Melchizedeka Jaworskiego

i stawiano go w sierpniu (2) r. 1766, jako oskaronego przed



134

konsystorzem metropolitalnym w Radomylu. Przyzna si, e
dziaa w imieniu i z polecenia biskupa Gerwazego. Skazano go
wic na areszt w klasztorze dermaskim. Lecz nie dugo w tym
areszcie posiedzia; uszed z niego po niejakim czasie i, co smut-

niejsza, uzyska teraz rzeczywicie za porednictwem Repnina
i Koniskiego zatwierdzenie królewskie fundacyi swego klasztoru.

Nadto wytoczy metropolita przed aciskim oficyaem ki-

jowskim proces o popieranie dyzunii komisarzom starostw: Cze-

hryskiego, Smilaszczj^zny i Korsuskiego, wykazujc w swej

skardze, e ci panowie przekupieni przez Melchizedeka Jawor-
skiego, jeden za sto, drudzy za 200 rubli, uatwiali Melchizede-

kowi w dobrach sobie powierzonych propagand prawosawn.
Dalej oskary sotnika Charka z abotyna, e podmówiony przez

Melchizedeka podburza lud do wypdzenia ksiy unickich i

przechwala si, i „jak by bunt Chmielnickiego, tak
bdzie Charkowszczyzna," i ktytatora (czonka do-

zoru cerkiewnego), niejakiego Dania, e hostye najwitsze z cy-

boryów na ziemi wyrzuca i nogami witokradzko depta. Ci

dwaj ostatni zostali po sprawdzeniu faktów dla przykadu stra-

ceni w obozie wojska polskiego pod Olszan. Zarzuty czynione

innym oskaronym sprawdzaa komisya wyznaczona przez ofi-

cyaa kijowskiego, a zoona z Unitów i acinników *).

Atoli nawracanie do Unii ludu uwiedzionego szo oporem,

raz dlatego, e komisarze, a w szczególnoci Dobrzaski, mszczc
si na metropolicie za proces sobie wytoczony, potajemnie

utwierdzali lud w dyzunii, upewniajc go, e mu nic nie bdzie,

gdy bdzie wierzy, w co chce; powtóre, zaprawiony w agitator-

stwie biskup perejasawski, czujc si bezpiecznym po

drugiej stronie Dniepru przed wojskiem polskiem i sdami me-
tropolity unickiego, nie zaprzesta na chwil swych agitacyj.

Otrzymawszy wykradzion z obozu polskiego gow Daniy, urz-
dzi z ni, jako z drog mczesk relikwi, wspania pro-

cesy, na któr tumy chopstwa ukraiskiego dyzunickiego

przez zamieszkaych na Ukrainie mnichów sprowadzi, aby

mie sposobno rozetli w nich na nowo fanatyzm antyu-

nicki. Prócz tego posa na Ukrain list pasterski (14 mar-

ca r. 1767), zapewniajc w nim ludno dyzunick o macierzy-
skiej opiece Rosyi, i przestrzegajc j przed Unitami, którzy si

M Archiwum Ksit Czartoryskich, nr. F54, tom III, karta 421.
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chrzecijanami mieni, a s rozbójnikami, gra-

biecami i katami '). W skutek podburza zaprzesta Ind

pracy i zacz, chodzc gromadami, odbywa narady i zbroi

si rzekomo dla osobistej obrony i dla obrony wiary zagro-

onej.

W takiem pooeniu rzeczy, przy takiem wzburzeniu lud-

noci zachodnio-poudniowej ukraiskiej, przy takiej nienawici

tej ludnoci' do Unii i Unitów, podniecanej nieustannie to

przez Perejasaw, to przez klasztory z tej strony Dniepru: med-
wedowski, mikoajewski, abotyski, ebedyski
a zwaszcza mo trones ki, potrzeba tylko byo iskry jednej,

aeby fanatyzm sekciarski wybuchn krwawym pomieniem

wojny domowej, aby zala szczliwy do niedawna kraj, majcy
w sobie wszelkie warunki trwaej pomylnoci, potokami krwi

i okry go rumowiskiem zgliszczów. Agitatorzy gówni pragnli,

sdzc z tego, co nam spóczesne wiarogodne relacye donosz,

takiego krwawego wybuchu, spodziewajc si przeze prdzej

doj do celu, i zdaa wybuch przygotowywali; a gdy wszystko

byo gotowe, znalaza si te iskra, która wybuch sprowadzia.

Czytelnik si domyla, e chcemy mówi o buncie hajda-
mackim, który krwawemi goskami w historyi XVIII wieku

jest zapisany. Podug spóczesnych opowiada nastpujce oko-

licznoci wybuch buntu sprowadziy.

3. W zimie roku 1768 przyby, do motroneskiego klaszto-

ru kowal Maksym, zwany eleniakiem, dawniej brat posugu-

jcy w tyme klasztorze, potem ataman siczy zaporozkiej, z kil-

ku innymi kozakami, aby tam za hultajstwa swoje czyni po-

kut. Melchizedek przytrzyma go i werbowa odtd coraz no-

wych kozaków, a zebrawszy ich do Wielkanocy okoo 150, na

wiosn pobudowa kosztem klasztoru dwie szopy tak obszerne,

e po 1000 koni w nich móg pomieci. Zrozumia on od razu,

e zawizana pod ten czas konfederacya Barska, która,

wskazujc w publicznych manifestach, jako gówny swój cel,

obron wiary i Kocioa przeciw uchwaom sejmu
ekstraordynaryjnego (roku 1768), dajcym równo-
uprawnienie polityczne i religijne dyzunitom
z katolikami, zaniepokoia umysy ludu prawosawnego, uat-

*) Szujski, Dzieje Polski, tom IV, str. 439.
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wi mu lud ten ciemny, a fanatyczny popchn do chwycenia

za or, pod pozorem odparcia mniemanego zamachu na cerkiew.

W eleniaka znalaz odpowiedniego dowódzc i naczelni-

ka buntu, wtajemnicza go w zamiary swoje, przekonywa, e
nietylko dobro cerkwi wymaga powstania zbrojnego i krwawej

pomsty na Lachach, Unitach i ydach, ale e taka jest wola

Imperatorowej. Zdaje si, e eleniak mimo to dugo na plan

Melchizedeka nie chcia si godzi, obawiajc si przemocy po

stronie polskiej. Nie mogc go sam przekona, zawiód go i to-

warzyszy jego do Perejasawia, do wadyki Gerwazego, aby ten

powag swoj plany jego potwierdzi i jako biskup im pobo-

gosawi. I w Perejasawiu to dla ostatecznego przeamania

chwiejnoci eleniaka pokazano mu mniemany ukaz cesa-

rzowej 1
), podrobiony najprawdopodobniej przez Melchizedeka,

a dla oszukania ludzi prostych pisany zotemi goskami, opa-

trzony nadto pieczci Imperatorowej i wzywajcy otwarcie do

rzezi Lachów, Unitów i ydów. A. gdy eleniak jeszcze si wa-

ha, nie wiedzc, skd wemie dostateczn liczb wojska na ta-

kie przedsiwzicie, uspokojono go, e przy rogatkach granicz-

nych zostanie 1000 kozaków zbiegych z Smilaszczyzny, któ-

rzy uszli przed wojskiem konfederackiem, chccem ich w pie
wyci. Z tymi kozakami, mówiono mu, wnijd do Polski t, j.

do Ukrainy i rnij w czambu stosownie do ukazu Imperatoro-

wej Lachów, ydów i Unitów, a uwolnisz Ukrain od panowa-

l
) Dosy powszechnie przyjtern jest zdanie, e rzeczywicie Katarzyna II

ukaz taki wydaa; nawet przychylni Rosyi pisarze, jak Hermann, w historyi

pastwa rosyjskiego, przyjmuj to za pewnik. Opowiadania spóczesne, które

mamy pod rk i które nie wypyny z pióra rosyjskiego ani dyzunickiego, lecz

z pióra Unitów na Ukrainie zamieszkaych, lub acinników, twierdz stanowczo

e Melchizedek by autorem ukazu, e caa Ukraina gono czasu swego je-

mu to autorstwo przypisywaa, i kozacy, po rzezi pojmani, Melchizedeka i za-

konników dyzunickieb, jako gównych sprawców rzezi wskazywali. Nawet Rep-

nin na pierwsz o buncie hajdamackim wiadomo w licie do Panina (u Soo-

wiewa 1. c.) od razu Melchizedekowi i Gerwazemu, jako ludziom niespokojnym,

go przypisuje, i w pierwszej chwili nie zdaje si by z wiadomoci o buncie za-

dowolonym na Imperaterow. Spada na Rosy odpowiedzialno za bunt o tyle, e
ona agitacyami, przez siebie spowodowanemi i pod jej protekcy si odbywajcemi.

przygotowaa go, i e on tych agitacyj by naturalnem nastpstwem. (Por. „Do-

kumenty objan ;aju«zczije Istoriju Jugo-Zapadcoj Rosii". Petersburg 1865, str.

434 i nastpne. — Adama Moszczeskiego, pamitnik, str. 133 i nastp.).
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nia polskiego. Jako znalazszy kozaków wedle zapowiedzi, z-
czy si z nimi i owszem stan na ich. czele jako dowódzca.

Z owymi za 1000 kozakami tak si rzecz miaa. W ad-

ministracji majtku milaskiego, nalecego do ksicia Lubo-

mirskiego, zaszo byo krótko przedtem wielkie zamieszanie.

Dwaj nowo mianowani komisarze, nie mogc bez uycia zbrój -

Dej siy wej w posiadanie urzdów swoich, dla oporu komisa-

rzy dawnych, namówili sobie pewn liczb kozaków, udzc ich

obietnic, e jeeli ich wespr, wyznanie ich dyzunickie obro-
ców w nich znajdzie. Tymczasem, gdy kozacy spostrzegli, e
mieli walczy przeciw wasnym braciom, którzy stali po stronie

dawnych komisarzy, zoyli bro i nowych panów odstpili,. Ci

mszczc si, straszyli ich, e przyjd z wojskiem konfederacyi

Barskiej i w pie ich wytn, a krew ich psy chlipa bd. Nie-

szczcie chciao, e kilkanacie dni po tern prowadziy cztery

chorgwie pancerne i husarskie siedmiu na rozbojach pojmanych
hajdamaków, aeby ich w milaszczynie in loco delicti roz-

strzela. Widzc to wspomniani kozacy, mniemali i to spenie-

nie groby komisarzy, rzucili popoch na okolic i w liczbie

1000 pucili si na koniach przez granic za Dniepr ku Pero-

jasawiu. I oni to tworzyli pierwszy zbrojny zastp ele-
niaka ]

).

Przekroczywszy Dniepr i wstpiwszy na ziemi ukraisk,
ruszyli w gb kraju kilku oddziaami. eleniak szed ku Hu-
maniowi; Nieywy ku Kaniowu , Szwaczka do Chwastowa,

a Chwost przez Tetyjów na Poberee. Im dalej szli, tern wicej

chopstwa ukraiskiego przyczao si do ich oddziaów, w na-

dziei upów i rzekomo dla obrony wiary. Mnisi z rozsianych po

Ukrainie klasztorków dyzunickich towarzyszyli zwykle pojedyn-

czym oddziaom i bogosawili bro od kozaków Zaporozskich

im dostarczan, aby nadajc buntowi charakter wybitnie reli-

gijny, podnie go w oczach chopstwa, otoczy wyszym uro-

kiem i zapewni mu przychylno ludu. Wnet te pod ohydnem
hasem: „na pohybel Lacham i ydam" zebrao si do 30,000

zbuntowanego ludu. Nawet niechtni ruchowi musieli si z nim
czy, nie chcc mienia lub ycia swego i rodziny swej nara-

zi. Poniewa wojska krajowego prawie wcale wówczas nie byo
na Ukrainie, mieli rozbójnicy atw z przelkymi i bezbronny-

*) Adam Moszczeski, pamitnik, str. 133 nastp.
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mi spraw; wojsko za rosyjskie, w tych stronach stojce,

zdaa obojtnie i niemia potakujco buntowi si przypatrywao.

Zreszt, wystpujc w imi Imperatorowej, czegó miao si haj-

damactwo od wojsk jej lka?
Zanurzyo si te we krwi cae Poberee midzy Dnieprem

a Bohem. Nie oszczdzano starców, dzieci ani niewiast. Widzia-

no powieszon matk z czworgiem dzieci na jednem drzewie;

widziano kobiety s zaszytemi we wntrznociach kotami; wi-

dziano nieszczliwe ofiary, jedne odarte ze skóry, inne gwo-
dziami przybite do belek, dziatw jak gowni rzucan na roz-

palone wgle. Dla igraszki wieszano na jednem drzewie szlach-

cica, mnicha, j^da i psa. Hajdamacy wiedli za sob wasne
dzieci, aby je do morderstwa przyzwyczai. Do powiedzie, e
na przestrzeni 60 mil wzdu a 40 wszerz od Dniepru w gb
Ukrainy nie przepuszczono adnemu prawie mieszkacowi, który

ucieczk si nie ratowa; bo nie oszczdzano nawet chopów, któ-

rzy co mieli, a do buntu si nie przyczyli. Rnito ich jako

„lackie dusze." W perzyn poszy: abotyn, Tetyjów, y-
sianka, Sawra, pidziesit woci, tysice rozrzuconych po ste-

pach domostw.

Przedewszystkiem za sroyo si dzikie hajdamactwo, po-

duszczane ustawicznie, przeciw duchowiestwu unickiemu i cer-

kwiom unickim. Samych unickich ksiy, którzy Unii odstpi

nie chcieli a ucieczk ratowa si nie zdyli, zamordowano 300,

jak dowodzi deklaracya przez pozostae duchowiestwo unickie

na Ukrainie do akt grodzkich, kijowskich uczyniona, dnia 10

padziernika r. 1768 x
). Innych pod groz niechybnej mierci

gromadami zapdzano pod zbrojn eskort do Perejasawia, aby

si tam podug znanej nam formuy na wieczne czasy Unii wy-

rzekali i biskupem swoim wadyk Perejasawskiego uznali. Po-

dobnie zmuszano lud po parafiach do odstpstwa od Unii, a któ-

rzy ze strachu czynili, co im kazano, tych natychmiast drugi

raz obrzdkiem^ prawosawnym chrzcono. Najwitszy Sakra-

ment, gdziekolwiek w cerkwiach unickich lub kocioach aci-
skich napotkano, w najokropniejszy sposób zbeszczeszczano, dep-

cc go nogami. agodnoci wielkiej dawano dowód, jeeli tu i

ówdzie parocha wiernego Unii nie zamordowano, lecz zagarn-

i) Biblioteka Ossoliskich w Lwowie, Manuskrypt pod Kr. 1768, pod ty-

tuem: „Skargi Uni ów na schizmatyków".
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wszy cay jego dobytek, z plebanii z ca famili wyrzucono.

Osierocone przez morderstwo, wypdzenie lub te ucieczk pa-

rochów unickich cerkwie, rozdawano natychmiast midzy popów,

z za Dniepru przez biskupa perejasawskiego przysanych, albo

z Woloszy przybyych i z dawna po Ukrainie si wóczcych.

Nieraz podobno wici biskup Gerwazy na kapanów hajdama-

ków, którzy dopiero co w krwi niewinnego ludu bezbonie rce
umaczali, i powierza im pasterstwo dusz w cerkwiach unic-

kich.

Temu niesychanemu barbarzystwu pooono dopiero ko-

niec, gdy rze hajdamacka w Humaniu dosiga kulminacyjne-

go szczytu. Do Humania, jako miasta warowniejszego od in-

nych na Ukrainie, wszystko co mogo, z caego Poberea, chro-

nio si przed hajdamack dzicz: szlachta drobniejsza i ydzi,

tak, e ludno tego miasteczka dosza w chwili, gdy si hajda-

mactwo pod bramy jego zbliyo, do 18,000 gów. Gonta, sotnik

kozacki, podjechawszy pod mury miasta po zdradzieckiem z-
czeniu si z eleniakiem, przeciw któremu by wysany przez

Madanowicza, rzdc majtku humaskiego, i podniósszy sztan-

dar, na którym z jednej strony by portret Imperatorowej,

z drugiej ukaz rzezi, w imi Katarzyny wyrzyna w pie ca
osiemnasto tysiczn ludno, z wyjtkiem szesnastu osób,

wród okruciestw, na jakie zdoby si najdzikszy zwierz nie-

zdolny. Cae miasto dosownie krwi, si zalao i trupami zasa-

o. Trzy studnie miejskie samemi dziemi zapeniono t. j. 400

trupami uczniów szkoy humaskiej, pod sterem ksiy Bazylia-

nów zostajcej.

Teraz (20 czerwca), zrzuca z siebie Katarzyna urzdowym
manifestem solidarno z ruchem hajdamaków. „Dowiadujemy

si, s sowa jej, ze smutkiem, e nasi wspówyznawcy zamiast

dzikowa Bogu za udzielone im naszem staraniem równoupra-

wnienie, sami do nieporzdków si przyczyniaj, a zapomniaw-

szy posuszestwa zwierzchnoci i panom swoim, popenili nie-

które mordy i inne gwaty. "Wiemy, e poszli za zgubnym przy-

kadem konfederacyi barskiej, buntujcej si przeciw wadzy,

a prócz tego stali si ofiarami oszukastwa bandy, która, nazy-

wajc si zuchwale czci wiernych naszych wojsk zaporozkich,

pokazywaniem faszywych, w naszem niby imieniu wydanych

ukazów, ncia do siebie" 2
).

Sobytija aa Wdy ni w godu 1789, socz. K. Kozlowskawo, Kijew r. 1871,
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Po odebraniu tego manifestu Imperatorowej, gdy ju, jak

zarcza odezwa konfederacyi barskiej z 15 listopada 1769 r.,

wicej jak dwakroó stotysicy dusz od noy hajdamackich zgi-

no, wzia si wreszcie komenda wojska rosyjskiego, dotych-

czas obojtnie rzezi si przypatrujca, do rozbrojenia rabusiów.

Zaywszy podstpu, rozbroi ich wszystkich dowódca rosyjski

Gcurjew, bez rozlewu jednej kropli krwi. Rozbrojonych skuto

w przygotowane dyby, i z wielk akuratnoci odczono ro-

syjskich poddanych od polskich. Ostatnich wraz z Gonta odesa
jenera Kreczetników owczemu Branickiemu, który od czerwca

sta z wojskiem na Ukrainie przeciw konfederatom barskim.

Branicki rozesa ich po fortecach, zatrzymawszy tylko Gtmt
przy sobie. Rosyanie za wzili swoich liczbie 1,500 i cz-
ci przydzielili ich do puków, czci wysali na odlege osa-

dy. Tylko eleniak i Melchizedek poszli dla oka na krótki czas

na Sybery, skd wróciwszy, Melchizedek otrzyma w nagrod
za oddane usugi bogate opactwo w gbi Rosyi, i podobnie

hojnie opatrzony zosta eleniak 1
). W ogóle cae zachowanie

si Rosyi od pocztku do koca buntu i jej obejcie si wicej
ni pobaliwe z najohydniejszymi zbrodniarzami dowodzi wi-

docznie, e ruch ten by jej na rk, dlatego niezatart

na zawsze pozostanie on w dziejach plam ówczesnej po-

lityki rosyjskiej. Gdyby biskup perejasawski i ihumen Melchi-

zedek nie byli pewni, e dziaaj w myl rzdu, jakeby si
byli omielili podrabia buntownicze ukazy w imieniu Impe-
ratorowej? Albo

,
gdyby bez wiedzy dworu petersburskiego

ukaz ten habicy imi cesarzowej przez Melchizedeka wród
ludnoci ukraiskiej by puszczony, czyby to naduycie imie-

nia i majestatu nie byo powinno by pomszczone na zbro-

dniarzu?

Tymczasem po fortecach polskich we Lwowie, w Winnicy,

w Brodach wieszano dziennie po kilkunastu pojmanych hajda-

ma na stronie 24 manifest Katarzyny. — Cale za powysze opowiadanie o agi-

tacyach wadyki perejaslawskiego i ihumena Melchizedeka, jako te o buncie

hajdamackim oparlimy przewanie na wspóczesnych relacyach osób, które

wiadkami byty tego, co pisay. Relacye te znajduj si orgicalnie w dawniej-

szem archiwum metropolitalnem uniackiem, obecnie w Petersburgu przy Syno-

dzie w., a wydrukowane zostay w „Dokumenty objaniajuszczyje istoriju zapa-

dno-ruskawo kraj". Petersburg 1865, 4-o, str. 434—512.

*) Relacya Deputacyi i t. d., cz I, str. 50.
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ruaków. Gont stracono w Serbach pod Mohilowem, zadawszy

mu okropno mki. Pozostao za na Pobereu gromady chop-

stwa hajdamackiego podj si uspokoi obony koronny, Stp-

kowski, i uskutecznia to z tak surowoci, e dziedzice byliby

przy pustych pozostali stepach, gdyby prdko u króla nie byli

wyjednali amnestyi dla reszty winowajców.

I. Skoro bunt hajdamacki umierzono, upomnieli si Unici

o zwrot zabranych im najnieprawnicj przez dyzunitow cerkwi

na Ukrainie. Znaczna te liczba ksiy dawniej unickich, a w cza-

sie buntu przez Melchizedeka i hord hajdamack pod posu-

szestwo episkopa Gerwazego zapdzonych, owiadczya do akt

przez dziekana radomylskiego, ks. Rocha Kociuszk, przed

konsystorzem unickim w Radomylu, e tylko pod groz mier-

ci przed Melchizedekiem Jaworskim w Perejasawiu wiary si

wyrzekli, i e teraz chtnie na nowo do posuszestwa Kocioa
z cerkwiami swojemi wracaj 1

). Lecz stanowczy opór w wyda-

niu cerkwi stawili ci wszyscy parochowie dyzunniccy, którzy

bd z Perejasawia, bd z Rosyi byli przysani, bd z Wo-

oszy lub Serbii, jako wóczgi na Ukrain przybyli i z porki

Melchizedeka parane otrzymali, albo byli wzici z hajdamac-

stwa, jak to równie zdarza si miao, i przez biskupa Gerwa-

zego wywiceni, albo wreszcie którzy dla przestpstwa jakiego,

by uj kary, porzucili uni i biskupowi perejasawskiemu do-

browolnie si poddali. Ugoda na sejmie ekstraordyna-
ryjnym, w pocztkach roku 1768 zawarta midzy rzdem
polskim a rosyjskim w sprawie dyzunickiej, posuya im za wy-

bieg prawny, i do dalszego posiadania tych cerkwi tak dugo
maj prawo, dopóki zapowiedziane w tej ugodzie iudicium mix-

tum inaczej nie rozstrzygnie. Nieszczsna ta ugoda opiewaa bo-

wiem midzy innemi, e a do rozstrzygnicia iudici mixti rze-

czy maj pozosta in statu quo, t. j. dyzunici i Unici w posia-

daniu tych cerkwi, które w chwili zawierania traktatu mieli.

Powoywanie si dyzunitow na rzeczon ugod byo w rzeczy-

wistoci prostym sofismatem, bo ona przysza do skutku

w kocu miesica lutego 1768, a wic status quo posesyi tylko

do tej daty móg si odnosi, pod któr to dat dyzunici ledwie

kilkanacie cerkwi na Ukrainie i na Pobereu posiadali, podczas

1
) Biblioteka Ossoliskich, Manuskrypt pod Nr. 1768, str. 21.
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gdy Unici upominali si, po umierzonym buncie hajdamackim,

o zwrot cerkwi, które im w najniegodziwszy sposób od poczt-

ku wybuchu buntu hajdamackiego zagrabione zostay. Lecz bd
cobd mieli w niej popi jaki pretekst, a pretekst ten tern bar-

dziej im wystarcza do utrzymania si przy zagrabionych cer-

kwiach, e na ich rozkazy staa liczna sia zbrojna rosyjska, po

caej Ukrainie rozstawiona. Ufajc w jej pomoc, stawiali oni na

unickich plebaniach zuchwale czoo sprawiedliwym daniom
duchowiestwa unickiego. A gdy tu i owdzie lud take uzna
ich nie chcia za swoich pasterzy, katowali za pomoc wojska

rosyjskiego opornych, wizili ich, wyzuwali z majtnoci, jednem

sowem, tak dugo nad nimi si zncali, dopóki oporu ich nie

zamali.

Zacieko przeladowców posuna si tak daleko, e w sty-

czniu 1770 r. wysali z poród siebie dwóch do synodu Peters-

burskiego ze skarg na nieznony ucisk i przeladowanie, do-

znawane wrzekorno od Unitów, i z prob o pomoc przeciw cie-

miycielom, podczas kiedy wanie Unici od kilku lat przed-

miotem byli najstraszliwszego ucisku ze strony dyzunii i Rosyi,

a zostajc pod groz rosyjskiego onierza, rozlokowanego na

caej Ukrainie, ani zamarzy mogli o susznym odwecie, ale

szczliwi byli, gdy jedn i drug zagrabion sobie cerkiewk

odzyska mogli.

Wzmiankowan deputacy do synodu petersburskiego ska-

dali: jaki Micha Gruranda, protopop, i Szymon Pererowski,

wiaszczennik. Obaj wychowani w Unii i jako uniccy kapani
wywiceni, póniej zbrodniami i wystpkami rónemi splamiw-

szy si (Guranda by obwiniony o morderswo), dla uniknicia

zasuonej kary w czasie rzezi hajdamackiej od Unii odstpili,

i stali si naj fanatyczniej szymi jej przeladowcami. Za nimi po-

spieszya niebawem druga deputacya, z podobnych zoona lu-

dzi: Wasila Zraewskiego z Biaocerkwi, Smetany Bohusaw-
skiego z Bohusawia i Iwana Bazylewicza, proszc Imperatoro-

wej, aby wydawszy odpowiednie instrukcye dla biskupa pereja-

sawskiego i wojska swego na Ukrainie, pozwolia mu pojma
i uwizi kadego unickiego ksidza, któryby si w wojewódz-

twie kijowskiem i bracawskiem pokaza, celem nawracania do

Unii lub odbierania kocioów prawosawnym.
Skutkiem tych skarg, których niewiarogodno rzdowi ro-

syjskiemu tajn by nie moga, gdy jeszcze w cigu tego sa-
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mego roku w kwietuiu protestowao przeciwko nim, jako kamliwie

wymylonym, 200 ksiy z powyszych województw l
), przesya

Imperatorowa w listopadzie r. 1771 ukaz od feldmarszaka Ru-

miancewa, konsystujcego na Ukrainie, aby przez wzgld na

ucisk, jaKiego tameczni prawosawni doznaj, i na to, e po-

stanowiony w traktacie r. 176S „sd mieszany" dotd wy-
cie nie wszed, rozkaza podkomendnym swoim, osobliwie p e-

re j as a w s kie mu pukowi, dawa pomoc potrzebn uci-

nionym jednowiercom 2
).

Z jak krzywd dla Unii na Ukrainie ten ukaz przez no-

wego biskupa perejasawskiego, Joba, nastpc Gerwazego Lin-

cewskiego (f 1769 r.) by wykonywany, ju z tego faktu po-

zna mona, e w cigu jednego roku od wyjcia ukazu zabra-

no Unitom 200 cerkwi parafialnych, a dokoca roku 1773 do-

chodzia ogólna liczba cerkwi Unitom wydartych do 1200. Czy-

tajc te liczby, ledwo si oczom chce wierzy, e to moliwem
byo, i e tego dokona mogli w kraju katolickim obce po wik-

szej ^czci ywioy z pomoc obcego rzdu i obcego zagranicz-

nego wojska. A jednak wtpi nam nie wolno, bo cyfry te po-

legaj na urzdowych raportach tak ówczesnego nuneyusza pa-

pieskiego, jak ministrów polskich i duchowiestwa unickiego na

Ukrainie. Sposób, którego si nowy wadyka perejasawski chwy-

ci, aby jak najprdzej doj do tak wuetnego rezultatu, by
nastpujcy.

Kilkunastu najzacitszych popów, w czci dobrowolnych

apostoów, przybrawszy sobie z upowanieniem jego w myl uka-

zu Imperatorowej oddzia wojska, najedao pod pozorem obro-

ny ucinionego prawosawia jedno probostwo po drugiem, i zmu-

szao unickich parochów obietnicami, grob, nahajkami, zabo-

rem i zniszczeniem dobytku, nawet wizieniem do odstpstwa

od Unii. Biedni ksia, pozbawieni wszelkiej ze strony obywatel-

stwa i swej duchownej wadzy pomocy i poparcia, przytem

-w ogóle mao owieceni i nie rozumiejcy rónicy pomidzy

Uni a dyzuni, ani te nie dosy przejci wysokoci i wznio-

soci powoania swego, ulegali naciskowi, a za pasterzami chcc

nie chcc szy parafie. Nie chciaa która parafia i dobrowolnie

») Bibl. Ossoliskich. Manuskrypt, pod Nr. 1768 fol. str. 31.

-) Bantysz Kamieski, 1. c. str. 391 i 392. Wspomniony ukaz znajduje si

tu dosownie.
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za przykadem swego pasterza, to napdza jej zaraz innego

przekonania na zawoanie apostoów perejasawskiego wadyki
oddzia wojska rosyjskiego. Uatwiaa ten soosób nawracania

jeszcze i ta okoliczno, e wanie w owym czasie naby na

Ukrainie rosyanin, knia Potemkin, obszerne dobra po ksiciu Lu-

bomirskim—znan nam Smilaszczyzn. Z przymuszanych do

apostazyi w tak barbarzyski sposób parochów, nie wielka tylko

cz wytrwaa mnie przy standarze Unii, ci za to, o ile nie

zdoali uj rki przeladowców, jczeli po wizieniach, podczas

gdy ich ony i dzieci, wypdzone z plebanii, godem mary, jeli

jakie serce dobroczynne do siebie ich nie przytulio. Inni utrzy-

mali si o tyle przy cerkwiach i parafiach swoich bez odstpstwa,

o ile przeladowcy nie mieli czasu na swoich misyonarskick wy-
prawach ich dosign. Wizienia w Berdyczowie, Humaniu,
Biaocerkwi i kilku innych miejscach mieciy w murach swoich

w czasie od wrzenia r. 1772 do padziernika r. 1773 po kilku-

nastu do kilkudziesiciu ksiy unickich, których jedyn zbrod-

ni b}^o, e si wiary swej wyprze i parafiom swoim gorsz-

cego z siebie przykadu da nie chcieli. W samem wizieniu
berdyczowskiem znajdowao si 68 ksiy unickich, naj-

wicej z dekanatu humaskiego, bo 32, nastpnie z ywoowie-
skiego 10, z bohusawskiego 8, z korsuskiego 6, z milaskie-
do 7, z biaocerkiewskiego 5 ').

Posiadamy korespondency tych czcigodnych wyznawców
wiary z nuncyuszem papieskim w Warszawie, Józefem Garampi,

która nam cho w przyblieniu daje obraz ich cierpie moral-

nych i fizycznych. Opisawszy nuncyuszowi po krotce history

przeladowania Unii, opowiedzian przez nas dopiero co, dono-

sz mu o sobie, co ich do wizienia wtrcio, e nie co innego

jeno wierno dochowana odwanie Kocioowi, e dla tej wier-

noci okuci w kajdany, bez wzgldu na wiek, godno i oddale-

nie od miejsca wizienia, po czci pieszo do swej kani zap-
dzeni zostali, e cierpi gód, zimno i ciasnot niesychan, tak,

e w celach wiziennych nieomal jeden na drugim ley, e za

jedyne poywienie suy im kawaek twardego chleba i groch

na wpó surowy. Odziey od chwili uwizienia, a wic przeszo

V) Bibl. Ossoliskich 1. c. Manuskrypt, str. 33—37,
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od pó roku zmieni im nie byo wolno, bo nagle z domu por-

wani, ani czasu nie mieli wicej z sob zabra nad to, co na

sobie mieli, a w wizieniu tak cile s strzeeni, e o wie-

odzie postara si nie podobna. Nawet tyle wolnoci nie zo-

stawiono im, aby mogli pój do cerkwi i Mszy w. wysucha.
Z powodu takich niewygód i tak nieludzkiego z sob postpo-

wania wielu do tego stopnia osabo, e o wasnych siach

z miejsca powsta nie mog, inni z tym wiatem si rozstali.

A co najwiksz w tern przykrem pooeniu bole im sprawia,

pisz dalej, to e cerkwie ich i parane ludziom ciemnym, pro-

stakom bez nauki, o najgorszych obyczajach przez dyzunickiego

biskupa z Perejasawia powierzone, i tak owieczki ich na up
dyzunii wydane; e ony i dzieci ich pozbawione mienia i przy-

tuku o ebranym yj chlebie. Wspominaj równie o swych

konfratrach, ten sam co oni, w innych wizieniach, dzielcych los,

lub te po lasach i jaskiniach szukajcych schronienia, poniewa
im boja przed siepaczami nie pozwala pilnowa trzody sobie

powierzonej. W kocu prosz nuncyusza o wstawienie si za so-

b do dworu polskiego i o zasonienie ich powag swoj, aby

co prdzej z wizienia uwolnieni by mogli i aby Koció unicki

na Ukrainie do pierwotnego stanu wróci.

Trzy listy tej treci datowane s z 28 padziernika r. 1772,

1 marca i 23 lipca r. 1773.

Nuncyusz okaza winiom szczery i prawdziwie serdeczny

wspóudzia, ceniony przez nich tern wyej, e skdind dowo-

dów takiego wspóczucia nie odbierali. W kilku prawdziwie pik-

nych listach stara si podnie ich ducha; ukazywa im szcz-

cie wielkie, jakiem ich Bóg darzy, powoujc do liczby tych,

którzy s godni cierpie dla mioci Chrystusa; zachca do

cierpliwoci i ufnoci w Bogu, a dla potwierdzenia sów wa-
snych posa im w kopii przez osob zaufan list w. Cypryana

biskupa „do mczenników," i doczy do niego jamun od

sie~bie. Pociesza ich take zapewnieniem, e czyni co moe, tak

u króla, jak u cesarzowej niemieckiej, Maryi Teresy, u ich me-

tropolity i koadjutorów tego, aby ich dol uly, a w szcze-

gólnoci, aby jak najprdzej z wizienia uwolni.

W rzeczy samej nietylko osobicie rozwin wielk gorli-

wo w interesie uwizionych, lecz nadto pobudzi metropolit

do niezwocznego, a troskliwego zajcia si nimi, wyoywszy
Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 10
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mu, e tego wymaga po nim obowizek jego pasterski, tak wzgl-

dem uwizionych, jak wzgldem powierzonej mu cerkwi ').

5. Koata naprzód u dworu polskiego i nie napróno. Dwór

polski uwiadomiony naleycie o wszystkich gwatach i niegodzi-

wociach na Ukrainie, czyni kilkakrotne i bardzo silne przedsta-

wienia przez delegacy wyznaczon do ukadów z dworami, doko-

nujcymi pierwszego rozbioru ojczyzny naszej, a zwaszcza ówcze-

snemu posowi rosyjskiemu, baronowi Stackelbergowi. Przypo-

mina mu naprzód swoje dawniejsze protestacye (z dnia 27 sier-

pnia 1772 i 21 marca 1773), przeciw wiarogodnoci zaale ksi-

y G-urandy i Pererowskiego i przeciw danej przez nich u dworu

petersburskiego protekcyi dla dyzunitów ukraiskich, a które

pozostay bez odpowiedzi rzdu rosyjskiego. Powtóre ali si, e
Koció unicki, wskutek gwatów przez biskupa perejasawskiego

z pomoc wojsk Imperatorowej popenionych, ogromn liczb

cerkwi utraci, i e tylu Unitów na najstraszliwszy ucisk jest wy-

stawionych. Dalej domaga si przykadnej kary dla biskupa

perejasawskiego, jako tego, który naduywa imienia Imperato-

rowej i komend wojsk rosyjskich okamywa, i dyzunici od

Unitów przeladowanie cierpi: da zwrotu cerkwi po r. 176-4

zabranych, odwoujc si do rejestrów metropolitalnych, które

wyka, ile cerkwi nieprawnie zabrano, i wreszcie wypuszczenia

na wolno niesprawiedliwie wizionych ksiy unickich. Gdyby

si tym daniom zado nie stao, owiadczaa jeszcze od sie-

bie delegacya przez Ostrowskiego, biskupa kujawskiego, e do

ratyfik-icyi traktatu podziaowego przystpiby nie moga.

Stackelberg przyparty tak energiczn mow, jak oddaw-

na ministerstwo polskie do rzdu rosyjskiego nie przemawiao,

zniós si ze swoim dworem i wyjedna wypuszczenie na wol-

no, w kocu wrzenia czy na pocztku padziernika roku 1773,

uwizionych unickich kapanów. Ale có kiedy komenda rosyj-

ska, wypuszczajc ich z wizienia, daa od nich pimiennej

rezygnacyi z beneficyów, które przed uwizieniem posiadali, a któ-

re tymczasem biskup perejasawski popami obsadzi. Lkajc si,

aby duej wolnoci pozbawieni nie byli, podpisywali nieszczli-

wi winiowie, co im przedoono.

Stackelberg, donoszc te ministerstwu polskiemu o usku-

*) Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruth. str. 500 do 519. Znajduje si tu

es la korespondencja.
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tecznionem uwoJnieniu uwizionych ksiy unickich, oznajmia

zarazem, e pod wzgldem posesyi beneficyów na Ukrainie wi-

nien nadal pozosta status quo, i e komisya ustanowiona przez

rzd Imperatorowej, w poczeniu z komisarzami polskimi, wy-

suchawszy skarg unickich, o ile takowe susznemi i uzasadnio-

nemi uzna, wedle sprawiedliwoci zado im uczyni. Rzd pol-

ski nie móg oczywicie, nie chcc dobrowolnie zrzec si wadzy
nad swymi poddanymi i wyda ich na up rzdu rosyjskiego,

zgodzi si na tak insynuacy, i w tej myli odpowiedzia

Stackelbergowi. W odpowiedzi swej wrcz mu oznajmi, e nie

dopuci w tej sprawie, która zarówno religi, jak pastwo ob-

chodzi, adnej zagranicznej komisyi, e siebie jednego uznaje

kompetentnym sdzi do rozstrzygania po czyjej stronie jest

suszno, e ponawia dawniejsze danie zwrotu wszystkich cer-

kwi, po roku 1764 Unii zabranych, a zobowizuje si odda bi-

skupowi perejasawskiemu cerkwie, o którychby tene udowod-

ni, e je przed rokiem 1764 posiada, i da zaprzestania uci-

sku Unitów przez wojsko rosyjskie, inaczej musiaby przyj, e
sama Imperatorowa jest spryn gwatów popenianych na

Ukrainie.

Za wzmiank o gwatach rosyjskiego wojska i popów pe-

rejasawskich odpaci si Stackelberg zaraz w nastpnym licie

napomknieniem, e i ze .strony Unitów, a w szczególnoci bi-

skupa Leona Szeptyckiego, doznaj dyzunici nie maego ucisku,

e na taki ucisk swych spówierców Imperatorowa obojtnie

patrze nie moe, a wojska rosyjskie, podug doniesienia feld-

marszaka Rumiacowa, nic innego nie czyni, tylko zasania-

j duchowiestwo dyzunickie i bynajmniej nie dopomagaj do

przemiany cerkwi unickich na dyzunickie.

Byo to najoczywistszym faszem. Ten fasz popieszyo

te ministerstwo polskie co prdzej posowi rosyjskiemu w oczy

wytkn. Sam biskup Modziejowski, wielki kanclerz koron-

ny, pisze w kocu (27) grudnia 1773 roku. Stackelbergo-

wi, e poszukiwania ponownie podjte potwierdzaj najzupe-

niej dawniejsze rzdu polskiego skargi, e agitacye biskupa pe-

rejasawskiego, wspierane przez wojsko Imperatorowej, bynaj-

mniej nie ustaj, e dopiero wieo pochwycono odezwy tego

niespokojnego biskupa do unickiego duchowiestwa na Ukrai-

nie, wzywajce je do apostazyi, e biskup Szeptycki 154 memo-
ryay otrzyma od duchownych unickich, ualajcych si na
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przeróne utrapienia od dyzunitów doznawane i e nowe w ostat-

nich czasach zaszy zabory cerkwi unickich, podczas gdy nie-

prawd jest, aby Unici jakichkolwiek gwatów przeciw ciemi-

cym ich dyzunitom byli si dopucili, a w szczególnoci, aby

biskup Szeptycki by w czemkolwiek ich pokrzywdzi. Przeciwnie,

ledztwo okazao, e biskup Szeptycki tylko sprawiedliwo po-

krzywdzonym wymierza, a z winnymi najagodniej si ob-

chodzi.

Podobne skargi w. kanclerza koronnego czytamy w r. 1774

i 1775. W ostatnim r. w styczniu, pisze nuncyasz do Rzymu,

e ju 1,300 cerkwi (liczono ich ze wszystkiem 1,902) na Ukrai-

nie od pocztku r. 1775 Unitom wydarto. Z czego wynika, e
w ostatnich dwóch latach 100 nowych cerkwi z pomoc wojska

rosyjskiego na dyzunickie przemieniono, korzystajc z zamtu
powszechnego, jaki w kraju caym panowa w pierwszych

chwilach po dokonanym pierwszym rozbiorze Polski.

Wreszcie z rokiem 1775, po ukoczeniu sejmu ekstraordy-

naryjnego, który trwajc cae dwa lata, zajty by przewanie

zatwierdzaniem zaborów dokonanych przez ssiednie mocarstwa

na Polsce w 1772 r., ustaj dalsze zagarnicia cerkwi unickich na

Ukrainie.

W osobnym akcie ugodowym (15 marca 1775 r.) rezy-

gnuje Imperatorowa z iudiciummixtum, nie -
da ju komisyi w poowie z poddanych rosyjskich, w poowie

z Unitów zoonej, dla rozpoznania wzajemnych midzy Unitami

i dyzunitami kótni, lecz przystaje, e odtd sprawy unickie i

dyzunickie sdzone bd na pierwszem miejscu w sdach grodz-

kich lub ziemskich, a w drugiej instancyi w sdach jego królew-

skiej moci, a mianowicie w asesoryi koronnej i litewskiej, które si

do poowy z katolików, do poowy z dysydentów maj skada i co

sze miesicy przez cztery tygodnie sprawami wspomnianemi

zajmowa. Na to take zgodzia si teraz Imperatorowa, e
dyzunici bd nadal wykluczeni z senatu, ale za to po jednemu

z kadej prowincyi do izby poselskiej wejd, a do innych urz-

dów bd przypuszczani na równi z katolikami a
).

) Archiwum ks. Czartoryskich, tom 738 „Eglise" tom I, Ir. 72, 92, 71,

30, 31.—Monumenta Poloniae, Theinera, I. c. str. 512, 513, 514, 522, 528, 562,

607 i 625.—Yolumina Legum, Petersburg 1860: tom VII, str. 526—270: tom

VIII, str. 47 i 48.
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6. Skoczywszy opowiadanie przeladowa i cikich utra-

pie, przez jakie Unici ukraiscy przechodzili od r. 1764, a zwasz-

cza od roku 1768 — 1775, niepodobna nam dalej postpi, do-

póki nie ukaemy czytelnikowi postawy, jak w tym caym bo-

lesnym okresie history i cerkwi ruskiej zachowa wzgldem uci-

nionych i nad miar nieszczliwych owieczek swoich episkopat

ruski unicki. Widzielimy wadyk dyzunickiego i przerónych

zakonnych i wieckich popów rosyjskich i krajowych z wielk

gorliwoci nietylko opiekujcych si swoimi wspówyznawcami,

ale wród Unitów dyzuni szerzcych. Nasuwa si wic samo

z siebie pytanie, jak wobec szturmujcych wrogów zachowali si

przyrodzeni ojcowie duchowni ludu unickiego, naczelni jego pa-

sterze t. j. biskupi, a w szczególnoci metropolita, do którego

dyecezyi metropolitalnej Ukraina caa naleaa? Z umysu nie

wspomnielimy dotd o tym przedmiocie, aeby na tern miejscu,

bez przeszkody, wyczerpujco t wan stron dziejów Kocioa
unickiego owych czasów, wedle udolnoci naszej i przystpnych

nam róde, przedstawi, a uporawszy si z zewntrznymi sto-

sunkami, przej z ca swobod do stosunków wewntrznych

tego Kocioa.

Niestety, nie ukae nam to opowiadanie owych stosunków

w wietle róowem. Dbao episkopatu ruskiego o lud unicki

i nisze duchowiestwo unickie na Ukrainie nie odpowiadaa

wcale ruchliwoci i propagandzie duchowiestwa dyzunickiego

w tych stronach. Wobec niebezpieczestwa, jakiem Unia na

Ukrainie od wstpienia na tron Stanisawa Augusta zagroon
bya i wobec faktycznego przeladowania, jakiego Koció unic-

ki w tym czasie tame doznawa, potrzeba byo niezwykej czuj-

noci i gorliwoci pasterskiej, odwagi i powicenia prawdziwie

apostolskiego biskupów ruskich i unickich. Tymczasem wszystko

to w bardzo sabym stopniu znajdujemy u ówczesnego episko-

patu ruskiego, a w szczególnoci u tych biskupów ruskich, któ-

rych bezporednim obowizkiem byo czuwa nad zagroon
przez nieprzyjaciela, a powierzon sobie trzod.

Ukraina tworzya wiksz cz dyecezyi metropolitalnej.

Bezporedni jurysdykcy duchown nad ni mia wic arcybi-

skup kijowski, metropolita caej Rusi. Lecz od kilku wieków,

bo ju od koca XV wieku, rzadko rezydowali metropolici ru-

scy w Kijowie, zwykle za w Wilnie lub Nowogródku. Gdy nast-

pnie, wskutek pokoju Grzymutowskiego, Kijów na zawsze przepad
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dla Polski, sta ich siedzib staa si Litwa; na Ukrain chyba

zagldali do swych dóbr stoowych. Mnogie std wypyny nieko-

rzyci dla cerkwi unickiej w tych stronach. Lud ukraiski, rzadko

kiedy widzc wród siebie biskupa, ledwo wiedzia, e ma nad

sob pasterza dostojniejszego od zwykych popów, prostaczków

i cakiem dla niego zobojtnia, a natomiast ciy zacz ku
dyzunickiemu Kijowu, do którego sprowadzay go czsto dla

niewielkiej odlegoci róne interesa, a który mu i bogactwem
swych wity i okazaoci naboestw imponowa i dyzuni
w oczach jego wyej stawia nad wasn cerkiew. Upowszechni
si te zwyczaj, e lud unicki, bliej Kijowa mieszkajcy, na wiksze
uroczystoci zwyk by nieomal równie tumnie zbiega si do

cerkwi tamtejszych, jak dyzunici. Nie dziw przeto, e lud ten,

gdy póniej prawosawie pod berem rosyjskiem silniej go na-

cisno aeby Uni otwarcie porzuci, a w wielu miejscowociach

bez wielkiego oporu na to si godzi.

Innem smutnem nastpstwem tego wielkiego oddalenia

metropolitów od Ukrainy byo zaniedbanie tej najstarszej ru-

skiej dyecezyi pod wzgdem administracyjnym. Me-
tropolita oddalony od niej o jakie 100 mil zwyk by patrze
na jej potrzeby nie swemi oczami, lecz konsystorza ustanowio-

nego dla poudniowej czci dyecezyi w Radomylu. A trud-

no; i najlepszy konsystorz nie zastpi biskupa, który ma misy
nie od ludzi, lecz od Boga samego. Duchowiestwo przypomi-

nao sobie zwykle wtenczas najywiej metropolit, kiedy mu do-

roczne daniny i podatki skada musiao, a skadao je nieraz

dopiero groz egzekucyi przymuszone.

Takie stosunki nie mogy na stan Unii korzystnie oddzia-

ywa. Oczywicie niedogodnoci powysze wzmagay lub zmniej-

szay si w miar tego, kto na stolicy metropolitalnej zasiada.

Jeeli j dziery biskup, peen ducha Boego i wiadomy swej

przed Bogiem odpowiedzialnoci za powierzone sobie pasterzo-

wanie, to nie zaniedbywa raz po raz osobicie dyecezy od-

wiedzi, parafie cho czciowo zwizytowa, jednych gorliwo
pastersk pochwali, drugich niedbao skarci, gorszycieli z po-

sad wydali, groce niebezpieczestwa od swej owczarni oso-

bist powag i wpywem usuwa. I gdyby taki biskup sta by
na czele dyecezyi kijowskiej w czasie który nas zajmuje, bi-

skup gorliwoci pasterskiej w. Jozafata, lub nawet Welamina
Rutskiego, nie byby mia Koció unicki na Ukrainie tyle strat
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do opakiwania, ile ich od r. 1701 do 1775 poniós, chociaby

przy wewntrznem rozprzeniu Ojczyzny naszej, przy niedo-

stwie rzdu krajowego a zabiegach Rosyi nie by zdoa
wszystkiego zego odwróci, jakie w tych latach cerkiew ukra-

isk spotkao.

Metropolit ruskim by podówczas Felicyan Filip Wood-
kowicz, szlachcic rusin, wyniesiony do godnoci metropolital-

nej w r. 1762, po mierci Floryana Hrebnickiego. Zwyczajem

od dawna na Rusi przyjtym, mia on obok dyecezyi metropo-

litalnej jeszcze jedne, t. j. wodzimiersk, pod pozorem, e ina-

czej nie miaby, po odpadniciu Kijowa do Rosyi, kocioa kate-

dralnego. Bezporednia jurysdykcya jego rozcigaa si wic
nietylko na Ukrain, ale na Woy i Litw. Dla ulgi w ogromnej

pracy przybra sobie Woodkowicz na koadyutora w sprawach

metropolitalnych cum iure succedendi biskupa lwowskiego Leona

Ludwika Szeptyckiego zaraz po swem wyniesieniu na stolic

metropolitaln, a dla dyecezyi wodzimierskiej naznaczy w roku

1766 swoim koadyutorem Antoniego Modowskiego, dotychczaso-

wego oficyaa wodzimierskiego.

Woodkowicz nie nalea do najgorszych biskupów ruskich,

lecz w czasach tak trudnych, w jakich mu rzdy metropolii przy-

pady, nie umia odpowiedzie wielkoci zadania swego. Prze-

szo nie szczególna poprzedzia jego wyniesienie do godnoci

metropolitalnej. Gdy jeszcze by biskupem chemskim (1730

—

1756), oskara go ówczesny metropolita w Rzymie o ycie gor-

szce i habice godno biskupi (scandalosa et sacris canoni-

bus adversans vita. cfr. Theiner, 1. c. cz I, str. 134). Mimo, e
z domu by zamonym, mia pocig ku mamonie, nie by wol-

ny od chciwoci, i jako biskup kaza si biednemu duchowie-

stwu parafialnemu dobrze opaca. Wszake od czasu do czasu

pokazywa dobre chci i zdawa si dba o dobro owczarni

swojej. Wybudowa wasnym kosztem i bogato przyozdobi pod-

upady koció katedralny w Wodzimierzu, objwszy t dye-

cezy w roku 1756, po zrezygnowaniu ze stolicy chemskiej. Zo-

stawszy metropolit zwoa do Brzecia r. 1765 synod prowin

-

cyonalny, pierwszy po synodzie Zamojskim, który tylko dlatego

zaraz po zjechaniu si biskupów rozwiza, e go nie móg od-

by swobodnie i niezalenie od wpywu wadzy wieckiej, chc-

cej koniecznie przez swych komisarzy wzi w nim udzia.

W pierwszych pocztkach godnoci metropolitalnej widzimy go
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raz po raz na Ukrainie, to w Radomylu, to w dobrach do me-

tropolii nalecych, nietylko dla samego ubezpieczenia dochodów

metropolitalnych. Zwraca np. podczas tego pobytu baczn uwa-

g na wasajcych si po dyecezyi i lud do apostazyi podmawia-

jcych dyzunickich mnichów i popów, bd rosyjskich, bd wo-

oskich, których chw}'ta i wizi. Midzy innymi wsadzi do tur-

my, przy okazyi takiego pobytu na Ukrainie, najniebezpieczniej-

szego w tych stronach wichrzyciela, ihumena Melchizedeka Ja-

worskiego. Nie by te obojtnym na to, gdy mu do dnia 29

grudnia 1765 roku dyzunici zabrali 80 cerkwi w kluczach: cze-

hryskim, czerkaskim i moszeskim *).

Lecz zdaniem nuncyusza Viscont'iego nie mia on ani zdol-

noci potrzebnych, ani dosy taktu, by dla Kocioa unickiego

zyska trwae korzyci; nie posiada bowiem ani przyjani ani

szacunku u nikogo -). Ostatnie zdanie nuncyusza moe jest tro-

ch za ostre, i zdaje si, e byo wypowiedziane pod wraeniem
panujcego wówczas (r. 1766) na dworze królewskim i w mini-

steryum warszawskiem oburzenia na Woodkowicza za to, e
nie chcia suy za powolne narzdzie rzdu na synodzie brze-

skim, nie jest jednak cakiem bez podstawy. Nastpny nuncyusz

Durini mia nieco korzystniejsze o nim wyobraenie, i broni go

stanowczo przed Stolic Apostolsk, tumaczc jej, w czem skar-

gi i napaci na Woodkowicza ródo swoje miay. Pierwszem

ródem bya niepowolno metropolity wzgldem ministeryum

i partyi dworskiej w sprawie wspomnianego dopiero co syno-

du, a drugiem, niepowolno jego w sprawie dysydenckiej, albo

raczej dyzunickiej, w której ministeryum, majce na czele swo-

jem takiego kanclerza, jak biskup Modziejowski, byoby chciao

ustpowa i w ustpstwach swych mie poparcie biskupów ru-

skich, osobliwie metropolity. „Wielk zbrodni metropolity, pi-

sze Durini pod dniem 13 czerwca roku 1770 do Rzymu, jest,

') Archiwum ksit Czartoryskich, nr. 754. „Zbiór pism nalecych

clo interesu Unitów i dyzunitów", tom III, cz I, karta 227; i „Eglise", tom I,

nr. dok. 24.

-) „U metropolitano (Wolodkowicz) mostra di tempo in tempo del'impe-

gno, ma non ha nfe capacita, ne manier atte a procurare dei vantaggi solidi al-

la religione, non vi e chi abbia per lui stima o amicizia". Theiner, 1. c. cz II,

str. 95.
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e nie chcia si odda na usugi stronnictwa rosyjskiego (na

dworze polskim) a )".

Nie mogc w nim mie posusznego narzdzia, postanowi

go Modziejowski zgubi, a wcignwszy w intryg swoj króla,

pracowa nad tein, aby go ze stolicy metropolitalnej jakimbd
sposobem wysadzi 2

). Koadyutorów metropolity by pewien; pi-

sze bowiem wzmiankowany nuncyusz ironicznie o obydwóch:

„wielk koadyutorów zasug jest, e si dusz i ciaem stron-

nictwu powyszemu oddali." („ii gran merito de'suoi coadjutori

e d'esseivisi gettati a corps perdu" 1. a). Mia wic na pogoto-

wiu takich nastpców po Woodkowiczu, jakich sobie yczy.
Gdy tak rzeczy stany, nie byo zbyt trudno o zarzuty prze-

ciw metropolicie, zdolne skompromitowa go wobec Stolicy Apo-

stolskiej, bo do najwzorowszych pasterzy nie nalea Woodko-
wicz, a mniej jeszcze byo trudno pobudzi kogo z tych, co

chciwie za askami dworu królewskiego gonili, do wytoczenia

przeciw niemu skarg rónych, zwaszcza e go szpeciy: gwa-
towno, chciwo i zdzierstwo podwadnego duchowiestwa.

Walka podjazdowa lozpocza si przeciw niemu na dobre

w chwili, gdy byo w biegu zwoanie sejmu ekstraordynaryjne-

go w r. 1767, po nieudanym w myl partyi rosyjskiej sejmie

roku 1766. W pocztkach tego roku (1767) posypay si na me-

tropolit skargi do Rzymu z Ukrainy, obwiniajce o niedo-n administracy Kocioa w województwach, kijowskiem i

braciawskiem , przypisujc mu gówn win uciemie dyzu-

nickich, trapicych Uni w tamtych stronach. Prawdopodobnie

znajdoway si midzy temi skargami jeszcze inne, a nie rów-

nie cisze zarzuty, gdy inaczej nie byaby Stolica Apostolska

od razu lak bezwzgldnie z nim postpia, jak si o tern zaraz

dowiemy. Stolica Apostolska przemilcza te drugie zarzuty, ale

daje mu do zrozumienia, e nie samo niedone rzdzenie dye-

cezy jest jej powodem do tak stanowczego przeciw niemu wy-

stpienia, bo dodaje: „sive aha graviori causa". Od kogo zaale-

nia Ukraiców na Woodkowicza wyszy, czy od duchowiestwa,

*) „II gran delitto del metropolitano fe di non aver voluto servire al sud-

detto partito (russo-seisroatico)." Theiner, 1. c. str. 360.

2
) Nuncyusz Durini nazywa go: „Crudelissimo persecutore dcl metropoli-

tano, di cui avcva da gran tempo giurato la perdita."" Theiner, 1. c. str. 356.
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czy od szlachty, czy od jednych i drugich—nie wiemy. Nie wspo-

mina o tern Stolica Apostolska. Ale mogy one pochodzi tak

od duchowiestwa, które w rzeczy samej tytuem cathedratici,

znaczne sumy metropolicie skada musiao, a które z niego

oficya metropolity w Radomylu, ksidz Mokrzycki, niemiosier-

nie ciga, jak od szlachty, gdy Woodkowioz, majc zwykle

w swoim konwoju kilkudziesiciu zbrojnych kozaków, nieraz ba-

togami jej grozi, gdy krzywdzia cerkwie, i ^niejednego szlach-

cica dla zmazania winy za wybryki przeciw cerkwi lub ducho-

wiestwu do ofiar na rzecz Kocioa zmusza.

W jednej, kilka lat póniej, do nuncyatury zaniesionej

skardze, której kopi czytalimy, znajdujemy take obwinienie

o nieprzykadne ycie. By moe, e i o to w r. 1767 przed pa-

pieem go oskarono. Dwór królewski poredniczy w przesaniu

do Rzymu skarg na Woodkowicza, i powag swoj popiera je,

przybierajc pozory czuej o cao Unii dbaoci. Tern wszyst-

kiem powodowana Stolica Apostolska, nie wysuchawszy po-

przednio obwinionego i ze czci przez oskarycieli i potwarców

odartego metropolity, odja mu, nie pozbawiajc go praw i godno-

ci metropolitalnych, jurysdykcy duchown na Ukrai-

nie i w województwie bracawskiem, i oddaa j niezalenie od nie-

go koadyutorowi jego Leonowi Szeptyckiemu, biskupowi lwow-

kiemu dnia 20 czerwca r. 1767, celem ocalenia zagroonej w tych

stronach Unii J
).

Co podug intencyi Stolicy Apostolskiej wyj miao na po-

ytek cerkwi unickiej na Ukrainie, to w rzeczywistoci obrócio

si na prawdziw jej klsk. Biskupi, zamiast ca dusz odda
si, z zapomnieniem o wszystkiem innem, trosce o dobro wysta-

wionej na najwysze niebezpieczestwo owczarni, zajci byli przez

nastpne lata, w których Rosya setkami zagarniaa cerkwie i pa-

rafie unickie pod pastora biskupa perejasawskiego, skandaliczne-

mi midzy sob kótniami, denuncyacyami u dworu warszawskie-

go i w kuryi rzymskiej lub sporami o dochody. Metropolita czu

si pokrzywdzonym i niechtnie pozbywa si przysugujcej so-

bie wadzy, a mianowicie dochodów, biskup za koadyutor nie

myla ustpi, powoujc si na otrzyman od Stolicy Apostol-

skiej plenipotency. Tymczasem partyi dworskiej, nieprzyjaznej

*) Theiner, 1. c. str. 161. Archiwum ksit Czartoryskich. Nr. 738,

„Eglise" 1. c. Nr. dok. 46.
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metropolicie mao byo tego upokorzenia przeciwnika swego.

Przyjmowaa, albo raczej wywoywaa coraz nowe skargi na me-

tropolit, skutkiem których król rozkaza w r. 1768 Modziejow-

skiemu, jako w. kanclerzowi, spowodowa Woodkowicza do do-

browolnego i zupenego zrzeczenia si wadzy duchownej na

Ukrainie i Woyniu na rzecz obydwóch koadyutorów swoich.

Zwabiono go do Warszawy i wymuszono na nim pimienne przy-

znanie si do niedostwa, zrzeczenie si jurysdykcyi i odstpie-

nie koadyutorom czwartej czci dochodów. Uszedszy rk swych

przeladowców, protestowa metropolita przeciw aktowi wymu-
szonemu na sobie przemoc i protest ten zaniós do Stolicy

Apostolskiej, która te nuncyaturze warszawskiej daa polecenie

zbadania stanu rzeczy.

Nim decezya Stolicy Apostolskiej na protest Woodkowicza
nastpia, upyno do duo czasu, na czem cierpiaa najwi-

cej Unia na Ukrainie i cierpia osobicie wiele sam metropolita.

Drobna okoliczno przyczynia si jeszcze do zwikszenia i tak

ju nie maego zamieszania w stosunkach kocielnych unickich

i do przymnoenia metropolicie przykroci.

Po zawizaniu si konfederacyi Barskiej owiadczy si me-

tropolita jej stronnikiem i posa nawet, dla zwikszenia szere-

gów konfederatów, swoich nadwornych kozaków. Jeden z oddzia-

ów wyprawionych przez metropolit do obozu konfederackiego

napad w drodze na jeneraa rosyjskiego Kreczetnikowa, uwo-

cego do Kijowa rozmaite kosztownoci dyzunitów Ukraiskich,

dla schronienia ich przed grabie, i kosztownoci te zabra. Metro-

polita dowiedziawszy si o tern, przelk si i z obawy zemsty

ze strony wojska rosyjskiego schroni si z Radomyla w bez-

pieczniejsze, mao komu wiadome miejsce. W ukryciu pozosta-

wa okoo piciu kwartaów. Z tej ucieczki korzystaj wrogowie

jego w ministerstwie i zaraz na pierwsz wiadomo o ucieczce

z Radomyla wystawiaj w Rzymie rzecz tak, jakoby Woodko-

wicz, niepomny na swoje pasterskie obowizki, w chwili najwik-

szego niebezpieczestwa swej owczarni, nietylko z dyecezyi, lecz

w ogóle z granic Rrzeczypospolitej uciek do Prus. Zaalarmo-

wany t wiadomoci Rzym pozwoli dnia 8 sierpnia r. 1768

Szeptyckiemu obj zarzd dyecezyi metropolitalnej in spiritua-

libus et temporalibus, dopóki metropolita z zagranicy nie wróci

pod warunkiem, e poowa dochodów bdzie przysugiwaa metro-

policie. Podug relacyi, któr znalelimy w archiwum ksit
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Czartoryskich, a któr widocznie pisaa osoba przychylna partyi

przeciwnej Woodkowiczowi, zaj si teraz Szeptycki gorliwie

ucie mion na Ukrainie cerkwi, i pewn liczb ksiy, pod-

czas rzezi hajdamackiej odpadych, na nowo dla Unii odzyska x
)-

Praca ta jednak, jakkolwiek gorliwa, zbyt wielkich owoców nie

przyniosa, bo nie dziaajc wzgldem metropolity, którego ucieczki

bynajmniej nie pochwalamy, w duchu pojednawczym Szeptycki

psu to, co gorliwoci pastersk móg by podczas swej admi-

nistracyi na korzy Unii uczyni. Metropolicie z dóbr ukrai-

skich i woyskich tak samo jak koadyutor wodzimierski nic

nie paci, zasaniajc si tem, e dobra metropolitalne na Polesiu

i Woyniu przez wojska rosyjskie spustoszone nie wiele dono-

siy, a metiopolita nietylko z litewskiej czci metropolii cae
bra dochody, lecz nadto cathedraticum od caego duchowie-

stwa. Dlatego metropolita wychyliwszy si z kocem roku 1769

ze swej kryjówki, widzc si przez koadyutorów nieomal ze

wszystkiego wyzutym, dzierawców, przez nich w swych dobrach

ustanowionych, przemoc z waciw sobie gwatownoci z tyche

dóbr powypdza, i bez wzgldu na dekreta Stolicy Apostolskiej,

pozbawiajcego jurysdykcyi, rzdy duchowne wykonywa zacz.
Mona sobie wyobrazi, jaki z tego wynikn zamt, i jak a-

two byo w tej mtnej wodzie Rosyi pomylny dla siebie czy-

ni poów!

Wreszcie „Propaganda rzymska", pouczona przez nuncyu-

sza Durini'ego o stanie rzeczy, wydaa d. 2 kwietnia r. 1770

wyrok na korzy Woodkowicza, przywracajc mu peno wa-
dzy w archidyecezyi kijowskiej i w dyecezyi wodzimierskiej tak

pod wzgldem duchownym, jak pod wzgldem administracyi

dóbr stoowych. Uzasadniajc swój wyrok, powiada Propaganda,

e faszywym okaza si najgówniejszy zarzut

czyniony metropolicie przez jego oskarycieli,
i na czas rzezi humaskiej uciek by z dyece-

zyi i granic Rzeczypospolitej. Ta jedna okolicz-

no dowodzi dostatecznie, jak mao przeciwnicy Woodkowicza

liczyli si z sumieniem, byle cel swój osign, i gdyby nie

energia Durini'ego, pewnoby go byli zgubili, bo Stolica Apostol-

ska, jak to jeszcze zobaczymy, do chwiejn W tej sprawie za-

') „Succiucta infornihtio de regimine et progressionibus Ira Dni Wolodko-

wicz, metropolitae Kussiae eiusue in Metropoli coadjutoris," w Archiwum ksit
Czartoryskich w ,,Eglise" tom I, Nr. dok. 27.
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chowywaa postaw, i aby sobie dworu polskiego nie narazi,

skaniaa si chwilami do ustpstwa kanclerzowi koronnemu, trzy-

majcemu ca sie intrygi w swoim rku.

Prokurator metropolity ks. Stefanini stawi si w nuncya-

tarze z powyszym wyrokiem dnia 6 maja i da egzekucyi.

Poniewa jednak nuncyusz do owej chwili nie otrzyma z Rzy-

mu adnego urzdowego uwiadomienia, ani polecenia w tej mierze,

przeto daniu odmówi. Nie mogc uzyska spiesznej egzekucyi

urzdowej postara si wspomniany prokurator na brodze pry-

watnej o jak najwiksze rozpowszechnienie kopii wyroku w dye-

cezyach metropolity, a tymczasem czyni kroki w Propagandzie,

aby si nio ocigaa z wydaniem mandatu egzekucyi. Mandat

doszed rk Durinfego dnia 2 czerwca z zastrzeeniem, e przed

publikacy wyroku winien si znie z dworem polskim wzgl-

dem sposobu egzekwowania go. Nim jeszcze nuncyusz mandat

otrzyma, wcieka si Modziejowski, dowiedziawszy si pry-

watnie, jak wyrok wypad w Propagandzie i postanowi egzeku-

cyi adn miar nie dopuci. Naprzód próbowa uj sobie nun-

cjusza, a gdy si przekona, e to nie atwa sprawa, wmówi
w króla, e wyrok Propagandy ublia mu, gdy mu zadaje kam-
stwo, twierdzc, e najgówniejsze zarzuty, czynione metropoli-

cie, okazay si faszywymi. Nie byo potrzeba wiele pracy, ae-

by króla, óciowo usposobionego przeciw wyrokowi rzymskiemu,

oburzy. Oburzeniu swemu da on- wyraz, przymawiajc ostro

i niegrzecznie nuncyuszowi w dzie imienin swoich dnia 8 maja.

„Nie dzisiaj czas, ksie nuncyuszu, odezwa si do niego wobec

do licznego towarzystwa, oznajmia ci moje niezadowolenie

z tego, co dwór rzymski na korzy metropolity uczyni, mimo
prób i bez wiedzy mego ministra (Modziejowskiego)." A gdy

Durini na to odrzek, e, nie majc z Rzymu urzdowego uwia-

domienia, na tak zaczepk nie ma odpowiedzi, król opryskliwie

odwracajc si od niego, jeszcze nieprzyzwoiciej si odezwa:

„innego dnia. innego dnia!"

Rozpoczy si potem pertraktacye z nuncyuszem przez

kanclerza Borcha z jednej strony, a z drugiej przedstawienia

Modziejowskiego do Stolicy Apostolskiej, aby wyrok cofna.

Borch co kilka dni nachodzi nuncyusza, to wypytujc, czy nie-

ma z Rzymu wiadomoci, czy wyrok nie odwoany, jak wieci

gosz, czy przynajmniej, jak inni mówi, nie zmodyfikowany

o tyle, e w miejsce sów: „satis superue constare, eum (me-
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tropolitanum) contra id, quod fama vulgaverat, nunuam e Po-

loniae regno abiisse nec suam reKquisse dioecesim", wsunito
wyrazy: quod Metropolitanus ad praesens in su a resideat dioe-

cesi"; to znowu nalegajc na niego, aby metropolit wstrzyma
od egzekucyi wyroku Propagandy, albo po prostu sprowadzi

go do Warszawy^, dla ponowienia deklaracyi r. 1768 t. j. dla

powtórnego zrzeczenia si jurysdykcyi duchownej i czwartej cz-
ci dochodów na rzecz koadyutorów. Crdy nuncyusz w te pro-

pozycye wchodzi nie chcia, zawoa Borch w uniesioniu: „wy-

pdzimy go, zrobimy mu proces!"

Po nadejciu wzwy wspomnianego mandatu do nuncya-

tary, którego klauzula, wymagajca porozumienia si z królem

co do sposobu egzekucyi, bya widocznie wywoana protestami

i przedstawieniami Modziejowskiego, wysanemi do Rzymu na

pierwsz o wyroku wiadomo, stara si nuncyusz stosownie do

odebranego polecenia znie si z królem wzgldem egzekucyi.

Przekona si przecie wnet, e. to byo zupenie niepodobne

przy usposobieniu, jakie na dworze królewskim z poduszczenia

Modziejowskiego panowao. Król, albo raczej Modziejowski,

chcia nie egzekucyi wyroku, lecz uniewanienia jego, a miano-

wicie sprowadzenia metropolity do Warszawy, aby speni na

nim ponownie akt gwatu z r. 1768. Do tego nie móg natural-

nie nuncyusz rki przyoy, ale za to z wykonaniem wyroku,

o ile od niego zaleao, wstrzymywa si i o pooeniu rzeczy do

Rzymu doniós, niczego nie obwijajc w bawen, a nawet do
ostre sowa prawdy wypowiadajc sekretarzowi stanu z powodu

jego zbytniej dla dworu i koadyutorów powolnoci. Midzy in-

nemi nie tai, e publiczn jest w kraju tajemnic, dlaczego me-

tropolita tak jest przeladowany, t. j., e ródem tego przela-

dowania jest osobista nienawi Modziejowskiego do Woodko-
wicza, ch pozbawienia go metropolii i wyniesienia w to miej-

sce koadyutorów. których nuncyusz nie waha si nazwa „am-

in dannate", jako ludzi najzupeniej (a corps perdu) oddanych

dworowi i polityce jego. Wreszcie wystawia Stolicy Apostolskiej,

e nie mona Woodkowicza zmusza, aby przyby do Warsza-

wy i prosi, aby go na przyszo od tej niemiej sprawy uwol-

niono, lub w razie nowego polecenia, aby mu dano jak najdo-

kadniejsze instrukcye 1
).

1 Relacya nuncyu?za z dnia 9 czerwca r. 1770 u Theinera, 1. c. str. 356

do 3c



Oczywicie i Modziejowski ze swymi stronnikami sprawy

nie zasypia i skargi za skargami na metropolit posya, by

kasacy niemiego wyroku wyjedna. Do tych nowych skarg

dostarczyo przedmiotu Modziejowskiemu i koadyutorom me-

tropolity wykonywanie przez "Wocdkowicza jurysuykcyi w dye-

eezyi metropolitalnej i wodzimierskiej i wydalanie dzierawców,

ustanowionych w dobrach jego przez koadyutorów, przemoc
przez nadwornych kozaków, gdy dobrowolnie ustpowa nie

chcieli. Niekiedy nawet mia si posugiwa przy oknpacyi dóbr

stoowych wojskiem rosyjskiem. Dalej zarzucono mu, e koadyu-

torowi wodzimierskiemu. Antoniemu Modowskiemu zagrabi

wszystek jego inwentarz we AYodzimierzu, e sugi Szeptyckie-

gu z ekonomii biskupich powypdza i e przez ludzi najtych

chcia dom koadyutora Szeptyckiego. mieszkajcego we wsi Wo-
ranie, z zabudowaniami otaczajcemi go i z wszystkimi jego

mieszkacami spali. .Gdyby, pisa wielki kanclerz, nie pomoc
szlachty okolicznej, bawicej wówczas u koadyutora. byby ten

zbrodniczy na ycie koadyutora zamach zosta wykonany. Pó-

niej dodano jeszcze inne do powyszych zarzuty: e generaa

rosyjskiego Morczenikowa namówi do najazdu na rezydency

koadyutora w Woroniach udajc przed nim. e szlachta w oto-

czeniu Szeptyckiego znajdujca si. naleaa do konfederacyi

barskiej, i e urzdnika kuryi metropolitalnej uwizi l
).

Z tych wszystkich zarzutów zdaj si na prawdzie jedynie

te polega, które mówi o wyrzucaniu przemoc dzierawców

z dóbr stoowych, chocia chcc i te naleycie oceni, trzebaby

jeszcze zna bliej okolicznoci, które metropolit do takich

gwatów spowodoway. By moe. i tylko przyrodzona gwato-

wno metropolity i zemsta jego na koadyutorach byy tego po-

wodem, ale by te moe. e i panowie dzierawcy sami powy-
sze gwaty wywoali, nie chcc mu dzierawy paci i wadzy
jego nad sob uznawa. Uwizienie bowiem urzdnika konsy-

storskiego, stanowicego take przedmiot skarg na Woodkowicza,

w tern wanie miao swoje przyczyn, e ów urzdnik nie chcia

uzna ani jurysdykcyi jego. ani wyroku Propagandy (z dnia 2

kwietnia 1770 r.).

Trzeba bowiem niezapumina. e zarzuty dopiero co wy-

mienione, nietylko przechodziy przez rce Modziejowskiego,

Czartoryskich; ^Egtise", tom 1, Nr. "_'9.



160

najwikszego metropolity wroga, ale pyny gównie z pod pióra

koadyutorów, osób interesowanych, którym wcale nie byo po

myli pozbywa si wielkiej wadzy i znacznych dochodów, i

którzy prócz tego dusz i ciaem oddani byli dworowi i czynili

chtnie to, czem wiedzieli, e mu si przypodobaj. Nie mona
przeto by do ostronym w ocenianiu ich, a tern mniej godzi

si dawa im odrazu wiar. O tern przestrzega ju nuncyusz

Durini Stolic Apostolsk i sam niedowierzajco sucha wszyst-

kiego, co mu koadyutorowie przeciw metropolicie donosili, uwa-

ajc ich za zdolnych do oszczerstwa i kamstwa, byleby nie

potrzebowali z rki wypuci tego, co z takim zachodem a krzy-

wd Woodkowicza zdybyli 1
).

Atoli kardyna - sekretarz stanu, acz moe cakowicie wia-

ry nie dawa donosom dworu polskiego i koadyutorów, nie

chcia jednak do otwartej scysyi z dworem polskim doprowa-

dzi i w sierpniu 1770 r. kaza metropolicie przez nuncyusza

posa wezwanie, aby si stawi w Warszawie i objawi królowi

wdziczno za zwrócenie sobie dawnych praw 2
). Nuncyusz

speni rozkaz, ale nie robi nadziei, e metropolita bdzie chcia

do tego si zastosowa, wiedzc, e Modziejowski zmusiby go

') Nuncyusz pisze do kardynaa sekretarza stanu dnia 13 czrewca 1770

r.: «Creda V. Eaia., che quest' imbroglio in origine e pili del grau - cancelliere,

escovo di Posnania, che del Re, essendo diabolico stile di questo ministro di

far entrare ii Re e ii ministero negli aftari di suo particolare impegno. Comincio

egli a proteggere i suddetti coadiutori per cavarne moralita: poi vedendoli atti

promovere ii sistema Russo-scismatico, per renderli yieppiu efficaci fornir) ii piano

di spogliare ii metropolitano deli' autraita e rendite delia Metropolia e chiesa di

Wladimiria, per rivestirnc questi due suoi satelliti... Quindi anche lo schiamazzo

dei due coadjutori, che ora si vedono tolta di mano questa atnrninistrazione bri-

gata eon tanto artificio e dipendio, per cui si rendevano cotanto importa ti: gia

gridano alle violenze del metropolitano, rappresentando a questo ministero, che

1'anzidetto ha messo in prigione un officiale delia curia metropolitana. Convie-

ne pero prima appurare ii fatto, essendo costorro liberali di mensognee calumnie,

e verificato ii fatto vedere ii perche si e proceduto: II decreto spedito delsignor

abate Stefanini al metropolitano non e dubbio, ehe sia in forma autentica, eche

lo reintegri senza alcuna condizione alla sua giurisdizione. e pero se 1'officiale vi

ha resistito, ii metropolitano aveva tutto ii diritto di punirlo". Theiner, 1. c. str.

360; por. take w Encyklop. Orgelbranda artyku „Woodkowicz" p. Bartosze-

wicza Juliana.

2
) Przez to mniema kardyna sekretarz stanu, e uagodzi króla, który

si czu wyrokiem Propagandy obraony.
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do podpisania aktu rezygnacyi, co przecie w myli Stolicy

Apostolskiej nie byo. Metropolita od siebie równie przeciwko

temu w Rzymie przedstawienia czyni, ale Rzym wci przy

swojeni daniu obstawa. Koadyutorowie uwaali to danie
Rzymu, powtarzane wytrwale metropolicie, za inhibicy dla

niego i Leon Szeptycki jurysdykcy i prawo administracyi ma-

jtków metropolitalnych dalej sobie przywaszcza. A gdy i me-

tropolita, sdzc si w susznoci, take przy swem. prawie

si upiera, ksiy, koadyutorowi posusznych, przez kozaków

z beneficyów wypdza, a swoimi ksimi beneficya ich obsadza;

jake w takich stosunkach moga si wzmacnia Unia, z tylu

stron zagroona?!

Wreszcie uleg metropolita, po dwóch latach oporu, daniu
Stolicy Apostolskiej, przekonawszy si, e gdyby wojna jego

z koadyutorami duej potrwaa, za kilka lat laduby Unii

na Ukrainie nie byo. e gównie ten wzgld skoni go do

przyjcia twardego warunku podróy do Warszawy, dowodzi

list jego pisany do papiea dnia 4 marca 1772 r. Znajdujemy

tam bowiem ustp nastpujcy: „Satis superque sentio me iniu-

raturn, et clerum mihi concreditum magis in dies atque magis

oppressuni lugens intueor; proinde iam ad exhibedam Srmo. Po-

loniae Regi reverentiam alias mihi demandatam a Bne. Ya. me
oftero

- l
).

Owiadczajc Ojcu w. gotowo udania si do Warszawy,

aby tam wedle yczenia jego zoy królowi nalen rewerency

albo raczej podzikowa mu za rswrócon sobie jurysdykcy,

wyrazi jednak obaw, aby go tam nie przytrzymano i nie zmu-

szono do staej rezydencyi lub do podpisania jakiego niespra-

wiedliwego aktu i baga Stolic Apostolsk, aby go w tym
wypadku wzia w obron.

Nowy nuncyusz papieski Józef Garampi, który w cigu

r. 1772 zaj miejsce nieodaowanego nuncyusza Duriniego,

ma wielkiej energii i odwagi w obronie praw Kocioa, uspo-

koi go, e nie zezwoli, aby mu si jakakolwiek krzywda staa.

Przyjecha wic Woodkowicz do Warszawy w listopadzie.

Zwok w przyjedzie, obiecanym ju w marcu, usprawiedliwi

przed Stolic Apostolsk chorob, nie pozwalajc mu wybra

J
) Theiner, 1. c. str. 417.

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 11
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si pierwej w uciliw podró. Obawy Woodkowicza i nun-

cyusza Duriniego speniy si. Przybyemu do Warszawy przed-

oono tak zwane artykuy Ugody do podpisu. W tych ar-

tykuach przyznano Woodkowiczowi prawo dania od obu

koadyutorów: Szeptyckiego Leona i Modowskiego Antoniego

rachunków z administracyi dóbr metropolitalnych, przyznano

mu administracy majtku metropolii i dyecezyi wodzimierskiej,

ale zrzec si mia jurysdykcyi duchownej na Ukrainie i w wo-

jewództwie bracawskiem na rzecz koadyutora Szeptyckiego,

a w dyecezyi wodzimierskiej na rzecz koadyutora Modowskie-

go, zatrzymujc sobie tylko jurysdykcy duchown na Litwie i

wszystkie inne prawa, jakie mu jako metropolicie przysugiway.

Metropolita podpisa artykuy ugodowe (28 listopada), ale zaraz

potem aowa tego i pod dniem 2 grudnia 1772 r. domaga
si u kardynaa sekretarza stanu, aby mu bezwarunkowo ca
jurysdykcy oddano.

Sekretarz stanu nie uwzgldni ostatniego listu; przeciwnie

dekret Propagandy z dnia 27 lutego 1773 r. zatwierdzi ugod
warszawsk (z dnia 28 listopada 1772 r.). Kilka tygodni póniej

powtórzy to samo papie Klemens XIV (dnia 20 marca *).

Tak wic Modziejowski i partya dworska cho w czci
cel swój osignli.

Metropolita wróci z Warszawy na Ukrain i pilnowa gó-
wnie dóbr stoowych i dochodów z nich. Rzdy duchowne wy-

konywa dalej Szeptycki. Nie pozosta wprawdzie i metropolita

cakiem obojtnym, na spustoszenia, które Rosya w oczach jego

zrzdzaa w ukraiskiej czci dyecezyi metropolitalnej, ale

czynnie nie móg si bardzo miesza do rzdów duchownych

w tych stronach. Sa natomiast skargi na gwaty i wojsko ro-

syjskie, tak do delegacyi sejmowej (11 sierpnia 1773 2
),

jak do nuncyusza, znajdujc w jednem i drugiem miejscu po-

parcie. Modziejowski nie tyle powodowany gorliwoci religijn,

co interesem politycznym, korzysta z nadesanych sobie donie-

sie i dosy energicznie remonstrowa u ambasadora rosyjskie-

go Stackelberga przeciw nieustajcym, owszem wzmagajcym

) Thiiner, 1. c. str. 435 i Theinera: Dokumenta w dodatku do „Neueste

Zustande" i t. cl., od str. 200.

2
) Protokó czynnoci sejmu delegacyjnego, I, str. 211.
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si wci gwatom perejasawskiego wadyki i wojsk rosyjskich

na Ukrainie. Take i nuncyusz papieski wysa noty dyploma-

tyczne do dworu wiedeskiego za uciemionym Kocioem
unickim. Rosya obiecywaa satysfakcy, lecz z daniem jej z dnia

na dzie si ocigaa.

Nuncyusz chwyci si prócz tego innego rodka, aby rato-

wa upadajc na Ukrainie cerkiew unick. Nie widzc w ko-

adyutorze Szeptyckim dostatecznej gorliwoci, wysa na Ukrai-

n w kocu r. 1773 biskupa Ryo z Chemu, znanego nam ju
z lat dawniejszych misyonarza ukraiskiego, w charakterze wi-

zytatora apostolskiego, aby sabych i chwiejnych w przywiza-

niu do Unii umacnia, duchowiestwo i lud prosty przed za-

sadzkami dyzunii przestrzega, uwiedzionych—na ono Unii na-

wraca. Modziejowski chcia temu przeszkodzi i kaza Ryle za-

przesta wizytacyi, upatrujc w niej wkraczanie w jurysdykcy
koadyutora; lecz zakaz jego nie powstrzyma Ryy. Ryo wizy-

towa dalej cerkwie ukraiskie, o ile na to okupacya wojsk ro-

syjskich pozwalaa. Zdaje si, e wizyta gorliwego biskupa, za-

chcanego do wytrwaoci przez nuncyusza, nie bya bezowoc-

n, bo po niejakim czasie i komendant wojska rosyjskiego, za-

ogujcego na Ukrainie dla wrzekomej obrony dyzunitów, bar-

dzo niechtnem okiem na ni patrza, wojsku swojemu kady
krok biskupa ledzi przykaza i wreszcie dnia 17 kwietnia 1774

roku, gdy si Ryo znajdowa w gocinie w Karmelitaskim

klasztorze w Berdyczowie, przez 40 kozaków7 aresztowa go i

w wizieniu osadzi, pod pozorem, e wizytujc dyecezy, prze-

ladowa dyzunitów. Gdy dnia 3 maja pierwsza wiadomo o are-

sztowaniu biskupa dosza do nuncyusza, uczyni tene natych-

miast potrzebne kroki tak w ministeryum polskiem, jak u dwo-

ru niemieckiego, w którego w granicach po pierwszym rozbio-

rze Polski pewna cz dyecezyi Ryy si znajdowaa, o jego,

uwolnienie. Wizienie jednak przecigo si jeszcze czas niejaki,

gdy genera rosyjski Szyrko czyni rozmaite zarzuty biskupo-

wi, których nico trzeba byo pierwej w}'kaza. Nuncyusz pod-

j si tego i nie trudno mu to byo, poniewa biskup utrzy-

mywa dzienniczek podczas swej pasterskiej wizyty i co kilka

dni nuncyuszowi go posya. Zna wic nuncyusz nieomal ka-
dy waniejszy krok jego na wizytacyi. Mimo to wszystko, gdy-

by Ryo nie by poddanym austryackim z tytuu jednej czci
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swej dyecezyi, byby prawdopodobnie nie uszed wygnania na

Sybery.

W tym samym czasie, kiedy Rosyanie Ry wizili, przy-

pomnia sobie znowu kanclerz Modziejowski metropolit i, po-

woujc si na ugod przez niego w Warszawie w r. 1772 pod-

pisan, da jego wyjazdu z Ukrainy do litewskiej czci dye-

cezyi metropolitalnej, aby mu odj okazy wtrcania si do

rzdów koadyutorów. Metropolita jednak obstajc przy swojem

prawie pozosta do koca ycia t. j. do r. 1778 na Ukrainie 1
).

7. Zabiegi rosyjskie na Ukrainie przerway si dopiero

z ukoczeniem sejmu delegae3'jnego r. 1775, który zatwierdzi

pierwszy rozbiór Polski i uczyni zmiany w traktacie zr. 1768,

tyczcym si dyzunitów, wskazane przez nas ju wyej. Z uko-
czeniem sejmu ustpio bowiem take wojsko rosyjskie z granic

Rzeczypospolitej

.

Spis urzdowy cerkwi unickich i dyzunickich na Ukrainie

i w Bracawskiem, sporzdzony na rozkaz metropolity Smogo-

rzewskiego, nastpcy Leona Szeptyckiego w r. 1783, a który si

znajduje w archiwum ksit Czartoryskich dowodzi, e po r.

1775 nastpi wreszcie wymiar sprawiedliwoci, i e gnbiony

ze wszech stron Woodkowicz doczeka si przy schyku ycia

zwrotu wikszej czci cerkwi w pierwszych latach jego rzdów
metropolitalnych przez prawosawie zagarnitych 2

). Wedug
wykazu urzdowego, o którym wyej wspomnielimy, liczono

w r. 1783 na Podlesiu ukraiskiem i w bracawskiem 1746

cerkwi unickich, a dyzunickich tylko ju 186, podczas gdy na

pocztku r. 1775, posiadali dyzunici w tych stronach niepraw-

nie wydartych cerkwi 1300. Wielkie przeszkody stawia metro-

politom unickim w nawracaniu zbkanych owieczek ksi Ksa-

wery Lubomirski, który obszerne na Ukrainie posiada woci

l

) Archiwum ksit Czartoryskich „Eglise" tom 1. nr. dok. 4(3.

-) Woodkowicz umar jako 81-letni starzec dnia 2 lutego 1778 r. w Hu-
maniu, czy te w Kupieczowie pod Wodzimierzem, a pochowany jest w katedrze

Wodzimierskiej (Stebeski, Chronologia str. 289, wydanie drugie). Po nim obj
stolic metropolitaln koadyutor jego Leon Szeptycki, biskup lwowski, ale ten

ju r. 1779 dnia 24 maja w Radomylu rozsta si z tym wiatem po 15 miesi-

cach rzdów metropoli. (Stebeski, Przydatek do Chronologii, str. 153 i Julian

Bartoszewicz w artyk. sub voce „Szeptycki" w Encyklopedyi powszechnej Orgel-

branda) .
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i dyzunickiego biskupa perejasawskiego intrygom w dobrach

swoich otwarcie sprzyja, wydajc ordynanse na odbieranie Uni-

tom cerkwi *), za pienidze sprzedajc prezenty na unickie cer-

kwie zamoniejszym apostatom i prawosawnym, zwoujc dyz-

unitów w dobrach swoich dla obmylania i wytaczania skarg

na Unitów, oskarajc Unitów, osobliwie metropolit Smogorzew-

skiego na dworze petersburskim i przed wadyk perejasawskim,

mszczc si na Unitach, którzy u swych biskupów przeciw jego

uciskowi opieki szukali, wreszcie podsuwajc Rosyi projekt, aby

osobnego dyzunickiego wadyk dla dyzunitów polskich na Li-

twie i Ukrainie zamieszkaych, w Rzeczypospolitej ustanowia.

Smogorzewski widzia si w kocu zmuszony wytoczy ksiciu

proces przed trybunaem lubelskim, który si skoczy wyro-

kiem zmuszajcym go do zwrotu cerkwi Unitom wydartych.

Szczegóy powysze znane nam s z „informacyi",
któr d. 30 grudnia 1782 r. metropolita Smogorzewski posa
królowi o stanie Unii na Ukrainie. Mówic o swojem postpowa-

niu wzgldem zbkanych, pisa: „gdy metropolita przyjmuje

zbkane owieczki, to zawsze takie, które za wiadectwem dzie-

dzicznych panów lub rzdców dobrowolnie i bez gwatu do ow-

czarni katolickiej powracaj" x
).

Ciekawy take i bardzo pouczajcy jest kocowy ustp

tej informacyi, który dosownie przytaczamy ze wszystkie-

mi wadami izyka i stylu metropolity: „Niemylnie Najjan. Pa-

nu doniesiono wieckiego duchowiestwa Unitów szczególnie na

Ukrainie prostot i zdzierstwo, ale i to donie naleao,

e trudno uczeszych skoni do stanu takiego, w którym „trze-

ba samemu rol wyrabia, do arendy ydowskiej i do inwenta-

rzowych ciarów nalee, kawaka ziemi pewnym nie by, za

pilnowanie i pomnoenie kocielnej jednoci nawet od katolickich

dworów 2
) ucisk ponosi, ba i od ydów utrapienia cierpie 3

).

l
) W r. 1782 odebra ksi Unitom nastpujce, o ile nam wiadomo cer-

kwie, by je odda dyzunickim popom, po czci nawet takim, którzy rce

swoje w rzezi hajdamackiej krwi splamilii: w Ositniaczce, Boltyszce. Balandy-

nie, Wlodziance, Tarasówce, Kirylówee, Luzowatce i Wizówku; por. Arch. ksi-

t Czartoryskich <;. 739,

„Miscellanea ecclesiastica" tom VI, str, 347— 'li>\.

.Ma pewno gównie na myli ksicia Ksawerego Lubomirskiego.

tych utrapieniach od ydów arendarzy pochodzcych na innem miej-

scu mówilimy.
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Winiene temu pasterz (biskup), e kolatorowie uczeszych mu
nie prezentuj kandydatów, ani takich do mizeryi i biedy na-

mówi nie mog, powierzonemi za blankietami na
prezenty plus offerentibus ofiarowane uczeszych i w kato-

lictwie bezpieczniej szych omijaj?" J
).

„Taka wic prostota koniecznie trwa musi, dopóki stan

parochów przez wyznaczenie przyzwoitego cerkwiom posagu,

równie i przez ubezpieczenie obfitej kapanom wol-
noci 2

)
polepszony nie zostanie. Wszak który kolator przez me-

tropolit w tem przekonany oboje polepszy, ju zdatniejszego

szuka i ma parocha. Wszystkich za o to prosi, ile w Polsce,

nie jest pasterza (biskupa) a jeszcze ruskiego monoci, chyba-

by Rzeczpospolita swojem prawodawstwem moga krajowi prze-

pisa congruam ecclesiae dotem. Z tem wszystkiem, co dla po-

prawy duchowiestwa i polepszenia jego losu moe pomyli
metropolita, czyni to niezmylon chci. Ju dekanaty nazbyt

rozlege i przeto dla pilnowania wntrznego w nich porzdku

arcytrudne, do czterdziestu tylko cerkwi w kadym ograniczy,

a tak nowych 12 dekanatów utworzy i lepsz dogldania zrcz-

no zabezpieczy. Ma przytem z aski Apostolskiej szeciu

w Wilnie, a z oficyalskiej swego Prymowicza fundacyi dwóch

alumnów we Lwowie mie bdzie, z gorliwej tego oficyaa fun-

dacyi, sejmem dozwolonej w ytomierzu seminarzysk misy.

Lecz dla prdszego teje rozpoczcia pragnby pojezuicki koció
z rezydency tame zakupi. W swoim Radomylu z akcyden-

sów nadwornym kancelaryom zwyczajnych a od r. 1781 dnia 30

marca do 8 Septembra 1782 r., wynoszcych sum 22,497 zp.

obmyli dyecezyalne seminaryum i z katedralnej kon-

trybucyi (cathedraticum) do 20,000 zp. rocznie wynoszcej, pro-

stakom za, wieniakom i mieszczanom wstpu do stanu ducho-

wnego wzbrania 3
).
u

*) Chce powiedzie, e nawet na te liche beneficya, dla których biedy wy-

ksztacensi do stanu duchownego si nie kwapi, sprzedaj patronowie prezenty

plus offerentibus z pominiciem godniejszych kandydatów.

2) Porównaj o tym przedmiocie rozdzia dziewity tej ksiki.

3
)
Ostatnie rozporzdzenie miao niezawodnie na celu zyskanie duchowie-

stwa owieceszego, biorc je z drobnej szlachty, która wicej o wyksztacenie

dzieci dbaa, anieli lud wiejski i mieszczanie, zwaszcza na Ukrainie. Powtóre

chciao ono zyska klas ludzi tradycyjnie wicej do Kocioa przywizanych,
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Wreszcie koczc swój list, prosi króla, aby reszt bisku-

pów ruskich „upomnia do zakadania seminaryów d y e-

cezyalnyci, bez których powiada, nic si nie zrobi" l
).

Przytoczylimy tak dugi ustp z tej niesychanie wanej
informacyi, poniewa ona nam nietylko ukazuje gorliwe za-

chody metropolity okoo podwignicia podupadej owczarni i

chlubnie wiadczy o jego bystroci w odgadywaniu rodków, ja-

kich uy naleao, chcc w tych stronach i w ogóle na Rusi

Uni podnie, ale zarazem odsania wewntrzne, w samej cer-

kwi unickiej lece trudnoci: ciemnot duchowiestwa unickie-

go, zbyt wielk rozlego dekanatów i nieprzychylno niektó-

rych polskich panów dla Unii, z którymi uporn walk na ka-
dym kroku trzeba byostacza, a to wszystko wicej jeszcze wstrzy-

mywao rozwój Unii, anieli trudnoci i przeladowania ze-

wntrzne ze strony rosyjskiej. To za, co metropolita o swoich

pracach i zabiegach do króla pisa, nie byo czcz przechwak,

na prawdzie nie opart. Liczne korespondencye, które w intere-

sie powierzonej sobie owczarni prowadzi i referaty, które z ró-

nych stron od dziekanów i starostów odbiera, a które wasne-

mi czytalimy oczami w archiwum ksit Czartoryskich, naj-

zupeniej potwierdzaj wiadectwo, jakie sobie w licie do króla

dawa. Na jego wasne danie donoszono mu, gdzie jaki wa-
ciciel majtku ziemskiego, starosta lub komisarz dóbr sprawie

unickiej sprzyja, a gdzie jej by nieprzychylny, gdzie cerkwie

unickie zabierano i dyzunitom sprzedawano, gdzie duchowie-

stwo i lud wiernie przy Unii stali, aeby zdoa na czas nie-

bezpieczestwo odwróci, stojcych na pochyoci od upadku po-

wstrzyma, a gorliwych pochwali i do wytrwaoci zachci.

Z grona duchowiestwa najwierniej spenia te yczenia metro-

polity ks. Surzycki, dziekan zwinogrodzki, w którego dekanacie

ks. Lubomirski mia swoje posiadoci ukraiskie, a ze wieckich

kasztelan zawichostski, Karwicki, który metropolit uspakaja,

e w kasztelanii jego niema dyzunitów, e do dóbr swoich nie

anieli wiejska ukraiska ludno, która w ostatnich czasach bardzo si bya
oswoia z dyzuni.

') Informacya powysza znajduje si w Archiwum Czartoryskich pod Nr.

G. 739. Miscellanea Ecclesiastica tom VI str. 312 nast. i nosi napis: Informacya

dla Naj. Pana r. 1783 d. 30 grudnia od metropolity podana o apostatach i ks.

Lubomirskim.
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dopuszcza apostatów, a tych, którzy niektóre cerkwie unickie

w czasie buntu hajdamaków opanowali, z cerkwi wypdzi i

Unitom je zwróci, dlatego, e wszystkie fundowane byy z prze-

znaczeniem dla Unii. Z tych referatów dowiadujemy si, e pod-

czas gdy duchowiestwo w Kaniowszczynie licznych wród sie-

bie miao apostatów i lud tej ziemi lgn do Kijowa, uczsz-

czajc tumnie na tamtejsze okazae naboe-twa, duchowie-

stwo w korsuszczynie odznaczao si staem do Unii

przywizaniem.

Tak wic opowiedziany dopiero co epizod Unii, o ile si

rozpocz wród smutnych warunków i niepomylnych na przy-

szo widoków, o tyle nadspodziewanie szczliwie si zakoczy
i ze wzgldu na zwierzchnika, który na czele Kocioa unickiego

przy kocu stan i ze wzgldu na powetowanie strat
;
jakie

Unia w pierwszej czci tego peryodu poniosa J
).

') Prócz przytoczonych w cigu opowiadania róde korzystalimy jeszcze

do powyszego ustpu z ,,Miscellanea Eccl." I. c. str. 337, 341, 386 i 391; „E-

glise», tom I, nr. dok. 2: „Nota eorum qua in dioecesi Vladimiriensi ernendan-

da veniunt"; jest to rnemorya przez Leona Szeptyckiego jako koadyutora Wood-
kowicza w r. 1772 lub 1773 dla Propagandy wypracowany w duchu stronni-

czym; dalej w tym samym tomie nr. dok. 30, 31,. 46, 65, 72, 92 i Jul. Barto-

szewicza art. sub. ,,Felicyan Wolodkowicz" w Encykl. powszechn. Orgelbranda.



ROZDZIA VII.

Unia na Biaej Rusi po pierwszym rozbiorze

Polski a do rozbioru trzeciego.

1. Suszne obawy Unitów biaoruskich o los ich cerkwi. — 2. Agitacye wadyki

mohilowakiego, Jerzego Koniskiego i jego kleru.— 3. Postawa arcybiskupa poo-

ckiego Jazona Smogorzewskiego wobec tych agitacyi. — 4. Osierocenie dyecezyi

polockicj. skutkiem wyniesienia Smogorzewskiego do godnoci metropolity i naj-

oplakaszy stan dyecezyi.— 5. Apostazye duchowiestwa i ludu pod presy apo-

stoów dyzunickich w czasie tego osierocenia.— 6. Odstpstwa Unitów do obrzd-

ku aciskiego i stosunek do tych odstpstw Sie-trzecawicza biskupa aciskie-

go mohilowskiego.— 7. Skoczenie sieroctwa dyecezyi przez nominacy arcybis-

kupa Lisowskiego i zwolnienie ucisku Unii.

W:1. \j\j skutek pierwszego rozbioru Polski, dostaa si Rosyi

Biaa Ru, a z ni arcybiskupstwo poockie,
którego obwód wanie ta cz Rusi stanowia. Caa ludno
tej ziemi, z wyjtkiem kilka, a najwyej kilkunastu tysicy osób

wyznajcych dyzuni i podlegych jurysdykcyi mohilowskiego

wadyki Koniskiego, bya katolick i naleaa ju to do obrzd-

ku aciskiego, ju do obrzdku ruskiego. W traktacie rozbioro-

wym, zawartym z Rzeczpospolit w Warszawie dnia 18 wrze-

nia 1773 r.
;
zobowiza si wprawdzie rzd rosyjski zachowa

Kocioowi katolickiemu w zabranych prowincyach wszystkie

pod berem polskiem przysugujce mu prawa i przywileje w so-

wach: „Katolicy rzymscy utriusue ritus bd uywali w pro-

wincyach ustpionych niniejszym traktatem wszystkich swych
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posiadoci i wasnoci, co si rzeczy wieckich tyczy, a pod wzgl-
dem religii zostawieni bd zupenie in statu quo, to jest wtem sa-

mem wolnem wykonywaniu ich obrzdku i zwyczajów z wszyst-

kimi tymi kocioami i dobrami duchownemi, które posiadali

w chwili przejcia pod panowanie Jej Cesarskiej Moci w mie-

sicu wrzeniu 1772 roku; a Jej Cesarska Mo i Jej nastpcy

nie uyj nigdy wadzy monarszej na szkod tego status quo

religii rzymsko-katolickiej w wyej wspomnianych krajach", ale

jake byo liczy na spenienie tej obietnicy, zwaszcza o ile

ona odnosia si do Unii? Nie umiaa Rosya znie Unii poza

granicami pastwa swego, tpia j wszelkimi moliwymi spo-

sobami w kraju ociennym i niepodlegym, a byaby teraz mia-

a by wzgldniejsz dla niej u siebie? Przecie w tym sa-

mym czasie, kiedy Katarzyna podpisywaa traktat podziaowy

wojska i wysacy jej, popi w najlepsze gnbili Unitów ukrai-

skich, zamieszkaych wzdu Dniepru, tak e ministeryum pol-

skie uwiadomione o tych gwatach, nie otrzymujc na ponowne

przedstawienia swoje adnej od dworu petersburskiego satysfak-

cyi, ju chciao zerwa ukady toczce si od roku 1773, i trak-

tat uniewani.
Rozesza si te zaraz po okupacyi Biaej Rusi wie, e

Katarzyna nie myli bynajmniej Unitów w kraju swoim cierpie,

uwaajc ich za zbkane owieczki, oderwane od cerkwi prawo-

sawnej przemoc i intryg polsk, i e im tylko zostawi wy-

bór albo powrotu do prawosawia albo przejcia do obrzdku a-

ciskiego x
).

Pierwszy te akt publiczny do nowych poddanych, wydany

jeszcze przed zawarciem traktatu podziaowego z Rzeczpospo-

lit, bo w grudniu r. 1772, stoi w widocznej sprzecznoci z tym
traktatem, nie zapowiada im bynajmniej tej wolnoci religijnej,

jak pod berem Rzeczypospolitej mieli i kae im si najgorszych

lka rzeczy. Grozi bowiem katolikom najsurowszemi karami, gdy-

by si powayli pod jakimkolwiek pozorem czy to publicznie, czy

prywatnie przyjmowa prawosawnych na ono swego Kocioa i

owiadcza, e gubernatorowie prowincyi w potrzebn do ukarania

winnych opatrzeni s wadz. Powtóre zostawiajc Unitom i acin-

*) La Cour de Russie ne veut pas, dit-on, souffrir dans ses nouveaux elats

ceux qu'on appelle unis, et pretend sans tergiverser, qu'ils retournent a 1'eglise

catholiue romaine ou ii 1'eglise grecque russe, qui est leur mer. Journal histo-

rique. Dec. 1779. tom. IV, p. 506.
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nikomnibyto wolno religijn, zabrania im spenia i publikowa ja-

kiekolwiek rozporzdzenia Stolicy Apostolskiej, dopókiby bulla,

breve lub encylika papieska, rozporzdzenie takie zawierajca,

nie byy poprzednio gubernatorowi przedoone a przez ministe-

ryum zatwierdzone *). Ukaz ten zepchn na samym wstpie za-

boru Uni i Koció aciski ze stanowiska religii panujcej na

stanowisko religii cierpianej.

Gwatów wyranych strzeg si jednak rzd rosyjski w pierw-

szych latach po okupacyi i zdaje si, e sobie nie yczy, aby

wadyka mohilowski na swoj rk je popenia. Pierwszy gu-

bernator Biaej Rusi, jenera Kreczetnikow, który sta na jej

czele do roku 1775, okazywa nawet pewn wzgldno i wy-

rozumiao acinnikom i Unitom, i nalega tylko na to, aby du-

chowiestwo, a mianowicie arcybiskup poocki zoy Cesarzo-

wej jak najprdzej przysig wiernoci i aby w wszystkich ko-

cioach w publicznych modlitwach wspominano imi Impera-

torowej. Nie atwo przyszo arcybiskupowi przedzierzgn si odra-

zu w wiernego poddanego Cesarzowej. By on gorcym patryot

polskim, w bliskich z królem Stanisawem zostawa stosunkach,

utrzymywa z nim po zaborze yw kor6spondency, i o wszyst-

kich swoich troskach pasterskich go uwiadamia. Przecie wzgld
na dobro cerkwi przemóg idan przysig wiernoci w katedrze

poockiej wraz z duchowiestwem poockiem zoy. Wicej

jeszcze kosztowao go oddanie osobistego hodu Katarzynie w Pe-

tersburgu; musia jednak usilnym naleganiom Kreczetnikowa

1
)

,,Vicissitudes de 1'eglise catholiue des deux rites en Pologne et Russie",

tom II, pieces justif. Paris 1843, p. 114— 117:

VII. Provineiis Plescoviensi et Mohiloviensi reguudis praefecti accuratam

attentionem habento: ne Catholici et Uniti Episcopi, canonici, saeculares presby-

teri et omnis nominis eorura ecclesiastici ullo modo audeant sub ullo praetex u

vel secreto vel publice vere gloriosos nostrae graecae coofessionis ad aliam reli-

gionem inclinare vel convertere; quod generalis regundis provinciis praefectus...

publicato, cum comminatione pro tali transgressione poenae ad normam legum

iriHigendae".

IX-.. Itaque si a Papa directe vel mediate per Congregationem vel aliam

catholicam spiritualem jurisdictionem missa luerit qualiscunque spiritualis po-

teatatis bulla «ive aliud quoddam mandalum,... tales pontificiae bullae et man
data ad generaem praefectum regundae Albae Russiae propter expositionem JSo-

bis ipsis prius remittuntur, et permissio denunciadorum eorum populo a Nobis

expectatur . (Manifeste Imperial sur la jurisdiction des eveches de la Rusie Blan-

che, 14 Dec. 17721.
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ustpi, i dnia 21 padziernika razem z deputacy szlachty bia-

oruskiej w t podró si wybra. Kopotu take niemaego na-

bawiaa go w Petersburgu uoona, a przez onierzy i ydów
w najwikszym popiechu po wszystkich parafiach w pierwszych

dniach po zaborze rozwoona formua modlitwy kocielnej, która

we wszystkich cerkwiach po naboestwie w niedziel odmawia-

n by miaa. Formua ta bowiem nietylko Imperatorow i dwór

cesarski wymieniaa, lecz nadto Synod prawosawny petersbur-

ski, i za niego jako za najwysz wadz duchown nakazywaa
si modli. Nie chcc si poda w podejrzenie odstpstwa, nie

móg arcybiskup adn miar na odmawianie takiej modlitwy

w cerkwiach unickich si zgodzi. Zaprotestowa te przeciw

niej u jeneraa Kreczetnikowa, który zrozumiawszy suszno
protestu, zezwoli na inn formu przez arcybiskupa napisan,

a wic i na to, e imi papiea zajo w niej miejsce Synodu.

Lecz im dalej, tern jawniej wystpowaa Rosya z nieprzyjazny-

mi dla Unii zamiarami i coraz mniej oszczdzaa jej wyznaw-

ców. Listy arcybiskupa do króla mog suy za miar tego

stopniowo coraz wyraniej objawiajcego si usposobienia rzdu
rosyjskiego wzgldem cerkwi unickiej. W pierwszych pocztkach

wyraa arcybiskup jedynie nieufno do Rosyi, czy dotrzyma

Kocioowi swych zobowiza. W roku 1775 pisze do króla, e
tylko „dla pilnowania wiary" zostaje pod rzdem rosyjskim.

W roku 1777, ju mówi „o uciemionej przez wicegubernatora

cerkwi" i spraw jej gorco królowi poleca, a o sobie dodaje, e,

„choby na kopist poszedby z Poocka do króla, byleby dye-

cezya w dobre po nim dostaa si rce". Wreszcie w roku 1780

pisze, e mu „zwolna ca biaorusk owczarni od Unii od-

rywaj."

2. Mimo umiarkowania rzdu w pierwszych po ukupacyi

latach nie trzeba sdzi, e Unici z pocztku adnego nie do-

znawali od Rosyi ucisku religijnego. Wszystkie starania wa-
dyków mohilowskich, o ile nam s znane, przez cay XVIII wiek,

z maym wyjtkiem, nie tyle s zwrócone ku wewntrznemu
podniesieniu wasnej cerkwi, przez szerzenie owiaty midzy du-

chowiestwem, przez wzmacnianie strasznie podupadej w onie

tego duchowiestwa karnoci, przez uobyczajenie ludu na pó
dzikiego, ile raczej ku szkodzeniu Unii, odrywaniu od niej co-

raz nowych czonków podstpem lub przemoc, i ku zaborowi

cerkwi unickich.
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Jak czynny w tym wzgldzie na stolicy niohilowskiej jeszcze

pod berem polskiem by wadyka Jerzy Koniski, mielimy spo-

sobno ju wyej pozna. Ten fanatyczny wróg Unii dzier}'

dalej dyzunick stolic biskupi w Mohilowie, po pierwszym Pol-

ski zaborze. Czy mona przypuci, e teraz, gdy opady pta,

które go dawniej krpoway, gdy zniky wzgldy, z którymi si

za rzdów polskich liczy musia, chociaby tylko dla unikni-

cia osobistych nieprzyjemnoci, bdzie pobaliwszym dla Unii,

dla jej wyznawców i cerkwi, mimo, e mu w pierwsym mo-

mencie po dokonanym zaborze dano wskazówk z góry, aby

gorliwo swoj na czas jaki powciga? Z listu jego, dnia 20

maja r. 1773 pisanego z Petersburga do swego namiestnika,

Wiktora Sadkowskiego w Mohilowie, pokazuje si, e z poczt-

ku zakazano mu Unitów do przawosawia przeciga. Mimo to

w tym samym licie pod pozorem, jakoby arcybiskup poocki

nie by przeciwny nawracaniu do prawosawia, zostawia w tej

mierze wolno ksiom swoim po parafiach. Dopiero gdy rz-

dowi rosyjskiemu niedogodn si okazaa taka gorliwo, po-

niewa traktat podziaowy do owej chwili jeszcze nie by pod-

pisany, i gdy tene rzd nie chcia przy ratyfikacyi traktatu

niepotrzebnych przymnaa sobie trudnoci, przez dochodzce do

Polski wieci o gwaceniu swobody religijnej na Biaej Rusi,

kaza Koniski powstrzyma na moment formalne przyjmo-
wanie Unitów na ono prawosawia i ogranicza si tym-

czasowo do zachcania ich do zgaszania si do gu-

bernatora mohilowskiego lub do starostów i posesorów prawo-

sawnego wyznania z prob o przyjcie na ono prawosawia.

Instrukcya w tym przedmiocie posana Sadkowskiemu d. 6 gru-

dnia 1773 r. przez Koniskiego, przebywajcego wówczas w Pe-

tersburgu, zbyt jest wan, abymy jej nie mieli dosownie

przytoczy. Oto jej brzmienie:

„Chocia z prob za dajcymi przyczy si do naszej

w. cerkwi ka (w Petersburgu) jeszcze zaczeka, póki wia-

dome negocyacye (na sejmie ekstraordynaryjnym warszawskim

od r. 1773 — 75 toczce si) niedopenia si, jednak byoby po-

yteczniej, aby ci dajcy zczenia si podawali swoje proby

j. p. gubernatorowi mohilowskiemu, a do tego ci, którzy w sta-

rostwach mieszkaj i te starostwa ju oddane rosyjskim poseso-

rom, jako to i samemu gubernatorowi naszemu hrabi Czer-

niszewowi Czeczerskie, niechby podawali swe proby posesorom
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lub ich ekonomom (jeeli tylko s jednej z nami konfesyi),

w suplikach za pisa:

a) e ojcowie i pradziadowie ich byli dawniej prawosaw-

nej grecko - rosyjskiej konfesyi i zostawali w dyecezyi mohi-

lowskiej;

b) e gwatownie do Unii oderwani, a kiedy wiedz, przez

kogo i kiedy? nie opuci tego;

c) e oni i do Unii przeniesieni zawsze w sercu wiar
greko - rosyjsk utrzymywali i wielokrotnie skrytym sposobem

uciekali si do cerkiew w prawosawnoci pozostaych;

d) e teraz daj przyczy si i dlatego prosz o po-

zwolenie by po dawnemu w mohilowskiej prawosawnej dye-

cezyi;

e) e prosz, aby to danie przeoone byo j. o. guberna-

torowi biaoruskiemu.

Takie ich doniesienia mog interesowi nie mae uczyni

przypieszenie" 1
).

Instrukcya Koniskiego mówi o zgaszajcych si do

prawosawia. Kto zna urzdowy jzyk, ten wie co znaczy ten

wyraz.

Wic i ci dobrowolnie zgaszajcy si na Biaej Rusi, o któ-

rych Koniski pisze, nie inaczej zgaszali si do odstpstwa swej

cerkwi, jak albo pod naciskiem popów, wysaców Koniskiego

i Sadkowskiego, wypróbowanych w tego rodzaju nawracaniu

ju przed zaborem Biaej Rusi, albo pod groz starostów rosyj-

skich i prawosawnych wacicieli majtków ziemskich, Rosyan

rodem, a wieo w zabranych prowincyach osiadych. Rzd móg
przeto chwilowo sta na uboczu, i bezporednio nie miesza si

do nawracania Unitów, wiedzc, e za niego inni niemniej gor-

liwie to dzieo spenia bd umieli.

Propaganda sza w ten sposób pomylnie, gdy wedug
urzdowej tabeli konsystorza poockiego byo w dyecezyi pooc-

kiej, pomijajc cz oneje pod rzdem polskim pozosta, do

koca roku 1774 cerkwi parafialnych od Unii do prawosawia

oderwanych 433; osób dorosych, nie liczc dzieci, 688. Prócz

tego jeszcze odeszo w tym samym czasie do obrzdku aci-
skiego, z obawy przed dyzuni 486 osób dorosych. Nawet

w polskiej czci dyecezyi nie oszczdzano Unitów, bo

*) Anneksa do Relacji, str. 14 i 15.
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równoczenie stracili tam Unici 13 osób do dyzunii, 345 do ob-

rzdku aciskiego, a 165 cerkwi 1
).

Z tego mona wzi miar, ile Koció unicki w nastp-

nych latach straci, gdy rzd rosyjski jawniej popiera zacz
apostatów do prawosawia wród ludnoci unickiej Biaej Rusi.

Niestety wykazy statystyczne nie dopisuj nam w póniejszym

czasie. Nie zdarzyo nam si przynajmniej spotka z nimi w a-
dnem archiwum.

Szczciem wielkiem i prawdziwie opatrznem zrzdze-

niem Boem byo, e Koció unicki w chwili pierwszego roz-

bioru polski i w pierwszych latach po zaborze Biaej Rusi mia
na stolicy poockiej prawdziwie znakomitego biskupa: wiatego,

uzdolnionego, wyksztaconego gruntownie w teologicznej wie-

dzy w Rzymie w kolegium, greckiem, przywizanego ca-

dusz do swej cerkwi i dbaego o jej powodzenie i dobro.

By nim Jazon Junosza Smogorzewski, który z koadyatora ar-

cybiskupstwa poockiego, po mierci arcybiskupa Floryana Hre-

bnickiego w r. 1762, na stolicy poockiej zasiad. Ju wyej, przy

innej sposobnoci powiedzielimy, jak wysoce ceni go nuncyusz

papieski Visconti. Kiedy w r. 1766 posya do Rzymu relacy

o biskupach ruskich, da mu wiadectwo, e przed innymi owe-

go czasu biskupami ruskimi odznacza si bystroci umysu,

staoci charakteru i ogólnem w kraju powaaniem 2
). Mniej

podchlebnie sdzi go przez czas pewien drugi nastpca Viscon-

ti'ego, nuncyusz Garampi, który w pierwszej chwili po zaborze

Biaej Rusi przez Katarz}Tn, lka si, czy Smogorzewski wobec

') Archiwum ksit Czartoryskich, tom 707. „Korespondencja króla ze

Mn .-orzewskim" str. 526. — Na pojedyncze gubernie i prowineye rozkada si

liczba cerkwi od Unii oderwanych i apostatów, jak nastpuje:

prowineye: Cerkwie oderwane: do obrzdku aciskiego: do dyzunii odcignici:

mczyzn niewiast mczyzn nieuiast

Polocka 70 45 — 9 94 — 52

Witeb,ka 85 — 31 -- 21 7—8Gubernia

Pskowska

< iubernia

Mohilowska

Dwiska 4 — — — — — — —
Orsza,ka 170 — 213 — 153 221 — 225

Mcislawska 103 2 2—2 5—6
Rohaczewska 1 -- — — — — — —

Razem. . 433 — 291 — 195 327 — 361

w Polskiej czci. . 165 — 156 — 189 1 — 12

2
) Thciner, Monumenta Poloniae, tom IV, p. II, str. 95.
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presyi rosyjskiej wytrwa i Kocioa nie zdradzi. Ale pocztkow
nieufno Garampi'ego nie trudno sobie wytumaczy. Grarampi,

po odwoaniu DurinTego z nuncyatury warszawskiej, wieo
przybywszy (w maju 1772 r.) do Polski, nie mia dosy sposobno-

ci pozna bliej Smogorzewskiego. Widzia go natomiast midzy
stronnikami i owszem midzy ulubiecami Stanisawa Augusta

i dworu jego, a to w ówczesnych stosunkach wystarczajcem
byo, by nie mie zbyt pochlebnego wyobraenia o biskupie, jeli

go si skdind z korzystniejszej strony nie znao. Smogorzew-

skiego przecie, gdy si dowiedzia o opinii nowego nuncyusza

o sobie, zmartwia niezmiernie i oburzaa ta wiadomo. Jedne-

mu i drugiemu uczuciu da wyraz w licie do króla pod dniem

19 wrzenia 1772 r., nazywajc nuncyusza w pierwszem uniesie-

niu draganem i proszc króla, aby wszystkich znajomych za-

pewnia: e Kocioowi pozostanie wiernym i Unii
za adn cen nie odstpi. Tej obietnicy nie sprzenie-

wierzy si te, cho mu na cikich nie zbywao pokusach, od-

wodzcych go od Unii. Krótko po zaborze ofiarowa mu dygni-

tarz pewien (Mienszykow?) 50,000 rubli, gdyby do prawosawia

przeszed. Arcybiskup z oburzeniem pokus od siebie odepchn,
a donoszc o tern póniej królowi dodaje: „teraz ten sam pan

nie dajc jednej kopiejki odrywa j)owoli ca biaorusk owczar-

ni od Unii".

Zadanie arcybiskupa pod nowym, a Unii tak wrogim i na

jej zagad wyranie godzcym rzdem, byo tern trudniejsze, e
ogó duchowiestwa parafialnego niewiele by wart, e ducho-

wiestwo to ciemne, w wielkiej czci gotowe byo dla korzyci

doczesnych lub dla uniknicia dokuczliwoci popów prawosaw-

nych, urgajcych Unii i wyznawcom jej odgraajcych si, cer-

kwi swej odstpi. Ogólne byo mniemanie, e gdyby miejsce Smo-

gorzewskiego inny, saby biskup by zajmowa, lub gdyby Smo-
gorzewski zaraz po zaborze Biaej Rusi przez Rosy z Poocka
by ustpi, aby w Polsce na innej stolicy biskupiej spokojny

wie ywot, znaczna cz duchowiestwa byaby posza na lep

dyzunii.

Znajc dobrze niedostatki i usposobienie duchowiestwa

swego, pisa Smogorzewski w pierwszych czasach po zaborze do

proto-archimandryty Bazylianów, aby mu przysa do katedry

poockiej wiatych i gorliwych zakonników, którychby móg
uy do wizyt pasterskich po parafiach i do utwierdzania du-
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chowiestwa i ludu w Unii. „wieckich ksiy, doda charaktery-

stycznie w tyme licie, do wikszych rzeczy uy nie mog,
bo to s asini". Susznie zaj si take teraz, zaradzajc przy-

szoci, wychowaniem przyszych ksiy, a wic podniesieniem

bardzo podupadego seminaryum, które raczej z nazwiska, ani-

eli w rzeczywistoci istniao.

Wszystko to dowodzi najlepszego usposobienia arcybiskupa

i wiadczy niezaprzeczenie o jego gorliwoci pasterskiej, obala

zatem niekorzystne o nim wyobraenie Garampi'ego, a potwier-

dza pochlebny sd Visconti'ego. Przecie wobec gotowego ju
planu Rosyi wzgldem Unii starania i rodki, zaradcze uyte
przez arcybiskupa, zdoay tylko co najwyej osabi nieco po-

ciski, ale nie byy zdolne uczyni ich cakiem nieszkodliwymi.

Gdyby w latach poprzednich, za rzdów polskich, jedno i

drugie pokolenie duchowiestwa byo odebrao wychowanie sta-

ranne, prawdziwie kapaskie, powoaniu i stanowi swemu od-

powiednie, byby móg arcybiskup z mniejsz trwog i z lej-

szera sercem w przyszo dyecezyi swojej spoglda. To, co te-

raz czyni, byo dobre i jedyne, co czyni móg jako dbay
o sw owczarni pasterz, ale przychodzio za póno i przy tak

potnym rywalu, gotowicym jej zgub, uratowa jej nie

byo w stanie. Sam Smogorzewski wtpi te o monoci ocale-

nia Unii w takich warunkach. „Czy bd móg wiele zrobi, pi-

sa do króla, nie wiem? u A im duej, z tern wikszym
smutkiem si przekonywa, e opór ze strony duchowiestwa i

ludu przeciw pokusom i gwatom dyzunickim coraz bardziej sab-

nie. Atoli dopóki w doni jego ster dyecezyi si znajdowa, pozo-

stawaa ta jedna pociecha, e na stray Unii stoi rozumny i od-

wany pasterz, który tak atwo nie pozwoli owczarni swej roz-

proszy i owiec zdawi.
4. Pooenie pogorszyo si niesychanie z chwil, gdy Smo-

gorzewski, po mierci metropolity Leona Szeptyckiego (um. 25

maja 1779 r.), zosta przez króla na miejsce po zmarym opró-
nione powoany. Przyjwszy wdzicznie t nominacy pragn
wprawdzie Smogorzewski i nadal pozosta pasterzem katedry

poockiej, tern bardziej, e jako metropolita nie mia swej oso-

bnej katedry, i e taki oddawna by zwyczaj, i metropolita

obok metropolitalnej drug jeszcze miewa dyecezy. Ale Kata-

rzyna, która rocia sobie prawo do opieki nad dyzunitami

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 12
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w Polsce, która nimi przez synod w. jak wasnymi poddanymi

rzdzia i dla nich. nie radzc si rzdu polskiego, biskupów

w granicach Polski ustanawiaa, uznaa za niezgodne z obo-

wizkami poddanego, aby Smogorzewski równoczenie dwom
monarchom suy i ani sucha o tern nie chciaa, aby nadal

arcybiskupem poockim pozosta. Nawet na to nie przystaa,

aeby tymczasowo przez rok jeden obok metropolii zatrzyma

arcybiskupstwo poockie, mimo e gubernator poocki hr. Czer-

niszew przemawia za tern.

Najwaniejszym dla Smogorzewskiego powodem do zosta-

nia przynajmniej czas jaki w Poocku, po wjmiesieniu do god-

noci metropolitalnej byo, jak sam pisa do króla „aeby du-

chowiestwo sabe nie mylao, e przy pierwszej sposobnoci

za granic bezpiecznie uciek, i aby samo te o sobie w trop

zatem myle nie zaczo i do dyzunii nie odpado". Chcia

nadto w tym czasie upatrzy sobie jakiego „pewnego katolika"

na swoje miejsce, aby opuszczajc dyecezy, widzia j wr pe-

wnym rku 1
). Prosi przeto króla, gdy inne starania- okazay

si bezskutecznemi, aby on wpywem swoim osobistym u Impe-

ratorowej zwok jednego roku dla niego wyjedna. Lecz cesa-

rzowa w kwestyach polityczno-religijnych nieugita, dnia 2 lipca

r. 1780 na rce feldmarszaka generaa Zacharyasza Grzegorze-

wicza hr. Czerniszewa nastpujc daa odpowied, któr tu do-

sownie przytaczamy:

„Na doniesienie o nowej probie, któr metropolita grecko-

unicki w Polszcz , Jazon Smogorzewski do was niedawno

uczyni, aby mu zostawi rzd kocioów grecko-unickich w po-

ockiej i mohilowskiej gubernii, jeeli nie na zawsze, to przy-

najmniej a do nominacyi nowego arcybiskupa, uznalimy rze-

cz potrzebn, abycie mu w odpowiedzi przesali nastpujce obja-

nienie, to jest: i na mocy ukadu midzy nami a królem Im.
Polskim umówionego, poniewa zezwolilimy, aby rzeczony Ja-

zon Smogorzewski, bdc godnoci metropolity w Polszcz za-

szczycony, wolny by wzgldem nas od wszelkiego posuszestwa

i podlegoci poddanego, na jego wic miejsce nominowalimy

innego arcybiskupa do nowych pastw naszych. Ten gdy wola

zosta w pastwach Cesarzowej królowej, dyecezya, któr mia

^ Archiwum ksit Czartoryskich, tom 707 korespondencja króla ze

Smogorzewskim, str. 502 a do str. 5S0.
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zarzdza, znalaza si bez pasterza. A jako prawo urzdzenia

jej administracyi i nominowania arcybiskupa od Naszej Samo-

wadnoci jest nieoddzielne, tak wypywa std, e adna jury-

sdykcya kocielna obca nie moe si miesza w rzd rzeczonej

dyecezyi w tern, co si ciga do wicenia kapanów i innych

temu podobnych czynnoci wadzy duchownej, a za tern ani

przytoczone przez metropolit Smogorzewskiego przykady, ani

prawo, które twierdzi, e wynika z prerogatyw do jurysdykcyi

metropolitalnej w ogólnoci przywizanych, nie ,mog upo-

wania go do przywaszczenia sobie jakiejkolwiek zwierzchno-

ci nad poraienion dyecezy. Jego w tej mierze pretensya mo-

ga mie jaki fundament, kiedy wyej rzeczone prowincye je-

dno skaday ciao z pastwem Rzeczypospolitej, ale dzisiaj gdy
jest Obywatelem i Praatem w innem pastwie,
jake moe suy razem dwom Panom równy m?

„Std widocznie pokazuje si, e wspomniony metropolita

powinien wstrzyma si na potem od mieszania, si w to wszyst-

ko, co si ciga do osoby i urzdowania arcybiskupa w Pooc-

ku rezydujcego, naszego poddanego, a zachowa si przy ju-

rysdykcyi, która mu w Polszcz naley, nie wdajc si w du-

chowne pastw naszych interesa.

„Co si tycz}r jego dóbr wasnych, naley mu podug trak-

tatów zostawi zupene i cakowite uywanie, równie jako wszyst-

kim innym, którzy nam przysig wiernoci wykonali.

„Dla urzdzenia za administracyi interesów kocielnych

w gubernii poockiej i mohilowskiej, nim nowe nasze nastpi
ukazy, mie chcemy, aby ustanowiony by konsystorz zoony
z 3 lub 4 duchownych greco - unickiego obrzdku naszych pod-

danych, i za ludzi dobrych obyczajów uznanych J

) (podp.) Ka-

tarzyna."

Edykt zatem Katarzyny nietylko nie uwzgldni proby
metropolity, ale mu nawet odmówi tego, co mu si z prawa

naleao i co dotrzyma Imperatorowa w traktacie podziaowym

uroczycie si zobowizaa. Zabrania mu bowiem miesza si

na przyszo pod jakimkolwiek pozorem w urzdowanie arcy-

biskupa poockiego, podczas gdy jako metropolicie przysugi-

wao mu podug ustaw kocielnych prawo do tego, i traktat po-

dziaowy wyranie zawarowa status quo ant pod wzgl-

») Anneksa, str. 44 do 40.
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dem religijnym, adnego w tej mierze nie czynic wyjtku ni

zastrzeenia.

Biskupem, o którym Katarzyna w swym licie wspomina,

e nie przyj arcybiskupstwa poockiego, a którego w pierwszej

chwili, po wyniesieniu Smogorzewskiego na metropoli, za sta-

raniem nuncjusza Archettiego na dworze warszawskim i króla

Stanisawa, powoaa, by biskup chemski, znany nam ju chlub-

nie z gorliwoci pasterskiej, Maksymilian Ryo.
Otrzymawszy albowiem równoczenie nominacy od dworu

austryackiego na biskupa Przemyskiego da pierwszestwo no-

minacyi ostatniej. Katarzyna udawaa, e si czua t odmow
obraon i postanowia tymczasem dla dyecezyi poockiej innego

biskupa nie mianowa.

Jaka szkoda, e tak gorliwy i wiaty pasterz, jakim by
biskup Ryo, nie przyj ofiarowanej sobie godnoci arcybiskupa

poockiego! Choby moe nie by zdoa zasoni dyecezyi przed

kadym ciosem rzdowym, nie majc w dyecezalnem duchowie-

stwie dosy ywioów, odpowiednich do wytrzymania duszej

z wrogim rzdem i z protegowan przeze dyzuni walki, by-

by jednak umia oszczdzi Unii na Biaej Rusi niejedn kl-

sk i obroni j przed niejednym ciosem dyzunii, a mianowicie

byby nie zaniedba przygotowa jakiego nowego zastpu od-

wanych i wiatych obroców Kocioa na przyszo.

Wicej jeszcze bolejemy nad tern, e Smogorzewski nie po-

zosta duej u steru dyecezyi poockiej. Ale tumaczymy go

tern, i w pierwszej chwili swej nominacyi na metropolit liczy

na to , i rzdy dyecezyi przejd po nim w równie pewne jak

jego wasne rce—biskupa Ryy. Po odmowie Ryy i po odmo-

wie Katarzyny, aby sam obok metropolii móg dalej rzdzi
dyecezy poock, stara si usilnie wraz z nuncyuszem i królem

nakoni Katarzyn do oddania stolicy poockiej protoarchiman-

drycie Bazylianów, Porfiremu Wayskiemu, majcemu imi
ma witobliwego i dowiadczonego ju w rzdach Kocioa.

Pozyska w tym celu ambasadora rosyjskiego Stackelberga

w Warszawie, który przyobieca królowi, e poprze u cesarzo-

wej kandydatur Wayskiego, i obietnicy dotrzyma. Lecz

wszystkie starania byy daremne, bo Katarzyna zrozumiawszy,

e osierocenie dyecezyi bdzie moga doskonale wyzyska w in-

teresie dyzunii a ze szkod Unii, postanowia stolicy bisku-

piej poo ckiej nie obsadza. Odpowiedziaa przeto Stackelbergo-



181

wi wymijajco, e nie moe na krajow stolic biskupi dopu-

ci cudzoziemca, i e sobie upatrzy odpowiedniego krajowca na

wakujc godno. Smogorzewski nie zrazi si t odpowiedzi

i pospieszy sam z Warszawy do Poocka, aby zdy na zapo-

wiedziany przez cesarzow przyjazd do stolicy Biaej Rusi, i aby

osobicie jeszcze raz przemówi za kandydatur Wa}'skiego.

Nie potrzebujemy dodawa, e i ta ostatnia nadzieja go zawio-

da. Widzc si z Katarzyn, nie znalaz sposobnoci mówienia

z ni o tej sprawie, a gdy przez osob zaufan i na dworze Ka-

tarzyny* dobrze widzian wrczy jej memorya w interesie no-

minacyi nastpcy swego, nie taia ju cesarzowa swoich zamia-

rów i owiadczya wrcz, e nie myli chwilowo o mianowaniu

nastpcy na stolicy poockiej, e rzdy dyecezyi pozostan na

tak dugo, dopóki jej si podoba bdzie, w rku tych trzech

ksiy, których arcybiskup na czele dyecezyi postawi, gdy

po swern wyniesieniu do godnoci metropolity wyjeda do War-

szawy. Odpowied ta bya zarazem dla Smogorzewskiego wska-

zówk, e winien si bez ocigania z Poocka wynie. W cigu

te r. 1780 opuci dyecezy, stroskany o jej przyszo. Kto

wie, czyby go teraz Katarzyna bya chciaa w Poocku zatrzy-

ma, gdyby nawet z metropolii by zrezygnowa?

Jakie byy tajne plany Katarzyny, po ustpieniu Smogo-

rzewskiego, róne o tem obiegay wieci. Jedni sdzili, e odda

rzdy nad Kocioem unickim Siestrzecewiczowi, aciskiemu

biskupowi Mohilowa, i e tene wszystkich Unitów zmusi do ob-

rzdku aciskiego; inni e bdzie przeduaa wakans, aeby
Unitom sprzykrzy osierocenie i zmusi ich tym sposobem do

poddania si jurysdykcyi prawosawnych biskupów: mohilowskie-

go lub pskowskiego; inni wreszcie e nawet tak dugo czeka

nie bdzie, lecz od razu narzuci arcybiskupa prawosawnego, jak

to uczynia w Smolesku, oddajc t dyecezy po mierci ostat-

niego unickiego arcybiskupa Józefa epkowskiego, zmarego ro

ku 1778, pod zarzd prawosawnego arcybiskupa *).

Wszystkie wyliczone obawy niebyy bynajmniej bez podsta-

wy. Zaledwie arcybiskupstwo osierociao, zabronia cesarzowa wa-

kujce sede vacante beneiicya parochialne, nowymi unic-

kimi parochami obsadza. Ssiedni parochowie mieli o potrzebach

osieroconych parafian radzi. Cel tego ukazu by widoczny. Nie

') Un Nonce du Pap u la Cour de Catherine II, Paris 1872, p. 26—35.
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dopuszczajc obsadzania wakujcych parafij, chciaa sobie ua-
twi skonienie ich do prawosawia. Na mocy te tajnego ukazu,

wysanego do Czerniszewa, rozeszli si z Poocka liczni ernisaryu-

sze rosyjscy po prowincyi a w szczególnoci po parafiach osie-

roconych, perswadujc ludowi i duchowiestwu, e ju nigdy

arcybiskupa unickiego nie otrzymaj, e osierocone parafie nie

maj co czeka na nowych pasterzy, których w braku arcybi-

skupa nie bdzie mia kto wici, e zreszt Unia a dyzunia to

jedno; e przodkowie ich byli dyzunitami, a Unia nie dawna;

e wic wszyscy do dyzunii wróci winni, w której na paste-

rzach i na opiece rzdu zbywa nikomu nie bdzie; e opierajc

si przy Unii podwójne podatki paci bd i t. p.

5. Pod tak presy nie potrzeba byo dugo czeka na apo-

stazye. Jako zaczy one si zdarza zaraz w pierwszym roku

ustpienia arcybiskupa Smogorzewskiego nietylko w parafiach

osieroconych, ale i w parafiach majcych swoich pasterzy; i owszem
pasterze przodowali nieraz w tej mierze owieczkom swoim, je-

dni przeraeni grobami emisaryuszy rzdowych w razie uporu

przy Unii, drudzy zwiedzeni obietnicami, inni mszczc si w ten

sposób na swej wadzy duchownej, e ich przy awansach nie

uwzgldnia, a wszyscy razem z przyczyny sabej wiary i braku

ducha kapaskiego. Opowiadanie nasze o tych apostazyach nie

opiera si na czczych domysach, lecz na korespondencyi, z nie-

podejrzanego pochodzcej róda, bo od ksiy poockich, da-

wniejszych powierników metropolity, którzy po jego wyjedzie

o kadym waniejszym szczególe, tyczcym si dyecezyi, mu
donosili.

Na duchowiestwo wieckie parafialne bardzo niekorzystne

rzucaj te listy wiato.

Apostazye zaczy si w onie jego od wikszych miast

Biaej Rusi: od Poocka i Witebska. W Poocku apostazowa za-

raz w pocztkach dziekan Pietrowicz; w Witebsku paroch w.
Trójcy z wikarym, mimo e caa porafia Witebska pozostaa

wiern Unii i dugo potem pokusom apostazyi si opieraa. Gdy
za stracia nadziej otrzymania kiedykolwiek parocha swego

obrzdu i gdy dwie cerkwue miejskie zamieniono na prawosa-

wne, przesza w wikszej poowie na obrzdek aciski. Wielk
rol w nawracaniu ksiy unickich do dyzunii przez dzia-

aczy rosyjskich odgrywaa wódka, tak i nazywano te misye

„misyami wódczanemi". Paroch spity przez emisaryusza podpi-
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sa podsunity sobie akt apostazyi w stanie nieprzytomnym,

a gdy wytrzewia i podpis chcia odwoa, ju byo zapóno.

Jeli si nie chcia przejecha na Sybir, musia milcze i za po-

pa prawosawnego uchodzi.

Gdy tu i owdzie znalaz si ksidz gorliwy i wiaty, który

swoich konfratrów i lud ciemny owieca, w Unii utwierdza

i przed apostazy ostrzega, albo gdy posesorowie i ekonomo-

wie majtków szlachty polskiej, katolickiej, wysaców prawo-

sawnych do swych dóbr nie puszczali i o prawosawiu ludnoci

unickiej prawi nie pozwalali; — natenczas rzd ksidza takiego

posya do poockiego konsystorza, aeby go tene za je-

go gorliwo skarci (jak np. ksidza Jurewicza, dziekana

Mikuliuskiego, a parocha witebskiego), groc konsystorzowi, e
w razie przeciwnym sam odpowiedni kar wymierzy, albo go

bez ceremonii z beneficyum wypdza. wieckich za katolików,

wstrzymujcych lud unicki od apostazyi, wywozi do Petersbur-

ga, (los taki spotka midzy innymi komisarza dóbr ksit
Ogiskich, Dederk i dwóch starostów cerkierwnych), lub przy-

trzymywa ich w wizieniu witebskiem o chlebie i wodzie. Ta-

kie przykady kary za najmniejsze sprzeciwienie si intencyom

rzdu skutkoway. Inni widzc, jak ten i ów gorliwo swoj
wygnaniem lub wizieniem przypaca, tchórzyli i kady tylko

o sobie myla, mao dbajc o drugich. Upadek na duchu i po-

poch nieopisany opanowa wszystkich. Nawet ci, których naj-

pierwszym byo obowizkiem czuwa nad caoci Unii, i do-

dawa odwagi chwiejnym a wystawionym na pokusy t. j. trzej

czonkowie rzekomego konsystorza, rzdzcy
dyecezy po wyjedzie arcybiskupa Smogorzewszskiego, tak

byli wystraszeni, i tak zwtpili o monoci ocalenia Unii, e
ze strachu o wasn skór prawie nic dla ratowania powierzo-

nej sobie dyecezyi nie czynili. W referatach posyanych z Po-

ocka 1780 r. metropolicie o stanie Kocioa unickiego na Biaej

Rusi, obok skargi na niedbalstwo i nieczynno czonków kon-

systorza, ledwo raz zachodzi wzmianka o ich staraniach okoo
pewnej zagroonej parafii unickiej, w powiecie Dryskim, dwa-

nacie mil od Poocka oddalonej. Pod dniem 14 listopada r.

1780 pisze ks. Milanowski, jeden z konsystorskich z Poocka do

metropolity „Naradzamy si, jak tyle dusz ratowa, nie znajdu-

jemy rodka, a chobymy znaleli, wiksz bied bymy na

siebie poruszyli. Zamylalimy jecha do hr. Czerniszewa, ale
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nas ostrzeono, e tam nic nie wskóramy. Tak samo odradzono

nam od udania si do Petersburga. Zaczlimy sobie radzi

u wieckich askawych (prawdopodobnie szlachty aciskiej) i

tych jest zdanie, abymy do obrzdku aciskiego przeli." Na-

potykajc na kadym kroku na trudnoci, zraeni niemi, nie

przedsibrali dla ratunku Unii nic, z czego korzystajc dyzunia,

zastraszajce wród ludnoci unickiej czynia postpy.

Do licznych sposobów, do których si Rosya w tym czasie

uciekaa, aeby Uni na Biaej Rusi zdawi, naleao ledzenie

ksiy, w szczególnoci Bazylianów, którzy przysigi homagialnej

nie zoyli, a takich zwaszcza midzy Bazylianami wielu byo-

Ukaz po ukazie przychodzi do konsystorza poockiego z da-
niem przysania spisu ksiy i zakonników nieprzysigych. Grdy

spis ten wreszcie trzeba byo posa, albo gdy rzd na innej

drodze, przez szpiegów o nieprzysigych si dowiedzia, wyp-
dza ich bez miosierdzia z parafii lub z klasztoru, i za granic

wywozi. W ten sposób przerzedzono niezmiernie klasztory ba-

zyliaskie, bdce gówn podpor i obron Unii, z których lud

bra wzór dla siebie w czasie przeladowania.

Ale i szeregi ksiy wieckich przerzedziy si skutkiem

tego, nie tyle przez deportacy nieprzysigych za granic, jak

raczej przez to, e niejeden z nich, widzc jak rzd bez litoci

Bazylianów za granic wywozi, z obawy, aby go los podobny

nie spotka, byle si na beneficyum utrzyma, apostaowa. Ta-

ka apostazya parocha pocigaa zwykle za sob zmian cerkwi

na dyzuni i przymus parafii do prawosawia.

Konsystorz poocki próbowa przez Siestrzecewicza, aci-
skiego biskupa mohilowskiego, wyjedna u Tmperatorowej odwo-

anie ukazu skazujcego na wygnanie ksiy nieprzysigych,

lecz Siestrzecewicz, dworak i pochlebca niebardzo przychylny

Unii, nie podj si tego.

Najliczniejsze apostazye duchowiestwa i luda unickiego

zdarzay si wgubernii Mohilowskiej. Sdzia grodzki

w Poocku, Obrpalski, donosi metropolicie dnia 16 listopada r.

1780, e w tej gubernii prawie codzie cae parafie od Unii od-

padaj. Mniej licznie apostazowano z pocztku w gubernii
Poockiej. Dlatego gubernator poocki otrzyma z Petersbur-

ga nagan, e nie nawraca tak gorliwie, jak kolega jego w Mo-

hilowie. Nagana skutkowaa, bo niebawem przeniosa si zaraza

odstpstwa take w Poockie. Pierwszy gorszcy przykad da
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tu dziekan poo c ki; za nim poszli inni, i to w niemaej

liczbie. Dnia 8 listopada r. 17S0 wspomina dawniejszy audytor

Smogorzewskiego w licie do niego o 70 odpadych cerkwiach

w Mohilowskiem, a sze dni póniej jeden z ksiy konsystor-

skich, e dotd wiadomo o 100 odpadych parafiach. A te apo-

stazye tak si nieomal z dniem kadym mnoyy, i wzmianko-

wany wyej ksidz Milanowski móg w tym samym miesicu

pisa metropolicie, e „choby im dano pasterza, nie miaby nad

czem pasterzowa". W jednych wic listach prosz troskliwsi

o dobro Unii metropolit, aeby nad granic dyecezyi przyby

i doda im nieco odwagi, aby sowem i rad upadych na du-

chu pokrzepi, inni znowu zaklinaj go, aby si do nich nie

przyblia, bo umrze ze smutku ]
).

W cigu czteroletniego wakansu stolicy poockiej miao ze

wszystkiem, wedug doniesienia ks. Nowickiego opata bazylia-

skiego w Poocku, odpa od Unii na Biaej Rusi 800 cerkwi

100,000 dusz 2).

6. W liczbie tych odpadych od Unii parafij, byy przecie

nietylko odpade od prawosawia, lecz take takie, co obrz-
dek zmieniy na aciski.

Gdy bowiem, jak to wyej powiedzielimy, w pierwszych

zaraz czasach zaboru Biaej Rusi przez Rosy rozesza si wie
midzy ludem unickim, e rzd rosyjski nie bdzie cierpia in-

nej religii krom aciskiej i prawosawnej, wolao wielu ratujc

sumienie i dusz, mimo cae przywizanie do obrzdku unickie-

go, opuci co prdzej ten obrzdek i przej do Kocioa aci-
skiego. Przykady takiej dobrowolnej zamiany jednego obrzd-

*) Archiwum ksit Czartoryskich, tom 707: Korespondencya króla ze

Smogorzewskim, str. 580—583.

2
) Nowicki pisze za wiadectwem Theinera do rektora greckiego konwik-

tu w Wiedniu d. 7 czerwca 1782: „Sede vacaute Polocensi octingentas propre

ecclesias amisisse pro certo habetur. Homines autem ab unirate unacum ipsis

defecisse plusuam centies mille non inverisimiiiter nostris narratur in partibus.

Quod damnum utinam Deus sarciat verum efficiendo, quod spargitur, velle Im-

peratricem alterum in suis ditionibus erigere pro Unitis episcopatum, id quod

intelligendum saltem vellem de facienda creandi Episcopum sufraganeum pote-

state, quo opus et quam maxime ad hunc finem, ul pracsto sint semper ibi duo

Episcopi, ne mortuo uno, altero autem deficiente, cogatur ecclesia toties quoties

ejus sedes vacaverit, vulnus accipere novum, saepiusque ita confossa prorsus tan-

dem procidere et extingui". Die Neuesten Zustiinde i t. d., str. 296.
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ku na drugi, której Rosya z pocztku nie przeszkadzaa, a nie

przeszkadzajc tembardziej w rzeczonej obawie utwierdzaa, po-

wtarzay si w tym czasie do czsto. Budujcy przykad te-

go rodzaju dao midzy innemi miasto Witebsk. Gdy pasterze

jego do prawosawia odpadli, mieszczastwo widzc si za-

groone przymusowem przyjciem dyzunii, w wikszej czci
przeszo na obrzdek aciski. Nawet w konsystorzu poockim
noszono si przez chwil z myl, aeby dla ocalenia tego, co

jeszcze przed dyzuni ocali si dao, zmieni obrzdek.

Wspominany przez nas kilkakrotnie w cigu opowiadania

ks. Milanowski pisze do metropolity dnia 14 listopada 1780 r.:

„Gdybymy u biskupa (Siestrzecewicza) nie znaleli ratunku,

postanowilimy zmieni obrzdek" 1
). Pod wpywem powyszej

obawy przeprowadzili gorliwi polscy obywatele ziemscy lub ich

dzierawcy i ekonomowie do wielu Unitów do obrzdku a-

ciskiego. Niektórzy z tych apostoów prz3?pacili gorliwo swo-

j, jeeli pozwolili sobie wycieczek przeciw dyzunii, wizieniem,

w}7gnaniem albo innemi karami 2
).

aciski biskup mohilowski, Siestrzecewicz sprzyja te
niepomau tej zmianie obrzdku, i nietylko zgaszajcych si

do Kocioa aciskiego Unitów chtnie przyjmowa, ale jak mu
Theiner zarzuca, „do tego zachca, zmian obrzdku uatwia,

a nawet niekiedy do niej zmusza". Czy w rzeczy samej zmu-
sza, nie doczytalimy si tego w adnych dokumentach i sam

Theiner na poparcie swego twierdzenia adnego dowodu nie

przytacza, cho zwykle w przytaczaniu dokumentów dosy jest

hojny. Nam si te twierdzenie Theinerowskie nie zdaje by
cakiem zgodne z prawd.

Stanisaw Bohusz Siestrzecewicz, z rodu i wychowania

kalwin, nawrócony do katolicyzmu nie z przekonania o praw-

dzie, lecz dla wzgldów ziemskich, nie odznacza si bynajmniej

gorliwoci pastersk i zostawszy biskupem w Mohilowie z a-

ski biskupa wileskiego, ksicia Massalskiego, szczerzej i wierniej

suy dworowi petersburskiemu anieli Kocioowi, którego by
pasterzem. Brak wiary czyni go obojtnym na wzrost Kocioa,
i plany misyonarskie w gowie jego nie powstay. A cho nie

]

) Archiwum ksit Czartoryskich, str. 707 I. c. list Milanowskiego na

str. 581.

-) L. c.
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wtpimy, e by najpowolniejszym sug Katarzyny II i rzdu
jej, to jednak nie przypuszczamy, aby w interesie polityki dwo-

ru petersburskiego leao pomnaa liczb acinników w gra-

nicach rosyjskiego pastwa. Móg rzd rosyjski tolerowa
przechodzenie pewnej liczby Unitów do obrzdku aciskiego,

aby módz przed Europ poszczyci si tolerancy i aby nie by
w zbyt racej sprzecznoci z ukazem wydanym po osieroceniu

dyecezyi poockiej: e „ilekro w parafii unickiej zabraknie ksi-

dza unickiego lub ksidz umrze, winna parafia by zapytan,

jakiego i jakiej wiary ksidza sobie yczy, aeby rzd móg te-

go pasterzem ustanowi, którega sama parafia pragnie" 1
); lecz

nakanianie do zmiany obrzdku unickiego na aciski nie od-

powiadao zaprawd jego inteneyom. Udzia zatem Siestrzece-

wicza w tej sprawie ogranicza si pewno na tern, e nie sprze-

ciwia si on przechodzeniu Unitów do obrzdku aciskiego, e
moe wyraa zadowolenie swoje z dobrowolnego przyczania

si Unitów do tego obrzdku i uatwia je przez pozwalanie ksi-

om ruskim, po przyjciu obrzdku aciskiego, uywania nadal

rytuau ruskiego przy niektórych funkeyach duchownych. W tern

wszyrstkiem z wyjtkiem ostatniego punktu nie moemy si do-

patrzy nic zdronego, ani te pojmujemy, dlaczego Theiner

takie za to gromy rzuca na Siestrzecewicza 2
). Owszem gdyby-

my mogli nabra przekonania, e Siestrzecewicz sprzyja zmia-

nie obrzdku unickiego na aciski z gorliwoci pasterskiej i

z dbaoci o dobro dusz, poczytalibymy mu to za akt wielkiej

zasugi. Jakkolwiek bowiem osobicie sprzyjamy Kocioowi ru-

skiemu unickiemu, to widzc unit w alternatywie przyjcia al-

bo dyzunii, albo obrzdku aciskiego, nie wahalibymy si ra-

dzi mu, aby zosta acinnikiem. e za Unia od chwili przej-

cia pod bero Katarzyny II, skazan bya przez rzd rosyj-

ski na zagad, widzia to wówczas kady rozumny czowiek,

a widzc to i wiedzc, e Koció aciski ma przyszo wicej

zapewnion, obowizkiem byo katolika i polaka stara si o po-

zyskanie wszystkich ile monoci Unitów dla obrzdku aci-
skiego. e ze strony wadzy duchownej unickiej, mimo e ona

mao co albo nic podczas osierocenia dyecezyi dla wzmocnienia

i ratowania Unii nie czynia, burza wielka przeciwko tej od-

M Theiner, Dokumenta w dodatku do „Neue3te Zustiinde" str. 204.

-') Theiner, „Neueste Zustiinde" str. 305.
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mianie si podniosa, zwaszcza, gdy dyecezya po kilkn latach

nowego otrzymaa arcypasterza, i e, aby t burz usprawiedli-

wi, prawiono o gwatach popenionych przez Siestrzecewicza,

nie trudno sobie wytumaczy. Ale co nas dziwi, to e Theiner

tak atwo uwierzy tym deklamacyom, niepopartym adnym
szczegóowym dowodem.

Mona biskupowi mohilowskiemu wiele innych czyni za-

rzutów, które jednake do tematu "naszego nie nale (i dla

tego tak szczegóy biograficzne dotyczce jego osoby, jak te za-

rzuty pomijamy), lecz trzeba mu odda sprawiedliwe uznanie

tam, gdzie mu si naley. Jeeli zatem kilka tysicy Unitów,

a miao ich by w samej gubernii mohilowskiej 8,000 w 24 pa-

rafiach, wraz z pasterzami swymi za jego rzdów do obrzdku

aciskiego przeszo, zmniejszya si wprawdzie przez to liczba

Unitów, ale w pooeniu ówczesnem Kocioa unickiego nie sta-

a si im krzywda, ani si na to skary godzio zwierzchnikom

dyecezyi biaoruskiej. Nie pochwalamy tylko samowolnych roz-

porzdze liturgicznych, jakie Siestrzecewicz wyda dla wszyst-

kich dawniej unickich, a teraz aciskich parafij. Poniewa ksi-

a uniccy wieccy, po wikszej czci nie znali jzyka aci-

skiego, pozwoli tym, którzy wcale jzyka aciskiego nie rozu-

mieli, sprawowa ofiar Mszy w., z wyjtkiem sów konsekra-

cyjnych i chleba kwaszonego, wedug obrzdku sowiaskiego.

Sowa konsekracyjne winni byli po acinie wymawia i to nad

Hosty z chleba niekwaszonego. Dla tych, którzy cokolwiek

znali jzyk aciski, kaza w Mohilowie wydrukowa Msza
skadajcy si z dwóch Mszy w., jednej o Najwitszym Sakra-

mencie, drugiej aobnej w jzyku aciskim i polskim, z ru-

brykami polskiemi, zwolni ich od obowizku stosowania si do

przepisów liturgicznych aciskich w wyborze Mszy na kady
dzie i nakaza im in festis duplicibus czyta Msz o Najw.

Sakramencie, w innych dniach Msz aobn.
Rozporzdzenia powysze rozcigay si tylko na czas y-

cia niewadajcych dostatecznie jzykiem aciskim kapanów i

byy moe w najlepszej wydane myli, jednake przechodziy

kompetency biskupa dyecezyalnego. Wadza duchowna unicka

zauspendowaa. tych ksiy, by ich zmusi do powrotu do Unii

i do posuszestwa wzgldem swej zwierzchnoci. Jedni wyroko-

wi si poddali, drudzy nie. Nastpstwem tego byo straszne za-

mieszanie w parafiach, których pasterze ni to Unitami ni a-
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cirmikami byli i nadto pod gromem suspensy zostawali. Niektó-

re parafie sprzykrzyy sobie tak dwoisto i ulegajc ju to poku-

som zewntrznym, ju wstrtowi do obrzdku aciskiego, prze-

rzuciy si do prawosawia. Theiner zrzuca win ich apostazyi

na Siestrzecewicza, podczas gdy pewno wicej winy ciyo na

wadzy duchownej ruskiej, która mimo, e nie bya w stanie

Unii ratowa, zwrotu tych wanie cerkwi daa, które w Ko-

ciele aciskim bezpieczne schronienie znalazy, a nie mylaa
o zadaniu zwrotu cerkwi przez dyzuni zawadnitych l

).

7. Bacznem okiem ledzia Stolica Apostolska rozwój opa-

kanych stosunków Kocioa unickiego do Biaej Rusi. Ówcze-

sny nuncyusz papieski w Warszawie, Archetti, odbiera czste

listy i ustne informacye o intrygach i gwatach Rosyi, o mno-

cych si z kadym dniem odstpstwach Unitów i o bezradno-

ci i niedostwie konsystorza poockiego. Równoczenie z temi

informacyami dochodziy go proby, aby papie wysa jakiego

legata do Petersburga, któryby wpywem osobistym zdoa wre-

szcie wyjedna nominacy nowego arcypasterza dla osieroconej

i tak ciko dowiadczanej dyecezyi. Archetti z obowizku donosi

o tem papieowi Piusowi VI, wystawiajc konieczn potrzeb

jak najprdszego ustanowienia nastpcy po Smogorzewskim, je-

eli chce ratowa Uni od zupenej w tych stronach zagady.

Wywizaa si std korespondencya pomidzy papieem a Ka-

tarzyn, w której papie nastawa na przedstawienie sobie kan-

dydata na wakujc stolic. Katarzyna zbywaa dugo papiea

wymówk, e uczynia zado potrzebom religijnj-m Unitów bia-

oruskich przez ustanowienie konsystorza w Poocku 2
), zoone-

go z trzech godnych ksiy, i e nie widzi potrzeby zmiany 3
).

') Theiner, ,,Xeueste Zustande" str. 157—158.

2
J Byo to niezupenie zgodne z prawd. Katarzyna nie ustanowia adne-

go konsystorza do rzdów dyecezyi po odejciu Smogorzewskiego. Istnia wpra-

wdzie w czasie sediswakancyi jaki konsystoiz unicki w Poocku z 3 czonków si
skadajcy i pochodzcy z czasu rzdów Smogorzewskiego, ale ten konsystorz

nie mia prawa administracyi dyecezyi w czasie jej osierocenia. By mie to pra-

wo, potrzebowa zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, a o to si nie postara.

5
) Theiner, Documente, str. 205, Dodatek do „Neueste Zustande":

Lettre de 1'Imperatrice d. 30 Janv. 1782:

„En repondant aux artices de votre lettre, nous ne pouvons nous dispen-

ser de nous en rapporter a la prcdente du. 31 Dec. 1781, par lauelle nous

vous fimes savoir, puissant Souverain, quepour bien regler les affaires deFglise
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Poniewa jej jednak w tyme czasie nie mao zaleao na tern,

aeby dla Siestrzecewicza, biskupa mohilowskiego, uzyska pa-

liusz i godno aciskiego metropolity na ca Rosy, a papie
równie z t nominacy ze susznych powodów si ociga, nie

ufajc prawowiernoci Siestrzecewicza, który samozwaczo, na

mocy samej nominacyi dworu petersburskiego, przywaszczy so-

bie naprzód godno biskupa mohilowskiego, a póniej godno
arcybiskupa—staa si Katarzyna z czasem dla wymaga papie-

a powolniejsz i przyrzeka obsadzi katedr poock, jeeli

papie Siestrzecewiczowi paliusza nie odmówi. GHy wic papie
w r. 1784 uczyni zadosy jej yczeniu i Siestrzecewiczowi go-

dno metropolity i arcybiskupa mohilowskiego przyzna, Kata-

rzyna odwzajemniajc si za to i za uprzejme przyjcie syna

swego w Rzymie, kazaa przez swego kanclerza, Ostermana,

owiadczy legetowi papieskiemu a nuncyuszowi warszawskiemu,

przybyemu w osobnej do Petersburga misyi, e si przychyla

do nominacyi bazylianina, ks. Herakliusza Lisowskiego, na ar

cybiskupstwo poockie, i wysaa natychmiast z uwiadomieniem

o tern kuryera do gubernatora poockiego.

Archetti uradowany niesychanie tak pomylnym skutkiem

swego poselstwa, lkajc si, aby si Katarzyna póniej nie od-

mylia i postanowienia swego nie cofna, wezwa coprdzej bi-

skupa piskiego, Gedeona Horbackiego, aby nie ocigajc si

popieszy do Poocka i Herakliusza Lisowskiego, na arcybiskupa

wywici. Horbacki, m wielkiej witobliwoci, zrozumia na-

go sprawy; mimo wieku podeszego, ostrej i mronej pory i

dróg w tej porze najgorszych pody na wezwanie do Poocka
i nieczekajc przybycia nuncyusza, wstrzymanego w Petersbur-

gu interesami, konsekrowa Lisowskiego w asj^stencyi dwóch

opatów. Lecz sam przypaci swoje powicenie yciem. Przezi-

biwszy si bowiem w podróy, zachorowa ju w drodze i w trzy

dni po konsekracyi Lisowskiego ycie zakoczy x
).

de nos sujets unis, nous avions etabli un consistoire compose de pcrsonnages de

leur rit. Les personne*, qui y president, nous ont assure, que le dit consistoire

a regle avec beaueoup d'ordre et de ele les affaires spirituelles du petit trou-

peau, qui ku a ete confie, et comme personne n'est venu jusqui'iei s'en plaindre

au pied du tróne, et que nos croyons suffisant rtablissement, que nous avons fait

par 1'autorite suprem, que Dieu nous a donnee, nous ne voyons aucune necessite

de le changer."

J
) Un Nonce du Pap a la Cour de Catherine II. Paris 1872, § 95—98.
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Pooenie dyecezyi poockiej polepszyo si nieco z chwil,

gdy znowu na czele swojem ujrzaa arcypasterza. Odwaga wst-

pia w chwiejnych i o jej przyszoci ju zwtpiaych. Zdaje si

te, e ucisk ze strony rzdu na czas niejaki cokolwiek zwolnia-

Nie spotykamy si bowiem odtd a do ostatniego rozbioru Pol-

ski ze skargami na gwaty dyzunii.

Jeeli nasze przypuszczenie jest suszne, to byo to zasu-

g ówczesnego gubernatora Biaej Rusi, hr. Czerniszewa, czo-

wieka umiarkowanego. Katarzyna nie wyrzeka si bowiem na

moment planu zagady Unii w granicach swego imperyum, jak

to niebawem w dalszym cigu opowiadania naszego wykaemy.
Bya zreszt tak pewn swego, i w cigu pierwszych je-

denastu lat okupacyi Biaej Rusi tak wielo zdobyczy wród
tamtejszych Unitów zrobia, e moga wspaniaomylnie uly
Unitom na czas jaki gniotcego ich jarzma, tern bardziej, e
wanie w tym czasie caa jej uwaga zwrócia si w inn stro-

n, ku prawosawiem, pozostaym w granicach Rzeczypospolitej

polskiej, gdzie urzdzaa na wielk skal propagand dyzunick,

majc na celu nietylko utrzymanie w dyzunii dotychczasowych

jej zwolenników, lecz pozyskanie dla niej nowych.

I o tej to propagandzie wypada nam mówi w nastpnym
rozdziale.



ROZDZIA VII.

Wiktor Sadkowski, Archimandryta sucki i na-

miestnik prawosawnego metropol- kijowskiego-

(1783—1796).

1. Stosunki hierarchiczne dyzunitów polskich. Modo i przysposobienie Sad-

kowskiego do póniejszej agitatorskiej dziaalnoci.— 2. Sadkowski zostaje archi-

mandryta suckim i naczelnikiem metropolity kijowskiego prawosawnego.—3.

Sadkowski biskupem perejasawskim i udzia Koniskiego w tej nominacyi.— 4.

Opozycya biskupów unickich i nuncyatury przeciw erekcyi biskupstwa dyzunic-

kiego w Polsce.— 5. Sprawa przysigi wiernoci Sadkowskiego i przedoone mu
Minuta sponsionis.— 6. Przysiga wiernoci Sadkowskiego a faktyczne zachowa-

nie si jego po wziciu sakry biskupiej wzgldem rza_du polskiego i Unii.—7.

Okolicznoci sprzyjajce propagandzie Sadkowskiego. Koniskiego odpowied na

projekt zniesienia obrzdku ruskiego unickiego.— 8. Przysposobianie przez dyzu-

nitów nowego na Ukrainie buntu i udzia w niem Rosyi i Sadkowskiego.—9.

Podejrzenie rzucone na Unitów ukraiskich i woyskich o taki udzia.—10.

Rady deputacyi do badania oskaronych o bunty dane Sejmowi W., a tyczce

si reformy stosunków hierachicznych dyzunitów polskich i Unitów.— 11. Drugi

rozbiór Polski niweczy zbawienne uchway Sejmu czteroletniego. Straszliwe t-

pienie Unii w prowincyach przez Katarzyn zabranych podug planu Eugeniego

Bugara, wykonanego przez W. Sadkowskiego.— 12. Wewntrzne przyczyny po-

mylnych nawraca Sadkowskiego wród Unitów ukraiskich i woyskich mi-

dzy drugim a trzecim rozbiorem Polski.

1. pierwszy rozbiór Polski poczony z zaborem Biaej Rusi

-*- przez Rosy pozbawi pozostaych w granicach Rzeczy-

pospolitej dyzunitów krajowego biskupa. Dyzunici litewscy od-

nosili si odtd do arcybiskupa mohilowskiego, Jerzego Koni-
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skiego; ukraiscy, jak dotd, uznawali swym zwierzchnikiem bi-

skupa perejasawskiego, a nastpnie po zniesieniu tego biskup-

stwa metropolit kijowskiego. Nad litewskimi, których zreszt

niewielu byo w Sucku i w okolicy najbliszej Sucka, zda Je-

rzy Koniski bezporedni piecz archimandrycie suckiemu, któ-

rym w pierwszych latach po pierwszym rozbiorze Polski by
hieromonach Pawe Woczaski, pochodzcy z tej samej famili,

która od koca XVII do poowy XVIII wieku daa trzech bi-

skupów prawosawnych dyecezyi mohilowskiej: Sylwestra, Józe-

fa i Hieronima Wólczaskich. Pawe Woczaski nie odpowiada
widokom KoniskiegoiRosyi, gdy nie chcia suy za narzdzie in-

trygom Koniskiego; przeciwnie czu si obywatelem i poddanym
polskim, a pod wzgldem duchownym byby wola zalee od

patryarchy konstantynopolitaskiego, anieli od synodu Peter-

sburskiego. Oddaje mu te pochway wyznaczona przez cztero-

letni sejm deputacya do egzaminowania oskaro-
nych o bunty (na Ukrainie), piszc o nim: „Wzrós on (Wo-
czaski) i zestarza si, znajc midzy krajem a krajem rónic,
znajc dla krajowej zwierzchnoci poszanowanie, dla kraju wier-

no, i uznajc oryginaln (sic) (pierwotn) w patryarchaeh

wschodnich religii nieunickiej gow. Zaufa takiemu sekretów

(ze strony rosyjskiej) nie byo mona" 1
).

Dopóki te Woczaski y, nie byo na Litwie sycha
o intrygach dyzunickich, o niepokojach i gwatach z powodów
religijnych, prdzej dochodzia z Ukrainy jaka skarga dyzunic-

ka, lub odwrotnie skarga unicka na stron przeciwn i na krzy-

wdy od niej doznane. Dopiero gdy Woczaski we wrzeniu (2)

1783 r. 2
) zeszed ze wiata, zacz si czas intryg dyzunickich

i niekoczcych si gwatów przeciw Unitom polskiir. Koniski

poleci synodowi Petersburskiemu i Imperatorowej na miejsce

zmarego swego wychowaca, pokrewnego sobie duchem hieromona-

cha Wiktora Sadkowskiego. Sadkowski, take Szatkowskim zwa-

ny, z rodu by polakiem i synem ksidza, którego arcybiskup

Anastazy Szeptycki przyj z dyzunii na ono Unii i mianowa

*) Relacja deputacyi do egzaminowania sprawy o bunty oskaronych, na

Sejmie roku 1790 uczyniona. W Warszawie w drukarni Zawadzkiego cz I,

str. 94.

2
) L. c str. 85.

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. 13
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parocliem we wsi Houbcz}', w Huinaszczynie. Gdy jednak

midzy dziedzicem woci, regimentarzem Kalinowskim, a nim

powstay jakie przykre dla niego zatargi, porzuci Uni i wy-

niós si z rodzin do Kijowa, gdzie przy cerkwi „Przemienie-

nia Paskiego" sprawowa urzd wikarego. Jaka bya przyczyna

zatargów ojca ks. Wiktora Sadkowskiego z Kalinowskim, nie

moglimy si tego nigdzie doczyta; ale to jako pewnik przyj
moemy, e wynoszc si z Houbczy, wyniós ze sob niena-

wi do Polaków i acinników i t nienawi w syna swego

przeszczepi. W Kijowie by wtenczas rektorem akademii pra-

wosawnej, wskrzeszonej za przywilejem Wadysawa IV przez

metropolit Mohi, znany nam Jerzy Koniski, najzacitszy wróg

polskoci, Kocioa aciskiego i Unii, i pod jego sterem odby-

wa mody Wiktor studya filozoficzne i teologiczne: u Jerzego

Koniskiego sucha specyalnie filozofii 1
). Tu te zawizay si

pierwsze bliskie stosunki midzy nim a Koniskim. Koniski czy

to, e w nim zdolnoci szczególniejsze dostrzeg, czy te inne

zalety upatrz}7, dla których mu si przydatnym wydawa, polu-

bi go, i gdy zosta mianowany przez synod Petersburski wa-
dyk mohilowskim, wzi do swego boku w r. 1758. Od te-

go czasu by Sadkowski praw rk Koniskiego przez lat 17,

t. j. a do ratyfikacyi pierwszego rozbioru Polski 2
).

Wtenczas przedstawi go Koniski Katarzynie na kapelana

przy ambasadzie rosyjskiej w Warszawie, który to urzd Wik-

tor Sadkowski przez mniej wicej lat 9 sprawowa 3
),

pozostajc

wci w ywej korespondencyi ze swym dawnym mistrzem, na-

tchnie jego suchajc i wskazówkami jego si rzdzc. A jakie

byy te natchnienia i wskazówki, atwo si domyli z tego, co

wiemy o Koniskim i o jego wzgldem Unii, katolicyzmu i pol-

skoci usposobieniu. Dziaanie Sadkowskiego byo, na tem wa-
nem stanowisku które przy ambasadorze zajmowa, sieci nie-

przerwanych agitacyj w interesie dyzunii i rzdu rosyjskiego

przeciw Unii i Polsce. Korespondencya jego z Koniskim wyka-

zuje, e bdc jeszcze w Mohilowie krad pienidze pochodzce

z dobrowolnych ofiar na seminaryum mohilowskie, bo Koniski

wzywa go napróno po kilkakrotnie w r. 1773 i 1774 do zdania

1
) Archiwum ksit Czartoryskich, „Miscellauea eccl." tom VI str. 507.

") Anneksa, str. 12 i 40.

3
) Eelacya, str. 93.
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z nieb sprawy synodowi Petersburskiemu i grozi rau nawet wy-

wiezieniem na Sybir ]
). e jednak nic mu si nie stao, mimo

e ani pienidzy ani rachunków nie zoy, dowód to najlepszy,

jak dogodnem i potrzebnem by narzdziem Katarzynie i Koni-

skiemu w Polsce.

W rzeczy samej usugi oddawane przez niego interesom

Rosyi i dyzunii w Polsce wicej wayy, anieli owe kilka czy

kilkanacie tysicy rubli, które sobie nieuczciwie przywaszczy.

Przyzna mu to bowiem trzeba, e z niewyk gorliwoci i

zrcznoci suy sprawie, któr mu powierzono. Nie mogc si

wiele wydala z Warszawy, zawiza z osobami wpywowemi
wród dyzunitów polskich korespondeneye, i wzywa a zachca
do przysyania sobie jak najdokadniejszych i najczstszych wia-

domoci o rzekomych krzywdach i uciskach, spotykajcych dyz-

unitów ze strony Unitów, przyrzekajc ucinionym skuteczn

opiek. Do jakiego protojereja Stefana Lewandy czyli Lewan-

dowskiego pisze np.: „prosz Waszej przyjani i dla mioci Je-

zusa Chrystusa radz przytem dawa przy wszelkim pewnym przy-

padku zna dla szczególniejszej tylko jako bratu wa-

szemu i czonkowi tego samego Chrystusa Ciaa ciekawoci
o najwikszych przeladowaniach, przez kogo, nad kim kiedy by-

way? Ja nie bdc w siach sam przez siebie Wam pomódz, za-

pewniam Was, e wszystko to przele si do arcypasterza mo-

jego, Jerzego do Mohilowa, który nie zaniedba samych najznacz-

niejszych ros3rjskieh panów o tym uwiadomi. By moe przeo-

y i w Najw. Synodzie Obszerniej o tern oznajmi (Wam)
Ojciec Andrzej 2j."

Gdy podanych wiadomoci tak czsto, jakby pragn, nie

otrzymuje, z niepokojem wielkim upomina si o nie. W listach

') Dnia 4 listopada r. 1773 pisze koniski do niego: „Ostrzegam Was bez

artu za niesuszne wyszafnwanie pienidzy, Wy podpadniecie pod sd i pój-

dziecie na wieczne wygnanie".

Dnia 6 grudnia: „O przysanie raportów, o ekspensie pienidzy semina--

ryjakich z kolekty zebranych na fabryk znowu przypominani, albowiem mnie

potrzeba tu od siebie raportu do najw. Synodu."

Dnia 8 stycznia 1774: „Wiadomoci o pienidzach z jamuny pochodz-

cych i seminaryjskich jako przedtem Wam przykazywaem, w jak naprdszym

czasie przysyajcie dla remonstrancyi o tych przezemnie w najw. Synodzie."

Mir. Aimeksa do Relacyi i t. d. str. 17 i 18.)

2
) Anneksa, str. 47 i 48.
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jego. które tylko czciowo posiadamy, napotykamy w przecigu

pótora miesica dwukrotne przypominanie si biskupowi dyzu-

nickiemu kijowskiemu o nowe wieci. Dnia 30 Padziernika r.

1779: „W jakim s teraz stanie na Ukrainie prawowierne cer-

kwie, o których nic nie sysz?" Podobnie dnia 12 grudnia te-

go samego roku: „Co si dzieje z cerkwiami prawowiernemi?

Dawno ju o tern nie sysz" x
).

Innym razem przyjmuje przysane sobie deputacye od dyzuni-

tów ukraiskich, wysuchuje ich skarg na ucisk uaicki i wyta-

cza takowe przed ambasadora, aby tene dalej u dworu polskie-

go si skary, albo sam bierze na siebie obron ich wobec na-

czelników rzdu polskiego. Gdy mu za niezawsze si jego pa-

tronowanie udaje, i gdy go ze skargami odsyaj na drog s-

dow, a tam równie lka si przegranej, posya do Kijowa ra-

d, aby nie przybywano do Warszawy z wytaczaniem alów,

„bo tu si nic nie wskóra," lecz aby wprost w Petersburgu szu-

kano pomocy i starano si tam wyjedna komisy , która-

by miaa prawo windykacyi monasterów i cerkwi dla prawosa-

wia. Za wzór podaje w tej mierze swego mistrza, Jerzego Ko-

niskiego. „W tern by moe za przykad, pisze, episkop mo-

hilowski nietylko do Petersburga ale po Wilnach i Warszawach

si wóczcy 2)".

Zasugi jego zostay te po kilku latach w Petersburgu

uznane.

Pod dniem 3 wrzenia r. 1783 donosi ks. Sadkowski Ko-

niskiemu, e synod Petersburski pozwoli mu nosi krzy na

piersiach przez czas jego urzdowania przy poselstwie 3
). Nosze-

nie takiego krzya uwaa si w Kociele greckim za wielkie od-

znaczenie.

Niedugo potem mia go wikszy jeszcze zaszczyt spotka.

Ju wyej wspominalimy, e po mierci archimandryty suc-

kiego, ks. Pawa Wólczaskiego, przedstawi go Jerzy Koniski

na archimandry suck. Sam Sadkowski przymówi si o to,

piszc do niego: „i czas aby i kapelan warszawski by nadgro-

dzony archimandry 4
).

') Anneksa, str. 41 i 52.

?) L. c. str. 39 do 42.

3
) Anneksa str. 46.

4
)
L. c. str. 58.
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Lecz rozdanie archimandryi suckiej nie zaleao zupenie

od synodu Petersburskiego ani nawet od Katarzyny. Owszem,

cile rzeczy biorc, ani synod, ani Katarzyna w granicach Rze-

czypospolitej nic nie mieli do mówienia przy obsadzaniu posad

duchownych, poniewa w obcym kraju nie przysugiwao im prawo

rozdawania beneficyów. Atoli takie ju wtenczas byo niedo-

stwo rzdu polskiego wobec Rosyi, e te w sprawach tyczcych

dyzunii gospodarzya w Polsce jak u siebie. Archimandrya suc-

ka naleaa do patrona ksicia Karola Radziwia, wojewody wi-

leskiego. Sadkowski zrozumia dobrze, e bez prezenty ksicia

trudno bdzie archimandry posi; zgosi si wic do niego

z prob o prezent. Gdy jednak dugo odpowiedzi na podanie

nie otrzymywa, wstawi si za nim ambasador rosyjski hrabia

Stackelberg a
).

Przecie i na to drugie podanie nie zaraz przysza odpo-

wied. Mimo to Katarzyna nie czekajc prezenty ksicia woje-

wody, przesya Sadkowskiemu od siebie, jak gdyby to we wa-
snym jej byo kraju, dnia 30 padziernika r. 1783 nominacy
na archimandry suck, powoawszy si tylko na rekomenda-

cy Koniskiego i Stackelberga i na „naleyte urzdu jego spra-

wowanie i chwalebne postpki." Przytem poleca mu uda si

niezwocznie do Kijowa kosztem monasteru suckiego, w którym

nawiasem mówic zaraz po mierci "Woczaskiego ustanowia

na czas sedis— wakancyi administracy duchown i majtkow
i rozkazuje mu wzi tam z rk metropolity powicenie archi-

mandryckie 2
). Sadkowski zastosowa si naturalnie do ukazu

swej pani, cho nie bez obawy trudów i kopotów, czekajcych

go na nowej posadzie. Do swego przyjaciela, Onufrego Iwano-

wicza, pisze w kilka tygodni po zapadej w Petersburgu nomi-

nacyi: „Co si za tyczy suckiej archimandryi, boj si aby

z mitr nie byy cignione na mnie i nieznone kopoty, oso-

bliwie kiedy sysz, e tam wszystko w nieporzdku i ruinie 3)".

2. W pocztkach roku 1784 odebra w Kijowie powice-
nie na archimandryt, otrzymawszy jeszcze na czas od ksicia

prezent, i równoczenie zosta ustanowiony namiestnikiem me-

tropolity kijowskiego dla dyzunitów w granicach Rzeczypospo-

') L. c. str. 54.

s
) L. c. str. 49 do 51 i 56

3
) Anneksa str. 58.
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litej zamieszkaych. Dochowaa nam si mowa, któr mia do

metropolity powicajcego go, a w której, wspomniawszy o wa-

dzy danej sobie nad wszystkimi dyzunitami w Polsce, w te od-

zywa si sowa: „O jak to dla mnie jest cikiem? jak jarzmo

do dwigania trudne! Có kiedy jeszcze przychodzi mi na myl,

e ja takim (t. j. nauczycielem prawowiernoci ciemnych) powinien

by w tym kraju, gdzie prawowierny od równowierców (acin-

ników i Unitów) czstokro tak przyjmuje si jak owca od wil-

ków, gob od jastrzbia, modzieniec od mijów? Czyli wic roz-

pacza zaiste nie bdzie *)?"

Nie do, e metropolita Kijowski upowani go do wyko-

nywania w swojem imieniu jurysdykcyi nad dyzunitami polski-

mi, wyszed jeszcze w tej materyi osobny ukaz Imperatorowej,

nakazujcy mu urzdzenie, albo jak si ukaz wyraa: „naleyte

roztrznienie i zadeterminowanie duchownego konsystorza"

w Sucku. Przez to „naleyte roztrznienie" miao si rozumie

oczyszczenie konsystorza z ywioów nie do skorych do usug

rosyjskich, a zastpienie ich osobistociami dajcemi pod tym

wzgldem dostateczn gwarancy. Jako po odebraniu w posia-

danie troickiego monasteru suckiego i uwiadomieniu wszystkich

monasterów i cerkwi dyzunickich w Polsce o swojem wyniesie-

niu, i po zaleceniu im, aby nazwisko jego jako zwierzchnika du-

chownego w liturgii we wszystkich cerkwiach byo wspominane,

zacz dziaanie i reformy swoje od sprowadzania ksiy z Mo-

skwy, bd urodzonych Rosyan, bd wyksztaconych w semi-

narych rosyjskich, odznaczajcych si nieco wiksz nauk i

zdolnociami, a przedewszystkiem duchem nieprzychylnym Unii

i polskoci. W korespondencyi jego z tego czasu wraca co

chwil to proba do metropolity kijowskiego, aby mu zdatnych

kierowników przysya, to doniesienie tego, e mu ich posya, to

znów podzikowanie Sadkowskiego za przysanych. Czasem si

zdarza, e konsystorz metropolitalny kijowski przeznacza mu od

siebie ksidza jakiego, bez poprzedniej z jego strony proby, i

i rozkazuje mu umieci go w swej dyecezyi. Pod dniem 21

wrzenia 1784 r. czytamy np. rozporzdzenie tego konsystorza:

„aby ks. Mitkiewiczowi z powiatu mczyrskiego, w kijowskiej

akademii edukowanemu i zawiadczenie majcemu, wedug wy-

'_) Anneksa, str. 83.
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egzaminowanej zdatnoci, miejsce w dyecezyi swojej nazna-

czy! u
' .

Trzeba za wiedzie dla ocenienia grozy sytuacyi, któr
Sadkowski przez sprowadzanie ksiy z Rosyi w Polsce stwa-

rza, e kady ksidz wywicony w Kijowie obowizany by po

r. 176S przy wywicenia obok przysigi wiernoci wzgldem
swej cerkwi skada przysig wiernoci wzgldem tronu rosyj-

skiego. Kady przeto pop i czerniec z Kijowa w granice Rze-

czy pospolitej przybywajcy, poczuwa si na mocy swej przysi-

gi do obowizku suenia w Polsce Rosyi, i uwaa si nie za pod-

danego Rzeczypospolitej, lecz za poddanego rosyjskiego. W Rze-

czypospolitej b}^ on tylko agentem rosyjskim, patrzcym inte-

resu Rosyi ze szkod Polski i Unii. Na dowód susznoci uwag
naszych przytaczamy dwa ustpy z owej przysigi.

„Ja niej wyraony obiecuj i przysigam Wszechmogce-
mu Bogu przed w. Jego Ewangeli na to, i chc i powinie-

nem jej Imperatorskiemu majestatowi, mojej n ajmioci wszej Pa-

ni, Imperatorowej Katarzynie Aleksiejewnie, samowadczyni ca-

orosyjskiej . .. wiernie i nieobudnie suy... nie oszczdzajc

ycia swojego do ostatniej kropli i wszystkie do wysokiego Jej

Imperatorskiej majestatu samowadztwa, mocy i wadzy przyna-

lece prawa i prerogatywy ustanowione, i na po tern si usta-

nowi majce wedug terminalnego rozumienia, mocy i sposob-

noci zastrzega i broni i przytem na ostatku stara si pro-

mowa wszystko to, co do Jej Imperatorskiego majestatu wier-

nej suby i poytku krajowego we wszj^stkich przypadkach ty-

czy si moe. O uszkodzeniu za interesu Jej majestatu, stra-

cie i upadku, jak prdko o tern dowiem si, nietylko wczenie

donie, lecz i wszelkimi sposobami odwraca i nie dopuszcza

stara si, i wszelki mnie powierzony sekret mocno
chowa bd, i woony na mnie urzd tak podug tej (general-

nej jako i wedug osobnej) zadeterminowany i od czasu do

czasu Imieniem Jej Imperatorskiego majestatu od przeznaczo-

nych nade mn starszych wypade instrukcye, regulamenta, i

ukazy naleytym sposobem wedug sumienia mojego wykony-
wa

„A jeeli przytrafi si w parafii mojej szyzmatycy (ma

by Unici) tych sowem i pismem Ojców w., duchem agodno-

') Anneksa, od str. 74—80.
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ci przekonywa i doprowadza do przywrócenia i zczenia si
z cerkwi wszystkimi rodkami stara si bd; o niepoprawu-

jc37cb si za i przy uporze swoim trwajcych, tem bardziej

o zepsutych i innych od zczenia si z cerkwi odcigajcych
pismem i sowem przekada bd" J

).

. Ju ostatni ustp, mówicy o nawracaniu Unitów, nie po-

zostawia wtpliwoci, e w tej przysidze miano wicej na

wzgldzie cerkwie i ksiy w Polsce, anieli we waciwej Ro-

syi zamieszkaych, gdy z tamtej strony Dniepru nie byo nigdy

Unitów. Unici z dyzunitami pomieszani znajdowali si tylko

w granicach Rzeczypospolitej! lub w tych ziemiach, które Rosya

z dawnych dzieraw Rzeczypospolitej zaja. Ale oprócz te-

go wiadczy wyranie Relacya deputacyi, e ju przed

Sadkowskim podsuwano t przysig tym, którzy z Rzeczypo-

spolitej szli po wicenia do Kijowa, mimo e po wywiceniu
w granice Rzeczypospolitej powracali. Gdy za Sadkowski zo-

sta archimandryt suckim, stao si skadanie jej rzecz po-

wszechn przy kadem wiceniu kapaskiem ksiy, majcych
obejmowa benefieya dyzunickie w Polsce. wiadectwo „Depu-

tacyi" potwierdza przysany Sadkowskiemu z Petersburga „so-

kraszczenyj katechisis" (katechizm skrócony), i przez niego

po wsz}'stkich parafiach dyzunickiej Rzeczypospolitej rozpo-

wszechniony. W tym katechizmie wspomniona rota przysigi

jest umieszczona, jako rzecz obowizujca kadego kapana pra-

wosawnego 2
j.

Jak tacy kapani, którzy obok wiernoci wzgldem rzdu

rosyjskiego brali na siebie pod przysig obowizek szerzenia

prawosawia wszystkimi rodkami, sta si musieli Unii szko-

dliwymi przy silnem poparciu ze strony rzdu rosyjskiego, ma-

jcego w szerzeniu prawosawia w Polsce interes polityczny, i

przy ówczesnem niedostwie rzdu polskiego— nie trudno sobie

wyobrazi.

W pierwszj^ch atoli czasach swych rzdów chodzio Sadkow-

skiemu gównie o wzmocnienie wewntrzne prawosawia, w powie-

wierzonej sobie owczarni; std gorliwo jego niestrudzona o po-

zyskanie z Rosyi jak najwikszej liczby wyksztaconych zakon-

ników, o zapenienie dogorywajcych klasztorów dyzunickich

*) Relacya Deputacyi str. 97 i 98 i Anneksa, str. 65.

"-) Relacya Deputacyi, str. 98.
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mnichami prawosawnymi, o obsadzanie beneficyów wakujcych
popami rosyjskimi; a dopiero wzmocniwszy si wewntrznie,

i rozwin na wiksze rozmiary propagand prawosawn
wród Unitów litewskich i ukraiskich. Wzmacniajc za owczar-

ni swoj nic ogranicza si na samem duchowiestwie, ale ró-

wnoczenie mia oko zwrócone na wychowanie modziey wiec-

kiej. Metropolit kijowskiego prosi np., aby mu przysa zdatn
jak pann do edukacyi dziewczt i modych mniszek, proponu-

je nawet jak Barbar z Frolowskiego monastyru *), a konsy-

storzowi swojemu suckiemu kae wydawa uniwersay do ro-

dziców, aby dostawili do szkó suckich dyzunickich modzie,
,.tak t, która ju ma pocztki jzyka aciskiego i polskiego,

jak i t, która ma si dopiero uczy" 2
).

3. Dla naleytego przygotowania zamierzonej akcyi wyda-

wao mu si jeszcze to wszystko niedostatecznem, i w cigu ro-

ku 1784 zacz zdaa agitowa za utworzeniem osobnego w gra-

nicach Rzeczypospolitej biskupstwa dyzunickiego. W tym celu

uywa znowu porednictwa swego mistrza i opiekuna, a obecnie

czonka w synodu Petersburskiego, arcybiskupa Jerzego Ko-

niskiego. Pod dniem 26 kwietnia pisze do niego niby nie od

siebie

:

„Przy ekspedycyi umylnego do Przewielebnego \V Pana,

poniewa byem w ambarasach, wic zapomniaem posa supli-

ki od biednych Greków warszawskich, albo lepiej mówic
od wszystkich, którzy tylko znajduj si w Pol-

sce. Pomienieni Grecy szczliwymi siebie licz, e przez naj-

wysze interesowanie Jej Imperatorskiej Moci otrzymali dla

siebie liberum exercitium wiary. Lecz to jest ich nieszczcie,

e im wytykaj na oczy Unici i acinnicy, e oni s jako-
by owce bez pasterza, i kiedy pytaj, gdzie wasz
biskup? to jedni milcz, drudzy przymuszonymi siebie znaj-

duj mówi: Jest w Jassach, albo w Bukareszcie, albo

w Konstantynopolu, albo w Jerozolimie. Wszystko

to jak niegruntowne i niepewne, tak bynajmniej im nie poma-

ga. Oddaj si teraz pod protekcy Przewielebnego WPana
i t. d." 3).

'i Anneksa, str. 76.

Anneksa, str. 82.

3
) Anneksa, str. 93.
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Koniski, czowiek szczwany, zrozumia od razu, o co cho-

dzi: e cho godny wychowaniec jego nie doprasza si wprost

dla siebie o dostojno biskupi, lecz tylko o opiek dla Greków
warszawskich, w gruncie duszy jednak myli o sobie, a uznajc

w planie Sadkowskiego korzyci niemae dla dyzunii w Polsce,

bez wahania przychyli si do niego, i w jednym z listów swo-

ich z owego czasu musia mu da pozna, gdy Sadkowski od-

pisujc na ten list pod dniem 3 czerwca, wymawia si z obu-

dn skromnoci od godnoci biskupiej i od chci osignicia

jej. Pisze do Koniskiego: „przynoszc moje najnisze podziko-

wanie na wyraon przychylno i ask arcypastersk, omie-

lam si donie na dusz moj, Boga wzywajc na wiadka, i
wyszy nad archimandry urzd mnie nie cieszy" x

).

Ozy go jednak nie ucieszy? zobaczymy 2
).

Utworzenie nowego biskupstwa dyzunickiego w Polsce by-

o nie atw rzecz. Podstawy prawnej do takiej erekcyi nie do-

starczyy traktaty dawne Rzeczypospolitej z Rosy, na które

Rosya w swych daniach, tyczcych si dyzunitów polskich

zwyka si bya powoywa, a tern mniej konstytucye sejmowe.

Ale od czegó rozum, zwaszcza tak wypróbowany w intrygach,

jak rozum Koniskiego! Koniski wpad na pomys, e, poniewa

wedug dawnych praw, przywilejów koronnych i konstytucyj

sejmowych prawowierne cerkwie i monastyry w Polsce naleay
do jurysdykcyi metropolity kijowskiego (dyzunickiego) i tene

rzdzi nimi bd sam bezporednio, bd przez swoich na-

miestników, np. biskupów lwowskich, dopóki w dyzunii zosta-

wali, lub przez biskupów mohilowskich, albo perejesawskich,

którzy nawet zwykli byli pisa si namiestnikami metropolii

kijowskiej, nie trzeba dla uniknienia atwych do przewidzenia

trudnoci zupenie nowego biskupstwa w Polsce tworzy, lecz

tylko rezydency biskupa perejasawskiego przenie z Pereja-

sawia do Sucka, czyli raczej archimandryt suckiego wynie
do godnoci biskupa perejasawskiego i zamianowa go nie bisku-

pem niezalenym, dyecezalnym, lecz namiestnikiem me-
tropolii kijowskiej. Taki biskup, jako namiestnik metro-

politalny, bdzie mia za sob wszystkie dawne prawa Rzeczy-

pospolitej, dyzunickim biskupom w Polsce przysugujce, które

^ L. c. titr, 94.

2
) Por. L. c. str. 152 do 154.
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powinien koniecznie kaza sobie wypisa i dokadnie pozna; b-
dzie móg zasania cerkwie i monastyry od krzywd, znosi si

z arcybiskupami katolickimi i unickimi w przypadku krzywdy

doznanej, u gdy od nich satysfakcyi nie otrzyma, bdzie móg
donosi o nich samemu królowi z pomoc i pod protekcy po-

sa rosyjskiego. Nie radzi mu tylko do sejmu si udawa z -
daniem pomocy, chyba iby u króla nic nie wskóra i synod
w. na tomu pozwoli, ale winien zawsze podczas sejmu

znajdowa si w Warszawie, by zapobiedz ustawom mogcym
religii prawosawnej krzywd przynie.

Przechodzi potem do drugiej trudnoci, jak napotka mo-

e nowokreowany biskup dyzunicki w Polsce ze strony same-

go duchowiestwa dyzunickiego a w szczególnoci zakonników.

To, co o tym przedmiocie pisze, zbyt jest ciekawe i pouczaj-

ce, abym si móg ograniczy na samem streszczeniu jego

uwag. Oto jego sowa: „W administrowaniu monastyrów tam-

tejszych (w granicach Rzeczypospolitej) i cerkiew, pierwsza za-

iste zda si i powszechna by ostrono, aby postpowa z ni-

mi jako z chorymi, ostroci lekarstwa cierpie nie chccymi. W mo-

nastyrach i mao mnichów i do samowolnoci skonni, dlaczego

ostro z nimi postpiwszy, potrzeba rozpdzi ich i monastyry

próne zostawi. Cerkwie (parafialne) w caej Suczczynie b-
dce pewniejsze s do posuszestwa w., i w posesyi ksit
Radziwiów pop nieposuszny nie moe odchodzc do Unii z so-

b cerkwi odcign. Cerkwie prawowierne powiatu piskiego

take stateczniejsze s, ile mi wiadomo. Lecz na Ukrainie Pol-

skiej liczne, jak sysz, cerkwie to do Unii odchodz, to w pra-

wowierno obracaj si. Midzy innemi przyczynami takiej nie-

statecznoci wyran jest: najwiksza, ciemna niewia-
domo popów".

Z tego powodu, powiada dalej, radzi archimandrycie suc-

kiemu, gdy niedawno przed tern bawi u niego, aeby si stara po-

prawi duchowiestwo, jednak odradza mu zakada s em i na-

ry um duchowne z powodu bardzo dziwnego; i gdyby si nie

wiedziao, e dyzunia mohilowska oddawna protestantyzmem

zaraona, trudnoby byo t rad poj. „Seminaryum, pisze, je-

mu trzyma nie potrzeba, albowiem w samem miecie Sucku
utrzymuj seminaryum Kalwini, dla naszej cerkwi bardzo ycz-

liwi, którzy za ma bardzo pensy mog uczy naszych ducho-

wnych i cerkiewnych posugaczów dzieci teologii, a biskupowi
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naszemu pozostaje tylko utrzymywa profesora teologii i do

greckiego jzyka".

Do powyszych uwag dodaje praktyczne wskazówki dla

przyszego biskupa w Sucku. Zgaszajcych si do prawosawnej

cerkwi, których spodziewa si, e bdzie wiele, nie radzi zaraz

przyjmowa, lecz pierwej znie si z posesorami woci odno-

nych, co tern atwiej, mówi, bdzie na Ukrainie polskiej, gdzie

najwiksze posesye s ksit Adama Czartoryskiego, Ponia-

towskiego, synowca królewskiego, i Potockich, którzy wszyscy

do tego stopnia nie s przeciwni prawosawiu, e sami dali
biskupa prawosawnego (r. 1775) na Ukrainie dla przecicia bun-

tów z powodów religijnych tame si powtarzajcych. Znoszc
si z takimi posesorami, mona u nich zyska protektorów prze-

ciwko duchowiestwu rzymskiemu i unickiemu. Zreszt, koczy
pierwsze uwagi swoje Koniski: „Biskup sucki bywszy u mnie

przez wiele lat w Mohilowie i towarz3^szc mi w Warszawie, gdym
za interesami cerkwi chodzi, bdzie wiedzia, jak sobie post-

pi, a w kadym wtpliwym i trudniejszym wypadku niech si

do mnie uda".

Po napisaniu powyszych uwag i po przychyleniu si sy-

nodu w. i Katarzyny do tego planu, wypracowa Koniski jesz-

cze jeden memorya dla uzupenienia tamtego i wrczy go sy-

nodowi w.
W tym memoryale radzi, aby si przez posa rosyjskiego

na dworze warszawskim koniecznie wystara o zatwierdzenie

królewskie majcego si utworzy biskupstwa, inaczej nie dopu-

ci metropolita unicki nowemu wadyce wykonywa jurysdykcyi

duchownej nad monastyrami i cerkwiami, a dla przyspieszenia

sprawy zaleca uy porednictwa ukraiskich magnatów polskich,

przychylnych prawosawiu. Powtóre, doradza obok zatwierdzenia

wystara si o uniwersa królewski do metropolity i tych bi-

skupów unickich, w których dyecezyach prawosawne monasty-

ry i cerkwie si znajduj, przypominajcy im, e na mocy trak-

tatu r. 1768, aktu osobnego I, § 8 cerkwie i monastyry prawo-

sawne w Polsce, na wieczne czasy przy prawosawiu zosta

winny. Samemu wreszcie Sadkowskiemu radzi nakaza, aby,

gdy do Warszawy po przywilej królewski pojedzie, zwiedzi

po drodze wszystkie monastyry Podlaskie, do dyecezyi jego na-

lece, a z Warszawy wracajc, monastyr Wileski i ssiednie,

nie majce cerkwi parafialnych, dalej monastyr Piski, z cer-
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kwiami do niego nalecenii, i aby po tych wizytacyach odby
wizyt pastersk monasterów i cerkwi ukraiskich, któremi tem

wicej zaj si powinien, e metropolita unicki Jazon Smogo-

rzewski na Ukrainie bez utrudzenia okoo dobra Unii chodzi.

W kocu dodaje, e wyniesienie Sadkowskiego do godnoci bi-

skupiej tylko wtenczas korzy dla prawosawia w Polsce przy-

niesie, gdy Sadkowski bdzie mia do pomocy ludzi biegych,

sumiennych i pilnych w urzdzie *).

Synod Petersburski zakomunikowa powysze uwagi i rady

Koniskiego Sadkowskiemu, donoszc mu o wyniesieniu jego na

godno biskupi.

Kiedy z rozkazu rzdu polskiego aresztowano papiery Sad-

kowskiego, zualeziono w nich jeden i drugi memorya Koni-

skiego.

Krótko potem nadszed ukaz Imperatorowej znoszcy do-

tychczasow dyecezy perejasawsk za Dnieprem, a ustanawia-

jacy archimandryt suckiego, obecnie Wiktora Sadkowskiego

biskupem perejasawskim i koadyutorcm metropolity. Ukaz da-

towany by z dnia 3L Marca roku 1785, i nastpujcej jest

osnowy:

„Dla poytku prawosawnej naszej cerkwi grecko - rosyj-

skiej 2
) i dla atwiejszego zasaniania wyznajcych religi nasz

prawowiern w Polsce najaskawiej rozkazujemy:

a) aby by osobny biskup wikaryalny albo koadyutor me-

tropolii kijowskiej;

h) bdzie si mianowa biskupem perejasawskim i borys-

polskim, i mie rezydency swoj w Sucku, w prawowiernym

monastyrze, którego bdzie i archimandryt;

c) pensy dla niego wylicza po 1200 rubli, na stó i inne

potrzeby po 1000 rubli, insuper na utrzymanie zadysponowa-

nych przy domu biskupim i przy konsystorzu rónych urzdów
i sug po 3700 rubli, in summa po 5900 rubli na rok;

d) na godno powici w Kijowie teraniejszego archi

-

V Anncksa, str. 95 do 104.

2
) Dawniej zawsze nazywaa si cerkiew wschodnia dyzunicka grecko-

oryentaln, teraz t. j. ju od r. 1775 nazywaj j systematycznie: „grecko-rosyj-

*k", aby dyzunitów polskich przyzwyczai t nazw do szukania oparcia

i obrony dla swej cerkwi nie gdzieindziej jeno w Rosyi, i do uwaania Eosyi za

macierz Kocioa wschodniego.
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mandryt suckiego monastyru, Wiktora, na podró za jemu

do miejsca i na zaoenie domu wyznaczamy 3000 rubli;

e) synod nasz nie zaniedba odpowiednie od jego urzdu
w administrowaniu wszystkimi w Polszcz znajdujcemi si pra-

wowiernemi monastyrami i cerkwiami uoy potrzebne rozpo-

rzdzenia, remonstrujc
;
co przychodzi bdzie pod nasz apro-

bacy".

Przesyajc ukaz Imperatorowej Sadkowskiemu synod Pe-

tersburski doda od siebie rozporzdzenie, aby si Sadkowski po

sakr biskupi niezwocznie uda do Kijowa i z rk metropolity

j przyj; aby przy tej sposobnoci zoy przysig wiernoci

i akt przysigi zoonej podpisa; aby sobie zakrysty biskupi

z metropolitalnej zakiystyi kijowskiej opatrzy, i czeka dalszych

instrukcyj w. synodu, co do sprawowania rzdów biskupich.

Równie i to doniós mu, e o jego wyniesieniu do godnoci bi-

skupiej wszystkie miejscowoci jurysdykcyi synodu podlege

uwiadomione zostay.

Prawie oczom wasnym wierzy si nie chce, e rzd za-

graniczny, bez poprzedniego zniesienia si z rzdem Rzeczypospo-

litej polskiej, pozwoli sobie móg tak samowadne w niej roz-

porzdzenia wydawa jakby we wasnym kraju, i to ten sam

rzd, który pi lat pierwej nie chcia dopuci, aby arcybiskup

poocki Jazon Smogorzewski, zostawszy metropolit obok me-

tropolii dziery nadal arcybiskupstwo poockie. Ale takt ten

jeszcze wicej zdumiewa, gdy si zway, jak przysig nowo
obrany w granicach Rzeczypospolitej przez rzd zagraniczny bi-

skup temu rzdowi przy kensekracyi swej winien by zoy.
Niepodobna nam tej dugiej przysigi przytoczy w caej roz-

cigoci, nie moemy jednak nie poda w dosownem brzmie-

niu ustpów, które mówi o stosunku biskupa do dworu peter-

sburskiego i do synodu w. Z tego nabierze czytelnik wyobra-

enia, jak lunym by wze czcy biskupa i nastpnie cae

duchowiestwo dyzunickie z ówczesnym rzdem polskim, i jak

wielkie niebezpieczestwo grozio w takich warunkach ze strony

prawosawia rzdowi polskiemu i katolicyzmowi w Polsce. Oto

niektóre ustpy:

„...We wszystkiem mam by posuszny zawsze najw. rzdz-
cemu, cao-rosyjskiemu synodowi, jako legalnej zwierzchnoci. I to

obiecuj, e gdy do najw. rzdzcego rosyjskiego synodu, któ-

ry biskup z braci moimi raczy mnie pozwa na zbór, bez
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wszelkiej wymówki i sowa pójd na zbór, a jeeli chcieliby

mnie niektórzy mocarze (król polski) lub mnóstwo ludu wstrzy-

ma, jednake powinienem by posusznym na rozkaz najw.

synodu. Do tego obiecuj nie przyjmowa skaonych obyczajów

w cerkiewnych tradycyach i urzdach, (pewno ma by v o b -

rzd a ch! a
), tem bardziej od acinników nowo przymieszanych,

lecz strzedz tradycyi i urzdów (obrzdów?) wszystkich nieod-

miennie z wschodni prawosawn cerkwi i zgodnie w jednem

rozumieniu z najw. rzdzcym rosyjskim synodem i z witymi
czterema patryarchami oryentalnej prawowiernoci stróami i

rzdzcami. Jeszcze obiecuj i prz}7sigam, i powinienem i przez

obowizek chc i wszelkimi sposobami stara si bd Jej Im-

peratorskiej Moci, mojej Najmiociwej Wielkiej Pani Impera-

torowej Katarzynie i Jej synowi, legalnemu Nastpcy tronu

wiernie i nieobudnie suy i we wszystkiem by posusznym,

nie oszczdzajc ycia mojego do ostatniej kropli krwi i wszyst-

kie do wysokiego Jej Imperatorskiej Moci samowadztwa, siy

i zwierzchnoci przynalece prawa i prerogatywy ustanowione

i na potem ustanowi si majce, zastrzega i broni bd,
a przytem secundum exigentiam stara si dopomaga do tego

wszystkiego, co si Jej Imperatorskiej Moci wiernej suby i

awantau krajowego we wszystkich przypadkach tyka moe,
o damnifikacyi za interesu Jej Imperatorskiej Moci, stracie

i upadku, jak tylko o tem dowiem si, nietylko wczenie oznaj-

mi, lecz wszelkimi sposobami odwraca i nie dopuszcza stara si
bd, i cerkiewnego i wszelkiego mi powierzonego sekretu moc-

no dochowywa bd. Do wszystkiego tego obowizujc si, ja-

ko dzi sowem obiecaem, tak i w skutku do ostatniego zgonu

dla przyszych szczliwoci dokonywa bd i to stwierdzam

przysig moj. Bd mi patrzcy na serca Boe, obietnicy

mojej wiadkiem, jako nie faszywa" l
).

4. Jak tylko w Polsce wiadomo o zamierzonej przez Ro-
sy erekcyi biskupa dyzunickiego w Sucku si rozesza, poru-

szy si cay episkopat unicki, zdjty trwog o dalsze losy Unii;

niemniej zatrwoy si ówczesny nuncyusz apostolski. Metropo-

lita Jazon Smogorzewski i zczeni z nimi biskupi unnicy i ar-

chimandrj-ci bazyliascy wyprawiaj natychmiast suplik do

króla, aby nie dopuci, by obcy rzd na ziemi polskiej stano-

') Anneksa, Mr. 115 do 134.
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wi biskupa w zalenoci od siebie i przedstawiaj mu, e to

nietylko dla Kocioa, ale i dla pastwa zarówno jest niebez-

pieczne x
).

Podobny memorya z protestacy przeciw projektowanej

erekcyi wyszed z nuncyatury do króla. Nuncyusz powouje si

na szkody, jakie Koció poniós przez ustanowienie biskupa

dyzunickiego w Mohilowie za Augusta II i na krzyczce gwa-
ty, jakich duchowiestwo unickie ze strony tego wadyki do-

znawao. Dalej przypomina, e traktat r. 176S gwarantuje dyz-

unitom tylko wolno wyznania, a nie osobne biskupstwo w Pol-

sce i powiada susznie: có bdzie, gdy ten biskup przez obcy

rzd mianowany w kraju osidzie, jeeli jego poprzedaik za

granic mieszkajcy (w Perejasawiu) 1,200 cerkwi unickich od

Unii do prawosawia oderwa? Radzi tedy, aby w ostatecznym

razie z ramienia rzdu krajowego ustanowi wikaryusza in spi-

ritualibus generalnego, ale nigdy biskupa, w którego ustanowie-

niu widzi szkod Unii i pastwa. W kocu dodaje, e ju w r.

1775 starali si dyzunici w Polsce o osobnego dla siebie bisku-

pa i e wtenczas przedstawienia nuncyatury i episkopatu unic-

kiego temu przeszkodziy 2
).

Ostatniego zdania nuncyusza, e ustanowienie biskupa

w ówczesnych stosunkach nawet z ramienia rzdu krajowego

byoby szkodliwe dla Unii i kraju, nie podzielamy cakiem.

Gdyby ten biskup by wyzwolony z pod wpywu synodu Peter-

sburskiego i w ogóle Rosyi i gdyby go albo jurysdykcyi pa-

tryarchy konstantynopolitaskiego rzd by podda, albo zupe-

nie niezalenie od zagranicznej jurysdykcyi postawi, zwaszcza

gdyby sobie by upatrzy na t godno czowieka z duchem

patryotycznym polskim—byaby niewtpliwie Unia w Polsce uni-

kna niejednego ciosu ze strony prawosawia. Wikaryusz gene-

ralny, którego nuncyusz proponowa, pozbawiony charakteru bi-

skupiego, byby zmuszony posya kandydatów stanu duchow-

nego do Kijowa, lub Perejasawia, lub Mohilowa po wicenia
i tern samem byby zmuszony wej w stosunki z Rosy, które-

by si byy prdko zamieniy na zawiso od niej. Ratowa od

*) Archiwum ksit Czartoryskich, Miscellanea Ecclesiastica. tom VI,

nr. bie. 739, strona 461.

2
) L. c. str. 497.
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tej zawisoci mogo tylko ustanowienie rzeczywistego biskupa

przez rzd Polski.

Niestety u steru rzdu nie byo w owej chwili nikogo, co-

by by rozumia donioso niebezpieczestwa grocego krajo-

wi i Unii z ustanowienia rzeczywistego biskupa przez rzd dyz-

unicki, i coby by odgad rodek waciwy ku zaradzeniu zemu
i zadouczynieniu rzeczywistej religijnej potrzebie prawosaw-

nych poddanych. Przy tern król tak by ju wówczas wobec Ro-

syi bezwadnym, e gdy ces. Katarzyna raczya przez posa

swego w Warszawie, reskryptem z dnia 18 maja 1785, uwiado-

mi go o postanowieniu swojem i da od niego,'[aby Sadkowski

przypuszczony by do sprawowania jurysdykcyi nad monastyra-

mi, cerkwiami i mieszkacami religii grecko - rosyjskiej z ca
wolnoci i bezpieczestwem, na mocy osobnego aktu 1768 r., nie

mia odwagi sprzeciwi si jej daniu. Moe i magnaci, znani

z przychylnoci dla prawosawia: ksi Adam Czartoryski, sy-

nowiec królewski, ksi Stanisaw Poniatowski, Potoccy, Bra-

niccy i ksi Ksawery Lubomirski, majcy najwiksze posia-

doci na Ukrainie, wpynli w tym kierunku na niego. Zatwier-

dzi wic nominacy Sadkowskiego d. 27 lipca 1785 r., dajc
tylko, aby si zastosowa do traktatów r. 1768 i 1773 "•). In-

strukcy urzdow mia póniej da Sadkowskiemu minister

Chreptowicz i okreli bliej jego obowizki i prawa.

Gdy to nieszczsne zatwierdzenie stao si faktem, którego

ju odwróci nie byo mona, usiowa metropolita unicki Jazon

Smogorzewski, cieszcy si osobistymi wzgldami króla, niebez-

pieczestwo wiszce nad gow Unii przynajmniej zmniejszy

i nie przestawa pod tym wzgldem dawa królowi rad i wska-

zówek. Posiadamy kilka listów, które w tym przedmiocie do

króla napisa i które zawieraj niejedn zdrow myl, zasugu-

jc na uwag.
Stara si skoni króla, aby zada od Sadkowskiego

przysigi wiernoci wzgldem tronu, i aby sobie zastrzeg w dy-

plomie nominacyi, e Sadkowski jurysdykcy w Polsce, nie

po ukazu Jej Imperaratorskiego Wieliczestwa,
lecz za pozwoleniem i wol Jego Królewskiej Moci wykonywa
bdzie.

l
) Anneksa, str. 1

5*3
i Arch. ksit Czartoryskich. Miscellanea ecles.

tom VI, str. 508.

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. U
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danie takie w normalnych stosunkach kadego kraju

rozumiaoby si samo przez si. W Polsce wówczas trzeba je

byo przypomina królowi!

Powtóre radzi mu zakaza Sadkowskiemu w cerkwiach

prawosawnych modlitw publicznych za Imperatorow i za sy-

nod Petersburski, a nakaza mody za monarch krajowego, i

przypomnie mu, e sejm 1768 r. surowe wyda ustawy przeciw

odstpstwu od wiary katolickiej.

Dalej uzna za konieczne zwróci uwag Sadkowskiego

na to, e na mocy uchway sejmu r. 1768 nietylko niema pra-

wa do cerkwi, w których posiadanie dyzunici z pomoc wojska

rosyjskiego po roku wspomnionym weszli, ale nadto, e nie b-
dzie móg przyjmowa, protegowa i mnoy apostatów, e b-
dzie winien ksiy czynszowników, bez parafij siedz-

cych a buntujcych lud, jako wóczgów i niezdatnych do pra-

cy pasterskiej suspendowa. Równie susznie nakania króla,

aby zobowiza Sadkowskiego, by nikomu ze swych poddanych

nie przeszkadza wraca do Unii; e co rok w dzie Boego
narodzenia lub w. Mikoaja kae ludowi po cerkwiach odna-

wia przysig wiernoci wzgldem monarchy; e wyda list pa-

sterski do ludu potpiajcy bunty i rozruchy przeciw wadzy
prawowitej, i e nie bdzie si ucieka do zagranicznej protek-

cyi. A koczy rady swoje uwag, e tego wszystkiego trzeba

co prdzej si domaga, bo potem bdzie zapóno!

Roztropne rady i uwagi metropolity nie przemówiy do

przekonania króla i odpowiedzia Smogorzewskiemu, e niepo-

trzebnie si lka o Uni i pastwo z powodu nominacyi bisku-

pa perejasawskiego 1
).

5. Mimo, e tak pomylny dla dyzunii obrót wzia na

dworze polskim sprawa biskupstwa perejasawskiego, niepokoi

si jednak Sadkowski, e dugo nie odbiera dyplomu potwier-

dzenia od króla. By wyj z tego niepewnego pooenia, posta-

nowi nie spuszcza si duej na usugi ambasadora rosyjskie-

go, Stackelberga, lecz wybra si osobicie do Warszawy. Usku-

teczni to postanowienie latem w cigu r. 1786, wizytujc, sto-

sownie do wyej przytoczonych wskazówek Koniskiego, klaszto-

ry brzeski, jaboczewski i dwa drohiczyskie, a w sierpniu

mia u króla audency. Wspomina sam o niej w licie do syno-

') Arch. ksit Czartor. L. c. str. 404, -!0, do 474— 79.
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du Petersburskiego 1
). Król przyobieca mu da dany dyplom

po powrocie do Warszawy podkanclerza litewskiego, lecz nad-

mieni, e bdzie musia pierwej zoy przysig wiernoci.

Staekelberg posyszawszy o przysidze, zdziwi si mocno i do-

niós zaraz o tern dworowi swojemu. We wrzeniu tego roku

nadszed przyobiecany przez króla dyplom do Sucka; ale z przy-

sig ociga si Sadkowski, poniewa nie mia dotd pozwole-

nia na ni z Petersburga 2
).

Stanisawowi Augustowi nadarzya si wic dobra sposob-

no odwoania zatwierdzenia i nieuznania erekcyi biskupstwa;

lecz aby z takiej sposobnoci skorzysta, na to potrzeba byo,

innego rzdu, jak by rzd ówczesny, i innego króla. Czekano

przeto dalej cierpliwie, póki ces. Katarzyna nie pozwoli Sad-

kowskiemu zoy przysigi wiernoci, a czekano do dugo, bo

w Petersburgu namylano si jeszcze cay rok, czy rota przy-

sigi wymagana przez króla polskiego da si pogodzi z przy-

sig zoon przez biskupa perejasawskiego Imperatorowej.

Wreszcie w czasie przejazdu Katarzyny na wiosn roku 1787 do

Chersonu przez Kijów, po nowych naradach z obecnym w Ki-

jowie podczas tego przyjazdu Sadkowskim i metropolit dyzu-

nickim, zgodzono si na ni i na tak zwane minuta spon-

sionis, wzgldem których Sadkowski mia tylko da proste

przyrzeczenie bez przysigi, e je wykonywa bdzie stosownie

do zalecenia rzdu polskiego. Akt przysigi zoy Sadkowski

dnia 18 maja r. 1787 w Tulczynie w obecnoci króla i tame
zobowiza si obietnic stosowa si do tego, co w minutach

sponsionis wyraone byo.

Rota przysigi jake odmienna od tej, któr Sadkowski

obcej monarchini z okazyi sakry biskupiej w Kijowie zoy!
Podczas gdy ostatnia najcilej okrela obowizki nowego biskupa

wzgldem dworu obcego, tamta zaledwo w ogólnikach, dopu-

szczajcych dowolne tumaczenie, obowizek wiernoci wzgldem

króla polskiego wyraa. Ale oto jej brzmienie dosowne: „Ja

Wiktor przysigam Panu Bogu Wszechmogcemu, e jako koa-

x

) Anneksa, str. 277.

\rch. ksit Czart. Nr. 934. Pisma róne wzgldem religii grecko

-

dyzuniekiej, nr. dokumentu 41, i Anneksa str. 177. W anneksach jest patent

zatwierdzajcy Sadkowskiego w nowej godnoci.
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dyutor metropolity kijowskiego, wybrany do zarzdzania kocio-

ami i duchowiestwem nieunickiem w pastwach Najjaniejsze-

go króla Imci i Rzeczypospolitej polskiej bd wiernym Najja-

niejszemu Stanisawowi Augustowi, królowi polskiemu, Panu

Memu miociwemu i Najjan. nastpcom Jego i Rzeczypospoli-

tej, e ani przez siebie ani przez osoby przezemnie subordyno-

wane i zwierzchnoci mojej podlege nic nie uczyni, coby mo-

go sta si ku uszkodzeniu stanu, praw narodowych, spokojno-

ci publicznej i wiary panujcej.

Nakoniec, e w kadej okolicznoci dopeni powinnoci do-

brego i wiernego poddanego, posusznego prawom krajowym.

Tak mi Boe dopomó!"

Prawda, e kilkakrotnie wspomniane minuta sponsio-

n i s uzupeniay t ogólnikow przysig, okrelay dokadniej

stosunek Sadkowskiego do rzdu krajowego, i wskazyway mu
bliej obowizki jego jako biskupa wzgldem tego rzdu i wa-
snego kraju; ale ju dlatego samego, e go do nich przysig
nie zobowizano, lecz poprzestano na prostem przyrzeczeniu,

lekceway je sobie i jak dalsze dzieje jego poka, na kadj^m

niemal kroku postpowa wbrew zaleceniom w minutach zawartym.

W gruncie byy owe minuta tylko streszczeniem listów me-

tropolity Smogorzewskiego, do króla w przedmiocie biskupstwa

perejasawskiego pisanych, a o których wyej mówilimy. Nie

zawadzi jednak przypomnie je na tern miejscu w krótkoci:

„Wedle nich obowizkiem byo Sadkowskiego wszystkie akty

jurysdykcyi duchownej ekspedyowa pod nastpujcym tutuem:

„za pozwoleniem i wol Najjan. króla polskiego administrator

wszystkich Greków nie - Unitów zamieszkaych w Królewstwie

Polskiem i w Ksistwie Litewskiem," i adn miar nie uywa
takiej formuy, z którejby mona wnosi, jakoby je wykonywa
imieniem Imperatorowej; jurysdykcy swoj tylko na tych dy-

zunitów rozciga, którzy od niepamitnych czasów w dyzunii

zostaj i dawniej Unii nie wyznawali i adnego sobie nie roci
prawa do cerkwi, monastyrów i majtków cerkiewnych, które

w posiadaniu Unitów si znajduj, owszem zwróci Unitom cer-

kwie, monastyry i majtki kocielne, po r. 1768 przemoc im

zabrane; odstpców od Unii do dyzunii nie przyjmowa bez

wzgldu na ich stan i powoanie, a wszystkich ksiy wóczgów,
burzycieli ludu, nie majcych beneficyów duchownych, w spra-

wowaniu funkcyj kapaskich zawiesi, bez poprzedniego pozwo-
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lenia królewskiego do dyecezyi nie przyjmowa adnych ksiy
ani wieckich ani zakonnych z zagranicy;

w przytomnoci deputata, osoby wyznajcej religi katolic-

k, a przez jednego z biskupów katolickich wyznaczonego, inwen-

tarz cerkwi, beneficyów i monastyrów nieunickich urzdowo spo-

rzdzony, z wyraeniem erekcyi i prawa kollacyi, niemniej osób

zakonn}7ch i ksiy wieckich, królowi przysa; wszystkie ka-

plice zwane: „ezasowniami", fundowane w parafiach unickich i n

p r a ej ud i ci u m religii katolickiej znie i ksiom swo-

im zabroni wasa si po jarmarkach, na których zwykle lud

przeciw Unii burz;

co rok z pocztkiem roku cywilnego wszystkim plebanom

i ludowi nakaza odnawia przysig wiernoci wzgldem króla,

i tak przysig od biorcych wicenia kapaskie odbiera;

imieniny królewskie w cerkwiach swoich kadego roku

uroczystem naboestwem wici, i w Liturgii innego monarchy,

krom króla, nie wspomina;

tudzie protekcyi zagranicznej nie wzywa, ani adnych
mandatów zagranicznych bez pozwolenia królewskiego nie przyj-

mowa i nie egzekwowa;
wreszcie donosi królowi o kadym buncie chopstwa, sko-

roby si o nim dowiedzia, i to samo duchowiestwu swemu
zaleci, i wszystkie prawa krajowe sumiennie wypenia 1

)

u
.

6. Ale Sadkowski nauczy si u swego mistrza Koniskiego

lekceway rozporzdzenia rzdu polskiego; wic nie dziw, e
z tych zobowiza, jakie rzd polski przy skadaniu przysigi

homagialnej na niego woy, mao co albo nic sobie nie robi.

W korespondencyi jego w Koniskim czytamy ju w r. 1773 ta-

kie np. lekcewace zdania ostatniego o pozwach i wyrokach

sdowych polskich w sprawach cerkiewnych dyzunickich; „Po-

zew niech durak (polak) daje, min ten czas dla duraków che-

pi si i straszy; nie masz teraz czego lka si, mona i lec
na ten pozew odpowiedzie"; i inn ra: „niema si czego l-

ka tych sdów, poniewa te, jak mówi, s pod obuchem 2
)

u
.

e Sadkowski t nauk mistrza wzi do serca i wobec nie-

mocy i niedostwa ówczesnego rzdu polskiego i wewntrznego
rozprzenia krajowego w caej peni w dalszem postpowaniu

acya deputacyi str. I2s, i Auneksa str. 321— :->29.

-i Annc-k-a, str. 16 do 17.
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swojem jako biskup j wykonywa, ogldajc si jedynie na

dwór petersburski a nie troszczc si o dwór polski i jego wy-

magania, niebawem zobaczymy.

Zaraz pierwszy list jego do Imperatowej, wysany z po-

dzikowaniem za otrzyman godno biskupi, zdradza dosta-

tecznie jego dalsze w urzdzie biskupim zamiary. Pisze midzy
innemi do niej sowa nie potrzebujce adnego komentarza, bo

same z siebie zbyt wyranie wiadczce, e celem i zadaniem no-

wej jego godnoci byo zniszczy Uni i zla j w jedno z pra-

wosawiem w imi i pod opiek wielkiej Imperatorowej: „Wy-
lewam przed Majestatem Najwyszego gorce modlitwy za nie-

poruszone umocowanie tronu Waszego, za dugi i pomylny
przecig Chrystusowi miego panowania Waszego, . . . póki nie

ujrz koca zbawiennych Waszych intencyj. Ogo-
sz owczarni mojej, jako ty jedna po Bogu jej i moja obrona,

protekcya i ucieczka; jako Twoj mdroci rednia ciana
(unia) rozdzielajca cerkiew zachodni od wschod-
niej obali si i te obiedwie bd jedno". W tyme duchu

pisa równoczenie do rosyjskiego nastpcy tronu wielkiego ksi-

cia Pawa 1
).

Nie skpi mu te rzd Katarzyny ani rad, oni rodków,

aby „owa rednia ciana dzielca cerkiew zachodni od wscho-

dniej" co prdzej runa.
Stosownie do wyranego rozkazu Imperatorowej 2

)
pozosta

Sadkowski po swej konsekracyi, odbytej dnia 9 czerwca, przez

przeszo pó roku (15 listopada) w Kijowie, czekajc na instruk-

cye synodu Petersburskiego.

Nie potrzeba pewno dodawa, e sam pobyt tak dugi

w Kijowie, zbliajcy go do koryfeuszów dyzunii, zapra-

wionych od dawna w agitacyi antypolskiej i antyunickiej na

Ukrainie nie usposobi go pokojowo wzgldem Unii i rzdu
polskiego, ale wyuczy nowych sposobów szkodzenia jej a wzma-
cniania prawosawia.

Mamy zreszt w rku wymowne dowody, jak pilnie Sad-

kowski korzysta ze swego pobytu w Kijowie i jak gorliwie me-

tropolita dyzunicki do przyszej misyi go zaprawia. Dostarcza

*) Anneksa, str. 107—169 i 189.

2
) Archiwum ksit Czartoryskich, „Pisma róne wzgldem religii nie

unickiej" nr. dok 51.
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ich korespondencya Sadkowskiego, która bd w caoci, bd
w ekscerptach w tylekro przez nas cytowanych Anneksach
si znajduje, a która na niejednem miejscu wspomina o ustnych

sekretnych rozmowach jego z metropolit, tyczcych si

jego przyszego stanowiska i instrukcya dana mu przez metro-

polit w tyme przedmiocie, która mniej wicej te same uwagi

i wskazówki zawiera, jakie Koniski w swoim memoryale do sy-

nodu Petersburskiego wypowiedzia, nakaniajc synod do usta-

nowienia biskupa dyzunickiego w granicach Rzeczypospolitej *).

Nie bdziemy jej przeto na tem miejscu powtarzali, Jcz odsy-

amy czytelnika do tego, comy wyej o treci owego memo-
ryau napisali.

Natomiast trzeba nam nieco bliej wej w tre ukazów,

które z synodu Petersburskiego w imieniu Katarzyny do Sad-

koswkiego w sprawie dyzunitów polskich wychodziy, a które

on zaprawd wierniej, anieli rozporzdzenia i przepisy rzdu
polskiego wykonywa. Ukazów tych zaraz w pierwszych cza-

sach po nominacyi Sadkowskiego byo bardzo wiele, jeden uzu-

penia i rozszerza drugi. Bdziemy si starali w krótkoci

wszystkie nam znane streci.

1 tak jedne zobowizuj go, by z konsystorzy: mohilow-

skiego, dawnego perejasawskiego i kijowskiego zada akt od-

noszcych si do cerkwi i monastyrów w obrbie jego jurysdyk-

cyi si znajdujcych, aby si postara o tenor traktatów r. 1768,

1773 i 1775 midzy Rosy a Polsk zawartych i aby u arcybi-

skupa mohilowskiego uprosi sobie zbiór praw polskich, w da-

wniejszych latach na korzy cerkwi grecko - rosyjskiej wyda-

nych, który tene posiada; inne: aby na samym wstpie u swej

owczarni zasign dokadnych wiadomoci, które cerkwie i mo-

nastyry por. 1717 przez Unitów zabrane zostay i aby o tem

czasu swego synodowi w. doniós; inne jeszcze zalecaj mu, aby

przestrzega karnoci w duchowiestwie wieckiem i zakonnem

i staranniej wychowywa przyszych lewitów. W tym celu mia
zaoy seminaryum w Sucku, na które mu Imperatorowa 2,000

rubli rocznego subsydium wyznaczya, i przy cerkwiach para-

fialnych lub klasztornych otwiera szkoy elementarne. Tak se-

minaryum duchowne jak i inne szkoy miay by urzdzone

J
) Archiwum ksit ( '/.artoryskich: ,,Pisma róne wzgldem religii grec-

kiej riieunickiej" nr. dok. 29 i 30.
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wedle planu istniejcego dla takiehe szkó w Rosyi, a plan i

ksiki podrczne dla nauczycieli i uczniów z Petersburga przez

porednictwo metropolity kijowskiego przysano mu za poprze-

dniem doniesieniem, ile egzemplarzy kadej ksiki potrzebuje.

Chcc da cho ogólne wyobraenie o stanie tych szkó,

przytoczymy spis ksiek, które z rozkazu synodu petersbur-

skiego w nich zaprowadzono: Tablice do sylabizowania druku

cerkiewnego i cywilnego, tablice alfabetowe rkopisne druku

cerkiewnego i cywilnego, alfabet rosyjski z katechizmem, pra-

wida dla uczcych si, przewodnik dla regularnego pisania

skrócony katechizm dla uczniów bez pyta, taki z zapytania-

mi, cz pierwsza i druga arytmetyki, ksika o powinnociach

czowieka i obywatela, taka z pytaniami, forszryfty, manuduk-

cya dla nauczycielów pierwszej i drugiej klasy, katechizm ob-

szerny, wykady na ewangelie niedzielne i witeczne, pismo

wite, fizyka i mechanika. Wartoci ksiek nie znamy, jednak

z samego ich spisu i z tytuów wolno nam wnie, e one po-

ziomu w}^ksztacenia zbyt wysoko w przyszem duchowiestwie

nie podnosiy.

Lecz mniejsza o to. Co dla nas najwaniejsza to, e usta-

nowienie tych szkó za staraniem i po czci nakadem rzdu

rosyjskiego byo strasznym policzkiem dla rzdu polskiego, po-

zwalajcego si zastpi w jednym z najelementarniejszych obo-

wizków swoich rzdowi obcemu; e szkoy te kierowane przez

nauczycieli w wikszej czci z Rosyi sprowadzanych, musiay

si w krótkim czasie sta niebezpiecznem ogniskiem agitacyi

antiunickiej i antipolskiej, a w ludnoci unickiej, patrzcej na

tak opiek rzdu ssiedniego nad dyzunitami, budzi tu i ow-

dzie zazdro, poczon z chci szukania za Dnieprem takieje

opieki, kiedy jej w kraju swoim u wasnego rzdu nie znajdo-

waa. Ten te, nie inny, cel miaa niewtpliwie Rosya, organizu-

jc w granicach Polski szkolnictwo dyzunickie. Inne wreszcie

ukazy nakazyway Sadkowskiemu sprowadza z drukarni kijow-

sko - pieczarskiej „kazania i nauki duchowne" dla wszystkich

cerkwi swej dyecezyi, aby je ksia w niedziele i wita z am-

bon ludowi czytywali, a gdyby sami dobrze czyta nie umieli,

aby ich kto inny w tern wyrcza.

O wszystkich krzywdach, jakichby dyzunici od Polaków

lub Unitów doznawali, mia posowi nadzwyczajnemu rosyjskie-

mu w Warszawie z wszelk cisoci donosi t. j. z dowodami
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potwierdzajcymi kady wypadek i mia da pomocy jego,

unikajc sadowej drogi.

Beneficyów dyzunitom po r. 1768 przez Unitów zabranych

tymczasem, ilekro zawakuj, nie obsadza swymi
ksimi, aby Unitów zbytnio nie drani, co za do beneficyów

po r. 1717 do r. 1768 od prawosawia do Unii odpadych mia
nalega, dla zaatwienia wtpliwych i spornych wypadków,

o ustanowienie porczonej traktatem roku 1775 komisji. Naka-

zano mu te, zaraz po przybyciu do Sucka przysa synodowi

wedug szematów zaczonych dokadny spis wszystkich cerkwi

monastyrów dyzunickich w jego dyecezyi si znajdujcych z wy-

kazem ich majtku, liczby osób prawosawnych w kadej para-

fii, liczby przystpujcych do sakramentów, ze sprawozdaniem

o duchownych, o ich dzieciach, o nauczycielach prawosawnych
i o czonkach konsystorza i odtd takie sprawozdanie do syno-

du co cztery miesice odnawia x
).

Tak opatrzony w rady, wskazówki i instrukcye rozpocz
Sadkowski swoje urzdowanie jako biskup, na jasno wytknitej

przez synod Petersburski drodze, od wydania listu pasterskiego

do swoich dyecezyan. List ten by uoony z wiedz i pod cen-

zur metropolity kijowskiego i dlatego jest napisany bardzo

ostronie, z widoczn intency uniknienia wszystkiego, coby go

rzdowi polskiemu i Unitom narazi mogo. Przecie nie unikn
tego cakiem. W znanych nam minutach sponsionis zobo-

wiza si przed królem, e akty urzdowe swej jurysdykcyi tylko

w imieniu swego monarchy, a nie w imieuiu jakiegobd za-

granicznego wadcy, wykonywa bdzie; tymczasem, zaraz pierw-

szy list jego pasterski zaczyna si od nastpujcych sów, cha-

rakteryzujcych dosadnie ówczesne w kraju naszym stosunki:

„Podug Najwyszej woli Jej Imperat. Moci Pani Imperat.

i Samowadczyni cao-ros. Katarzyny II, jako nieustannie trosz-

czcej si o pomylno nietylko swojego ludu, ale i zagranicz-

nego, szczególniej za jedno wyznajcego z sob, w polskiem

tern pastwie bdcego, zostawszy ja konsekrowany przez bis-

kupa perejasawskiego i boryspolskiego koadyutora prawosaw-

nej metropolii kijowskiej, a przytem dzielniejszym przywilejem

Lmieksa, itr. 157—166, 173, 207—212, 217 — 22 i. Archiwum keit
Czartoryskich, „Pisma róne wzgldem religii greckiej dyzuriickiej" nr. dok. D.

11, 18, 50, 51, 77. 211, 205.
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J. K. Moci Najjan. Monarchy Stanisawa Augusta dla bez-

przeszkodnego urzdu mojego biegu opatrzony..."

Nastpnie odzywa si do swych owieczek, e nie jest mu
tajno: „i yj wucinieniu i rozjtrzeniu od rónowierców"
(Katolików i Unitów!). Zreszt wzywa tak duchowiestwo swo-

je jak lud do cierpliwoci i agodnoci, a duchowiestwu w szcze-

gólnoci zaleca czytanie listów Pawa w. do Tymoteusza i Ty-

tusa, aby si przejmowali duchem ich nauk l
).

Dalszem niestrudzonem staraniem jego byo, walce si

w gruzy i sabo jeszcze zaludnione monastyry prawosawne swej

dyecezyi podnie i zaludni nieco wiatlejszymi zakonnikami.

Stara si ju o to jako prosty archimandryta, ale z niedosta-

tecznym skutkiem. Teraz rozpisa w pierwszym celu kwest
w pastwie rosyjskiem, która mu do znaczny przyniosa do-

chód i pozwolia odbudowa nietylko klasztor sucki, lecz in-

nych kilka, mimo e nie wszyscy kwestarze wyliczyli si su-

miennie z pienidzy uzbieranych. Imperatorowa dopomoga mu
jednorazowym datkiem 25.000 rubli do wzniesienia nowej cer-

kwi katedralnej w Sucku. W drugim celu rozpisywa si do

metropolity kijowskiego i synodu Petersburskiego z petycyami

o przysanie sobie zdatnych zakonników t. j. takich, którzyby

agitacj prawosawn zrczniej i skuteczniej umieli rozwija od

tych, których mia w kraju. Jako raz po raz, to po dwóch, to

po trzech czerców przybywa mu z Rosyi. Na kandydatach do

takich przenosin do Polski nie zbywao, bo ycie w klasztorach

polskich, posiadajcych bez ukrócenia dawne fundacye, byo
wygodniejsze, anieli w klasztorach w Rosyi, gdzie zakonnicy

przez Katarzyn na pensyach szczupych b}di osadzeni, z wy-

jtkiem kilku znaczniejszych klasztorów, które z dobrowolnych

ofiar ludu wielkie miay dochody. Ale i cerkwie parochialne

najchtniej obsadza duchowiestwem niekrajowem, mianowicie

nie litewskiem. Krajowców, do których nie mia przekonania, e
tendencyom jego najzupeniej s oddani, pod rónymi pozorami

od wice usuwa, a wici gównie Rosyan, Kozaków,
Ukraiców, lub te w pónocnej czci swej dyecezyi tych

opatrywa dononemi beneficyami, którzy jako intruzi z cerkwi

ukraiskich przez metropolit unickiego wypdzeni , szukali

w Kijowie opieki i protekcyi. Metropolita prawosawny kilka-

l
) Anneksa, str. 182—181
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krotnie pisze do niego, aby si wstrzyma od wicenia nowych

ksiy, a uwzgldnia tamtych przy obsadzaniu miejsc waku-

jcych.

Majc za do dyspozycyi dostateczn liczb ksiy i to ta-

kich, jakich pragn i jakim móg zaufa, trzeba byo o tern

pomyle, aby mie jak najwicej beneficyów do rozdania. Kiedy

obejmowa rzdy, liczya dyecezya wedle jego zeznania tyl-

ko 94 cerkwie. Liczba to bya niepokana. Ale od czego za-

radno. Zawakowao gdzie beneficyum unickie/nim jeszcze od-

nony biskup unicki zdoa je nowym pasterzem opatrzy, umia
Sadkowski bd osobicie, bd przez swoich agentów tak sobie

pozyska patronów tyche beneficyów lub ich plenipotentów a
) i

posesorów, e ci, zwaszcza w dobrach ksicia Ksawerego Lubo-

mirskiego, ksicia Adama Czartoryskiego, synowca królewskie-

go, ksicia Stanisawa Poniatowskiego, Branickich i Potockich,

bez wszelkiej trudnoci dawali mu prezenty, jeli móg wyka-

za, e te cerkwie czas jaki znajdoway si w rku prawosa-

wnych. Ze strony ludu w takich razach nie napotyka na zbyt

wielki opór, dlatego, e ten lud ciemny, od panów i ich rzd-

ców zaleny, nie bardzo mia ich woli si sprzeciwia, do zmia-

ny religii na Ukrainie by przyzwyczajony, a w Unii za mao
utwierdzony. Gdzie za lud zbaamucony przez wóczgów dyz-

unickich, których w sukni duchownej lub zakonnej wielu w tych

czasach na Ukrainie przebywao, w osieroconej parafii sam da
prawosawnego popa i Sadkowski zmiarkowa, e posanie go

nie wywoa wielkiego haasu, nie pyta si nawet o prezent

patronów, beneficya takie bez wahania si pod swoj jurysdyk-

%
) Lubomirskienm Ksawereruu, panu obszernych woci na Ukrainie, wy-

stawia sam Sadkowski wiadectwo, e wszelk w dobrach jego mia atwo sze-

rzenia dyzunii. Oto ustp z listu pisanego do ksicia dnia 13 grudnia r. 1787:

„e jeBtea Wasza Ksica Mo protektorem i obroc religii naszej grec-

kiej oryentalnej takim, i co bya czasu potopu arka Noego, to W. Ks. Mo
wierze naszej, pena Ukraina dowodów. wiadczy to wolne we wszystkich W.

Ks. Mo dobrach i bez najmniejszej przeszkody onej odprawianie i rozkrzewia-

nie. wiadczy najaskawsze pozwolenie, jak stare kocioy reperowa i tak nowe

budowa. wiadczy bez trudnoci wydawanie akolitom prezentów (sic !). Slucka

moja katedra chcc uczestniczka by tego Smilaskiej Palestyny (Smia, wa-

sno ksicia) szczcia, odwaa si prosi W. Ks. Mo, aby z lasów swoich,

dla ikonostazu do katedralnej cerkwi... pozwoli wyda lip sto/ 1 ('nneksa

strona 318).
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cy zaciga i popami swoimi obsadza. Niektóre znów cerkwie,

mimo e w rku parochów unickich si znajdoway, przez re-

monstracye zanoszone do posa Stackelberga w Warszawie, ja-

koby przemoc przez Unitów prawosawnym zabrane odzyska.

Wreszcie uda si na objazd ukraiskiej czci swej dyecezyi

(gdzie poprzednio noga jego nie bya postaa), nie tyle w celu,

aby karno i poczucie obowizków pasterskich w duchowie-

stwie tamtejszem podnie, jak aby propagand oywi i roz-

win. Skutek tej agitatorskiej pracy przechodzi jego wasne
oczekiwania. W przecigu kilku lat wzrosa w zastraszajcy spo-

sób liczba parafij i cerkwi dyzunickich w Rzeczypospolitej x
). W r.

1783 nie byo wszystkich cerkwi prawosawnych klasztornych i

parafialnych w Polsce wicej jak 94; do r. 1787 dosza ich licz-

ba do 300 2).

Tak szybkiemu wzrostowi cerkwi i parafij prawosawnych

pod sterem wadyki Sadkowskiego sprzyjay szczególniejsze oko-

licznoci, które tu bliej rozebra za stosowne uwaamy.

7. Koció unicki w ogólnoci, a w szczególnoci ducho-

wiestwo ruskie unickie nie doznawao, jak to poniej bdziemy

x
) Archiwum ksit Czartoryskich. „Pisma róne wzgldem religii grec-

ko-dyzunickiej'' nr. 1, 18, 25, ibidem ,,Miscellauea ecclesiastica" tom VI, str.

505, i Anneksa str. 193-217, 244, 254-309 i 318.

2
) Podajemy wedle akt urzdowych, znajdujcych si w Archiwum ksit

Czartoryskich wykaz tych cerkwi z owego czasu wedle podziau na zakonne,

wieckie i na obwody, w których si znajdoway.

Spis monastyrów dyzunickich:

W archimandryi sJuckiej. . . 7

Wileskich z przypisnemi i z

panieskicmi Im

Piski

Brzeski

Bielski

Drohiczyski ....
Zabudowski ....
Medwedowski. . . .

Czehryski, panieski .

abotyski ....
Lcbedyski

cbedyski, panieski .

1

Spis cerkwi parafialnych dyzunickich:

Wstaros. Czehryskiem .

,, milaskiem. .

,, Korsuskiem .

,, Bohusawskiem.

,, Piskiem . . .

W Eparchii Mohylowskiej

W protopopii ^uckiej .

., Petrykowskiej

,, Alozyrskiej. .

Razem cerkwi paraf

85

82

8

7

27

3

44

6

9

271

Razem monastyrów . 28

(Por. ,,Pisma róne wzgldem religii

grecno-uniekiej" D. nr. 3 i„Relacyade-

putacyi", str. 132).
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mieli sposobno wykaza, dostatecznej opieki ze strony rzdu

i prawodawstwa polskiego. wiecki ksidz unicki nietylko w bie-

dce—prawie w ndzy zostawa, i nikt skutecznie i na seryo

o tern nie myla, aby los jego polepszy, ale take pod wzgl-

dem obywatelskim w stosunku do aciskiego duchowiestwa

by poniony, na równi z kmieciem postawiony. Uciskany przez

posesorów i komisarzy majtków magnackich, przez ydów aren-

darzy, nawet przez wasn zwierzchno duchown, nie znajdo-

wa nigdzie obrocy. Wani jego biskupi, najnaturalniejsi jego

opiekunowie, nieraz strasznie i bezkarnie nim poniewierali. Z cza-

su, o którym piszemy, mamy przed sob skarg duchowiestwa

parafialnego dyecezyi uckiej na swego biskupa Cypryana

Steckiego, zaniesion do Stolicy Apostolskiej, która wylicza spor

litani cikich zaale i daje do zrozumienia, e od do dawna

napróno j duchowiestwo podnosi. Midzy innemi obwinia

ona tego pasterza, e rocznie ciga z duchowiestwa bie-

dnego wicej ni 100,000 zp. podatków do swojej kieszeni, e
pienidze na cele dyecezalne od duchowiestwa zebrane na swo-

j obraca korzy, e nawet za wicenia kapaskie kae sobie

paci, e wizyty pasterkie w ten sposób co rok odbywa, i zwo-

uje dziekanów, przez nich nakada na duchowiestwo opat,

a niemajcych pienidzy ze wszystkiego odziera, e kapanów

bez sdu wizi i choszcze, tak e jedni do Warszawy uciekaj,

inni za granic (do Rosyi) i apostazuj; e kapani za-

moniejsi, chociaby najwystpniejsze prowadzili ycie, bezkar-

nie uchodz, podczas gdy biedniejsi za najmniejsze przewinie-

nia surowym karom podlegaj. W kocu dodaje, e metropolita

uwiadomiony o tern, zemu dotd skutecznie nie zaradza *).

Na podobny cho nie tak wygórowany ucisk miao take du-

chowiestwo innych unickich dyecezyj nieraz powód si skary.

Tymczasem duchowiestwo prawosawne w Polsce, cho nie posia-

dao bynajmniej wikszych prawnych przywilejów od unickiego,

byo wolne w ostatnich czasach od wyzyskiwania swoich wadyków,

których rzd rosyjski hojnie wspiera. Ilekro byo potrzeba wik-

szych subsydjów na ogólne cele dyecezyalne, ani Koniski, ani

po nim Sadkowski nie odzywali si do kieszeni swoich dyece-

*) Archiwum ksit Czartoryskich, ,,Mi ^cellanea ecclos." t. IV, str. 401.
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zyan, lecz albo wprost do Imperatorowej, albo do braci po du-

cha za Dnieprem. Owszem, duchowiestwa dyzunickie byle jak

tak w celach prawosawia i Rosyi gorliwo okazywao, mogo
kadej chwili liczy na wsparcie i pienin pomoc. Powtóre

w ostatnich czasach mniej daleko cierpiao, anieli duchowie-

stwo unickie, naduy od osób prywatnych, dlatego e wszyst-

kim w Polsce dobrze byo wiadomem, i za kadym popem dy-

znnickim sta jako jego protektor i potny obroca nietylko

wadyka, lecz co waniejsza pose rosyjski w "Warszawie, Impe-

ratorowa w Petersburgu, a wreszcie wojsko rosyjskie, które od

dawnego czasu Ukrainy i Woynia pod rónymi pozorami nie

opuszczao, i zemst swoj za najmniejsz krzywd prawosaw-

nemu przez polaka lub Unit wyrzdzon dotkliwie uczu

dawao.

Ile to wic ponty miao w sobie prawosawie, przez Sad-

kowskiego propagowane, dla wszystkich ludzi sabej wiary, lo-

dzi za wikszem osobistem bezpieczestwem si ogldajcych,

lub choby tylko polepszenia bytu materyalnego dnych, na

których wród parafialnego duchowiestwa nie zbywao, zwa-

szcza gdy zrczni agenci mistrza Sadkowskiego te korzyci w dy-

zunii spodziewane róowo wystawi umieli!

To pierwszy powód, dla którego prozelityzm Sadkowskiego

tak szczliwie prosperowa.

Inna okoliczno, korzystna dla propagandy prawosawnej

Sadkowskiego, zostaa wywoana przez nieroztropno jakiego

Anonima w roku 1786, któr to nieostrono agitatorzy prawo-

sawni w Polsce znakomicie na sw korzy wyzyskali.

W roku wspomnianym, podczas odbywajcego si w War-

szawie sejmu, ogosi jaki nieznany z nazwiska autor odezw do

sejmujcych obywateli o zniesienie obrzdku unickiego
i zczenie go z obrzdkiem aciskim. Za powód

podaje pomieszanie ludnoci obrzdku aciskiego z ludnoci

obrzdku unickiego, róno kalendarza, wit i postów jednego

i drugiego obrzdu, i wynikajce std przeróne niedogodnoci

ekonomiczne dla jednej i drugiej strony, dla ludu ruskiego

w szczególnoci niesychan ndz, która jest nieuniknionem na-

stpstwem tylu wit w cerkwi jego. I to take zdaje mu si

przemawia za potrzeb zniesienia obrzdu unickiego, e ducho-

wiestwo unickie ciemne i nie moralne, ciemnot i yciem nie bu-

dujcem wystawia sam obrzdek unicki na pomiewisko i wzgar-
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d. Przeprowadzenia za ludu ruskiego na obrzdek aciski nie

uwaa za tak trudne, jak niektórzy sdz, poniewa zdaniem

jego prawa kocielne zmianie obrzdku przez osoby wieckie nie

s przeciwne i lud z natury posuszny, po przejciu szlachty

ruskiej na obrzdek aciski pewnoby si nie opiera, gdyby go

rzd poparty przez Stolic Apostolsk do tego wezwa, aniby

te wskutek tego do dyzunii nie odpad, bo apostazye nie

zwyky wychodzi z ludu prostego, lecz ze szlachty lub ducho-

wiestwa 1
).

Gos to by prywatny, bezimiennoci osoniony, za który

nikt odpowiedzialnym by nie móg. krom tego, co go podniós.

Sojm, o ile wiemy, pod obrady go nawet nie wzi, a tern mniej

jakiekolwiek niekorzystne dla obrzdku unickiego nastpstwo
std wyniko. Nikt te w pierwszej chwili wród Unitów nie

zaniepokoi si nim, i nie zatrwoy si z jego powodu o los

Unii.

Ale od razu spostrzega kto inny, poza Uni i poza grani-

cami Rzeczypospolitej stojcy, ile korzyci z owego bezimienne-

go projektu dla prawosawia w Polsce wynikn moe, byle si
zrcznie wzi do rzeczy. I zaledwie myl pierwsza bysa mu
w gowie, ju nowy plan kampanii by gotów i niebawem na

papier przelany. Tym bystrym spostrzegaczem, atwo si domy-
li, by nie kto inny, jeno mistrz Sadkowskiego , Koniski,

arcybiskup mohilowski, czonek synodu Petersburskiego.

Ciekawa jeszcze rzecz, jak si Koniski do tego wzi, aby

std dla prawosawia odnie korzy? Oto wystpuje jako

obroca Unii przeciw zamachowi, na jej zgub wymierzone-

mu! Dziwna ironia! Ten, który sobie celem ycia uczyni tpi
Uni na kadem kroku, który by gównym inspiratorem i sy-

nodu Petersburskiego i Wiktora Sadkowskiego przeciw Unii, te-

raz na gos jaki nieznany i przez niewiele kogo w kraju uwzgl-
dniany, zatruwa si o jej los i wspóczuciem tknity wystpuje
w szranki, aby kopi kruszy w obronie jej wolnoci i praw.

Rzecz wic naturalna, e poza tern udanem wspóczuciem dla

Unii inny, jadowity, a atwo namacalny cel si ukrywa. Otó
Koniski z owym nieszczsnym projektem w rku usiowa na-
przód pokaza Unitom niebezpieczestwo, groce ich obrzd-
kowi ze strony polskiego rzdu i aciskiego Kocioa, a p o-

1

) \nnck.-a, str. 222-228.
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wtóre przekona ich, e jedyny ratunek ich obrzdku w pra-

wosawiu i w Rosyi. Zwraca on si wprost do biskupów
unickich i na wstpie zaraz przypomina im, e Rusini przy

pierwszem poczeniu si z koron polsk za króla Kazimierza

Wielkiego otrzymali zarczenie zrównania pod wzgldem reli-

gijnym i politycznym z reszt obywateli pastwa, i e porczo-

ne im wtenczas przywileje szanowane byy przez Polsk a do

Unii brzeskiej, która z rozdwojeniem religijnem sprowadzia na

naród ruski niesychane ponienie. Odtd Polacy zaczli Rusina-

mi wanicymi si midzy sob pomiata, a gdy ksita i wi-
ksi panowie ruscy, sprzykrzywszy sobie te wanie, obrzdek

ruski porzucili i na obrzdek aciski przeszli, pozosta szlach-

t rusk i mieszczastwo ruskie coraz wicej od praw obywa-

telskich odsuwali. Poszo zatem, e i reszta szlachty ruskiej, i

wielka cz mieszczastwa, aby nie by od wszelkich urzdów
i korzyci prawnych odepchnit, z czasem obrzdek swój na-

rodowy na obrzdek aciski zamienia. A tak stao si, e r u-

ska wiara zostaa chopsk wiar (rusticus et Ruthenus

idem sonat). Ku potwierdzeniu prawdziwoci swych wywodów
powouje si Koniski na to, e ju w r. 1717 odezwa si w cza-

sie sejmu podobny „gos" polskiego obywatela, woajcy o znie-

sienie obrzdu ruskiego, jak w r. 1786 i e wszystkie rady

w owym gosie dane w nastpnych latach wiernie wykonywa-

ne byy. „W gosie r. 1717, powiada, czytamy, e szlacht ru-

sk trzeba od urzdów usuwa, w towarzystwach prywatnych

od Rusinów stroni, w ich przytomnoci z pogard o ich zabobo-

nach religijnych mówi, do owiaty drog im zamyka, miesz-

czan przez j^dów na przedmiecia wysadza i przez starostów

zwolna do obowizków paszczyzny ich pociga, popów i wa-
dyków ciemnych im dawa, aby ich nie mia kto broni, popów

biednie wyposaa i nadto za prezenty kaza im sobie paci,

a wadyków ich uczyni sufraganami biskupów aciskich, abyich

z wszelkiej powagi obedrze i wreszcie lud ruski ukraiski, wo-

yski i podolski pod moc Tatarów odda, gdyby si chcia bun-

towa" x
).

Przytoczywszy w streszczeniu projekt r. 1717, zapytuje

:
) In estenso znajduje si ten nieszczsny, nie wiadomo przez kogo uo-

ony, projekt zniesienia obrzdu ruskiego w „Dokumentach objasniajuszczych

istoriju zapadno-ruskawo kraj". Petersburg 1865, str. 242—362.



obywateli Ukrainy, Woynia i Podola: „powiedzcie, czy to wszyst-

ko, co w projekcie zawarte, w póniejszych czasach a do ostat-

niej chwili si nie dziao i czy nie macie w wieej pamici dwóch

faktów, e niedawno temu jeszcze biskupi aciscy polscy sta-

rali si w Rzymie usilnie o to, aby Stolica Apostolska ruskich

biskupów poddaa im jako sufraganów i e konfederaci barscy

Ukrain i Podole turkowi chcieli odda jako sojusznikowi prze-

ciw Rosyi? Owó pikny i powabny przykad dla Greków, po-

cignicia ich do jednoci z Kocioem rzymskim! Owó mile

dla Kusi pojednanie duchowiestwa unickiego ruskiego z rzym-

skiem we wszystkich wolnociach i prerogatywach! Owó droga

wanie apostolska rozszerzania wiary katolickiej, takimi rod-

kami przerabiajc ruskich katolików na katolików rzymskich!"

„Gdyby to jeszcze, powiada, korzy jaka dla Polski z te-

go bya wynika, daoby si gnbienie Rusinów i ich religii

wytumaczy; ale któ nie wie, e uciemienie religijne zbro-

czyo nieraz krwi Ukrain w buntach kozackich i ukrai-

skich!"

W dalszym cigu swej odpowiedzi na projekt zniesienia

obrzdku unickiego oburza si na zarzut ciemnoty, czyniony

przez autora projektu duchowiestwu ruskiemu, na nazw schiz-

my, dawan przez projekt religii jego i wzywa autora, aby po-

wiedzia, w czem prawosawie odstpio od pierwiastkowego Ko-

cioa? Najbardziej za uderza na motywa projektu t. j. na wy-

wód autora, i zniesienia obrzdu ruskiego wymaga dobrobyt

ludu ruskiego, który dla zbyt wielu wit w obrzdku ruskim

i dla licznych osabiajcych ciao postów nie moe si materyal-

nie podnie.

Trzeba przyzna, e Koniski rzecz ca zrcznie uoy,
prawd z faszem tak misternie zestawi, e móg niejednego

czytelnika otumani, a tern samem zarzewie niezgody i niena-

wici wród Rusinów a Polaków na nowo rozetli, od Unii nie-

jednego odwróci i w objcia dyzunii popchn. Taki te,

nie inny, cel mia memorya jego pod paszczykiem obrony Unii.

Przeglda on zbyt wyranie z caego pisma, ze wszystkiego co

autor mówi o krzywdach narodu ruskiego, bd rzeczywistych,

bd w fantazyi jego istniejcych. Najniedwuznaczniej za zdra-

dza swój rzeczywisty zamiar, kiedy przy kocu czynic apostrof

do biskupów unickich, wzywa ich, aby wezwali protekcyi Rosyi.

Dziej'- Kocioa unickiego. T. I. 13
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Ustp ten zbyt jest pouczajcy, aby go nie przytoczy doso-

wnie.

„JW. Metropolito caej polskiej zjednoczonej Rusi! JWW.
Biskupi zjednoczeni, polsko-ruscy! Podchlebialicie sobie, odzywa

si do nich, i w tern przekonaniu u siebie bylicie, e wy jeste-

cie prawdziwym obrazem pierwiastkowego Kocioa katolickie-

go greckiego, nierozerwanym wiary i mioci chrzecijaskiej

zwizkiem z Kocioem rzymsko-katolickim, tak jak owych w.
wieków byo, zjednoczeni i w jedno ciao zistoczeni; patrzcie,

co z Wami wspóbracia Wasi katolicy rzymscy uczyni zamy-

laj! Zapewni si moemy, e tego Stolica Apost. rzymska nie

da, ale ta, jeeli nie moga waszemu, o którym wyej si nad-

mieaio zgnbieniu zabiee, chocia tyle starannoci na to o-

ya, to i uknowanej ostatniej Waszej zgubie, jeeli nie teraz,

to niezadugo moe nastpi mogcej, nie poradzi pewnie. Zna-

my wysok mdro i askawo na nas ojcowsk Najjan. Kró-

la Imci, szczliwie teraz panujcego, e o tern i pomyle nie

zechce, ale wikszo upornych gosów, ile na wolnych sejmach,

czyli przeamie, zwaszcza tych. którzy jedni na Wasze fundu-

sze akomem sercem czyhaj, drudzy zemsty nad Rusi Was
ofiar niewinn widzie chciwie pragn? Radcie wczenie so-

bie, wszake Nieunici i Dysydenci nie przestali przez to dobry-

mi Rzeczypospolitej by obywatelami, ani uznani za wiaroom-

nych i mniej Monarsze i Ojczynie wiernych, e nie mogc zno-

si nieustannego, zbyt przykrego o religi i siebie przeladowa-

nia, szukali u Najjan. potencyj ssiedzkich dla siebie obrony i

zasonienia, chocia dla nich nigdy nie by tak fatalny gos do

szcztu onych zgubienia! Za có wy si obawia macie, abycie

za wiaroomców i zdrajców ojczyzny poczytani nie byli, jeli si

udacie do wysokiej protekcyi Najjan. Monarchini, niezwycio-

nej Cesarzowej rosyjskiej, penej askawoci na wszystkich, któ-

r wszake Rzeczpospolita polska uznaa caej Rusi Imperato-

row, a tern samem wszelkiej Rusi protektork. Macie przykad

na swoim konfratrze JW. arcybiskupie poockim, który szcze-

góln tej Pani Najask. zaszczyca si protekcy, bez naruszenia

przysigego Stolicy rzjmskiej posuszestwa. Owó i wy pod

t najwysz i najdobrotliwsz obron moecie szczliwie

si ocali, a porzuciwszy wpojon w W as od Waszych zgubicie-

lów ku Nieunitom niech i urojony przesd, sta si moecie
narzdziem i rodkiem szczliwa m do zachcenia ich do tej je-
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dnosci i Unii, na mioci i pokoju Chrystusowym ugruntowanej,

o któr powszechny Koció w. Katolicki grecki i rzymski co-

dziennie Boga prosi

Po dowiadczeniach, jakie biskupi uniccy osobicie w ostat-

nich latach co do Rosyi zrobili, niepotrzeba byo lka si, aby

zachta Koniskiego jakikolwiek skutek miaa. U biskupów te
i u lepszej czci duchowiestwa unickiego, zwaszcza u Bazy-

lianów nie znalaz memorya Koniskiego najmniejszego oddwi-
ku: lecz e w niszych i ciemniejszych warstwach ludnoci ru-

sko unickiej i wród pewnej czci duchowiestwa parafialnego

nio by bez nastpstw, wiadcz o tem liczne apostazye powta-

rzajce si wród tej ludnoci za rzdów wadyki Wiktora Sad-

kowskiego, o których wyej bya mowa.

Zapyta si niejeden z czytelników, có czyni metropolita

unicki, co czynia reszta biskupów unickich wobec agitacyj dyz-

unickich Sadkowskiego i synodu Petersburskiego? Czy z zao-

onemu patrzyli rkoma na zmniejszajc si, od objcia archi-

mandryi suckiej przez Wiktora Sadkowskiego, z kadym rokiem

trzo l swoj? Bynajmniej! S przeciwnie lady ich pracy i gor-

liwoci pasterskiej, zapobiegajcej szerzeniu si apostazyi. Metro-

polita Jazon Smogorzewski, majcy do pomocy i wyrczenia

modego, wiatego i gorliwego koadyutora Teodozego Rostoc-

kiego (od r. 1785), rozpisa w metropolii swojej misye para-
fialne, lecz te wedle zeznania Kosteckiego, w licie do mar-

szaka Maachowskiego (d. 21 r. 1789), nie uday si. Lepiej tro-

ch wpyna na oywienie ducha religijnego w ludnoci i du-

chowiestwie wizyta pasterska 1787 r. na Podlasiu i w innych

czciach dyecezyi przez koadyutora odbyta. Atoli byy to rod-

ki nie wystarczajce wobec systematycznej i wytrwaej agitacyi

prawosawnej. Aby tej agitacyi siln tam przeciwstawi, na to

potrzeba byo Kocioowi unickiemu innego duchowiestwa pa-

rafialnego—wiatlejszego, w przywizaniu do Unii wychowanego,

Uni nad ycie wasne kochajcego. Tylko takie duchowiestwo

byoby umiao oprze si podszeptom agentów rosyjskich, lud

baamucony przez tyche agentów przed nimi ubezpieczy, je-

dnem sowem ziarno dobre na tych misyach i na wizytach po-

siane dalej hodowa, by trwae wydao owoce. Inaczej kada
inna najlepsza i najzacniejsza praca musiaa prdko zmarnie.

\) Aimeksa, Btr. 229—243.
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A jakim by ogó parafialnego duchowiestwa unickiego wsku-

tek braku dyecezalnych semmaryów duchownych, mielimy ju
niejednokrotnie sposobno wykaza w cigu naszego opowia-

dania.

. Owszem powiedzielimy, e kada niezwyka, nadzwyczaj-

na praca duchowna w Kociele unickim, jak misye i wizyty, któ-

re niestety naleay do rzadkoci wród Unitów—w braku porz-

dnego staego pasterzowania— pobudzaa dyzunitów ruchliwych

i czynnych do podwojenia swej ruchliwoci i agitacyi, do woa-
nia gono na gwaty i wystpne zamachy Unitów na dyzuni.

To te widzimy, e w miar jak metropolita i inni biskupi unic-

cy wiksz okazuj dbao i troskliwo o cao swej cerkwi,

rozjtrzenie, agitacy prawosawn podegane, midzy dyzunick

a unick ludnoci si wzmaga, Koció unicki w liczb nie

wzrasta, raczej przez apostazye traci, a co waniejsza agi tacy e

dyzunickie coraz wyraniej przybieraj charakter polityczny, dla

rzdu polskiego w wysokim stopniu grony.

8. Od grudnia roku 1788 dochodz do obradujcego w War-

szawie sejmu, zwanego wielkim, od brygadyera Lubowidzkiego,

stojcego zaog na Ukrainie, wieci o ruchach pospólstwa dy-

zunickiego. Niepokojce te wieci powtarzaj si co dni kilka-

nacie; sejm zdejmuje obawa przed powtórzeniem rzezi huma-
skiej, tern bardziej, e mu donoszono, i w lutym roku 1789,

wród okolic gdzie przewaao wyznanie greckie, pojawiay si

po drogach sznury markietanów, zwoszczyków, filiponów, czer-

ców moskiewskich, których liczono do szeciu tysicy. Przy nich

znaleziono zapasy broni, to jest szerokich noy do mordu i do-

statek pienidzy, jak si domylano, do najmu rozbójników

Trwoga granic nie znaa wród ludnoci polskiej i ydowskiej

na Woyniu i na Ukrainie, gdy w tyme czasie na Woyniu
w Niewierkowie, wsi odlegej o 12 mil od ucka, ludzie dwor-

scy zamordowali okrutnie pastwa Wyleyskich i kilka kobiet

suebnych. Waciciele majtków ziemskich owej okolicy, na

wiadomo o tern, uchodzili z onami i dziemi jedni do Dubna,

drudzy do ucka i przez to postrach jeszcze dalej szerzyli.

Z rozkazu sejmu utworzono odraza komisye, które miay spi-

skujcych ledzi i winnych przykadnie kara; nadto wy-

sano pi puków wojska na Ukrain, a na Woyniu utwo-

rzya si szybko milicya konna dla zapobieenia wikszym nie-

szczciom.
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Od wojska rosyjskiego, którego cztery dywizye Rumainco-

ray jeszcze w kraju okoo Tulczyna, zadano, aby co

prdzej z granic Rzeczyposlitej ustpio, i wzbroniono Rosyi, b-
dcej wanie na ten czas w wojnie z Turcy, przechodu wojsk

przez kraje Rzeczypospolitej.

Komisya ledcza natrafia na lady spisku, naznaczajcego

siedem gównych komend, którym mia przywodzi pop Karpo-

ki; w klasztorach za dyzunickich znalaza skady broni *)

Sam Sadkowski przyzna, e na wizycie pasterskiej, na Ukrainie

krótko przedtem odprawionej, zastawa bro w cerkwiach dyzu-

nickich. jak mu mówiono, na Lachów, i chorgwie majce za

godo zamiast krzya spisy; lecz e to pochodzio gównie od

wóczgów zagranicznych, którzy dla zego strzeenia granic

wchodzili do kraju i udawali popów lub czerców, cho nimi

nie byli 2).

Goszono ju, e rze zapali si miaa w dzie wielkiejnocy

ruskiej d. 20 kwietnia. Nakaza wic sejm, aby podejrzanych mar-

kietanów, filiponów, czerców i zwoszczyków rosyjskich z kra-

jów Rzeczypospolitej co prdzej wydalono. Jako wielu z nich,

a midzy nimi i niektórzy miejscowi popi dyzuniccy poczuwa-

jcy si do winy, pospiesznie za Dniepr si wynieli. Wnet je-

dnak namyli si sejm inaczej, nie kaza ich wydala za gra-

nic, lecz winowajców przed sdy , grodzkie dla zbadania winy

odstawia, a duchowiestwu dyzunickiemu zabroni modli si

w cerkwiach za obcych monarchów, t. j. za Imperatorow i jej

rodzin cesarsk, zobowizujc do wspominania w modlitwach

cierkiewnych jedynie monarchy krajowego, króla Stanisawa

Augusta.

Wiktor Sadkowski wzmiarkowa, co nad jego gow zawi-

so; spróbowa tedy, czy mu si podstpem nie uda podejrzenia

od siebie oddali. Przysposabia na prdce w kwietniu (d. 25)

okólnik do swego duchowiestwa, majcy zadokumentowa jego

patryotyzm polski i poleca w nim, aby przez wszystkie nie-

dziele i wita podczas odbywajcego si w Warszawie sejmu

za pomylno Rzeczypospolitej si modlono, aby parochowie

») Dzieje Polski, Morawskiego tom V, str. 253 i Szujskiego tom IV
Ul.

Archiwum ksit < zartoryskich, tom 049. „Papiery przez ks. Mackie-

wicza zoone wzgldem bumów- nr. 39, zawierajcy raport Michaa Mackiewi-

cza, adiutanta wojewody wileskiego, ksicia Radziwia.
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z ambon lud do wiernoci wzgldem Rzeczypospolitej i wzgl-

dem dziedziców dóbr upominali, aby od ludu nie odbierali a-
dnej przysigi wiernoci tamtej przysidze przeciwnej, aby wy-

muszajcych takie przysigi do wadz rzdowych odstawiali i

donosili tyme wadzom o skadach broni morderczej a
). Lecz nie

zdy go wyekspedyowa. Okólnik datowany jest z 25 kwietnia

t. j. z dnia, w którym moe mia zamiar go rozesa, a ju 20

kwietnia aresztowano go. Sejm bowiem odebrawszy z kilku wia-

rogodnych stron, midzy innemi od ksicia Radziwia Panie ko-

chanku, wojewody wileskiego, doniesienie, e Wiktor Sadkow-

ski gównym by sprawc gotujcego si buntu, e Dietylko

w cerkwiach za Katarzyn II kaza si modli, lecz e popów

do skadania przysigi wiernoci wzgldem niej zmusza, a przez

zaufanych popów odbiera tak przysig od ludu dyzunickiego

—

rozkaza go bezzwocznie aresztowa, do Warszawy odstawi i

papiery jego zabra, i wyznaczy nadto z grona swego „depu-

tacy do egzaminowania oskaronych o bunty u
(d. 28 maja),

któraby dokadne ledztwo odbya nietylko nad Sadkowskim, ale

nad wszystkimi oskaronymi. Deputacya ta skadaa si z 12 osób.

Na czele jej postawiono biskupa Turskiego 2
j. Aresztowanie

Sadkowskiego nastpio po poprzedniem zabraniu koresponden-

cyi jego i akt konsystorskich z lat 1785, 1786 i 1788. Z tych

papierów powstay tak zwane Anneksa do Relacyi i deputacyi,

które tylokrotnie przytaczalimy, jako nieocenione ródo do hi-

storyi Sadkowskiego i jego zgubnego dla Polski i Unii dziaania,

a bez których bardzo urywkowe i niedokadne o tym agitato-

rze mielibymy wiadomoci. Nie wszystkie przecie koresponden-

cye jego zabraa „Deputacya". Sadkowski zmiarkowawszy nie-

bezpieczestwo, ukry na prdce najwaniejsze papiery, t. j. naj-

bardziej go kompromitujce, i sam ucieczk chcia si salwowa.

Ucieczka nie udaa mu si. Starosta sucki, Bartomiej Niepo-

kojczycki, aresztowa go niedaleko Sucka, a wraz z nim kilku

innych popów dyzunickich suckich, mocno podejrzanych o pod-

sycanie buntów chopskich 3
).

*) L. c. ,,Pisma róne wzgldem religii etc.
-

' nr. dok. 42 i 45 i Anneksa od

str. 420-431.

i „Sobytija na Wolyni" w godu 1780 soez. K. Kozlowskawo. Kiew 1871,

str. 25.

3
) Archiwum ksit Cziroryskich. tom 949. ..Papiery przez ks. Makie-
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Aresztowanego osadzono jako winia naprzód w Warsza-

wie w paacu Rzeczypospolitej, gdzie dla przeprowadzenia ledz-

twa trzymano go do koca sejmu czteroletniego (r. 1792) i agod-
nie z nim si obchodzono, pozwalajc mu naboestwo odpra-

wia i goci przy wiadku przyjmowa. Po sejmie przewiezio-

no go do Czstochowy, i tu przesiedzia a do padziernika

wspomnianego roku; potem na danie króla stawiono go je-

szcze raz przed Deputacy w Warszawie, wreszcie wypuszczono

na wolno po trzech letniem wizieniu i do rzdów dyecezyi

wróci pozwolono. Uwolnienie to po trzechletniem wizieniu nie

da si czem innem wytumaczy, jeno obaw przed Rosy, któ-

ra po ukoczeniu wojen swoich z Turcy i Szwecy znów za-

cza by dla Polski gron, a Sadkowskiego, jako wielce wzgl-
dem siebie zasuonego, szczególniejszymi zawsze otaczaa wzgl-
dami. Powodów do potpienia go miaa bowiem deputacy pod

dostatkiem. Wasne jego korespondencye dostarczay ich wicej,

anieli potrzebowaa.

Do przypomnie, e z jego to nakazu we wszyst-

kich cerkwiach dyzunickich w niedziele i wita po zwykej li-

turgii odprawiano publiczne mody za ces. Katarzyn II i dwór

jej cesarki, e kade narodzenie ksit cesarskich obchodzono

jako festyn uroczysty, e si modlono za kadym razem za

powodzenie ora rosyjskiego, gdy Rosya si wybieraa naprzód

na wojn z Turcy, potem na wojn ze Szwecy, a odprawiano

dzikczynne naboestwo, gdy or rosyjski zwycistwo odnosi

i to regularnie za odebranym poprzednio z Petersburga ukazem;

e ukazy petersburskie
;
wydawane dla poddanych rosyjskich,

czytywano dyzunickiemu ludowi we wszystkich cerkwiach pol-

skich, przyzwyczajajc go w ten sposób do uwaania Imperato-

rowej za sw monarchini i dobrodziejk. Powtóre przez zezna-

nia wiadków, i to popów dyzunickich, dowiedzione jest, e wi-
cc ksiy odbiera od nich Sadkowski przysig wiernoci

wzgldem ces. Katarzyny i jej nastpców, obietnic posusze-
stwa wzgldem jej wadz i dochowania sekretów im powierzo-

nych: e zoywszy synod wSucku, za dnia zgromadza
wszystkich ksiy przybyych w interesie obrzdów cierkiew-

nych i powinnoci pasterskich, a z wieczora odbywa schadzki

wicza zoono wzgldem buntów" nr. dok. 89, i tom 934 ,.Pisma róne etc."

nr. 42.
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z popami pochodzenia rosyjskiego i na tych schadzkach d o

buntu ich zachca; gdy za pop jeden, nazwiskiem Olszaski,

uczyni przeciw temu uwag, oku go i uwizi kaza; e roku

ostatniego (1789) do spowiedzi wielkanocnej i do zwykych
w tym czasie obchodów po domach (kolend) nie uywa krajo-

wych, lecz z zagranicy do dyecezyi sprowadzonych popów, co

susznie pozwalao go podejrzywa o naduywanie sakramentu spo-

wiedzi do celów wystpnych, antypolskich! Wreszcie faktem tak-

e jest przez wiadków stwierdzonym, e na ostatnim objedzie

Ukrainy (w latach 1787 i 1788) odzywa si otwarcie w sposób

taki, w jaki tylko zdrajca ojczyzny, wtajemniczony w zamiary

wrogów jej móg przemawia.

Mieszkacy miasta Bohusawia przychodz do niego po

rad, czy maj w Warszawie kontynuowa kosztowny proces

ze starost miasta? On im na to: „Ju nie jedcie nigdzie, nie

tracie si, ju wkrótce caa Ukraina bdzie rosyjsk; nie bdzie
tu lacha ani yda". Innym razem popi nieuniccy, wóczgi, których

w tych czasach z rozmaitych stron peno przebywao na Ukrai-

nie i którzy wóczc si od sioa do sioa zasady dyzunii z sob
roznosili—prosili go o parafie, poniewa nie mieli skd y. On
ich znów pociesza, „e wkrótce w caej Ukrainie bdzie bago-

czestye, gdy Rosya odbierze Ukrain, wic bd mieli gdzie

si mieci" 1
).

Zdaje si, e to powinno byo „deputacy" dostatecznie

przekona o winie Sadkowskiego. Tymczasem wpywy Rosyi

przemogy i przywróciy mu wolno, a z wolnoci urzd da-

wniejszy, mimo e jeszcze na ostatniem posuchaniu, na zapyta-

nie deputacyi: „jakim prawem szuka opieki w Rosyi i u ro-

syjskiego posa?" zuchwale jej odpowiedzia: „szedem w tem
tylko za przykadem senatorów polskich i samego króla, któ-

rzy od niejakiego czasu równie pomocy i opieki w Rosyi szu-

kaj".

Pisarze rosyjscy, jak Kozowskij w cytowanej wyej bro-

szurze „Sobytija na Woyni w 1789 godu", przypisuj uwolnie-

nie Sadkowskiego uznaniu przez deputacy jego niewinnoci 2
).

*) Relacya Deputacyi str. 122 do 1q4; Archiwum ksit Czartoryskich

„Papiery przez ks. Mackiewicza zoone wzgldem buntów," tom 949 nr. z dnia

10 maja 17S9 r.. nr. 10, 35, 36, 39, 40.

2
) Str. 42.
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Nieuprzedzony czytelnik móg z opowiadania naszego, nie nace-

chowanego pewno namitn stronniczoci, naleyty sd utwo-

rzy sobie o tej rzekomej niewinnoci wadyki perejasawskiego

i boryspolskiego, a archimandryty suckiego.

e za uwolnienie i bezkarne puszczenie Sadkowskiego mi-

mo tylu wystpków nie podnioso w oczach jego powagi rzdu

polskiego, ani jego samego nie uczynio wzgldniejszym dla

Unii, gdy na nowo obj rzdy duchowne—póniejsze opowiadanie

nasze wymownie okae.

9. Sprawa prz}7gotowywanych na Ukrainie i Woyniu w r.

17S9 buntów miaa jeszcze jedn niekorzystn dla Unii w Pol-

sce stron. Podejrzenie o udzia w zamierzonych buntach pado

nietylko na dyzunitów polskich, lecz take w czci na Unitów,

a w szczególnoci na pewn cz parafialnego duchowiestwa

unickiego i na, pochodzcego wyjtkowo z ona tego ducho-

wiestwa, uckiego biskupa, Stefana Lewiskiego, rzdzcego

dyecezy od r. 17S7. Akta komisyj ledczych, ustanowionych

zaraz na pierwsz wiadomo o gotujcych si buntach na Ukrai-

nie i Woyniu, rozkazem sejmu wielkiego w ucku, Dubnie,

Krzemiecu, ytomierzu, Machnówce, Wodzimierzu, Bracawiu

i w innych miejscach, które w oryginale znajduj si w kilku-

nastu tomach w archiwum ksit Czartoryskich w Krakowie,

zawieraj rzeczywicie niejedno zeznanie pod przysig uczynio-

ne na niekorzy niektórych ksiy unickich, i to zeznania nie-

tylko z ust ludu prostego, ydów lub dyzunitów pochodzce,

lecz od samych unickich ksiy. Wskutek tego poszo kilkunastu

ksiy unickich na szubienic lub pod topór katowski, inni w wi-

zieniu dugo pokutowali, inni na inne dokuczliwoci byli nara-

eni. Cay konsystorz biskupa uckiego z ksiy wieckich zo-

ony, skutkiem podejrzenia, w jakie popad, zosta na danie
sejmu odprawiony, a oficyaeni konsystorskim mianowany Flo-

ryan Korsak, bazylianin, koadyutor opactwa ydyczyskiego.

Jeden z czonków dawnego konsystorza ks. Karpowski, oskar-

ony przez dwóch ksiy, e nalea do spisku, by przez dwa

lata wiziony, a lkajc si, aby go podobny jak innych los nie

spotka, ju zamierza si otru, gdy wdanie si w jego spraw
samego króla Stanisawa Augusta przywrócio mu po dwóch la-

tach wolno.
Dla tego podejrzenia o zmow z Rosy i o udzia w spi-

sku chciano wzbroni wieckim ksiom unickim w dyecezyi
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uckiej w r. 1789 suchania spowiedzi wielkanocnej i pozostawi

t wadz tylko Bazylianom, a powstrzymano si od tego zaka-

zu jedynie ze wzgldu na to, e spowied wielkanocna miaa si

ju ku schykowi. Zdaje si przecie, e w wyrokach komisyi

partykularnych, zwaszcza w tych, które w pierwszych tygo-

dniach przeciw Unitom, tak ksiom, jak osobom cywilnym za-

pady, byo troch popiechu; e one przeciw niejednemu ska-

zacowi wypady za surowo; e inni moe nawet niewinnie na

mier zostali skazani lub do wizienia poszli; e zbyt atwo

przyjmowano oskarenia od ludzi nie zasugujcych zupenie na

wiar, dogadzajcych przez denuncyacy osobistej zemcie i nie-

nawici do oskaronyah.

Taki zarzut czyni komisyom po miastach woyskich i

ukraiskich, prowadzcym ledztwa i majcym pocztkowo wa-
dz wyrokowania o winie lub niewinnoci oskaronych, wspó-

czesny wiadek Teodozy Brodowicz, archipresbyter katedry uc-

kiej i oficya ucki, w dziele mao u nas znanem, a ogoszonem

dopiero wiele lat po jego mierci we Lwowie 1862 r. po polsku,

a w Moskwie siedem lat póniej po rusku pod tytuem: rIzo-

b raenie nasilja, estoko obraszczennawo na sabuju niewinnost'.

Zapiski o sobytijach na Woy ni i Podolje w 1789 godu". (Wi-

dok przemocy na sab niewinno srogo wywartej. Historyczne

zapiski o buntach na Woyniu i Podolu, w dwóch czciach).

Brodowicz stanowczo broni niewinnoci ksiy unickich,

wymawia ich tak od wszelkiego udziau w spisku, jak od zmo-

wy z Rosy przeciw Polsce i twierdzi, e gdy markietan jaki

rosyjski u ksidza ruskiego nocowa, lub kto z Rusinów cywil-

nych czy duchownych sowo nieostrone przeciw Polakom po-

wiedzia i oskarony przed któr komisy ledcz, brano go

natychmiast do wizienia i jako zdrajc i spiskowca sdzono na

chost, na dugoletnie wizienie, lub na mier; e samo posia-

danie broni przez chopów poczytywano na znak buntowniczych

zamiarów, podczas gdy na Polesiu chopi zamoniejsi zwykli

byli do polowania bro miewa. Przytacza potem przypadek, e
popa Eorodyskiego, ks. Aleksandra Benderowskiego, skazano

na mier dziki wiadectwo dwóch osdzonych zbrodniarzy,

którzy przez to wiadectwo uwolnienie od kary mierci uzyskali.

W innych znów wypadkach, gdzie sami ksia do winy przed

komisy si przyznawali, powiada, e to czynili wskutek namo-

wy i obietnicy, i, gdy si przyznaj, tem atwiej uwolnieni b-
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d. Wreszcie utrzymuje, e gówn roldenuncyantorów odgry-

wali ydzi i jaki chop zakordonowy, oskarony o kradzie*

nazwiskiem Kirylo Pundyk, i e tylko przez nieznajomo j-

zyka ruskiego posdzono unickich ksiy, i si modlili za Im-

orow w cerkwiach podczas naboestwa, biorc wyraz

Caryca (po polsku królowa) odnoszcy si do Matki Boskiej za

tytu Katarzyny II.

Prawda, e wiarogodno ksidza Brodowicza o tyle jest

podejrzana, i sam pomówiony o sprzyjanie Rosyi, dozna pe-

wnych przykroci od komisyi uckiej i e wspomniane dzieo

jego, usiujce uwolni duchowiestwo ruskie od wszelkiej winy,

nieco w rozdranionym pisane jest tonie. Lecz mimo to trudno ca-

kiem odmówi susznoci wywodom jego i sd jego lekceway

w tem, co mówi o komisyach ledczych i ich wyrokach. Wa-
nie bowiem dlatego, e do sejmu obradujcego dochodziy po-

wane skargi na te komisye, na ich popiech i atwowierno,

odebra im sejm po dwóch miesicach wadz sdzenia i

przyzna j wycznie „Deputacyi". Powtóre, gdyby midzy du-

chowiestwem i ludem unickim by si rzeczywicie wykry spi-

sek z dyzunitami i B.osyanami przeciw Polsce, byaby Deputa-

cya w swem sprawozdaniu, które po roku badania i ledztwa

w sprawie buntów w r. 1790 wobec sejmu uczynia, o tym

udziale unickiego duchowiestwa i ludu nie zaniedbaa wspo-

mnie; a tymczasem obszerna jej i dokumentami opatrzona re-

lacya ani jednem sowem o wspóudziale duchowiestwa i ludu

unickiego nie mówi, i wycznie tylko Sadkowskim, jego ducho-

wiestwem i ludem dyzunickim, jako winowajcami si zajmuje.

Jest to zdaniem naszem do wymownem potwierdzeniem zda-

nia ksidza Brodowicza i uniewinnieniem Unitów 1
).

Jeeli tedy duchowiestwo i lud unicki, odliczywszy dro-

bne wjgtki, obcymi byli spiskowi, to mona sobie wyobrazi,

jak niebezpieczny dla Polski i Unii ferment rzuciy wród nich

te liczne przeciw nim denuncyacye i surowe wyroki komisyj

ledczych, jak nieprzyjanie wzgldem Polaków i rzdu polskie-

go usposobi ich musiay, i jak takie podranienie Rusinów prze-

ciw Polsce niekorzystnie na sam Uni w owych zwaszcza sto-

sunkach oddziaa musiao! Kade bowiem osabienie lub tylko

M Porównaj take wyej przytoczona rozprawo rosyjsk K. Kozlowskawo,

która wysza jako odbitka z „Wiertnika Kijowskiego' r. 1871.
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ozibienie braterskiego i przyjaznego stosunku Rusinów z Pola-

kami, zbliao zawsze Rusinów do Rosyi i zwracao ich. ku pra-

wosawiu. Jest to faktem, któremu nikt zaprzeczy nie moe, co

jako tako zna wewntrzne stosunki Rusi polskiej!

10. Wracajc do relacyi, któr „Deputacya," wyznaczona

do badania oskaronych, o bunty, dnia 31 Maja r. 1790 na sej-

mie ze swej pracy caorocznej uczynia, wypada nam nadmie-

ni, e ta Deputacya zdawszy spraw z wraenia, jakie odnio-

sa o rzeczywistoci spisku dyzunitów i Rosyi przeciw Polsce,

przedoya bardzo rozumnie sejmowi projekt, jakby, odwróciw-

szy chwilowe niebezpieczestwo groce Ojczynie i Unii ze stro-

ny dyzunii w Polsce, na przyszo ponowieniu si tego nie-

bezpieczestwa zapobiedz. "W tym celu projektowaa, aby dyzunitów

polskich raz na zawsze oderwa od synodu Petersburskiego, a tern

samem od wpywów Rosyi, i podda ich, jak to dawniej bywao,

jurysdykcyi patryarchy Carogrodzkiego, i aby przez posa pol-

skiego w Carogrodzie rozpocz co prdzej w tym wzgldzie

ukady. Powtóre radzia, aeby Rzeczpospolita wydaa uniwersa

do dyzunitów polskich, wzywajcy ich do uoenia warunków

wewntrznej hierarchicznej organizacyi, niezalenej od wpywów
Rosyi; a w szczególnoci proponowaa, aby nieuniccy duchowni,

zwizani przysig wiernoci wzgldem Rzeczypospolitej, o ile

pochodz z Piszczyzny zgromadzili si w Sucku, Podlascy
w Brzeciu, aUkraiscy w miecie, które sobie sami wybio-

r: aby na tych zebraniach porozumieli si wzgldem przj-szej

organizacyi swej cerkwi w krajach Rzeczj^pospolitej, aby w tej

mierze przedoyli rzdowi polskiemu projekt, i aby tene pro-

jekt, otrzymawszy zatwierdzenie rzdowe, natychmiast wprowa-

dzono w ycie.

Roztropn take bya rada Deputacyi, aby Rzeczpospolita

urzdzia seminarya dla duchowiestwa dyzunickiego pod nad-

zorem komisyi edukacyjnej. „Modzie z tych seminaryów wy-

chodzca, s sowa Deputacyi, bdzie umiaa pogodzi obowizki

sumienia z mioci dla Ojczyzny. Przez nich rozlewa si b-
dzie wiato na lud wiejski, który zrozumie przecie, gdzie jego

interes, a gdzie za poduszczeniami zguba-

Koszt, jaki wypadnie na to oy Rzeczypospolitej, sto-

krotnie si wynagrodzi, jako okup od tylu nieszcz, które oj-

czyzna w tych wiekach i w tylu rodzajach poniosa \)".

Relacya deputacyi str. 188— 197.
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Ogólna myl Deputacyi zostaa w sejmie przychylnie przy-

Wszyscy zrozumieli, e to myl patryotyczna i zdolna przy-

nie krajowi poytek.

W padzierniku (9) tedy r. 1790 wyszed uniwersa od mar-

szaków sejmowych, Sapiehy i Maachowskiego, wzywajcy dy-

zunitów, aby na dzie 15 czerwca r. 1791 zjechali si w Pi-
sku, aby w poczeniu z czterema komisarzami królewskimi spra-

wy cerkwi swojej wzili pod obrady, aby sobie wybrali konsy-

storz, któryby by najwysz dla nich w Polsce wadz duchow-

n, bez zalenoci od zagranicy, i aby odnone uchway sejmowi

do zatwierdzenia przedoyli *).

Rusini nieunici z radoci przyjli to wezwanie i w odpo-

wiedzi na nie przysali naprzód do Warszawy obywatelskie
owiadczenie, i „spodziewajc si wszelkich swobód od sa-

mej wolnej niepodlegej Rzeczypospolitej", jako prawnej jedynej

zwierzchnoci, wybrali delegatów do Warszawy. Z tymi

delegatami porozumiewaa si deputacya sejmowa, zoona z 9

czonków, przez trzy mniej wicej miesice i przedtsawia sej-

mowi projekt urzdzenia cerkwi dyzunickiej. Po przygotowaw-

czych pracach odby si wreszcie generalny zjazd w Pisku. Stu

czonków ze strony dyzunitów zjechao si na. Rzeczpospolita

wysaa od siebie delegatów, midzy nimi dwóch biskupów unic-

kich. Obrady prywatne zjazdu generalnego trway od 15 do

koca czerwca — publiczne, dwa dni od 1 do 3 lipca. Przebieg

ich by powany, spokojny; uchway i postanowienia zapady

jednomylnie. Zjazd piski proponowa, aeby dotj^chczasow

dyecezy dyzunick w Polsce podzielono na cztery dyecezye,

a wic w miejsce jednego wadyki, ustanowiono czterech, jedne-

go za midzy nimi z godnoci arcybiskupa, majcego wadz
metropolitaln nad reszt; przedstawi zarazem kandydatów na

te biskupstwa i radzi, aby ci wicenie biskupie wzili z rk
patryarchy konstantynopolitaskiego. Czterej biskupi razem

mieli stanowi „Synod nieustajcy", który mia prawo odwoy-
wania si do patryarchy w sprawach czysto duchownych przez

porednictwo Rzeczypospolitej. Na elekcy biskupów król o tyle

mia wpywa, e wybiera z czterech przez synod przedstawio-

nych sobie kandydatów jednego. W kadej dyecezyi mia by
konsystorz zawisy od konsystorza metropolitalnego. Dyecezye

) Archeograficzeskij Sbornik, Wilno 1867, tom V, nr. 93.
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miay si dzieli na protopopie czyli dekanaty. W protopopi

mieli wspólnie rzdzi protopop, namiestnik, dwóch wybranych

presbyterów, asesor wiecki, szlachcic lub mieszczanin i pisarz.

Urzdy protopopialne winny posiada spisy majtków cerkiew-

nych, szkolnych, szpitalnych i ludnoci dyzunickiej. Kongrega-

cye w protopopiach miay si co cztery lata dnia 5 maja od-

bywa i na nich mieli mie gos parochowie i starsi bractw. Sy-

nody narodowe równie co cztery lata, i to 15 czerwca. Nadzór

nad karnoci w monastyrach mia nalee do dyecezalnych bi-

skupów. Zarzd funduszów cierkiewnych, szkolnych i szpitalnych

mia by niezaleny.

W styczniu roku 1792 przyszy projekta piskie na stó sej-

mowy, od 8 za maja a do 21 toczyy si nad nimi w sejmie

obrady. W obronie caoci projektu wystpowa arliwie Stani-

saw Sotyk. „S to ci sami, mówi, u nas dyzunici, co w W-
grzech, Wooszech, Niemczech i Rosyi. Maj wszdzie biskupów,

kto im nie daje biskupów, nie daje ksiy i sakramentów. . Nasi

wicili si w Kijowie, s poddanymi synodu petersburskiego,

modl si za Katarzyn, poddali si biskupowi perejesawskiemu

który z Sucka rzdzi, nawraca. Trzeba im nietylko biskupa

ale hierachii, bo inaczej biskup jeden szedby za granic po

sakr. Trzeba jednego da metropolit nieunitom i trzech bisku-

pów. Metropolit niech na teraz potwierdzi patryarcha konstan-

tynopolitaski. Dalimy im tolerancy, dajmy jeszcze ojczyzn.

Ten brat, kto kocha ustaw i wolno nasz. Wolno to naj-

wikszy sekret przeciw obcym przywaszczeniom". Potem prze-

prasza w mowie swej Stolic Apostolsk, e mio wolnoci,

potrzeba ratowania ojczyzny radz Polsce ustanawia hierarchi

dyzunick. W kocu odzywajc si do króla, woa: „Królu,

wsawisz si przez ustanowienie hierachii, nieunici to Polacyi

to bracia nasi!"

Kochanowski, komisarz sejmu na zjedzie piskim, popar

Sotyka, a co waniejsza biskup aciski, kijowski, Cieciszowski,

jeden z tych rzadkich biskupów za Stanisawa Augusta, co nie-

tylko wiatem wielkiem, ale szczer pobonoci i przywiza-

niem do Stolicy Apostolskiej jania. Wraz z Kochanowskim

susznie wywodzi, e jeden biskup dla dyzunii w Polsce grozi

niebezpieczestwem, e koniecznie szuka musi zalenoci _od ko-

go, choby tylko dla przyjcia sakry biskupiej. By przeto unikn
wpywów postronnych, trzeba zupenej hierarchii i tylu bisku-
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pów, aby bya zawsze w kraju liczba wystarczajca (3) do wie-
cenia nowego. Kilka tylko sabych gosów odzywao si prze-

ciw hierarchii dyzunickiej ^Bernowicz i Skarszewski, biskup lu-

belski).

Take poza sejmem publiczno spraw hierarchii dyzunic-

kiej ywo si interesowaa; rozbierano j po pismach i na jej

korzy si owiadczano, widzc w jej ustanowieniu nietylko

zbawienie dla kraju, ale nawet korzy dla cerkwi nieunickiej;

dyzunia polska uwolniona bowiem od intryg rosyjskich przesta-

waa by gron dla Unii.

Znamy jedne z broszur wówczas w tym przedmiocie w War-
szawie wydanych pod tytuem: „Zdanie obywatela, okazujce
istotn Rzeczypospolitej polskiej potrzeb ustanowienia w jej

pastwach hierarchii polskiej, grecko-dyzunickiego Kocioa" (in

4-0, str. 15V Autor zgadza si w ogólnoci z projektem piskim,

i gorco za jego przyjciem' przemawia.

Dnia 21 maja 1792 podda marszaek Maachowski projekt

pod gosowanie. Gosów za projektem byo 123, przeciw niemu,

czyli za odesaniem go do poprawy i odmiany, tylko 13; prze-

szed wic ogromn wikszoci i przyjty do ustaw prawnych
otrzyma tytu: „Urzdzenie staej hierarchii obrzdku grecko-

oryentalnego dyzunickiego w pastwach Rzeczypospolitej polskiej".

Zaprawd szlachetna to bya zemsta za niepatryotyczny spisek

dyzunitów polskich przeciw wasnemu rzdowi z rzdem po-

stronnym! Postanowienie sejmowe przeszo i najwygórowasze

oczekiwania dyzunitów. „Za Wadysawa IV jedno tylko mieli

w kraju biskupstwo mohilowskie", teraz w ojczynie ju uszczu-

plonej otrzymuj ich a cztery!

Ale nadesza tymczasem Targowica, nadszed drugi

rozbiór Polski 1793 i zniweczy wszystko. Prawo sejmowe
nie zdyo wej w wykonanie 1

).

Tylokrotnie wspomniana nas przez Deputacya nie ograniczya

swych propozycyj do dyzunitów polskich. Zacni mowie, ska-

dajcy j, pragnli w poczuciu patryotycznego obowizku uspo-

koi odradzajc si ojczyzn na gruncie religijnym. Kiedy wic
dali, aby sprawiedliwo zupena bya wymierzona dyzunitom,

nie zapomnieli take o Unii, wiedzc dobrze, e unickiej cerkwi

l
) Jul. Bartoszewicz w Encyklopedyi Orgelbranda w artykule: „Metropolia

ruska nieunieka 1
'

i w Przegldzie Poznaskim, rok 1865, str. 25 do 33.
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niejedno od Rzeczypospolitej si naley, czego jej dotd niesusz-

nie odmawiano ze szkod niema dla Unii. Obok projektu, doty-

czcego dyzunitów, czynili wic razem projekt wzgldem Uni-

tów. Przytaczamy go w dosownem brzmieniu:

„Unia w Polsce, odzywa si Deputacya do sejmu obra-

dujcego, skada religi panujc. Ani dogmat, ani gowa Ko-

cioa Greków od acinników nie róni si; s katolikami Rzy-

mianami, a co doda naley, metropolita i biskupi ruscy s
szlachta. Proste zaniedbanie rzdowe oddzielio od wspólnoci

z rzdem wysze duchowiestwo unickie, nisze za od baczno-

ci rzdu. Przez Unitów nieunici zjednoczeni by mog, jeeli

Rzeczpospolita wemie ich w opiek. Zaniedbanie Uunitów z nie-

unitami omamienia czy i nieszczcia ojczyzny pomnaa
umiay. rodki poyteczne obmyla Rzeczpospolita winna. De-

putacya ta uwaa: Niech bd pomidzy biskupów unickich we-

wntrz kraju naszego pozostaych . podzielone dyecezye kraju ca-

ego 1
). Niech metrolpolita i biskupi grecko uniccj? wnijd w ob-

rady krajowe i niech maj wyznaczone krzesa w sejmie (w se-

nacie). Niech przywaszczeni do pastw cudzych nie maj jurys-

dykcyi w czciach krajów naszych i nasi w pastwach postron-

nych. Niech si stan urzdnikami z rzdem cywilnym poczonymi,

a tern samem wiadkami ycze rzdowych Rzecz godna wia-

domoci waszej, e Smogorzewski metropolita caej Rusi, rozsd-

kiem, staoci, wiernoci dla ojczyzny i gorliwoci dla religii

tyle i tak wanych dla Rzeczypospolitej uczyni przysug, e
w czasie przewodze rosyjskich, w czasie dyzunickich rozjtrze

i wzburze, w czasie, w którym rzd nasz przytumiony, a my
niebaczni, ten jeden urzdnik ciga na siebie przewodzcej

Rosyi baczno, on jeden kad narzdziom rosyjskim zawady,

i miejc im si sprzeciwia, sprzeciwi si skutecznie... Byby ten

urzdnik dzielniejszym, gdyby w obradach Rzeczypospolitej (ja-

ko senator) by bra udzia. Bd nastpcy jego, jakim on by

J
) Deputacya chce przez to wyrazi yczenie, aby czci dyecezyi poockiej

i lwowsko-kamienieckiej, pozostae w granicach Rzeczypospolitej po pierwszym

rozbiorze kraju, nie zaleay ani od arcybiskupa poockiego ani od biskupa lwow-

skiego, lecz aby nowe rozgraniczanie dyecezyi w kraju uczyniono i albo do in-

nych krajowych dyecezyi czci te przyczono, albo now dyecezy z nich

utworzono.
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nie móg, gdy bd pomieszczeni, gdzie jego nie pomiecia nie-

baczno rzdowa" 2
).

Niestety, sejm nie okaza si tyle wspaniaom}Tlnym, po-

wiem)— tyle sprawiedliwym dla Unitów, co dla dyzunitów. Myl
powoania tlo senatu biskupów ruskich nie trafia bardzo do

przekonania sejmujcych; zgodzili si tylko na oddanie jedne-
go i to ostatniego po biskupach aciskich krze-
Ba metropolicie unickiemu (29 lipca 1792 r.), którym

by wówczas ksidz Rostocki, nastpca zasuonego metropolity

Smogorzewskiego. Motywujc uchwa, przeznaczajc metropo-

litom unickim krzeso w senacie, powiada sejm: „e król usku-

tecznia przez to dawne poprzedników swoich przyrzeczenia i ro-

bi 10 z potrzeby okazania przychylnoci dla obrzdku ruskiego,

jednoci wit z Kocioem rzymskim zczonego, i w celu

okazania wzgldów dla duchowiestwa tego obrzdku, wierno-

ci nieskaziteln dla króla i ojczyzny dystyngwujcego si".

aowa trzeba, e wiekowej krzywdy w zupeniejszy spo-

sób nie nagrodzono. Jednoczenie wyznaczy sejm dla biskupów

ruskich pensye po 50,000 zp. i postanowi we wszystkich- dye-

cezyach unickich uposay seininarya duchowne, a Rostoc-

kiego postawi na czele komisyi, która miaa si zaj uregulo-

waniem niektórych stosunków Kocioa unickiego, woajcych
o spieszne zaatwienie, a mianowicie rozgraniczeniem dyecezyj.

Wszystkich zamierzonych prac nie zdya komisya wykona
przed upadkiem ojczyzny naszej. Ustanowiono tylko now dye-

cezy unick, pod nazw dyecezyi miskiej z tej czci
archidyecezyi poockiej, która po pierwszym rozbiorze w gra-

nicach Rzeczypospolitej zostaa, i urzdzono przy katedrach bi-

skupich kapituy katedralne z duchowiestwa wieckiego w miej-

sce Bazylianów.

11. Có, kiedy te wszystkie zacne prace podjto napróno!

Gdy naród na drog prawdziwego odrodzenia wstpowa, cesa-

rzowa Katarzyna wanie w tej chwili gotowaa nowe plany na

jego zagad, przysposobiaa drugi rozbiór Polski (1793 r.

17 sierpnia), w którym zagarna pod swoje panowanie najbo-

gatsze i przewanie przez Rusinów zamieszkae województwa:

») Relacya depntacyi str. 19,-200.

Dzieie Kocioa unickiego. T. I. 16
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miskie, wiksz cz Woynia, Ukrain i Po-
dole.

W artykule VIII traktatu rozbiorowego, zawartego w Gro-

dnie (r. 1793), zobowizaa si wprawdzie Katarzyna II, sposobem

nieodwoalnym dla siebie i wszystkich nastpców swoich, kato-

likom obu obrzdów zachowa nietykalne na wieczne czasy po-

siadanie wszystkich przywilejów, posiadoci i kocioów, wolne

wykonywanie ich naboestwa i karnoci, jak niemniej wszyst-

kich praw z ich religi poczonych i owiadczya za siebie i

swych nastpców, e nigdy nie bdzie naduywaa swych praw

zwierzchniczych na niekorzy rzymsko-katolickiej religii obu
obrzdów w prowincyach, przez obecny traktat jej pano-

waniu poddanych. Zobaczymy niebawem, jak dotrzymaa tego

uroczystego zobowizania.

Jeszcze tego samego roku, w którym katolikom obu ob-

rzdów w zabranych prowincyach powysz daa gwarancy,

przedoya na tajnej radzie przez ministra Puszkina kilku naj-

znakomitszym prawosawnym praatom pytanie: „jakby mona
najatwiej i najzrczniej nawróci Unitów polskich do prawo-

sawno-greckiej cerkwi?"

A wic jeszcze nie zasech atrament, którym traktat po-

dziaowy zosta podpisany, a ju przemyliwano nad zniwecze-

niem cerkwi unickiej!

Ze wszystkich planów, jakie na owej radzie tajnej dawa-

no, podoba jej si bardziej plan, który póniej na pimie wy-

pracowa Eugeni Bugar, bugarzyn z Grrecyi przybyy do Pe-

tersburga ju w 1771 r. i przez Imperatorow do godnoci ar-

cybiskupa chersoneskiego wyniesiony, czowiek wielkich zdolno-

ci i niemaej nauki, intrygant i podchlebca, duchem niewiary

XVIII wieku owiany. Radzi on jej ustanowi now kongrega-

cy misyjn z ksiy dyzunickich zoon i odda j pod kie-

rownictwo jednego z biskupów prawosawnych w dawnych zie-

miach polskich. Cesarzowa Katarzyna zgodzia si na ten plan

i wybraa na przewodnika tej kongregacyi misyjnej zaprawio-

nego w takich praktykach archimandryt suckiego, Wiktora

Sadkowskiego, wyniósszy go poprzednio do godnoci arcybisku-

pa miskiego, w nagrod jego dawniejszych okoo prawosawia

zasug. Równoczenie kazaa mu asygnowa 20,000 rubli rocz-

nej pensyi na utrzymanie misyonarzy i polecia gównemu ko-

mendantowi wojsk swoich w tamtejszych stronach da Sadków-
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skiemu tyle wojska do dyspozycyi, ile dla skutecznego poparcia

swych misyj bdzie da ').

Sadkowski uszczliwiony tak wielkiem zaufaniem, a przy-

tem paajcy nienawici nieugaszon nietylko do katolicyzmu,

ale w szczególnoci do Polski za doznane upokorzenia, rozpocz
nawracanie od wydania fanatycznego listu pasterskiego
do duchowiestwa i ludu ruskiego. List ten nosi dat 26 maja

171U r. 2
) i jest zbiorem kamstw i oszczerstw przeciw Polsce i

Kocioowi katolickiemu, wystawiajc Uni jako dzieo najokrut-

niejszego przeladowania Polaków. Zohydzajc za z jednej strony

Uni, przyrzeka z drugiej strony Rusinom najwiksze przywile-

je i doczesne korzyci w razie powrotu do prawosawia, religii

ich Ojców. Oto sowa jego wedle wersyi hr. Tostoja i Barto-

szewicza, które si najzupeniej z sob zgadzaj!

„Z miosierdzia Boego, Wiktor, arcybiskup miski, iza-

sawtki i bracawski, koadyutor metropolii kijowskiej, opat mo-

nastyru suckiego. Wiadomo kademu, e w smutne dla Rosji cza-

sy wiksza cz jej poddanych, wyznajcych prawosawn wia-

r greck, zostawszy oderwan od prawdziwego swego ciaa pod

jarzmo polskie, wkrótce bolesnymi sposobami doznaa najwik-

szych ucinie w swobodnem wyznawaniu swojej religii. Wszyst-

ko, co tylko przemys móg wynale, byo uyte do zwrócenia

z prawej drogi synów cerkwi Chrystusowej; gdy za te rodki

zamierzonego nie otrzymay celu, natenczas uyto najdotkliw-

szych nawet gwatów, aby trzymajcych si prawowiernoci

zmusi do poczenia si z acinnikami. Lecz niewysowione

Najwyszego wyroki pooyy tam cierpieniu i udrczeniu tego

narodu, wychowanego na onie prawowiernoci chrzecijaskiej

i dla samej ortodoksyi tak srodze ucinionego od

Polaków. Wszechmocna jego prawica wyrwaa go teraz z rki

cudzej i zwrócia pod agodne bero prawdziwego jego Pana.

!) Philipp Strahl, „Das gelehrte Russland". Leipzig 1828 str. 444 do

4:.T: Theiner, Die neuesten Zustande der katholischen Kirche beider Ritus in

Polen u. Russland. Augsburg 1841, str. 807 i 308.

-\ Bartoszewicz w Przegl. Pozn. r. 18G5 str. 36 podaje inn dat t. j. 26

sierpnia 1795 r. Poniewa jednak tak hr. Tostoj w dziele: „Le catholicisme.

Bomain en Uussie," tom II, Paris, 1864. str. 80, jak Theiner 1. e. str. 308 i

Szantyr: .,Wiadomoci do dziejów Kocioa Polskiego," Pozna, 1843, cz I,

str., 110 s za rokiem 1704; dalimy tej dacie pierwszestwo.
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„Jej Najwitsza Cesarska Mo Imperatorowa Katarzyna

II, opiekunka prawosawnej cerkwi, zwróciwszy pod swoje pa-

nowanie ten jednoplemienny naród, zaradzajc nietylko docze-

snemu ale i wiecznemu jego dobru, raczya dla pastwy tej du-

chownej owczarni ustanowi wadz cerkiewn i nas wybra do

tej posugi. Wypeniajc obowizek pasterza, któremu powierzo-

no nieustann dbao o zbawienie dusz ludzkich, wykonywujc

wol Namaszczennicy Paskiej, wzywamy ewangelicznym
gosem wszystkich kadej pci i wieku mieszkajcych w na-

szej dyecezyi *), których dziadowie, ojcowie, albo oni sami pod-

stpem i przestrachem od bahoczestye przywiedzeni zostali do

Unii z acinnikami, aby bez bojani powracali w objcie prawo-

sawnej cerkwi. Niech nikt nie waha si wzgldem tego zba-

wiennego nawrócenia z powodu bojani, pogróek lab faszywych

powieci o wyrwaniu si z pod wadzy rosyjskiej, w zupenem

zostajc przekonaniu, e moc Najwyszego nie dopuci, a niczyja

ludzka rka siln nie bdzie rozczy ich z jednowiernymi ich

brami, poddanymi Jej Imperatorowej Moci. Niech nikt nie l-

ka si wadzy duchownej lub wieckiej rzymskiego obrzdku.

Widzc, e gdy Najmiociwsz Pani nasza pozwala innowier-

nym wyznawa swobodnie religi odziedziczon od przodków,

z drugiej strony nie dopuci, aby ktokolwiek, z nawracajcych

si do wiary prawosawnej, panujcej w Jej imperyi, tern bar-

dziej za ci, których przodkowie lub oni sami podstpem lub

gwatem wydarci z ona prawowiernoci, najmniejsze cierpieli po-

krzywdzenie lub ucisk, nad czem czuwa bd wadze z Jej mo-

narszej woli ustanowione i przycinionym podadz rk prawnej

pomocy.

„Pamitajc o nauce Zbawiciela wiata, danej Jego apo-

stoom, zwaajc na upomnienia tych wykonawców woli Jego,

majc przed oczyma nieskazitelno grecko -rosyjskiej cerkwi, od

czasów Jezusa Chrystusa witoci nauki i ycia Ojców w.
teje cerkwi cudami syncej (janiejcej) i z gbokiem usza-

nowaniem wypeniajc rozkazy dane mi od naszej monarchini,

rozkazy, wskazujce wito powinnoci naszej, po pastersku od-

zywamy si do was: Powstacie dziatki cerkwi, nasycie si

swobod wyznania prawosawnego. Niem oywieni byli przodko-

wie wasi i liczni z was samych. Zniko przeladowanie, ustay

*) Rozumia przez to cala Ru. o ile od Ro*yi wówczas zaleaa.
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burze. Spieszcie si w objcia cerkwi, matki waszej, bycie si

cieszyli spokójnoci sumienia, bycie dyli drog prawdy, wio-

dc nas do stanu aski i chway i niech kady z was przy wy-

znawaniu prawd wiary prawosawnej wypenia obowizki wier-

noci wzgldem Najjn. Panujcego i jego pastwa, stosownie

do jego pooenia".

Dano w Slucku, Podp, wyej raeczony pokorny

Arcybiskup Wiktor.

W przekonaniu, e aden biskup unicki pod panowaniem

rosyjskiem nie bdzie mia sprzeciwi si rozporzdzeniom jego

posya Sadkowski swój list pasterski wszystkim ksiom unickim

aby go w cerkwiach ludowi na naboestwo zgromadzonemu od-

czytali. I wstyd wyzna: ani biskupi uniccy nie mieli odwagi za-

protestowa przeciw odezwie Sadkowskiego, ani ksia zwróci

mu jej. Ogó duchowiestwa podda si rozkazowi i list Sad-

kowskiego, wzywajcy otwarcie do odstpstwa Unii, ludowi

z ambon odczyta. Ponowili potem jeszcze raz w cerkwiach unic-

kich to czytanie cywilni urzdnicy Imperatorowej.

O sposobie nawracania Unitów na ono prawosawia przez

misyonarzy Sadkowskiego posiadamy dwie bardzo autentyczne

relacye. Jedn po acinie drukowan przez nieznanego z nazwi-

ska wiadka tych nawraca, któr mia w rku Julian Bartosie-

wicz i w Przegldzie Poznaskim *) w streszczeniu wydrukowa.

Odnosi ona si wprawdzie bezporednio tylko do Woynia, ale

ci sami ludzie, co nawracali na Woyniu, nawracali take na

Ukrainie i Podolu. Drug relacy mamy z pióra ówczesnego

metropolity unickiego, Teodozego Rostockiego. Jedna uzupenia

drug; podamy obie.

Pierwsza nosi tytu: „De modo, quo utebantur disuniti in

convertendis Unitis per Wolhyniam". Podug niej „popi prawo-

sawni, wysyani przez Wiktora Sadkowskiego zwykle z oddzia-

em wojska, przybywszy do którejkolwiek wsi unickiej", kazali

dzwoni w cerkwi i zwoywali lud. Gdy si lud zebra, tedy pop

zacz go namawia, aeby powróci do wiary przodków. Tyra-

ni w cerkwi, i na cmentarzu poza cerkwi ukadano stosy

rózeg i kijów, któremi onierze ludowi grozili. Pop ubiera si
nastpnie w strój cerkiewny i ogasza rozkaz Imperatorowej, ae-

Przegl. Pozn. rok 1865, str. 40.
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by wszyscy przyjmowali bahoczesty. Opornym grozi surow
zemst, skaniajcym si obiecywa aski. Jeeli lud milcza, albo

otwarcie odpowiada e chce pozosta przy Unii, wtedy pop

lub popi, gdy ich wicej byo, bi ludzi po twarzy czsto a do

krwi, w cerkwi wobec otarza dar za wosy, ciska o ziemi.

Nastpnie onierze na rozkaz oficera wyprowadzali starszych

gminy na cmentarz i bili rózgami lub kijami. Jeeli i to nie

skutkowao, piecztowali cerkiew, ksidza unickiego kuli w kaj-

dany, prowadzili do nowych wadz powiatowych i tam razem

ze zbrodniarzami zamykali na kilka tygodni w wizieniu. Grdy

lud pod naciskiem gwatu cakiem lub czciowo ustpowa, na-

wróceni w ten sposób musieli si podpisywa e bahoczesty

przyjmuj, a wtedy ju wie ca uwaano za nawrócon i

zmuszano wszystkich do podpisu. Potem trzy razy na okoo cer-

kwi pop z procesy obchodzi i wod przez siebie wicon kro-

pi ludzi i cerkiew,— z otarzy zrzuca antimensy {tyle co aci-
ski portatyl), a wkada swoje; opierajcego si parocha unickie-

go wypdza z probostwa i swego osadza. Jeeli za ksidz

unicki zgadza si na odstpstwo, zawieszano go chwilowo w spra-

wowaniu pasterskich obowizków, dopóki si nowych prawo-

sawnych obrzdów nie wyuczy. (Biskup ucki, Micha Stadnicki,

widzc te straszne bezprawia i gwaty na swej cerkwi spenia-

ne i jej nieunikniony upadek, uciek z Woynia do Warszawy,

gdzie dosta pomieszania zmysów i umar r. 1797)."

Opowiadanie metropolity Rostockiego bierzemy z listu je-

go, pisanego do zdetronizowanego króla Stanisawa Augusta

z prob, aby si uj za uciemion cerkwi u nastpcy Kata-

rzyny II, Pawa I. List by pisany z okazyi podróy Stanisawa

Augusta do Petersburga na koronacy cesarza. Metropolita

pisze:

„Wiele ucisków, przymusu przeladowania to wyznanie

(unickie) ponioso od zwierzchnoci duchownej nieunickiej z cy-

wiln w guberniach miskiej, woyskiej, bracawskiej i podol-

skiej wspólnie czynicych. Najprzód list okólny ks. Wiktora Sad-

kowskiego, mianowanego tych krajów arcybiskupa, wzywajcy

do odstpstwa od jednoci, ksiom parochom zjednoczonym czy-

ta kazano w swoich cerkwiach przed zgromadzonym ludem.

Potem tene sam list naczelnicy okrgów albo ich podrcznicy

w cerkwiach zjednoczonych sami czytali. Grdy to niewiele skut-

ków sprawio, z jednego miejsca na drugie przenoszc si z ksi-
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mi uieunickimi i onierzami, zbierali gromady wsiów w jedno

miejsce, przez kilka dni onych zatrzymywali, na zjednoczone wy-

znanie róne potwarze rzucali. Kapanom tego wyznania wyrzu-

ceniem z domów ich z onami i dziemi grozili, pospólstwo róny-
mi sposobami straszyli, owiadczali by wyran wol Monarchi-

ni, aby zjednoczeni wyznanie porzucili, inaczej wielkie kary, któ-

rych objawi nie mog, jako buntownikom i nieposusznym woli

monarszej, utrzymujcym si przy jednoci obiecywali, w nie-

których za miejscach wolno od podatków zapewniali, a w in-

nych, e te wsie, z których mieszkacami rzecz mieli, na skarb

wzite bd, przekadali, owszem w innych i pozoru sekwestru

uywali.

„Pomimo groby, postrachu, gdzie kapani i pospólstwo

mnie to wytrzymao, a cho kilku z gromady podpisanych

mieli, cerkiew ze wszystkimi sprztami i cae wsie pod rzd
swój duchowny zabierali, a kapanów zjednoczonych oddalali.

Po niektórych miejscach gwatem klucze od cerkwi odbierali i

one wicili, a pospólstwo do nich z pól przez onierzy nap-
dzali. Po niektórych podczas Mszy w. kapana unity one (cer-

kwie) zabierali i wicili, przeszkod nawet we Mszy w. czy-

nic i potrzeby otarza zabierajc; po niektórych w nocy cer-

kwie odbijali i one sobie przywaszczali, po -niektórych oknem
do cerkwi wazili i one sobie przyswajali. Nakoniec inne piecz-

towali i tym sposobem do swego wyznania niby przyczali.

Kapanów statecznie przy swojem wyznaniu stojcych w areszt

brali, a niektórych i w dyby zabijali. Ludzi tego wyznania

bagoczestnego (unickiego) statecznie trzymajcych si i za Uni
mówicych ozami bili i w dyby zabrawszy, przez znaczny czas

w wizieniu trzymali. Tyche kapanów przy jednoci stojcych,

od domów wasnych ich kosztem zbudowanych, albo odnowio-

nych, od gruntów, od zasiewów, od miejsc nawet, w których

yli z onami i dziemi, oddalali, a odprawiania Mszy w. nie-

tylko w obywatelskich kaplicach, ale nawet w aciskich ko-

cioach im zabraniali, owszem, e odprawia nie bd rewer-

sowa si kazali, aby ludzie w swojem wyznaniu stateczni a-
dnej posugi duchownej nie znajdowali. Klasztorów te jedena-

cie i z tych niektóre znaczniejsze, w publicznej posudze bd-
ce, przemocnie zabrali, zakonnikom ustpi kazali, drukowa
ksig w Poczajowie zabraniali, kapanom namawia ludzi do

statecznoci w swojem wyzraniu, a obywatelom onej doradza
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pod sekwestrem dóbr zakazali. Wszystko za to, gdy cay kraj

strachem i bojani przejty by przez zaprowadzenie wielu

obywateli do Smoleska z zabraniem na skarb majtków ich,

dopeniali

„Pomimo wszelkie przeladowanie, groby i musy znajduje

si bardzo wiele, osobliwie dla podpisania si kilku lub kilkunastu

(w jednej parafii) z pospolitoci jakiej zajtych pod rzd ducho-

wny nieunitów, z których jedni nawet do cerkwi nieunickich

chodzi i spoecznoci z nieunitami mie nie chc; drudzy nie

majc innej cerkwi, lubo chodz, sakramentów jednak od nich

nie przyjmuj. Tym nie wTolno ani kapanów wyznania swego

trzyma, ani do nich udawa si, ani w kocioach aciskich

bywa, ani od tyche sakramentów przyjmowa. W ostatniej za-

tem duchownej znajduj si ndzy i potrzebie, w której daj
miosierdzia i nad duszami swemi politowania, e z nich jedni

bez pokuty (sakramentu pokuty), drudzy (jak wielu twierdzi)

bez chrztu yj i umieraj" *).

Niech kady z tych relacyi, pitno wiarogodnoci nosz-

cych na sobie, osdzi uczciwo pisarsk hr. Tostoja, który mó-

wic o nawróceniach Sadkowskiego, nastpujc czyni uwag:
„Aucune violence ne fut exercee a cette occasion, au contraire

un ukase fut publie, qui defendait severement toute mesure de

ce genre". (Le cath. Rom. II, str. 83).

Widzc dobry skutek misyi Sadkowskiego, utworzya Ka-

tarzyna II obok stacyi misyjnej w Sucku kilka innych, od Sad-

kowskiego zawisych, z tak zwanymi biskupami pomocniczymi

w Poocku, Misku i ucku, aby chwil skonania Unii przy-

pieszy.

Innym znów ukazem rozkazaa gubernatorom zabranych

prowincyj wezwa wszystkich Unitów, którz}^ po 1595 r. do

Unii przeszli, do powrotu do prawosawia i pilnie dochodzi funda-

cyi poszczególnych kocioów unickich. Jeli si okae, e koció
jaki by fundowany przez nieunit—co si do czsto okaza
mogo przy kocioach przed Uni brzesk fundowanych, kiedy

dyzunia na Rusi powszechn bya—tedy mia by bezwzgldnie

prawosawiu zwrócony i caa parafia miaa by poczytana za

prawosawn.
Gdy i za pomoc tego rodka jeszcze niedo spiesznie

*) Przegl. Pozn. r. 1865, >tr. 41 do 43.
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gmach cerkwi unickiej w ruin zapada, rozporzdzia, aby pa-

rafie unickie liczce mniej ni sto dymów do najbliszej parafii

bd unickiej, bd prawosawnej przyczone byy. Poniewa

za wsie ruskie w ogóle nie bardzo byy zaludnione, upada

skutkiem powyszego rozporzdzenia prawie poowa para fij unic-

nych. Pasterzy parafij tym sposobem skasowanych, którzy Ko-

cioa nie chcieli zdradzi, wypdzano bez litoci z beneficyów,

które dotd zajmowali. Biedni ci ludzie, obarczeni nieraz do
liczn rodzin, jeli gdzie we dworze polskim nie otrzymali pry-

watnej kapelo nii, byli zwykle na najwiksz skazani ndz. Wy-
znaczona im bowiem rozkazem Jmperatorowej pensya roczna

50 do 100 rubli leciwie ich od mierci godowej uwolni moga.
Lkajc si za, aby tu i owdzie gubernatorzy lub nisi urzd-

nicy ludzkim uczuciom nie dawali przystpu do serca w wyko-

nywaniu ukazów, przypomniaa im cesarzowa osobno obowizek

spenienia swych rozporzdze z ca surowoci. Nie dziw, e
przy uyciu takich rodków w przeciciu niespena dwóch lat,

t. j. do r. 1795 midzy drugim a trzecim rozbiorem Polski, przeszo

pótora miliona (1,572,067) Unitów na Litwie, Biaej Rusi,

na Ukrainie, Woyniu i Podolu do prawosawia odbiego. Na
Podolu nie pozostawiono ani jednej unickiej cerkwi parafialnej.

Dla maej gromadki Unitów, pozostaych jak gdyby na okaz,

oddano koció Karmelitów w Kamiecu. Na Ukrainie ledwie

kilka cerkwi, a na Woyniu kilkanacie przy Unitach pozosta-

o. Na Litwie za i Biaej Rusi nie zncano si tyle nad Uni
w owym czasie, wic te odstpstwa bez porównania rzadziej tam
si zdarzay, anieli w poudniowych, wieo zabranych woje-

wództwach.

12. Uatwion mieli sw apostolsk prac misyonarze

Sadkowskiego przez wielk ciemnot ludu ruskiego, który nie

majc naleytego wyobraenia o prawdzie Unii, a przytem wi-

dzc mniej wicej ten sam obrzdek w prawosawiu, co w Unii,

szed za tym, który mu wicej dawa i który by silniejszy

1
) Tostoj wylicza na podstawie urzdowych statystycznych wykazów, ile

gdzie od jednoci odpado Unitów. Smutny ten spis podajemy zanim. W guber-

nii bracawskiej 1,295,471; w izasawskiej 97,598; na Woyniu 48,125; w gub er-

nii miskiej 15,879; w mohylowskiej 66,005; w poockiej 41.(JS0, do czego jeszcze

doda trzeba w dwóch ostatnich guberniachrazem 7,309 dusz. (Le catholici^me Ro-

main, toin II, »tr. 83).
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Ks. Szantyr, do bliski tych czasów i mogcy jako czonek

kolegium petersburskiego mie dokadne wiadomoci o stosun-

kach ówczesnych, pisze, e lud na Ukrainie, Podolu i Woyniu
w ogóle bez zbyt wielkiego oporu upuszcza Uni, aby si po-

czy z prawosawiem. Oto sowa Szantyra, nie podejrzanego

bynajmniej o przychylno dla prawosawia i rzdu rosyjskiego:

„Nie wchodzc w opisywanie, mówi on, smutnych a najczciej

okropnych szczegóów tego zdarzenia (zamachu Sadkowskiego

na Uni), na to uwag w tern miejscu zwróci nam naley, i
jak z jednej strony popeniay si naduycia w gwatownem na-

wracaniu przez postrach, kary cielesne, wizienie, wojenn egze-

kucy i zabranie cerkwi lub oddanie pod sd tych, co ulegszy

przymusowi, wracali do Unii, tak z drugiej strony okazywaa

si widoczniejsza ludu prostego skonno ku poczeniu si z pa-

nujcem, ni ku pozostaniu w unickiem wyznaniu. Ta to skon-

no, czy to z dawnych wspomnie, czy z zupenego braku

owiaty midzy ludem i niszem duchowiestwem powstaa,

najwicej podobno wpywaa na to skore i chtliwe przylgni-

cie (pewnej czci) ku ogaszanej odmianie" x
).

Powtóre ogólny brak wyksztacenia w wieckiem ducho-

wiestwie parafialnem, jego niski poziom moralny, upole-

dzenie tego duchowiestwa pod wzgldem spoecznym przez

prawodawstwo polskie, które rodzin jego zniao do klasy lu-

dzi dworskich, od aski lub nieaski dziedziców, ich rzdców lub

dzierawców zalenych, obarczenie duchowiestwa unickiego licz-

nemi rodzinami i skutkiem tego wielka jego ndza materyalna,

wreszcie nieludzkie obchodzenie si z niem ze strony biskupów i

ich konsystorzy, które wystpnych nieraz chostami okaday
i wiziy, systematyczne usuwanie go od wszystkich waniej-

szych duchownych stanowisk a do czasów ostatnich— bo posta-

nowienia sejmu czteroletniego, przynoszce ksiom wieckim

pewne w tej mierze korzyci, nie mogy jeszcze wej w ycie

dla krótkoci czasu—wszystkie te okolicznoci razem czyniy

z duchowiestwa unickiego gotowy materya do prawosawia

przy sprzyjajcych zewntrznych warunkach. Wysannicy Sad-

kowskiego wiedzieli o tern doskonale i nie zaniedbali z pewno-

ci tej sabej strony Kocioa unickiego w czasie swych misyj

wyzyska. A usiowania ich tak wietnie si powiody, e z licz-

l
J
Ks. Szantyr, Wiadómosi do dziejów i t. d.
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by ksiy wieckich, dochodzcej dobrze do pótora tysi.
ca na Ukrainie, Woyniu i Podolu, ledwo 100 do koca 1796 r.

w wiernoci wzgldem Unii dotrwao. Jedyni Bazylianie, jako

reprezentujcy wyksztacesz cz duchowiestwa unickiego,

rozumiejcy powoanie kapaskie i odznaczajcy si zawsze wy-
sokim patryotyzmem polskim nie splamili si adnem odstp-

stwem i
).

Wreszcie i biskupi uniccy nie spenili w tej krytycz-

nej dla cerkwi chwili obowizku pasterskiego, który wzili na

siebie, przyjmujc godno biskupi. Nie mieli odwagi zasania
piersiami swojemi zagroonej trzody i nie przeszkadzali rozszar-

pywa jej. Taki ich strach i zwtpienie o monoci jej ratowa-

nia opanowa, e sami pokryli si w nory i tylko o wasnem
ocaleniu myleli. Nawet tak zacny zreszt i witobliwy metro-

polita jak Rostocki, przez cay czas tej krwawej gospodarki Sad-

kowskiego, ani razu pasterskiego gosu nie podnosi. By moe, i
apostolska gorliwo biskupów i osobiste powicenie nie byy-
by i tak przy ucisku Rosyi, a mizernem duchowiestwie wiec-

kiem wielkiego poytku przyniosy; byyby jednak niewtpliwie

niejednej sabej i chwiejnej duszy doday odwagi do wytrwao-
ci, a w kadym razie byby episkopat ocali sumienie i honor

swój.

Jeden tylko biskup unicki, Piotr Bielaski, mieszkajcy

wprawdzie za kordonem we Lwowie pod berem austryackiem,

lecz którego cz dyecezyi na Podolu pod panowaniem rosyj-

skiem si rozcigaa, wystpi jak na pasterza przystao. Jak

tylko pierwsze niebezpieczestwo, spostrzeg, zwizytowa sam
osobicie cz podolsk dyecezyi i stara si podnie ducha

uciemionych owieczek; ogosi list pasterski do duchowiestwa
i ludu (in 4-o we Lwowie, roku 1795), wzywajcy do wytrwaoci;

nastpnie ustanowi w Kamiecu i Barze dwa konsystorze z naj-

zacniejszych i najwiatlejszych ksiy zoone, które miay obo-

wizek od czasu do czasu odprawia z duchowiestwem para-

fialnem konferencye o potrzebach cerkiewnych, przypomi-

na mu wzniose obowizki pasterskie w tak trudnych czasach,

tam za gdzie misyonarzeSadkowskiego kocioy unickie pozabie-

rali i proboszczy unickich z probostw wypdzili, urzdza dla

ludu wiernego naboestwa po domach prywatnych. Misyona-

») Es. Szanryr, L. c. str. 108 i 112.
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rzom Sadkowskigo nie podobao si to oczywicie, i poskaryli

si Imperatorowej na Bielaskiego. Std ukaz cesarzowej do ów-

czesnego gubernatora Podola Szeremietiewa, aby wszystkiemi si-

ami stawia opór Bielaskiemu. Jako Szeremietiew d. 21 mar-

ca 1795 zabroni biskupowi Bielaskiemu wykonywa jurysdyk-

cy w dyecezyi kamienieckiej ze szkod prawosawia, i zada
od niego, aby duchowiestwo swoje powstrzyma od oporu prze-

ciw rozporzdzeniom monarchini, a mianowicie od odprawia-

nia naboestwa po domach prywatnych. Ju dnia 8 kwiet-

nia biskup popieszy z odpowiedzi na list generaa; dania je-

go odrzuci i stara si przekona, e ksia jego nietylko nic

wystpnego nie czyni, gdy prywatnie odprawiaj naboestwo
dla ludu unickiego, ale owszem wypeniaj najwitszy swój

obowizek. Dalej wykazuje, e dziaanie duchowiestwa jego

nie sprzeciwia si bynajmniej ukazom Imperatorowej, która ty-

lokrotnie publicznie owiadczya, e nie zabrania nie pociechy

religijnej chccym w Unii pozosta. W kocu zaklina jenera gu-

bernatora w imi ludzkoci i sprawiedliwoci, aby co prdzej

pooy koniec okrutnemu uciskowi Unitów, i nie pozwala na

przyszo nikogo barbarzyskimi rodkami zmusza od odstp-

stwa swej wiary, której nietykalno traktatami uroczystymi jest

porczona.

Równoczenie zawiadomi Stolic Apostolsk i cesarza Leo-

polda II o niebezpieczestwie wiszcem nad Uni pod berem
rosyjskiem, i tak papiea jak i cesarza baga o protekcy dla

przeladowanych. I papie i cesarz wstawi si do cesarzowej

za przeladowan cerkwi; papie poleci nadto (5 wrzenia 1795)

Siestrzecewiczowi, arcybiskupowi mohilowskiemu obrzdku a-
ciskiego, zostajcemu w wielkich u Katarzyny II wzgldach,

aby w interesie ucinionych uy wpywu swego na dworze Im-

peratorowej.

Wszystko to nie odnioso adnego skutku. Czujno wyko-

nawców rosyjskich odcia Bielaskiego od wszelkiego wpywu
na jego dyecezy, i ju wyej wykazalimy, jak raiykiinie Unia,

wanie na Podolu, o ile po drugim rozbiorze zostawao pod pa-

nowaniem rosyjskiem, wytpion zostaa, tak e do koca 1796

z S00 cerkwi parafialnych zaledwie maa gromadka przy Unii

osta si zdoaa *).

l
) Annales Ecclesiae Ruthenae, str. 835—888, 853—860. Jest tam odno-

na korespondencja Bielaskiego.
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Gdy tedy w roku 1795 dokona si trzeci rozbiór Polski,

nie zadziwimy si, e Imperatorowa, by uwieczy swe dzieo,

jeszcze w tym samym roku jednem pocigniciem pióra znio-

sa wszystkie biskupstwa unickie, pod jej berem zostajce

z wyjtkiem arcybiskupstwa poockiego l
), i skonfiskowaa do-

lna biskupie unickie, wcielajc je czci do dóbr koronnych,

czci wynagradzajc niemi zasuonych w nawracaniu Uni-

tów jeneraów i czynowników.

Metropolita Rostocki otrzyma 5000 rubli rocznej pensyi

pod warunkiem, e si usunie od rzdów kocioa unickiego

i osidzie albo w Rzymie albo w Petersburgu. Wybra Peters-

burg i tam do koca ycia, t. j. do roku 1805 mieszka. Resz-

ta biskupów dyecezyj zniesionych: Mocki— wodzimierski i brze-

ski, Lewiski — ucki, Horbacki — piski i Butrynowicz sufra-

gan koadyutor metropolii kijowskiej otrzymali, pod podobnym
co i metropolita warunkiem wstrzymania si od wykonywania
jurysdykcyi duchownej, po 3000 rubli rocznej pensyi, i rozkaz

obrania sobie rezydencyi w klasztorach poza obrbem swychda-
wniejszych dyecezyj.

Pozostae w zniesionych dyecezyach nieliczne cerkwie i

parafie unickie poddaa Katarzyna II, bez pytania Stolicy Apo-

stolskiej, jurysdykcyi arcybiskupa poockiego, Herakliusza Lisow-

skiego, który nietylko na to si zgodzi, ale nadto jeszcze przy

kocu roku 1795 z jej rozkazu wyda do duchowiestwa swego

list pasterski zalecajcy, by nie przeszkadzao owieczkom

swoim czy si z prawosawiem, i aby nikomu z przyczyny

odstpstwa nie wayo si czyni wymówek lub wyrzutów 2
).

Po zniesieniu dawnych dyecezyj unickich, zwrócia Kata-

rzyna oko na klasztory bazyliaskie. Klasztory te, do-

sy licznie po wszystkich dawnych dyecezyach rozsiane, a wszy-

stkie Unii wierne i przedstawiajce czoo inteligencyi duchownej

ruskiej, byy jej niewygodne. Lkaa si nie bez susznoci, aby

pod ich wpywem ci, których tylko zewntrznie przymusia groza

dziaaczy do podpisania si na prawosawie, tajemnie do Unii

1 Z wyjtkiem biskupstwa lwowskiego, przemyskiego i chemskiego, któ-

re si dostay pod panowanie austryackie, i utworzonej przez Prusaków z ka-

waka midzy Bogiem a Pilica dyeeezyi supralskiej, znajdoway si wszystkie

inne dyecezye unickie pod berem rosyjskiem.

2
) Annales Ecclesiae Kuthenae, str. 839 i 840.
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dalej nie wyznawali i zaspokojenia potrzeb religijnych nie

szukali u Bazylianów, zamiast u popów prawosawnych. Za-
daa przeto spisu wszystkich bazyliaskich klasztorów

;
a przej-

rzawszy go, wskazaa by konfiskowa na rzecz prawosawia te,

które si nie zajmoway, ani wychowaniem modziey, ani mio-

siernymi uczynkami. Zakonników zniesionych klasztorów kazaa

rozpdzi i do innych, zwaszcza biaoruskich poprzenosi x
).

Na gruzach unickich, zburzonych dyecezyj ustanowia bi-

skupstwa prawosawne: podolskie z rezydency biskupa w Ka-

miecu, woyskie z rezydency w Ostrogu, arcybiskupstwo

miskie z rezydency w Slucku, które przy Wiktorze Sadkow-

skim pozostao i biskupstwo biaorusko - ukraiskie.

Równie miaa dalej dziaa kongregacya misyj-
n a popów prawosawnych, pod dyrekcy Sadkowskiego, z pe-

wnem jednak ograniczeniem przysugujcych jej dotd praw 2
).

Po nowem urzdzeniu stosunków hierarchicznych Kocioa
unickiego i ograniczeniu prerogatyw prawosawnych misyjnych

kongregacyj rozeszo si mniemanie midzy Unitami , e dalszy przy-

mus rzdowy do prawosawia zosta wstrzymany. A nawet nie-

którzy z tych, co przeciw wewntrznemu przekonaniu w ostat-

nich przeladowaniach od Unii zewntrznie odstpili, wraca na

.jej ono zaczli. Zdaje si, e Sadkowski przestrzeg o tem rzd
Katarzyny, bo jaki tytularny konsyliarz cesarzowej, Dymitr,

w maju (4) r. 1796 wyda do wszystkich horodniczych i okr-

gowych naczelników okólnik, zbijajcy te faszywe wieci i wzy-

wajcy, aby ich rozpowszechnianiu zapobiegali i duchowie-

stwu unickiemu nie pozwalali narodu od prawowierno-
ci (prawosawia) odciga; owszem, aby mu donosili o ka-

dym ksidzu unickim, odwodzcym dawnych Unitów od dyzunii.

Koczy za swój okólnik temi sowy: „zwracanie si narodu do

prawowiernoci nietylko dozwala si, ale jeszcze wzywa si na-

ród wszdzie do przyjcia bahoczestyi. Dla uskutecznienia tego

ja wznawiam zalecenie moje by skania przez podane rodki pozo-

stay w Unii naród do zwrócenia do wiary i we wszystkiem do-

pomaga bahoczynnym w tej mierze 8
)

u
.

W tyme mniej wicej czasie odezwa si usunity od rz-

l
) Tostoj, Le catholicisme Romain, tom II, str. 84 i 85.

-J Annales Ecclesiae Ruthenae, str. 839.

s
) Przegld Poznaski, rok 1865, str. 38 i 39.
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dów metropolita Rostocki do feldmarszaka Rumiancowa, gów-
nodowodzcego wojskiem rosyjskiem w prowinoyach zabranych,

ze skarg na ucisk Unitów i baga o wstawienie si za ucinio-

nymi do Katarzyny.

„Niechby ju przestay, pisze zamany tylu strapieniami

starzec, by te gwaty i postrachy, owszem i gwatowne namo-

wy do odstpstwa tego wyznania, w którem lud y dotd i wy-

chowany zosta. Niechby ci, którzy bojani i strachem od wy-

znania swojego odstpi musieli, mieli wolno powrócenia do

. Niechb}^ te gromady, których imieniem tylko kilku na od-

stpstwo pisao si, wolne byy pozosta przy swojem wyznaniu.

Niechby dla istotnego wolnego owiadczenia, kto i w jakiem

wyznaniu by da, nie z tych, którzy po okrgach znajduj

si, lub ich pomocnikami s i pospólstwo pod swoimi rozkaza-

mi maj, lecz ustronni oznaczeni byli, a kady z osob obywa-

telsk jak zczony, agodnie swoje pytanie czyni. Niechby ka-

pani, gdzie s fundusze wyranie dla zjednoczonego wyznania

a nawet i pod kondycy niewanoci, gdyby to wyznanie porzu-

ci mieli, oznaczone, gdy gromady przy tern wyznaniu (prawo-

sawiu) pozosta nie chc, przy swoich funduszach pozostali,

jako majcy od dziedziców prawo nietylko wzgldem czynienia

wygody gromadom, ale i wzgldem czynienia wygody swym
dziedzicom".

Umiarkowaszego i sprawiedliwszego dania nie mona
byo zaprawd postawi. A tymczasem jak odpowied odbiera

pasterz zgrzybiay i skopotany o swoje owieczki? „Pogoski,

odpisuje mu feldmarszaek, które si odbijaj o uszy, e s fa-

szywe, sam WPan Dobrodziej przewiadczony bdziesz, gdy

sobie przypomnisz, i tyme podobne i dawniejszych czasów da-

y si byy syszy; jednake wiadomo, i nie inaczej, jak tylko

bezskutecznemi zostay. Bywao to i nawzajem, e jedni drugich

nakaniali do odmiany religii, jednake kady w tern swojej

woli i przeladowania by wasnym panem. Zaczem i w tera-

niejszym czasie zapewniam go, i nikt w tern ich spokojnoci

miesza nie odway si" x
).

A wic, zdaniem feldmarszaka, wszystkie wieci o gwa-

tach na Unitach dla wiary dokonywanych, byy faszem i tylko

to bywao, e jedni drugich nawzajem nakaniali do zmiany

») L. c. str. 47 i 48.
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religii, ale bez jakiegokolwiek przeladowania i ucisku ze stro-

ny unickiej.

Trzymano si pod tym wzgldem starej zasady przeladow-

ców „si fecisti nega". Kilka milionów Unitów w krótkim czasie

do odstpstwa najbrutalniejszymi rodkami zmuszono, wszystjde

dyecezye z wyjtkiem biaoruskiej zniszczono, a gdy naczelnik

Unii skary si na to, namiestnik odpowiada mu: to nieprawda,

to fasz, okamano ci donoszc takie wieci!

Gówny aktor w tym krwawym dramacie tpienia Kocio-

a unickiego za rzdów Katarzyny II, Wiktor Sadkowski, po-

oywszy tak niesychane okoo prawosawia zasugi, gdy po

zniesieniu ukazem Imperatorowej wszystkich w imperyum jej

unickich dyecezyj z wyjtkiem biaoruskiej poockiej móg ju
by spokojny o dalsze losy prawosawia w dawnych ziemiach

Rzeczypospolitej —zosta w r. 1796 dla wypoczynku przeniesiony

za Dniepr na arcybiskupstwo czernihowskie, na którem te, nie-

wiadomo w którym roku, ycia dokona. (Jul. Bartoszewicz, art.

„Biskupstwo czernihowskie" w Encyklopedyi Orgelbranda i

w „Przegldzie Pozna." r. 1865, str. 50). Kiedy przy boku mi-

strza swego Jerzego Koniskiego zacz pierwsze kroki stawia

na drodze dcej do wytpienia Unii w Polsce, nie marzy pe-

wno nawet o tem, e przy schyku swego ycia na tak wietne

owoce swej pracy agitatorskiej patrze bdzie; przenoszc si

bowiem do Czernihowa, widzia nietylko Polsk rozszarpan,

ale i cerkiew unick gruzami okryt.

W tyme roku w którym Sadkowski opuci pole dziaania

w Polsce, rozstaa si z tym wiatem protektorka i pani jego

cesarzowa Katarzyna II. W listopadzie (17) 1796 r. powoa j
odwieczny Sdzia przed trybuna ^swój sprawiedliwy. Obliczono,

e za jej spraw od pierwszego rozbioru Polski, a do koca r.

1796 przeprowadzono przynajmniej siedem, moe osiem
milionów Unitów, z Unii na prawosawia ).

Gdyby nie przedwczesna mier podobny los spotkaby i

') Arcybiskup Lisowski podczas objazdu monastyrów i cerkwi w zniesio-

nych dyecezyacb, dorachowal si tylko 200 cerkwi parafialnych w miejsce 5000,

byych przed ostatniem przeladowaniem; klasztorów za tylko 19 w miejsce 28.

Annales Eccl. Ruth. str. 840 i 847 i Wiestnik Ewropy r. 1782, zeszyt kwietnio-

wy str. 613.
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i reszt Unitów (okoo dwóch milionów). Przyznaje t ewen-

tualno i hrabia Tostoj, który przebole nie moe, e zesza

z tego wiata za wczenie dla dziea, którem tak szczliwie

kierowaa. Tylko hr. Tostoj po swojemu tumaczy niechybny

upadek Unii w razie duszego ycia Katarzyny. „Encore quelques

annees, s sowa jego, de regne de cette soiweraine, et 1'Union ces-

sait d'exister, non parce qae le gouvernement voulait 1'aneantir

par la violence, mais uniuement pour cette raison, que ni la

justice, ni les obligations envers le pays ne lui permettaient de

souteuir cette demie-Eglise" J
).

Dziwna logika, jeeli bez uycia przemocy materyalnej sam
przez si Koció unicki, o ile jeszcze do koca panowania Ka-
tarzyny II si osta, mia upa w razie duszych Imperatoro-

wej rzdów, to có mu przeszkadzao upa pod rzdami na-

stpcy jej?

Albo jake pogodzi ze sob t sprzeczno zda Tostoja

w tym ^samym okresie wypowiedzianych, raz: „e cesarzowej

ani sprawiedliwo, ani obowizki wzgldem kraju nie pozwala-

y zatrzyma Unii", to znowu: „e upadek cakowity cerkwi

unickiej bez gwatu zewntrznego byby si dokona!" Ale, za-

miast spiera si z nienawici i z wol, zatrzymajmy raczej

uwag nasz przy kocu tej pierwszej ksigi nad wewntrznym
stanem i wewntrznymi stosunkami cerkwi unickiej pod berem
polskiem w cigu osiemnastego wieku!

») Tostoj, 1. c. tom II, str. 85.

Dzieje Kocioa unickiego. T. I.



ROZDZIA VIII.

Ogólny pogld na wewntrzne niedostatki cerkwi

unickiej.

1. Niski stan owiaty duchowiestwa parafialnego ruskiego w Polsce.—2. Niedba-

o biskupów ruskich i rzdu polskiego w zakadaniu seminaryów duchownych
dla duchowiestwa ruskiego.—3. Taka niedbao Bazylianów w zaleconem so-

bie ksztaceniu duchowiestwa wieckiego. —4. Zatargi duchowiestwa zakonnego

(Bazylianów) z duchowiestwem wieckiem.

Jakkolwiek, w cigu dotychczasowego opowiadania, wskazywa-

limy niejednokrotnie na ujemne strony cerkwi unickiej i na

jej wewntrzne niedomagania, to jednak uwaamy sobie za obo-

wizek, w interesie dokadnego wywiecenia przyczyn upadku

Unii, w ostatnich dwóch rozdziaach przedrozbiorowych jej dzie-

jów jeszcze raz wróci do tego wanego przedmiotu, aby nie-

tylko w ogólnym zarysie przypomnie, comy ju wyej kilka

razy napomykali, ale dopowiedzie to, czegomy dotd wypo-

wiedzie sposobnoci nie mieli i nadto zwróci uwag na praw-

ne i spoeczne stanowisko narodu, a w szczególnoci duchowie-

stwa ruskiego unickiego w Polsce.

1. Gówn ujemn stron Kocioa ruskiego, powiedzieli-

bymy rakiem toczcym go, by zupeny brak duchowiestwa

wieckiego wychowanego i wyksztaconego odpowiednio do je-

go stanu i szczytnego powoania. Ogó duchowiestwa ru-

skiego odznacza si w XVIII wieku (dawniej nie byo w tej

mierze nigdy lepiej) tak wielk ciemnot, e czytajc wspócze-
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sne o tern doniesienia poj nam teraz trudno, jak takich ludzi

mona byo do wice kapaskich przypuszcza i dusz paster-

stwo powierza im. Ksia parafialni bowiem, odliczywszy mae
z nich wyjtki, niewiele wicej umieli jak czyta, pisa i ob-

rzdy cerkiewne sprawowa. Ich znajomo prawd ograniczaa

si zwykle na pobienej znajomoci katechizmu. Zdarzy si

niejeden, co odby wysze nauki, lecz ten zwyk by opuszcza

szeregi duchowiestwa wieckiego i wstpowa do zakonu Ba-

zyliaskiego, gdzie móg liczy na wysz karyer duchown.

Na potwierdzenie sów naszych o stopniu owiaty ducho-

wiestwa wieckiego unickiego, niech posu nastpujce wia-

dectwa ludzi zaprawd kompetentnych, którym wiarogodnoci

odmówi nie mona.

Floryan Hrebnicki, arcybiskup poocki i metropolita caej

Rusi pisze pod dniem 20 lipca r. 1748 do kanclerza litewskiego,

Fryderyka Sapiehy: „e bardzo mu trudno czystem sumieniem

na jego yczenie poleca ksiy do prezenty na beneficya, bo

ogólnie kandydaci stanu duchownego tak s rud es, e gdyby

nie chodzio o to, aby ludzie bez chrztu i sakramentów nie

umierali, nie wiciby nikogo. Kto wyksztaceszy, nie obiera

sobie tego stanu, gdzie mizerne beneficya, i za innym do-

noniejszym si oglda *)."

A dam Moszczeski, autor pamitnika z czasów ostatnich lat

panowania Augusta III, który duszy czas spdzi na Ukrainie ja-

ko administrator majtku Potockich i mia sposobno bliej po-

zna miejscowe stosunki, skreliwszy w kilku rysach ogólny stan

wyksztacenia duchowiestwa w Polsce, tak si odzywa o du-

chowiestwie ruskiem unickiem, a w szczególnoci ukraiskieoo.

„ksia grecko-unici, t. j. popi czyli parochowie, tern ciemniejsi

byli; ci ledwie umieli czyta psaterz lub msza; ni moralnej teo-

logii, ni zasad wiary bynajmniej nie znali, peni zabobonnoci

i przesdów 2)."

Jazon Smogorzewski, arcybiskup poocki, pisze po zaborze

Biaej Rusi przez Rosy, proszc protoarchimandryt Bazylianów

o wiatych i gorliwych zakonników dla swej dyecezyi: „wiec-

i Areheograticzeskij Sbornik. Wilno, 1870, tom VII. nr. 276.

2
) Pamitnik Adama Mbszczeskiego, Pozna, 2 wydanie, 1863. str. 17.
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kich ksiy do wikszych rzeczy uy nie mog, bo to s
as i ni ]

)

u
.

Koadyutor metropolity Felicyana Woodkowicza, biskup

Leon Szeptycki, czynic okoo tego mniej wicej czasu Propa-

gandzie rzymskiej róne propozycye co do reform, jakieby

w szczególnoci w dyecezyi Wodzimierskiej zaprowadzi nale-

ao, daje pod wzgldem wychowania duchowiestwa przyszego

tak rad: „aby ustanowiono dyecezalnego instruktora, któryby

z katechizmu, z czytania i pisania odbywa egzamin; tych, któ-

rzy egzamin zo, do szkoy dyecezalnej przyjmowa, a gdy tu

w zwykych dyscyplinach i naboestwach kocielnych si wy-

wicz, egzamin z nich zdadz przed biskupem i przeszkoda do

wicenia si nie okae, by im wydano pozwolenie starania si

o prezent na beneficyum 2)". A zatem szkoa dajca przysze-

mu duchowiestwu parafialnemu nie wicej nad elementarne

wyksztacenie, naley ad pia desideria biskupa koadyutora! Do-

td jej nawet w dyecezyi nie byo, jakkolwiek statuta synodu

Zamojskiego (r. 1720) wspominaj, e metropolita Leon Kiszka

krótko przed synodem ufundowa seminaryum na 6 kleryków

przy katedrze Wodzimierskiej. Zdaje si wic, e to semina-

ryum w r. 1772 ju nie istniao!

2. Opowiedzialno i wina za opisan ciemnot duchowie-

stwa parafialnego spada na pierwszem miejscu na episkopat ru-

ski unicki, dalej na Bazylianów, a wreszcie i na rzd polski.

Kiedy po soborze Trydenckim biskupi polscy jeden po dru-

gim w dyecezyach swoich zakadali seminarya duchowne, bi-

skupi ruscy po zjednoczeniu swojem z Kocioem rzymskim nie

naladowali tego przykadu i dugo nic, albo prawie nic, dla wy-

ksztacenia i dla wychowania niszego kleru nie czynili. Brak

funduszów na takie fundacye nie moe ich zasania, bo posia-

dali nie ma liczb bogatych monastyrów i archimandryj, któ-

reby im Stolica Apostolska bez trudnoci bya pozwolia na rzecz

seminaryów obróci. Nie dbali jednak o to.

Przez dugi czas, jedyny zakad naukowy teologiczny dla

Rusinów, ze Stolic Apostolsk zczonych, istnieje w Wilnie,

a zaoy go nie biskup ruski, nie rzd polski nawet, lecz papie

!

) Arch. ksit Czart, w Krakowie, tom 707: „Korespondencja króJa (Sta-

nisawa Augusta) z Smogorzewskim", str. 50.").

2
) Ibid. Midzy manuskryptami noszcymi tytu: „Eglise," tom I, nr. 29.
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Grzegorz XIII w r. 1585 za rad Possewina, jezuity. Mimo, e
kolegium to tylko dla 20 uczniów fundowane byo (4 zakonni-

ków i 16 kleryków wieckich), nie zawsze widzimy wszystkie

w niem bursy przez kandydatów ruskiego duchowiestwa za-

jte i).

Zgromadzeni w r. 1626 biskupi uniccy na synod w Kobry-

niu pod przewodnictwem metropolity Welamina Rutskiego, po-

stanowili wprawdzie zaoy jedno wspólne dla wszystkich dye-

cezyj seminaryum duchowne, w któremby uczniowie ubosi,

zdolnociami i pilnoci celujcy, wolne mieli utrzymanie i tyl-

ko majtniejsi zobowizani byli wasnym y kosztem. Kady
z biskupów przyrzek przyoy si do tej fundacyi mniejsz

lub wiksz ofiar pienin, igumeni (przeoeni) klasztorów

Litewskiej kongregacyi w. Trójcy mieli przez cztery lata ósm
cz dochodów paci na ten cel, a zakon Bazyliaski mia od-

da klasztor Miski na wieczyst dotacy projektowanego semi-

naryum, które w r. 1630 winno byo by otwarte. Lecz sko-

czyo si na projekcie, i dla niedbaoci biskupów do otwarcia

seminaryum nie przyszo 2
).

W pierwszych latach XVIII wieku zaoy metropolita

Leon Kiszka, jak ju wspomnielimy, przy katedrze Wodzimier-

skiej seminaryum duchowne, zapisujc na jego utrzymanie zp.

90,000, zahipotekowanych na dobrach Meneyce i Markustaw.

Szeciu alumnów miao mie w niem wolne utrzymanie. Nie wiele

jak widzimy na rozleg dyecezy; lecz i to dugo si nie utrzy-

mao, nie wiadomo dla jakich przyczyn.

Synod Zamojski, w r. 1720 odbyty, na nowo poruszy spra-

w wychowania kandydatów stanu duchownego, ale take nie-

wiele co w tej sprawie zrobi. Pochwali gorliwo i ofiarno

metropolity na fundacy seminaryum Wodzimierskiego, nie mia
jednak odwagi jeeli nie zobowiza, to przynajmniej zachci
reszt biskupów, by raz szczerze i na seryo zajli si zakada-

niem seminaryów w swych dyecezyach. Zobowiza tylko wszyst-

kie klasztory, liczce przynajmniej dwunastu zakonników, aeby
otworzyy szkoy teologiczne dla zakonnego i wieckiego ducho-

V Theiner, „Neueste Zustaende der Kath. Kirche in Rusland, -
' Augsburg

1841, w Anneksie „Dokumente," str. 36 do 42.

-) Dckreta synodu Kobryskiego patrz w Kulczyskiego: „Specimen Eccle-

siae Ruthenicae", wyd. paryskie str. 215 do 220.
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wiestwa, a pojedynczy biskupi przyrzekli posya kosztem swo-

im jedni po dwóch, inni po trzech modzieców do innych po-

za dyecezyalnych kolegiów lub klasztorów. Czy wszyscy t obie-

tnic spenili, nie wiemy; ale chociaby j byli spenili, có to

b}-o w stosunku do rzeczywistej potrzeby ich wielkich dyecezyj?

Jak za klasztory obowizkowi na siebie woonemu odpowie-

dziay, niebawem opowiemy l
).

Wyrczajc biskupów miejscowych, zaoy papie Klemens
XI w r„ 1708 czy 1709 we Lwowie kolegium dla Rusinów i

Ormian pod dyrekcy zakonników Teatynów o dziesiciu wol-

nych bursach dla trzech dyecezyi ruskich: Lwowskiej, Przemy-
skiej i uckiej 2

).

Nakoniec cztery wolne bursy otrzymali dla .siebie Rusini

w kolegium greckiem, przy kociele w. Atanazego w Rzymie,

jeszcze za papiea Pawa V, w r. 1615 3
).

Przy tak niedostatecznych rodkach i przy takim braku

sposobnoci wyksztacenia, ogólna ciemnota duchowiestwa wie-
ckiego bya rzecz nieuniknion.

Innem, gorszem jeszcze nastpstwem braku seminaryów i

szkó teologicznych na Rusi byo, e jedna cz modziey
chcca si powici stanowi duchownemu t. j. modzie ukrai-

ska, nie majc szkó na miejscu, sza za Dniepr do szkó dyz-

unickich, do Kijowa i Perejasawia, druga za t. j. modzie
czerwonoruska—na Woosz i do Modawii; uczya si tam nie-

tylko pisa, czyta, ale katechizmu prawosawnego i obrzdów
cierkiewnych i z tych szkó powróciwszy, bez dalszego przygoto-

wania braa z rk biskupów swoich wicenia kapaskie. Nie-

którzy nawet w Kijowie, w Perejasawiu lub na Wooszczynie
si wywicali, a jednak gdy powrócili do domów, komisarze

dóbr magnatów polskich, na Ukrainie zwaszcza, dawali im pre-

zenty na beneficya unickie i biskupi uniccy ich zatwierdzali *).

Jake si dziwi, e takie duchowiestwo w pierwszej próbie ja-

ka je spotkaa, stawao si zdrajc swej cerkwi i ludu sobie powie-

rzonego i byle chleba nie straci do dyurni apostazowao?!

i

) Synodus provincialis Zaniosciae habita. tit. XV ,,de Seminarii.-".

-) Zubrzycki, Kronika miasta Lwowa, str. 401.

3} Theiner, 1. c. str. 34-36.
4

) Pamt. Adama Moszezeskiego, str. 17 i 18.
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3. Bazylianie utrzymywali wprawdzie do liczne szkoy

przy swoich klasztorach, tak na Litwie, jak na Rusi i liczb

tych szkó, w miar jak si zakon w poudniowych prowincyach

formowa i odradza, wci pomnaali; ale byy to przewanie

szkoy dla modziey rodziców zamoniejszych, gotujcej si do

zawodów wieckich, do których modzie sposobica si do sta-

nu duchownego, pochodzca po wikszej czci ze stanu wiej-

skiego lub mieszczaskiego, nie miaa dla braku funduszów

przystpu. Nie zbywao take na szkoach teologicznych w kla-

sztorach bazyliaskich; kandydaci do stanu duchownego wiec-

kiego rzadko jednak w nich si ksztacili, chocia synod Zamoj-

ski wyranie i stanowczo woy na Bazylianów obowizek
uczenia teologii nietylko nowicyuszów zakonnych, lecz take
przyszych wieckich ksiy.

Bazylianie, podobno rozmylnie, wyksztacenie duchowie-

stwa wieckiego zaniedbywali, by nie mie wspózawodników
do wyszych w Kociele dostojestw i aeby tym sposobem

wszystkie waniejsze urzdy duchowne w swem rku utrzyma.

Duchowiestwo wieckie po dwakro w pierwszej poowie XVIII

wieku, w r. 1746 i 1747, zanosio z tego powodu skarg na nich

do stolicy Apostolskiej i przypisywao im t wanie intency,

zarzucajc wrcz zakonowi niepohamowan ambicy *).

Skargi musiay by uzasadnione skoro papie Benedykt

XIV czu si niemi spowodowanym do upomnienia w r. 1753

biskupów ruskich, by si gorliwiej zajli wychowaniem ducho-

wiestwa parafialnego i by zgodnie z postanowieniem synodu

Zamojskiego wysze stanowiska kocielne: dziekanów, czonków

konsystorzy, oficyaów—wieckim ksiom powierzali, nie Bazy-

lianom, którzy jako zakonnicy winni by uwaani tylko za wy-

rczycieli i pomocników wieckiego kleru. Osobliwie poleci pa-

pie biskupom bra na te stanowiska dawniejszych wychowa-
ców kolegium wileskiego 2

).

Upomnienie wielkiego papiea nie byo bez skutku. W kil-

ka lat póniej t. j. w r. 1759 zaoy seminaryum dyecezalne

przy swoim katedralnym kociele biskup chemski Ryo, a po-

midzy pierwszym a drugim rozbiorem Polski ofiarowa oficya

1 kiarnsiewicz, Annali - Ecclesiac ruthonae, str. 494 i 495.

- Breve,
,TQuae Venerabiles" d. 14 Aug. 1753 r., w .,Collectio Lacensis",

tom II, str. 533, Frieburgi 1876.
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metropolity na obwód krymski, ks. Micha Prymowicz, 200,000

zp. na fundacy duchownego seminaryum w ytomierzu, któreby

ksztacio misyonarzy dla okolic najbardziej przez dyzuni za-

groonych (r. 1776). Wreszcie sejm czteroletni postanowi

kosztem rzdu w kadej dyecezyi ruskiej otworzy seminaryum

duchowne (r. 1790); lecz rzd rosyjski uniemoebni wykonanie

tak tego ostatniego postanowienia, jak i fundacyi Prymowicza.

Ostatni rozbiór Polski zasta wic ogó duchowiestwa ru-

skiego parafialnego w zupenie takim stanie ciemnoty, w jakim

si dawniej znajdowao, a tern samem miaa Rosya niezbyt tru-

dne zadanie w dopiciu podanego celu zdawienia Unii,

zwaszcza, e duchowiestwo parafialne unickie prawie bez wy-

jtku byo onate, liczn obarczone rodzin. Ksidz aciski,

cho bezenny, nie atwo w przeladowaniu si ostoi, jeeli je-

go wyksztacenie a zwaszcza wychowanie kapaskie byo za-

niedbane, a có mówi o ksidzu onatym, tylu wzgldami na

rodzin krpowanym. Jakiego ducha kapaskiego, jakiego zrozu-

mienia swego powoania potrzeba mu, aby swego stanowiska

mimo przeladowania nie zdradzi, aby nietylko z siebie, ale

z rodziny swojej, z ony i dzieci umia Bogu uczyni ofiar?

Prób czyca tu na ziemi przetrwa on tylko wtenczas, gdy

ycie jego czyste, a wiara owiecona i ugruntowana!

Rzd rosyjski zagarnwszy w trzech pierwszych rozbio-

rach Polski ca Litw, Bia Ru, Ukrain, Woy i cz Po-

dola, trzeba mu odda sprawiedliwo, nie równie wicej dba o wy-

ksztacenie duchowiestwa ruskiego anieli rzd polski, oczywi-

cie nie w intencyi wewntrznego wzmocnienia i podniesienia

cerkwi unickiej, lecz w celu tern atwiejszego jej zniszczenia,

jak o tern w drugiej ksidze niebawem usyszymy.

W jakim stanie religijnego owiecenia znajdowa si lud
ruski, atwo sobie wyobrazi po tein, comy o wyksztaceniu

duchowiestwa jego powiedzieli. Chlubny wyjtek w tej mierze

stanowi w tych czasach lud chemski dlatego, e za sta-

raniem kilku zacnych biskupów znakomite mia duchowiestwo,

wyksztacone i pene ducha Boego. To te zobaczymy, jakim

murem stan ten lud wraz z pasterzami swymi, wychowanymi

w lepszych czasach, przeciw zamachom dyzuni. Gdyby ta-

kie duchowiestwo i taki lud by mia we wszystkich dyece-

zyach Koció rusko-unicki w chwili upadku Polski,' nie wtpimy,
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e Unia, jako wielka mczennica, byaby si na podobiestwo
Kocioa irlandzkiego po dzi dzie ostaa.

4. Inn sab stron Kocioa unickiego na Rusi by sto-

sunek Bazylianów do duchowiestwa wieckiego. Bazylianie po

reformie w. Jozafata i Welamina Rutskiego, a wicej jeszcze

po poczeniu w polowie XVIII wieku wszystkich klasztorów li-

tewskich i ruskich (koronnych) pod jednym protoarchimandryt

czyli generaem, nabyli wpywu i znaczenia w Kociele ruskim

i wzmogli si w liczb. Przy kocu egzystencyi naszej narodowej

liczyli okoo 200 klasztorów. Znaczenie i wpyw zjednali sobie

wyszem wyksztaceniem, którem si chlubnie przed duchowie-
stwem wieckiem odznaczali. Naladujc zakony zachodnie, mia-

nowicie Jezuitów, zakadali szkoy gimnazyalne, poszukiwane

przez modzie i godnie wspózawodniczce z tego rodzaju szko-

ami zachodniemi. W drugiej poowie XVIII w. zajanieli nawet

jako gorliwi misyonarze na Ukrainie wród ludu na pó dzikie-

go, o grubych pojciach moralnych, a podlegajcego wicej

wpywom dyzunickim, anieli inne czci Rusi.

Niestety, ta wyszo zakonu nad kler wiecki uczynia go

z czasem, jak mu to wielokrotnie duchowiestwo wieckie za-

rzucao, ambitnym, chciwym, dnym dostojestw z krzywd i

ponieniem duchowiestwa wieckiego parafialnego.

Poniewa duchowiestwo wieckie bywao onate, a prawo

Kocioa wschodniego wymaga od biskupów aby. yli w beze-
stwie, weszo w zwyczaj na Rusi, e biskupów prawie wycz-
nie z pomidzy zakonników brano, zwaszcza, e i wysze wy-

ksztacenie za nimi przemawiao; a jeli si zdarzyo czasem, e
wzgldy monarsze wyniosy kogo ze wieckich na stolic bisku-

pi, to wymagano od niego, by przed wziciem sakry bisku-

piej rok i sze niedziel pod regu zakonn przepdzi i profe-

sy zakonn zoy. Zwyczaj ten uwici synod Zamojski.

Bazylianom niedo byo tego, e na mocy zwyczaju i

dawnej tradycyi zwykle z poród nich brano biskupów; gdy kró-

lowie polscy niekiedy dla szczególniejszych powodów ksidza

wieckiego godnoci biskupi przyozdobi pragnli, zakon ca
powag swoj przeciw temu protestowa, windykujc sobie wy-

czne prawo do mitry biskupiej.

Jako biskupi, zwykli byli Bazylianie duchowiestwu za-

konnemu przy kadej sposobnoci dawa pierwszestwo przed

duchowiestwem wieckiem; urzdy oficyalskie, konsystorskie, na-
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wet dziekaskie, beneficja najdononiejsze—rozdawa czonkom
zakonu, z pominiciem ksiy wieckich, którymi pomiatali jako

nieudolnymi prostakami i których umylnie zostawiali w ciem-

nocie, aby z zakonnikami wspózawodniczy nie mogli.

Ta chciwo dostojestw i wadzy razia tern bardziej, e
od r. 1726 zobowizani byli do trzech gównych lubów zakon-

nych dodawa czwarty: „de non ambigendis dignitatibus", a cho
papie Benedykt XIV zwolni ich w roku 1753 od tego lubu,

to jednak nie omieszka przestrzedz, by pomni na swój stan

zakonny nie gonili za dostojestwami, duchowiestwu wieckie-

mu waciwemi ').

Z tego wszystkiego wyrodzio si pomidzy episkopatem

i zakonem bazyliaskim z jednej, a duchowiestwem wieckiem
z drugiej strony pewne naprenie stosunków i zniko pomi-
dzy nimi wzajemne zaufanie, ustpujc miejsca zobopólnej nie-

chci i nieufnoci.

Niech i nieufno duchowiestwa wieckiego do zakonu

bazyliaskiego i do biskupów z nich wzitych podnosia jeszcze

ta okoliczno, e zakon, w braku dostatecznych wokacyj wród
ludu ruskiego/przyjmowa chtnie do grona swego acinników,
którzy z czasem blisko poow czonków jego stanowili i w pe-

wnej czci godnoci biskupie posiedli. Xaturalnem takiego sta-

nu rzeczy nastpstwem byo, e owi zruszczeni acinnicy, za-

jwszy waniejsze w cerkwi ruskiej pozycye bd w zakonie,

bd poza jego obrbem, skonni byli niektóre obyczaje Ko-

cioa aciskiego i niektóre praktyki pobone tego Kocioa,
nieznane w Kociele ruskim, a do podniesienia suby boej i

i do pobonoci w ludzie ruskim suy mogce, Kocioowi te-

mu przyswaja. Rusin rodowity—a takimi byli wsz}rscy ksia
parafialni uniccy — niezawsze chtnie na to patrzy i zamiary

aciszczenia cerkwi swojej w tern upatrywa, zwaszcza, e mu
nigdy nie zbywao na podszczuwaczach i burzycielach przeciw

Polakom 2
).

*) Collectio Conciliorum Lacensis. tom II, str. 507 i 531.

2
) Porównaj o tym przedmiocie, nieprzyjazne wprawdzie Polakom i obrzd-

kowi aciskiemu w Polsce, pismo ksidza Malinowskiego, proboszcza ruskiej

lwowskiej katedry: .,Die Kirchen und Staats - Satzungen beziiglich des griechisch-

katholischen Ritus der Ruthenen in Galizien". Lemberg, 1861, zawierajce jednak

wiele w tej materyi dokumentów wanych.
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Rosyi, wiadomej dobrze owego naprenia stosunków mi-
dzy jednem a drugiem duchowiestwem, owej nieufnoci ducho-

wiestwa parafialnego do swych biskupów, na rk byo jedno

i drugie; dawao jej to bowiem znakomit bro przeciwko Unii,

osobliwie gdy ju nikt adnej przeszkody stawia jej nie móg
po zaborze caej Litwy i Rusi, czyli po upadku Polski.



ROZDZIA IX.

Prawne i spoeczne stanowisko Rusinów, aw szcze-

gólnoci unickiego duchowiestwa wyszego ;i

niszego w Polsce-

1» Co sdzi o rzekomem upoledzeniu politycznetn i obywatelskieni szlachty

ruskiej pod berem polskiem? — 2. Ezeczywiste upoledzenie i pokrzywdzenie

episkopatu ruskiego i unickiego w Polsce. — 3. Wiksze jeszcze ponienie ni-

szego duchowiestwa ruskiego.

1.N-emaa cz winy upadku Unii na Rusi spada take na

rzd polski i spoeczestwo polskie.

Na papierze porczone byo zupene równouprawnienie

z obywatelami polskimi i z duchowiestwem aciskiem, katolic-

kiem Rusinom wieckim i duchownym, którzy si z Kocioem
rzymskim zczyli; lecz rzeczywisto nie odpowiadaa w zu-

penoci literze prawa i przywilejom, sowami królewskiemi im

zagwarantowanym.

Przywilej przez Wadysawa Warneczyka w Budzie 1443

r. wydany i opiewajcy midzy innemi: „ . . . Universis Ecclesiis

earumue Episcopis seu Yladicis, Praelatis, Clero caeterisue per-

sonis ecclesiasticis ejusdemue ritus graeci et Ruthenorum haec

omnia jura et libertates, modo?, consuetudines et immunitates

universas duximus in perpetuum concedendas, et praesentibus

concedimus, quibus omnes Ecclesiae regnorum nostrorum Polo-

niae et Hungariae etc. earumue Archiepiscopi, Episcopi, Prae-

lati et caeterae personae ecclesiasticae consuetudinis Komanae



Ecclesiae fruuntur et gaudent .
." by w nastpnych wiekach, a

do przytoczonego w rozdziale wstpnym dyplomu Augusta II,

kilkakrotnie ponawiany i potwierdzany. Po Unii Brzeskiej

uczyni to po dwakro Zygmunt III dnia 30 lipca i 2 sierpnia

r. 1595, Jan Kazimierz dnia 29 sierpnia r. 1668, Micha Kory-

but d. 19 padziernika r. 1669 i Jan III dnia 3 marca r. 1676 ").

Co do obywateli wieckich, ju podpisujc akt Unii Lubelskiej r.

1569. Konstanty Wasyl ksi Ostrogski—wojewoda kijowski, Ale-

ksander Czartoryski—ksi i wojewoda woyski i Iwan Kiszka

—

pose ziemi bracawskiej, uczynili wyrane zastrzeenie, w uchwa-

ach sejmu uwzgldnione: „aeby pomimo przyczenia tych

ziem (ruskich) do Polski wyznawcy Kocioa greckiego w nich

równych praw i swobód uywali, jakich uczestnikami s zwo-

lennicy wyznania rzymskiego 2
)

u
. Zastrzeenie to, uczynio-

ne dla zostajcych jeszcze wówczas w dyzunii, po Unii Brze-

skiej stao si zbytecznem: jako katolicy nabywali wszyscy Ru-

sini pcdug kardynalnych ustaw Rzeczypospolitej polskiej, o ile

byli szlacht, prawa do wszystkich w kraju godnoci. To te
znajdujemy w senacie polskim ku kocowi XVI wieku (roku

1599) i w cigu XVII reprezentantów znaczniejsz}^ch rodzin ru-

skich, w obrzdku ruskim jeszcze podówczas zostajcych, jak

ksit Konstantyna i Aleksandra Ostrogskich, Grzegorza San-

guszk, ksit Michaa i Adama Winiowieckich, Joachima

Koreckiego, Cyryaka Royskiego, Grzegorza Horskiego, Bogda-

na i Jana Soomereckich i innych, piastujcych inne wysokie

dostojestwa krajowe 3
). Jeeli w póniejszych czasach, miano-

wicie w XVIII wieku, nie widzimy szlachty ruskiej, wyznajcej

obrzdek ruski, ani w senacie ani na województwach lub kaszte-

laniach, to nie dlatego, iby jej przystp do wyszych w kraju

dostojestw z przyczyny obrzdku by zagrodzony, lecz dlate-

go, e magnaci ruscy zwolna obrzdek religijny narodowy w w.

XVII porzucili i obrzdek aciski przyjli. W XVIII wieku

l
) Michael v. Malinowski, Kirchen- u. Staats- Satzungen beziiglicli des

griechieehen kath. Ritus, Lernberg 1861, str. 15 do 20, i Annales ecclesiae ruth.

Harasiewicz, str. 185 «q.

*) Djariusz Lubelskiego sejmu Unii r. 1569 wyd. w Poznaniu r. 1856, i Dr.

Izydor Szaraniewicz, Rzut oka na beneficya Kocioa ruskiego. Lwów 1875, str. 24.

3
j Dowodów peno na to znalelimy mianowicie w zbiorze dokumentów

majcych tytu: „Sobranije drewnieli hramot i aktów, horodów w Minskoj guber-

nii i t. d." Misk 1848, in 4o.
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znaczniejszej szlachty ruskiej 'obrzdku ruskiego ju niema.

Twierdzenie pisarzy rosyjskich i witojurców galicyjskich, ja-

koby szlachta ruska dlatego wanie bya odstpia swego na-

rodowego obrzdku, i jej ten obrzdek by przeszkod do wy-
szych w Rzeczypospolitej godnoci i urzdów, niema historycz-

nej podstawy. Szukalimy sumiennie dowodu na nie u tych sa-

mych pisarzy, którzy je stawiaj, lecz nadaremnie.

Natomiast tumaczymy odstpstwo szlachty ruskiej od na-

rodowego obrzdku do Kocioa aciskiego nastpujcemi oko-

licznociami. Wielka cz szlachty ruskiej, na Litwie zamie-

szkaej, wraz ze szlacht acisk w pierwszej poowie XVI w.

odpada do herezyi Kalwina. Grdy póniej, przez wpyw jezuic-

kiego zakonu ci apostaci lub ich potomkowie wrócili na ono
Kocioa, zawdziczajc swe nawrócenie aciskim zakonnikom,

zostawali take acinnikami, tern bardziej, e w chwili, gdy wielu

z nich herezyi si odprzysigao, Unia Brzeska jeszcze nie bya
dokonana. Inni, w modych latach ksztacc si w szkoach je-

zuickich, gsto na Litwie i Rusi w XVII wieku rozsianych, ju
w tyche szkoach za pozwoleniem rodziców swoich przechodzili

do obrzdku aciskiego. Na skargi episkopatu ruskiego, zano-

szone do Rzymu przeciw Jezuitom z tego powodu, zakazaa im
Stolica Apostolska i zakaza jenera zakonu odwodzi modzie
rusk od swego obrzdku; mimo to powtarzay si i potem jesz-

cze te konwersye szkolnej modziey. Wreszcie sprzykrzyo si
szlachcie ruskiej niesychana gburowato i nieowiecenie ru-

skiego duchowiestwa wieckiego i zakonnego, które od wiec-

kiego pod wzgldem wyksztacenia nie stao wyej a do reformy

Bazylianów w poowie XVIII w. dokonanej; nci za t szlacht

ku sobie Koció aciski okazaoci naboestwa i mnogoci
rodków, nieznanych Kocioowi wschodniemu, budzcych i pod-

noszcych uczucia religijne. Wic có dziwnego, e jedna szla-

checka rodzina po drugiej cerkiew sw opuszczaa i do Kocioa
aciskiego przechodzia?

Opuszczenie cerkwi unickiej przez szlacht i pozostawienie

jej chopom—tak e z czasem weszo w przysowie: „ruska wia-

ra, chopska wiara" —wyszo wprawdzie na prawdziw klsk
Unii, pozbawionej w chwili przeladowania podpory potnej, któ-

rby jej liczna, zamona i od ludu owiecesza szlachta bya da
moga; winy jednak w tern nie ponosi prawodawstwo polskie.

By to akt wolnej woli szlachty ruskiej, niewymuszony adnym
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zewntrznym gwatem. Jeeli pod tym wzgldme na kim wina

ciy, to chyba na samym Kociele ruskim albo raczej na du-

chowiestwie niskiem, e nie starao si i nie umiao inteligen-

tniejszej czci narodu do cerkwi swej przywiza x
).

Gdymy wic na pocztku rozdziau powiedzieli, e nie-

ma cz winy upadku Unii niesie take spoeczestwo polskie

i rzd polski, dlatego e równouprawnienie polityczne prawnie

nalece si Rusinom i przy zawieraniu Unii porczone nie

weszo ze wszystkiem w ycie, tomy nie mieli na myli rzeko-

mego pokrzywdzenia obywateli wieckich, szlachty rusko - unic-

kiej. Szlachta bowiem uywaa w caej peni praw i przywilejów

sobie przysugujcych, z wyjtkiem szlachty dyzunickiej.
Dyzunitom, wszake tak samo jak i protestantom, wzbroniony by
dostp do wyszych godnoci i urzdów, cho i w tej mierze

zdarzay si, zwaszcza w XVI i XVII wieku, liczne wyjtki.

By czas za Zygmunta Augusta, e Senat polski wicej liczy

akatolików, anieli katolików, za za Zygmunta III nalea do se-

natu ksi Konstanty Ostrogski, mimo to e by dyzunit.

2. Krzywda rzeczywista ze strony rzdu i spoeczestwa

polskiego dziaa si episkopatowi i niszemu duchowiestwu ru-

skiemu-unickiemu. Wbrew gwarancyi równouprawnienia z du-

chowiestwem polskiem, aciskiem spaday na duchowiestwo

unickie zaledwie okruchy praw i przywilejów, jakich duchowie-

stwo aciskie uywao. Niestety, w wielkiej czci przyczynio

si do tego duchowiestwo aciskie. Na ostatnim synodzie pro-

wincyonalnym odbytym w Warszawie wyda Episkopat polski

ustaw nastpujcej osnowy: „Monitos (Episcopos et clericos

ruthenos) esse vult monetue s. Synodus, ne praerogativas et

jura Episcoporum cleriuw romani sibi usurpent; . . . utque Illu-

strissimorum titulis abstineant, toruibus aureis nonnisi ad mis-

sam utantur . . .", jak gdyby przywileje Warneczyka i Zygmun-

ta III nie istniay 2
). W stosunkach osobistych wicej jesz-

cze poniao duchowiestwo aciskie, wysze i nisze, biskupów

i ksiy ruskich. Najniszy wadz i znaczeniem biskup aciski

') „O obrzdach grecko unickich" przez ksidza tego obrzdku. Lwów

Rtr. 126 i 127. i Henryk Schmitt: „Kilka stów bezstronnych w sprawie

ruskiej*. Lwów 1861, str. 26.

Synodus provincialis Gnesn. sub Mathia ubieski habi a Varsaviae

a. 1643, rap. „De unione Ruthenorum proraovenda".
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nie ustpowa pierwszeswa i precedencyi przed sob najpierw-

szym dostojnikom t. j. metropolitom Kocioa ruskiego 1
). W ci-

gu XVIII wieku biskupi polscy ponawiali w Rzymie po kilka-

kro starania, o których w swojem miejscu mówilimy, by Sto-

lica Apostolska ruskich biskupów poddaa ich jurysdykcyi, wic
by po prostu na sufraganów episkopatu aciskiego zamienia. Sta-

rania te nie odnosiy skutku, ale rozdraniay episkopat i ducho-

wiestwo unickie i rozryway wze jednoci, który jeden obrz-

dek z drugim winien by czy. Wrogom za Unii nastrczay
one now sposobno do wytykania Unitom, e Unia prowadzi

tylko do zniszczenia, bo do zacinienia Kocioa ruskiego.

Po czci take opór episkopatu polskiego sprawi to, e
biskupi uniccy nie otrzymali krzese w senacie, i e zaledwie

podczas czteroletniego sejmu, przy kocu naszej politycznej egzy-

stencyi, jedno i to ostatnie biskupie krzeso przyznano metropo-

licie ruskiemu. Episkopat ruski kilkakrotnie o to prawo si upo-

mina, papie Klemens VIII w licie do Zygmunta III gorco
go popiera; wszystkie starania byy próne, chocia trudno by-

o nie widzie korzyci, jakieby std i na Polsk i na Uni byy
spyny.

Trafnie motywuje papie Klemens VIII potrzeb przyjcia

biskupów ruskich do senatu:

„O jedno przedewszystkiem, pisze do Zygmunta III, Tw
wspaniaomylno bagamy, aby ich midzy duchownych sena-

torów Królestwa Polskiego zaliczy, dopóki przynajmniej w je-

dnoci i posuszestwie z Kocioem rzymskim pozostan i wia-

r katolick nietykalnie zachowaj. Z dostojnoci tego miejsca

spynie na nich u ludu wiksza powaga, Kocioowi ich przyb-

dzie wiksza pomoc i opieka, i Unia wita . . . gbsze zapuci

korzenie . . . Zreszt, gdymy ich przyjli do aski jednoci tej

witej Stolicy i za braci ich uznali, najsuszniejsz jest rzecz,

aby tak samo byli powaani, jak reszta katolickich biskupów i

aby równych z nimi zaszczytów doznawali."

Róni rónie tumaczyli to uporne odmawianie biskupom

ruskim godnoci senatorskiej. Rozbierzemy dwa rzekomo najgó-

wniej sze powody.

Pierwszym ma by okoliczno, e biskupi aciscy o tyle

mieli miejsce w senacie, o ile byli szlacht; poniewa za biskupi

J
) Harasiewiez, Annales Ecclesiae Ruthenae, str. 28S sq. i 350 sq.



ruscy byli brani z zakonu, a jako zakonnicy tracili przywileje

szlachectwa, tern samem do senatu dopuszczeni by nie mogli.

Nie trudno dostrzedz saboci tego argumentu. Naprzód bowiem
wiaiomem jest, e i biskupi polscy niekiedy z ona zakonów

wychodzili, a jednak piawa do krzesa w senacie nie tracili, jak

np. prymas Maciej ubieski, który nim zosta biskupem by
kanonikiem regularnym reguy w. Augustyna, a wic zakonni-

kiem. Powtóre, faszem jest twierdzenie jakoby kto zostajc

zakonnikiem utrca przywilej szlachectwa, z urodzenia mu przy-

sugujcy; w niektórych okolicach na zachodzie Europy dotd
zakonnicy zw}'kli uywa rodowych tytuów szlacheckich. Dla-

tego niepodobna przyj, aby charakter zakonny biskupów ru-

skich by mia dla nich by przeszkod wstpu do senatu. Gdy-

by tak byo, toby i sejm czteroletni nie by móg metropolitom

ruskim przyzna krzesa w senacie, gdy biskupi ruscy i nadal

przewanie z zakonu bazyliaskiego pochodzili.

Nie wicej wart drugi powód przez obroców rzdu polskiego

podawany. Powiadaj, e przyjcie biskupów unickich do senatu

sprzeciwiao si jego prawnemu ustrojowi pastwowemu, wedle któ-

rego z kadego województwa jeden tylko biskup mia zasiada

w senacie, podczas gdy w niektórych województwach ruskich, obok

biskupa aciskiego, dwóch byo ruskich biskupów. Prosta na to

odpowied, e ten sam naród, który da sobie tak ustaw, móg
j take i powinien by zmieni, gdy tego interes kraju wyma-
ga. Wszake sejm r. 1659 zatwierdzi ukady Hadzia-
ckie, otwierajce wstp do senatu dyzunickim polskim
biskupom, i nie zmienia to bynajmniej rzeczy, e te ukady
póniej w ycie nie weszy!

Jednem sowem trudno znale i wskaza jakikolwiek su-

szny i uzasadniony powód, dla którego biskupom ruskim unic-

kim udziau w senacie tak wytrwale, a do ostatnich lat przed

upadkiem Polski odmawiano. Zdaniem naszem ju to samo e hi-

storycy nasi rozmaitych szukaj powodów, aeby ow odmow
wytumaczy, dowodzi, e adnego dostatecznego powodu nie

miano, i e gównym powodem bya niech i uprzedzenie bi-

skupów aciskich do ruskich.

Nad fatalnymi skutkami tej niesprawiedliwoci polskiej

wzgldem episkopatu ruskiego, który nietylko Koció ale cay

naród ruski po przejciu szlachty do obrzdku aciskiego repre-

Dzieje Kocioa unickiego. T. I. '

~
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zentowa, nie potrzeba dugo si rozwodzi. Nasamprzód nie

przyczynia si ona zaprawd do podniesienia skali uczu pa-

tryotycznych w biskupach ruskich. Widzc si tak upoledzony-

mi i rozmylnie odpychanymi od ndziau w pracy obywatelskiej,

potrzebowali biskupi uniccy wielkiego zaparcia si siebie, by

istotnie czu si obywatelami polskimi i w duchu patryotyzmu

polskiego dziaa. Jeeli za to krzywdzce upoledzenie nie

oddziaywao niekorzystnie na patryotyczue polskie usposo-

bienie niejednego biskupa ruskiego, to niewtpliwie Koció
unicki na tern niezmiernie cierpia, nie majc naturalnych

rzeczników i obroców wasnych tam, gdzie mu ich w tylu dla
ywotnych sprawach, mianowicie w drugiej poowie XVIII wie-

ku, koniecznie byo potrzeba.

3. W pooeniu o wiele przykrzejszem od biskupów znaj-

dowao si nisze duchowiestwo unickie, to jest duchowiestwo

parafialne. Mówilimy ju o tern w rozdziale poprzedzajcym,

jak zaniedbane byo wyksztacenie i wychowanie nietylko z wi-

ny episkopatu i zakonu bazyliaskiego, ale take z winy rzdu,

któremu nie godzio si by obojtnym na ciemnot pasterzy

dwunastomiliowej ludnoci. Niemniej opakany by stan tego

duchowiestwa pod wzgldem uposaenia. Beneficya ksiy ru-

skich byy w ogóle tak liche, e paroch nieco liczniejsz maj-
cy rodzin musia wydzielony sobie kawa roli na równi z wie-

niakiem uprawia, aby si z rodzin swoj biednie wyywi.
Po czci pochodzio to mizerne uposaenie std, e nieomal ka-

da osada wiejska miaa swoj cerkiew parafialn i e cae utrzy-

manie parocha na jednej gromadzie ciyo. Lecz rzecz byo
prawodawstwa polskiego zbytniemu i ludno przeciajcemu
mnoeniu cerkwi zapobiedz, lub na waciwej drodze spowodo-

wa redukcy istniejcych i bd w ten sposób, bd w inny

lepszemu uposaeniu zaradzi *). Rzd nic w tej mierze nie

uczyni, a nadto milcza na haniebne wyzyskiwanie parochów

ruskich przez ydów arendarzy w dobrach szlacheckich, przez

parochów aciskich i przez ich wasnych biskupów. Gdzie we

wsi znajdowa si yd arendarz, a zdarzao si to najczciej

na Ukrainie, tam paroch ruski prawdziwie utrapiony prowadzi

ywot. Wedle kontraktu umówionego przez yda z komisarzem

) Porównaj o tym przedmiocie mianowicie rozdzia pity tej ksigi w nu-

merze 5.
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majtku magnackiego nie wolno byo nikomu we wsi, wic
i parochowi unickiemu, pewnych potrzeb ycia gdzieindziej za-

spokaja, jak u yda i to za cen zwykle wygórowan a w kon-

trakcie arendy oznaczon; nie wolno mu nawet byo zboa mle
gdzieindziej, jak 'we mynie ydowskim i t. p. Jeeli sobie pa-

roch ukradkiem, dla oszczdzenia wydatków, gdzieindziej ywno
zakupi i yd arendarz to zwietrzy, nachodzi bez dalszego

opowiadania si i wyszego pozwolenia dom plebaski, odbywa
rewizy, zabiera inkryminowane przedmioty, a w kocu jeszcze

parochowi kar paci kaza. Skargi o to zanoszone do bisku-

pów i rzdu nie przynosiy ulgi.

Nie mao take przyczyniao si do ucisku duchowiestwa

ruskiego duchowiestwo aciskie, jeli wród ludnoci

unickiej miao parafie swoje. Mimo przeciwnych dekretów Sto-

licy Apostolskiej cigao duchowiestwo aciskie dziesici-
ny z parafij ruskich, które w obrbie jego parafij si znajdo-

way, a w ten sposób, jakkolwiek samo wicej ni dostateczne

miao uposaanie, uszczuplao i tak ju ubogie dochody ksiy
unickich, nie mówic nic o zatargach jednego duchowiestwa

z drugiem, które tej niesprawiedliwoci kleru aciskiego byy
nieuniknionem nastpstwem. Na wspomnianym wyej synodzie

prowincyonalnym warszawskim r. 1643 upomniano ksiy ru-

skich, aby si nie wayli uczy ludu swego, e nie powinien

paci dziesicin parochom aciskim 2
).

Nadto trzeba jeszcze byo parochom unickim opaca si

rocznie swym biskupom, mimo to, e ci mieli do znaczne do-

bra stoowe na utrzymanie. Gdy biskup chciwie goni za pie-

nidzmi, nie wzdraga si przed zdzierstwem i w sposób oburza-

jcy, nawet przez kozaków, ciga z biednych parochów nale-

ne mu zalegoci, Przypominamy dwa wybitniejsze przyka-

dy: metropolit Woodkowicza i uckiego biskupa, Cypryana

Steckiego, którym w opowiadaniu naszem obszerniejsz powi-
cilimy wzmiank.

Atoli nie na tern koniec udrczeniom biednego kleru ru-

skiego. Do ndzy materyalnej trzeba jeszcze byo doda poni-
enie moralne. Na sejmie konwokacyjnym r. 1764 wydano

*) Porównaj o tym przedmiocie: Ks. Jana Pocieja, Zbiór wiadomoci do-

tyczcych dziesicin kocielnych na Rusi, Warszawa 1844.
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konstytucy pod tytuem: „O Popowiczach" nastpujcej

osnowy:

„Zapobiegajc uniwersalnemu krajów wszystkich ruskich

dowiadczeniu i niebezpieczestwu z przyczyny, e w tyche
mnoy si wielu próniaków sine servitio et artificio zostaj-

cych, plebeae conditionis „popowiczów" nazwanych, z których

jeeliby który od lat pitnastu do nauk w szkoach lub rze-

miosa jakowego w miecie nie aplikowa si, albo po skoczo-

nych naukach lub rzemiole wywiczony tak do stanu ducho-

chownego non aspirans, jako te do cechów w miecie (nie) na-

lec, takowego subditatui (poddastwu) wasnych adjungimus

kolatorów" ').

Innemi sowy ogoszono synów ksiy unickich, jeli si
stanowi duchownemu nie powicili, albo do cechu jakiego

rzemielniczego zapisani nie byli i nie pochodzili ze szlachty, za

poddanych miejscowych kolatorów, na równi z wieniakami. Nic

nie pomogo powoywanie si biskupów ruskich na zarczone

przywilejami królewskimi zrównanie duchowiestwa unickiego

z aciskiem, bez skutku pozostao wstawianie si za uciemi-

onem duchowiestwem Kongregacyi de Propaganda Fide i

nuncyusza papieskiego w Warszawie 2
). Dopiero gdy si przeko-

nano, e konstytucya „o po po wieach" dawaa patronom

cerkwi tysiczne okazye do krzyczcych naduy i e dla wielu

synów ksiy unickich bye, powodem emigracyi za Dniepr lub na

Wooszczyzn i tern samem pchaa ich w objcia prawosawia—
odwoano j podczas sejmu czteroletniego 1792 r. Odnona usta-

wa sejmu czteroletniego brzmi tak:

„Gdyby kapan tego obrzdku (ruskiego) by z kondycyi

rolniczej a za uwolnieniem od pana wywicony, tedy za od-

mian stanu duchownego i on sam i potomstwo pci obojga za

ludzi wszelako wolnych poczytywani bd i wolno tyme sy-

nom kapanów ruskich, bd samym, bd ich ojcom do obywa-

watelstwa w miastach wolnych si inkorporowa, posesyi w mia-

stach i innych zaszczytów miejskich nabywa".
Niestety naprawa krzywdy, wyrzdzonej ksiom unickim,

nie dopiero zreszt od r. 1764, ale od czasu daleko dawniejsze-

go—jak tego dowodz skargi w tej materyi zanoszone przez du-

*) Harasiewicz. Annales Eclessiae ruthenae, str. 498 i 499.

2
) Haresiewicz 1. c.
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chowiestwo unickie przed tron królewski za Jana Kazimierza

w latach 1657 i li >59--troch za póno nastpia i nie zdoaa
zatrze w pamici i sercu duchowiestwa ruskiego alu gbo-
kiego do rzdu i narodu polskiego a

). Duchowiestwo, majce
uczucie krzywd przez dugie czasy od Polaków doznawanych,

byo tern skonniejsze do przyjmowania poduszcze, nieprzyjaz-

nych Polsce i Unii agentów rosyjskich, na których, z winy sa-

mego rzdu polskiego przez cay cig XVIII wieku, w Polsce

nie zbywao. Staraa si troskliwie o to ssiednia Rosya przez

wadyków mohilowskich, osobliwie gdy to wadyctwo zaj Je-

rzy Koniski, i przez wadyków perejasawskich Gerwazego Lin-

cuwskiego, Joba i w kocu przez Wiktora Sadkowskiego.

A tak sama Polska nieporadnoci swoj i grzeszn obo-

jtnoci dla sprawy ruskiej-unickiej, wynikajc z niezrozumie-

nia jej wagi dla kraju i dla Kocioa powszechnego, przy-

gotowaa Rosyi grunt, który ta, zostawszy po zaborze Polski

samowadn pani ruskich dzieraw, bezpiecznie dalej uprawia
moga z niezawodn nadziej, e rychlej czy póniej rodki

przez ni przeciw Unii uyte cel swój osign, to jest Uni do

grobu zo.

KONIEC CZCI PIERWSZEJ.

*) Harasiewicz. Annalcs Ecclesiae ruthenae, str. 36 i 37 w uwadze i na
innych miejscach.
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pi Mi rosyjskim od trzeciego rozbioru Polski do dni naszych.





ROZDZIA I.

Przerwa w przeladowaniu. Wytchnienie Unii

za panowania Pawa i Aleksandra I-

(1796-1825).

1. Sabe nadzieje polepszenia losn Unii w pierwszym roku panowania cesarza

Pawia. Wskrzeszenie w roku 1798 dwóch biskupstw: brzeskiego i uckiego.

—

2. Wstpienie na tron Aleksandra I i nadzieje do niego przywizane. Organiza-

cya petersburskiego duchownego kollegium, i zatargi midzy unitami, a acin-

nikami na Biaej Rusi. — 3. Przyczenie czonków kleru unickiego do duchow-

nego kollegium, nastpnie utworzenie osobnej sekcyi unickiej w kollegium du-

chownem, wskutek przedstawie arcybiskupa Lisowskiego i poczone z utworze-

niem osobnej sekcyi unickiej wskrzeszenie godnoci metropolitalnej unickiej. —
4. Nowy metropolita Grzegorz Kochanowicz. Epika. Walka metropolity z za-

konem Bazyliaskim. — 5. Józefat Buhak metropolit. Przychylniejsze Buha-
ka dla zakonu usposobienie. Niezadowolone z tego duchowiestwo wieckie od-

bywa kapitu w yrowicach roku 1819 i wytacza róne skargi przeciw Bazy-

lianom. — 6. Naganne niedbalstwo Bazylianów w ksztaceniu duchowiestwa

wieckiego. Pogld ogólny na stan ówczesnych duchownych seminaryów ruskich.

Charakterystyka gównego seminaryum wileskiego. — 7. Sprawa Krassowskie-

go, arcybiskupa polockiego i smutne tej sprawy nastpstwa dla wzajemnego mi-
dzy Bazylianami, a wieckiem duchowiestwem stosunku.

I

3 . .

1.
|

ierwsze miesice panowania cesarza Pawa nie zapowiaday

Unitom ulgi w ich opakanem pooeniu. Dowodem tego

nastpujce fakta: Kto zrobi sobie niemdry art, rozrzuciwszy

w czasie, kiedy cesarz przebywa w Moskwie, z okazyi swej ko-

ronacyi, podrobion w licznych kopiach mow, wrzekomo przez

metropolit do cesarza powiedzian z podzikowaniem za przy-
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wrócenie zniesionej przez Katarzyn hierarchii unickiej. Gene-

ra- gubernator miski, woyski, podolski i bracawski dostaw-

szy j do rk, posa cesarzowi do Moskwy, i oto jak cesarz Pa-

we art ten przyj! Z obawy, aby czasem lud unicki nie uwie-

rzy, e w rzeczy samej przywraca mu si dawna hierarchia

kocielna i aby przyczeni do prawosawia na te wie do Unii

nie wracali, popiesza w licie do metropolity, rezydujcego

w Petersburgu, zgani rozsiewajcych takie wieci, a zarazem

z nimi wszystkich Unitów, którzy, wedle doniesienia jener.l-

gubernatora, podburzeni t mnieman mow metropolity zaczli

dopuszcza si rónych gwatów (!) i rozkazuje mu wyda list

pasterski do duchownych i wieckich Unitów, upominajcy ich

do wiernopoddaczego posuszestwa. List ten mia mu Rostocki

przed publikacy przysa do cenzury. By za nie myla, e
tern wezwaniem do wydania listu pasterskiego otrzymuje napo-

wrót godno metropolitaln, tytuuje go cesarz „bywszym me-

tropolit unickim" i „Gospodin Rostockij" t. j. pan Rostocki.

List cesarski nosi dat 17 marca 1797 r., a Rostocki speni

odebrane polecenie ju 30 tego miesica 1
).

Drugi fakt nie, rokujcy nic dobrego dla Unitów pod no-

wymi rzdami, zaszed w kilka miesicy póniej. U Unitów nie

byo dostatecznej kontroli nad prowadzeniem ksig metrycznych.

Nie przeczymy, e ta niedbao pocigaa za sob pewne nie-

dogodnoci nietylko pod wzgldem kocielnym, ale i w stosun-

kach pastwowych. Cesarz po otrzymanym w tej sprawie ra-

l
) Oto list cesarza w tekcie oryginalnym: „Gospodin Rostockij! Ja po-

luczit (odebra) doniesienije od genl. lejtnanta Bekleszowa, czto w gubierniach

jemu w wierennych (powierzonych) naczali okazywatsia od unijatów raznyjanieistow-

stwa (niegodziwoci), razwraszczenia (zepsucia) i samyja naglosti ^gwaty), kak

oni najpacze (osobliwie) wozbudony reczeju (mow), bud'toby wami goworen-

noju i wo mnogich na polskom jazykie spiskach rozsiejannoju. Prilagaja (przy-

czywszy) pry siom odin iz takowych, ja powielewaju wam wo oprewierenije o-
nosti (dla zbicia kamstwa) onawo izdat' i niemiedlenno (natychmiast) tuda od-

prawit' uwieszczatelnyj list kunijatam duchownaho i swietskaho zwanija, koto-

raho kopiju priszlite ko mnie, daby oni ostawaja w predieach (granicach) posu-

szenija zakonnoj wlasti. wozzieraii (wstrzymali siej ot wsiakich nieprystojno-

stej i swojewolstw, za kotoryja podwergajut siebia strogomu i nieizbienomu

nakazaniju (karze). Wasz bogosklonnyj Pawe. Wo petrowom dworcie. Marta

17. 1797 goda". (Przegld Poznaski, r. 1865, str. 40 i per. Tostoja 1. c. tom

II str. 139).



porcie od swoich gubernatorów, zamiast zobowiza unickich pa-

rochów do regularnego prowadzenia ksig urodzonych, wydaje

20 lipca 1797 r. ukaz, poddajcy wszystkich Unitów wieckich

i duchownych w zaleno od nastpcy Sadkowskiego, arcybi-

skupa miskiego i woyskiego, Jowa czyli Joba, t. j. kae im

wszystkie metryczne unickie wykazy Jowowi przesya. Ode-

brawszy ten ukaz gubernator miski Zacharyasz Jakóbowicz

Karniejew, wezwa arcybiskupa Lisowskiego, aby si postara

o ryche zastosowanie si duchowiestwa do ukazu. Jako Li-

sowski, czy nie widzia, czy nie chcia widzie niebezpieczestwa

ukrytego w tym ukazie, czy nie mia dosy odwagi, aby mu si,

jak naleao, sprzeciwi, (a to ostatnie przypuszczenie, jak pó-

niej si przekonamy, jest najprawdopodobniejsze), zjecha sam
do Miska i okólnikiem z tego miejsca datowanym dnia 18 sier-

pnia, zaleci duchowiestwu swemu ulego dla najprzewieleb-

niejszego Joba.

Pierwszem nastpstwem ukazu byo, e zawezwawszy pa-

rochów unickich do urzdów powiatowych, wymagano od nich

podpisu na ulego i posuszestwo arcybiskupowi Jobowi i

wykazu, wedle przysanego przez Joba szematu, dymów, liczby

dusz obojga pci, funduszów cerkwi i chudoby parochów, groc
w razie oporu surowemi karami. Duchowiestwo, po tylu smut-

nych dowiadczeniach jakie zwaszcza od pierwszego rozbioru

Polski przebyo, uwaajc to danie nie bez susznoci za pierw-

szy krok do dalszego odrywania od Unii, poczo biada nad swo-

im i swej cerkwi losem, a widzc si opuszczonem przez wasne-

go pasterza, o którym w tyme czasie nawet ks. Gowniewski,

towarzysz metropolity w Petersburgu, pisa do swego krewne-

go, usunitego od zarzdu dyecezyi biskupa brzeskiego: „Lisow-

ski podobno czy nie wyskroba si z rejestru naszego", sdzio
si na up dyzunii wydanem. W tern krytycznem pooeniu, b-
dc blizkiem zwtpienia, pomino swego pasterza i zanioso su-

plik o pomoc do nuncyusza papieskiego, arcybiskupa tebaskie-

go Litty, który z okazyi koronacyi cesarskiej bawi w Moskwie.

Na suplice, wysanej do nuncyusza dnia 30 sierpnia podpisali

si ksia gubernii miskiej. Opowiedziawszy nuncyuszowi ucisk

swój i niebezpieczestwo Unii groce z powodu cho tylko cz-
ciowej zalenoci od dyzunickiego arcybiskupa, tak kocz ci

zacni pasterze dusz prob swoj: „W takiem naleganiu i ci-

nieniu nie zna kler rzymsko- unicki po najwyszej mocy Wszech-
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mocnego Pana, gdzieby szuka wsparcia i ratunku, jedno po-

kadajc nadziej w Twojej JW. Panie poruczonej Jemu od

Stolicy w. pieczoowitoci, samemi zami wypisujc swe jki i

ale, ciele si u nóg litociwego Protektora, a ebrze, baga i

najsilniej prosi wsparcia i obrony z takim wyrazem i nieprze-

amanem owiadczeniem, e majtki, ycie i zdrowie w rku
i mocy nalegajcych, a serce i dusze (w rku) Wszechmocnego

Boga i Chrystusowej wadzy widzialnego namiestnika. Dniem
i noc Waszemi JW. Panie bogomodlcami a do skoczenia wia-

ta wiernymi i najuleglejszymi podnókami. Kler rzymsko-
unicki gubernii miskiej".

Gorzej jeszcze anieli w gubernii miskiej postpoway so-

bie wadze rosyjskie skutkiem powyszego ukazu na Woyniu.
Prezes konsystorza poockiego ks. Kochanowicz donosi sy-

nowcowi swego arcybiskupa pod dniem 1 wrzenia: „Na Wo-
yniu ostatek cerkwi trzymajcych si Unii, gwatownie zabie-

raj, nie pytajc si ju, czy daj lub nie parochia nie baho-

czestyi".

Metropolita i ci, co z nim byli w Petersburgu, a zblizka

usposobieniu wyszych sfer si przypatrywali, take zbyt róo-

wych nie mieli nadziei i co do polepszenia losu Unii pod nowym
cesarzem. Ks. Teodozy Growniewski pisze pod ten czas z Pe-

tersburga do swoich przyjació: „Z jednej strony ciesz nas i pe-
ne pociech czyni niby nieponne nadzieje; z drugiej trwo, bo

rozmnoyy si nieprzyjacioy nasze w jedno skupieni na zgub
nasz.... Sycha, e synodowi wrczone bd poaowania du-

chownych (unickich)". Innym razem pisze tene Growniewski:

„Dochodz nas wieci o nowem przeladowaniu braci na-

szych" x
).

Cesarz osobicie, jeeli wierzy mona Siestrzecewiczowi,

aciskiemu arcybiskupowi mohilowskiemu, wcale nieprzychylnie

dla Unii by usposobiony. W pamitnikach swoich, które cytuje

hr. Tostoj w znanem nam dziele, powiada metropolita mohi-

lowski, e cesarz po kilkakro w prywatnych z nim rozmowach

niechtnie o Unitach si wyraa, uywajc sów: „Je ne les

(Uniates) aime pas; ils ne sont ni l'un ni 1'autre ni chair ni pois-

son" albo: „Je ne souffre pas les Uniates, vous m'entendez

bien u 2
).

1
) Przegld Pozn. 1. c. str. 49—54.
2
) Tostoj, 1. c. tom II str. 136.
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Przecie nie tracono cakiem nadziei. Zawizanie przez Pa-

wa stosunków dyplomatycznych ze Stolic Apostolsk, sprowa-

dzenie na koronacy nuncyusza papieskiego Litty, zarczenie

dane papieowi przy zwiastowaniu wstpienia na tron, e pra-

gnie stosunki Kocioa katolickiego na sprawiedliwych podsta-

wach oprze i podobno przyjacielskie dla osoby papiea usposo-

bienie, datujce od czasu pobytu Pawa w Rzymie, kazay si
spodziewa, i moe jednak nieco znoniejsze nastan dla Ko-

cioa unickiego czasy, zwaszcza gdy si cesarzowi prawdziwy
.sta u rzeczy odsoni. Std zaraz w pierwszych miesicach po wstpie-

niu na tron Pawa, zoono u tronu jego z kilku stron memoryay
o krzywdach, wyrzdzonych w ostatnich latach Unitom i supli-

ki o zaradzenie duchownym ich potrzebom.

Pierwszy najobszerniejszy memorya wyszed od metropoli-

ty Rostockiego przez porednictwo króla Stanisawa Augusta,

jadcego na zaproszenie cesarza na koronacy jego do Moskwy.

Na tym memoryale oparlimy w wielkiej czci opowiadanie na-

sze o przeladowaniu Unitów w ostatnich dwóch latach rzdów
Katarzyny, mówic nawet nieraz wasnemi jego sowami. Dla-

tego zbytecznem byoby powtarza tu t cz, która wylicza

róne uciski i krzywdy, jakich Unici w ostatnich czasach doznali.

Ograniczymy si tylko na powtórzeniu da, jakie metropolita

cesarzowi w imieniu swojem i caego Kocioa unickiego przed-

stawi. Przedewszystkiem prosi go, aeby pozwoli wróci jeszcze

i reszcie biskupów do rzdu dyecezyi. „Oddaleni (bowiem) mówi,

od nowo naznaczonego pasterza, arcybiskupa poockiego, j. ks.

Lisowskiego, którzy statecznie jednoci trzymaj si, po sto i sto-

pidziesit mil, ani dozoru, ani wygody w potrzebach swoich

duchownych nie majc, w statku swoim osabn i od wyznania

swego odstpi mog, co wida byo zamiarem sprzeciwiaj-

cych si zarczonej (traktatami) tolerancyi i wolnoci wyznania.

S jeszcze w kadej dyecezyi zjednoczone cerkwie i parafie i mi-

osierdzie pozwolone, aby kady zosta przy swojem, jakiego

w duszy jest wyznania. Czemu dzieli biskupów od dyece-

zyanów" J
).

Symeon Mocki, biskup wodzimierski, podobn suplik

wysa do cesarza na rce metropolity. Pisa do niego: „Ucie-

kam si tylko do sprawiedliwoci i miosierdzia W. Imp. Moci

l
) Przegld Pozn. 1. c. str. 11— li.
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z najpokorniejsz prob, aby, zachowujc mnie razem z ducho-

wiestwem przy funduszach i wasnociach cerkiewnych, da a-

twiejsz sposobno z miejsc powiconych przesyania do Boga

w ofiarach kapaskich modlitwy za szczliwe W. Imp. Mo 1

panowanie" 1
).

Poszy pewno i od innych zdegradowanych przez Kata-

rzyn biskupów unickich proby teje treci do cesarza, wiado-

moci jednak o nich nie mamy.

Co najwaniejsza, e nuncyusz papieski, arcybiskup Lit-

ta, nim si z Warszawy wybra do Moskwy, zada w styczniu

(17) od biskupów unickich, aeby mu jak najdokadniejsze wia-

domoci o stanie cerkwi unickiej, o przeladowaniach i krzyw-

dach, jakich Unia w ostatnich czasach doznaa i doznaje, przed

kocem miesica lutego nadesali. Referaty te miay by opa-

trzone wasnorcznym biskupów podpisem i ich pieczci 2
).

Uzbrojony w cay arsena niezbitych dowodów, wykazujcych

najopakasze pooenie Kocioa unickiego w imperyum rosyj-

skiem, zada nuncyusz w imieniu papiea przywrócenia znie-

sionych biskupstw i pozwolenia powrotu na swe stolice bisku-

pom, ukazem Katarzyny od nich odsdzonym. Cesarz zda roz-

poznanie sprawy i zaatwienie jej na synod Petersburski, w któ-

rym zasiada metropolita moskiewski Platon, dawny nauczyciel

cesarza, czowiek zdolny i wpywowy, ale zawzity wróg kato-

licyzmu i Unii, który chcia koniecznie metropolit Rostockiego

i Teodozego Growniewskiego do prawosawia nawróci. „Do tej-

e narady (majcej spraw Unii rozstrzygn), pisze ks. Gow-
niewski, zwokowany jest i Plato, metropolita moskiewski z Mo-

skwy i sycha, e synodowi wrczone bd poaowania ducho-

wnych (unickich)" 3
).

Nie dobre to rokowao nadzieje co do pomylnego rezulta-

tu prób i przedstawie episkopatu unickiego i Stolicy Apo-

stolskiej. Przecie rezultat wypad znonie, dziki wikszemu

poczuciu Pawa, anieli matki jego. W cigu r. 1798 wyszed

ukaz cesarski, zatwierdzony tego roku (18 listopada: „Maximis

undiue pressi" z Certosy pod Florency) przez papiea, wskrze-

szajcy obok arcybiskupstwa poockiego, dwa unickie biskup-

') L. c. str. 52.

2
) Annales Ecclesiae Ruthenae, str. 860.

s
) Przegld Poznaski 1. c. str. 52.
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9twa: brzeskie i uckie. Biskupstwa te podug nowej cyrkum-

skrypcyi miay obejmowa:

A r c y b i s k u p s tw o p o o c k i e , województwa: poockie,

smoleskie, mcisawskie, gubernie: mohilowsk i witebsk;

Biskupstwo uckie; gubernie: woysk, podolsk

i województwo ukraiskie;

Biskupstwo brzeskie, gubernie: litewsk, misk
)

grodziesko, i Kurlandy.

Biskupstwo uckie otrzyma dawniejszy teje dyecezyi bi-

skup, ks. Stefan Lewiski, a biskupstwo brzeskie, .Jozafat Bu-
hak, biskup turowski i dawniejszy koadjutor biskupa piskiego,

który w rce nuncyusza dobrowolnie z dalszych rzdów zrezy-

gnowa"
),

Lewiski zaoy rezydency swoj w klasztorze bazylia-

skim w Poczajowie, a Buhak w równie sawnym z pielgrzymek

i cudownego obrazu Matki Boskiej klasztorze yrowickim. Me-

tropolita nie otrzyma adnego udziau w rzdach i podobnie

reszta przez Katarzyn pozbawionych urzdu biskupów. Pozo-

stali oni nadal rezydentami pensyonowanymi. Arcybiskup Lisow-

ski nie mia te mie wadzy metropolitalnej nad biskupem uc-

kim i brzeskim, lecz cay Koció unicki mia w najwyszej in-

stancyi zalee od „wydziau dla spraw duchownych katolickich",

w ministerstwie sprawiedliwoci (Collegio Justitiae), utworzone-

go wieo ukazem cesarza za rad' metropolity Siestrzecewicza.

Prezesem tego wydziau by sam Siestrzecewicz 2
).

Razem z przywróceniem dwóch wspomnianych dyecezyj

zwrócono take, niektóre parafie biskupom unickim, t. j. takie które

mimo urzdowego przyczenia do prawosawia adn miar swej

wiary odstpi nie chciay, i na naboestwo narzuconych so-

bie dyzunickich parochów nie uczszczay. .Niestety parafij takich

nie byo wiele. Przyrost wic std nie by zbyt wielki. Ogólna

liczba wiernych we wszystkich trzech dyecezyach unickich za

Pawa moga wynosi 1,398,478 dusz w 1388 parafiach 3
).

Jakkolwiek znoszenie klasztorów bazyliaskich zgodnie

z ukazem Katarzyny dalej postpowao, zezwoli jednak Pawe

*) Theiner, „Documente", Anneka do „Neueste Zustaende", str. 111—114.

-) Poln. sobr. zakonów, tom XXVI, ur. 1970U, i Szantyr, 1. c. cz I,

itr. 127 i 128.

3
) Theiner, Djcumente 1. c. str. 369,
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na pozostawienie kilku znakomitszych i religijnemu uczuciu Uni-

tów niezmiernie drogich monastyrów: ydyczyskiego, Derma-
skiego, Owruckiego, Wodzimirskiego, Barskiego, Dubieskiego,

Lubarskiego i Poczajowskiego. Uratowano je pod pozorem, e
albo przy niektórych z nich szkoy gimnazyalne istniay, albo

e dostarczay funduszów na utrzymanie szkó przy innych kla-

sztorach swej reguy, a osobliwie na utrzymanie seminaryum
wileskiego. Natomiast zniós Pawe godno i wadz proto-ar-

chimandryty bazyliaskiego i podda bazyliaskie klasztory ju-

rysdykcy i biskupiej 1
).

Przeoeni znaczniejszych klasztorów wynagrodzili sobie t
zmian przez wyjednanie dla siebie u nuncyusza papieskigo go-

dnoci opatów, na co rzd take si zgodzi. "Wewntrz zakonu

daa ta nowa godno powód do niezgody i nieporozumie 2
).

Wszystkich klasztorów unickich razem w granicach Rosyi

pozostao za panowania Pawa dziewidziesit jeden.

Zaledwie odbudowana na nowo hierarchia unicka w ycie
wesza i pocza goi cikie rany, zadane sobie po trzecim roz-

biorze Polski, odwoa Bóg z tego wiata cesarza Pawa, i z dniem

13 marca r. 1801 ujrzeli si Unici pod berem nowego monar-

chy Aleksandra I.

2. Aleksander] I. wychowany by w duchu XVIII wie-

ku. Mia jednak umys wyszy i serce szlachetne, i szuka
szczerze prawdy. Przy takiem usposobieniu nowego monar-
chy przeladowanie religijne wyznawców odmiennej od pa-
stwowej religii, na podobiestwo przeladowania za Katarzyny,

byo niemoliwem. To te Unici przez cay czas rzdów jego

ciesz3di si t sam swobod religijn, jak ich obdarzy po-

przednik Aleksandra I, Pawe. Owszem granice swobób uzyska-

nych za rzdów poprzednich poniekd przez nowe rzdy rozsze-

rzone zostay; a jeeli w tern i owem sdzili Unici mie suszny
powód do skarg, to powód ten nie tyle w cesarzu i rzdzie je-

go lea, ile raczej w innych okolicznociach, poza wol i in-

tency rzdu istniejcych.

W stosunkach hierarchicznych cerkwi unickiej nie zaszy
w pierwszych latach panowania Aleksandra I adne zmiany.

J
) Pon. sobr. zakon., tom XXV nr. 18503.

-) Annales Ecclosiae Ruthenae, str. 841.
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Osobicie, zdaje si, e cesarz nie by przeciwny przywrócenia

wadzy metropolitalnej yjcemu jeszcze wówczas metropolicie

Rostockiemu, jak si o to dopraszali biskupi uniccy (z wyjt-

kiem samego metropolity); ale Siestrzecewicz, posiadajcy nie-

ograniczone zaufanie monarchy, w poczeniu z synodem Peter-

sburskim, wszystkie odnoszce si do tego przedmiotu plany zni-

weczy. Ustanowienie metropolity z wadz, wykonywan da-

wniej przez metropolitów ruskich w Polsce, nie zgadzao si

z atworzonem wieo za jego staraniem „kollegium duchownem

rzymsko-katolickim" (13 listopada 1801 r.). Kollegium to, po-

wstae w miejsce dawniejszego wydziau, czyli departamentu dla

spraw Kocioa katolickiego w ministerstwie sprawiedliwoci,

a do którego Siestrzecewicz pierwsz myl poda, którego sta-

tuta sam uoy, którego take by prezesem urodzonym, jako

metropolita mohilowski, byo najwysz instancy i wadz tak

dla Kocioa aciskiego w Rosyi, jak dla Unitów, mimo e nikt

z Unitów w skad jego nie wchodzi, lecz sami aciscy ksia,
deputaci kapitu katedralnych szeciu dyecezyi aciskich. Wskrze-

szenie wadzy metropolitalnej unickiej byoby Koció unicki

wyzwolio z pod zalenoci od kollegium, a wic i od niego sa-

mego jako naczelnika tego kollegium. Cesarz da si atwo
przekona Siestrzecewiczowi, e godno metropolitalna dla

unickiej cerkwi jest zbyteczn i e nie potrzeba by ktokolwiek

z unickiego duchowiestwa w kollegium zasiada, i odpowiedzia

na proby Unitów: „poniewa uniaci nale do nas, albo do ka-

tolików, a sami przez si nie tworz hierarchii, zatem nie mog
mie asesorów (w kollegium), a co do metropolity Rostockiego,

dawniejsze ukazy odebray mu jurysdykcy 1
)

u
.

W trop za utworzeniem duchownego kollegium z wadz
wzmiankowan wywizay si niemie starcia i zatargi midzy
Unitami, a acinnikami na Biaej Rusi t. j. w obrbie ruskiej

archidyecezyi poockiej, i aciskiej mohilowskiej.

Naprzód pod pozorem, e Koció unicki przesta by samo-

istnym Kocioem, jako poddany jurysdykcyi Kocioa aciskie-

go przez kollegium duchowne petersburskie, zaczto z Mohilowa

rozsiewa midzy Unitami wieci, e Unia rychlej czy póniej

zniesion bdzie i e jeeli si Unici zawczasu z Kocioem a-

ciskim nie pocz, zmuszeni bd przyj prawosawie, jak za

1

1 Szantyr, I. c cz f, str. 190,
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Katarzyny po drugim i trzecim rozbiorze Polski. Gównymi
sprawcami tych wieci mieli by: metropolita Siestrzecewicz i

administrator jego, a póniejszy asesor kollegium duchownego

w Petersburgu, ks. Szantyr. Im przynajmniej przypisuj ich au-

torstwo: arcyb. Lisowski, i póniejsi pisarze Uniccy i prawosaw-

ni *). Ksidz Szantyr mia do duchowiestwa aciskiego dye-

ceyi mohilowskiej, podug wiadectwa arcybiskupa Lisowskiego,

wyda (r. 1802) osobny w tym przedmiocie okólnik, wzywajc
je, aby zachcao duchowiestwo ruskie i lud ruski do czenia
si z Kocioem aciskim, powoujc si na owiadczenie zmar-

ego cesarza Pawa, e Unia dugo istnie nie moe. e si Sie-

strzecewicz i Szautyr nie pomylili, nie rokujc Unii dugiego

ywota pod panowaniem rosyjskiem, i 3 w szczególnoci Sie-

strzecewicz, majcy od dawna tak bliskie i poufne stosunki

z rzdowemi sferami petersburskiemi, doskonale o dalszych pla-

nach tych sfer móg wiedzie, lat póniejszych wypadki najle-

piej to okazay. O ile wic jeden i drugi, przewidujc upadek

Unii, ratowali dusze, o tyle im ze stanowiska katolickiego za-

chcania Unitów do obrzdku aciskiego za ze bra nie moe-
my i dziwimy si, e arcybiskup Lisowski, który przecie nie

móg take zamyka oczu na niebezpieczestwo, groce z cza-

sem Unii, mimo chwilowo pomylniej szego dla niej w rzdzie

usposobienia, tak niechtnie na to patrza.

W pierwszych dwóch latach po wstpieniu na tron Aleksan-

dra I zdarzay si przejcia na obrzdek aciski tylko spora-

dycznie ze strony pojedynczych osób lub rodzin. Potem, gdy

Szantyr wyda wspomniany okólnik, zwiastujcy e Unii grozi

prdki upadek, e metropolita Siestrzecewicz nie czyni nikomu

trudnoci w przyjmowaniu na obrzdek aciski, e owszem
chtnie zmian obrzdku widzi i e przeszy nuncyusz papieski

arcybiskup Litta udzieli mu prawa przyjmowania duchownych

i wieckich na ono Kocioa aciskiego, zacz lud ruski tak

tumnie odbiega swej cerkwi, zwaszcza w majtkach szlachty

polskiej, e w pierwszej chwili zapau w cigu jednego miesica

przeszo 100,000 dusz obrzdek ruski na aciski zmienio, po

czci caemi wsiami lub parafiami, z pasterzami lub bez past "

l
) „Dokumenty objaniajuszczije istoriju zapadno-ru->kawo kraj, Peter-

sburg, 1865, str. 586—588; Annales Ecclesiae Ruthenae, str. 864 i 865 i hr. Tot-

stoy, 1. c. str. 540 i 541.
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rzy. Ze wszystkiem miao w pierwszych latach panowania Ale-

ksandra I okoo 200.000 dusz opuci obrzdek ruski, aby przej
do obrzdku aciskiego.

U ludu przyczyniao si niemao do zmiany obrzdku
zdzierstwo duchowiestwa unickiego i nadzieja mniejszej liczby

w w obrzdku aciskim. U duchowiestwa za krom wzgl-

dów sumienia, pragncego si zabezpieczy przez zmian obrz-

du przed apostazy od wiary i Kocioa, by decydujcym
wzgld na polepszenie bytu materyalnego, którego obietnic wa-

bili je polscy dziedzice majtków ziemskich. Ksiy przyjmuj-

cych obrzdek aciski pozostawia Siestrzecewicz na ich bene-

ficyach i pozwala im z wyjtkiem Mszy w., wszystkie inne

obrzdy i sakramenta w. obrzdkiem ruskim dalej sprawowa,

tak, jak to czyni w czasie czteroletniego osierocenia dyecezyi

poockiej, po ustpieniu z Poocka arcybiskupa Smogorzewskiego

Liczba ksiy, którzy przeszli na obrzdek aciski, nie bya przecie

tak bardzo wielka, jakby wnosi mona z liczby ludu wiernego,

który obrzdek zmieni. Sam arcybiskup Lisowski w urzdowem
pimie wysanem do ministerstwa w r. 1805, wylicza tylko trzyna-

stu, którz}'- wraz z parafiami od obrzdku unickiego odstpili

trzech bez parafij, poniewa parafij nie mieli, jednego archi-

mandryt, jednego hegumena, siedmiu zakonnych ksiy nie

przeoonych, jednego zakonnika dyakona i jedenastu innych ksi-

y, których nazwisk nie zna.

e przy tej zmianie obrzdku ze strony aciskiej adnego
gwatu i przemocy nie uywano, lecz ograniczano si chyba na

perswazyach, daj nam ówczesne polityczne stosunki dostatecz-

n w tej mierze gwarancy. Bo jakeby mogli Polacy i kato-

licy, sami pod obuchem zostajcy, na to si odway? Czyby im

to u rzdu rosyjskiego bezkarnie uj byo mogo? Arcybiskup

Lisowski, te nie usposobiony wcale przychylnie dla Polaków *),

w swoim urzdowym raporcie adnego szczegóowego gwatu nie

wymienia, lecz jedynie mówi o perswazyach, o postrachu rzuco-

nym midzy ludnoci unick, e Unia si nie utrzyma, o przy-

naglaniu tej ludnoci do acinizmu przez szlacht i zakonników

') Pop dyzunicki Moroszkin powiada o nim w rozprawie: Wozsojcflinie-

nje Unii, w „Wie-tniku Jewropy", pimie rosyjskiem, w poszycie na miesic

kwiecie, r. 1872 ptr. 614: „e dziaa na zo Jezuitom i katolikom."

Dzieje Kocioa nnickiego. T. II. 2
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aciskich, objedajce parafie unickie, nie tumaczc bliej, na

czem to przynaglanie polegao 1
).

W konsystorzu poockim powstaa wrzawa wielka przeciw-

ko nawracaniu do obrzdku aciskiego. Arcybiskup poocki,

znany nam Lisowski, wysya list po licie do ks. Szantyra, ja-

ko administratora mohilowskiego, do konsystorza w Mohilowie

i do metropolity Siestrzecewicza, aeby nawracanie wstrzyma-

no, zabrane cerkwie zwrócono, obaamuconym powrotu na ono
Unii dozwolono; ale na listy swoje nie odbiera odpowiedzi. Za-

niós tedy skarg na duchowiestwo aciskie do samego cesa-

rza w r. 1803, przez ai^chipresbytera swej katedry, ks. Krassow-

skiego, którego umylnie w tym celu posa do Petersburga,

aeby na miejscu osobicie sprawy przypilnowa. Pierwszym skut-

kiem tego zaalenia arcybiskupiego byo wyznaczenie kilku ko-

misyj mieszanych, zoonych z Unitów i acinników, a nawet

dyzunitów, które miay zbada spraw przez arcybiskupa po-

ockiego przed tron samego cesarza wytoczon i zda relacy

tak do kollegium duchownego, jak i do ministerstwa w Petersbur-

gu. Zarzuty arcybiskupa nie byy pewno dostatecznie uzasadnio-

ne; owszem musiao si okaza, e odstpstwa od obrzdku ru-

skiego do aciskiego odbyway si dobrowolnie ze strony ludu

i duchowiestwa, bez przemocy i gwatu acinników, bo w lipcu

r. 1803, w czasie gdy arcybiskup Lisowski znajdowa si na

pielgrzymce do Ziemi w., nadszed wyrok od kollegium ducho-

wnego petersburskiego do konsystorza poockiego: „e odstp

-

ców od Unii do obrzdku aciskiego ma si w tyme obrzdku

zostawi".

3. Konsystorz unicki, a w szczególnoci arcybiskup Lisow-

ski, wróciwszy z pielgrzymki, nie poprzesta na tym wyroku;

przypisywa go stronniczoci „duchownego kollegium", skadaj-

cego si z samych acinników, niechtnych i nieprzyjaznych

J
) Oto sowa jego: „A la suit de cet enonce (okólnika Szantyra), ilarriva

que le clerge latin, tant seculierue regu ier, apress'etre entendu avee les proprie-

taires, collateurs deseglisesUniates, eommcna a persuader les pretres et a forcer

les paroissiens paysans (nie powiada jednak, na czem polegao to przymuszanie)

d'adopter le rite latin; l'e.ntreprise reussit, vu que quelques pretres se converti-

rent eux memes avec leurs paroisses tout entieres: D'autres hesiterents et adres-

serent des suppliues au consistoire de Mohilew, en demandant protection. En

certains endroits des moines latins parcouraient le pays et cherchaient egalemoni

a convertir a kur rite". Dokumenty objan. i t. d., str. 589.
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Unii i ponowi swe starania u cesarza, aeby zarzd spraw du-

chownych unickich oddzieli od kollegium duchownego aciskie-

go i utworzy niezalene od tamtego ruskie kollegium duchowne.

Cesarz o tyle uwzgldni te nowe przedstawienia, e ukazem

z dnia 12 lipca 1804 r. pozwoli na przyczenie do S aciskich

czonków kollegium 4 czonków ruskich, t. j. jednego biskupa

ruskiego, który mia by staym wice - prezydentem w kollegium

i trzech delegatów, wybieranych z trzech dyecezyj unickich

przez odpowiednich biskupów na trzy lata. "Wybór biskupa za-

lea od cesarza i, aeby czonków ruskich w gosowaniu zró-

wna z czonkami aciskimi, mia kady z nich po dwa gosy
_

Przecie i ta decyzya cesarska nie zadowolia jeszcze

Unitów. Byo bowiem do przewidzenia, e nowy skad ducho-

wnego kollegium da t}4ko powód do nowych zatargów i niech-

ci midzy Unitami i acinnikami. Jako wnet czonkowie unic-

cy skary si poczli, e byli wystawieni na nieustanne poni-

enia ze strony czonków aciskich i, e bdc w mniejszo-
ci 1

), adnej sprawy na korzy cerkwi swojej nie mogli prze-

prowadzi.

Do tych skarg doda od siebie arcybiskup Lisowski, e i

jemu kollegium duchowne nie szczdzi przerónych upokorze.

Midzy innemi donosi ministrowi, ksiciu Gf-olicynowi, e kolle-

gium miesza mu si do wewntrznego zarzdu dyecezyi, e
przenioso archimandryt witebskiego do innego klasztoru,

w miejsce jego mianowao administratora nie zniósszy si z nim

poprzednio, e, wykonywujc ukaz Katarzyny II ,
dotyczcy

zmniejszenia liczby klasztorów w guberniach miskiej, woy-
skiej, podolskiej i bracawskiej, poszo poza granice ukazu, roz-

cignwszy go na dyecezye poock i brzesk ukazem nie obj-

te, tak e z 18 monastyrów dyecezyi poockiej zostawio tylko

5, a z 39 dyecezyi brzeskiej tylko 10; e gdy z polecenia jego

odby sam wizyt klasztorów i przesa mu raport stosowny,

wysao zaraz po nim dwóch ksiy na now tyche klasztorów

wizyt, jakoby jego referatowi nie ufao; e da od niego ra-

portów w przecigu dwóch tygodni, które zaledwie w czterech

') Ruscy czonkowie o tyle byli w mniejszoci, e prezydent kollegium,

bdcy po stronie aciskiej, w razie równoci ciosów rozstrzyga.
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tygodniach uskuteczni si dadz, albo wydaje rozporzdzenia,

które nie s wykonalne a
).

W innem znów podaniu do nadprokurora synodu w.,

powiada: dopóki Koció unicki bdzie zalea od Kocioa a-

ciskiego, bdzie wci mia do znoszenia przykroci, upokorze-

nia, przeladowania, tak jak je przez 200 lat od acinników po-

nosi; bo celem i dnoci Kocioa aciskiego w Polsce byo
i jest zniszczy cerkiew unick. W memoryale, o którym mówi-

my (z miesica czerwca r. 1805), czytamy np. takie zdanie: „Le

clerge latin voyait avec indignation cet etat henreux (udzia Uni-

tów w kollegium duchownem) des G-recs-Unis, en se persuadant

qu'il perdait le droit de les opprimer et de les persecuter, com-

me ii l'avait fait durant les deux siecles precedents", i znowu

»or tout cela prouve, que Tautorite catholiue romaine en Rus-

sie ne cessera pas de violer les droits et de s'opposer a Torga-

nisation voulue des Grecs-Unis, tant que ceux-ci n'auront point

leur gouvernement et leur autorite, et par la. seront exempts de

toute dependance de Rom" 2
).

Skutek tych nowych poda arcybiskupa poockiego by
nadspodziewanie pomylny. Ukazem z dnia 16 lipca 1805 r. po-

dzieli cesarz kollegium duchowne na dwie od siebie niezalene

sekcye (departamenty): acisk i rusko - unick, które tylko

w sprawach wspólnych ze sob si czyy i w miejsce Jozafata

Bahaka, dotychczasowego wice - prezydenta w kollegium ducho-

wnem zamianowa prezesem sekcyi unickiej arcybiskupa Lisow-

skiego, z obowizkiem rezydencyi w Petersburgu. Buhakowi,

jako nieposiadajcemu dosy zaufania w koach rzdowych pe-

tersburskich kazano wróci do dyecezyi brzeskiej, której by bi-

skupem. Innym ukazem do gubernatora Biaej Rusi, Michelsoh-

na, wydanym, zakaza cesarz duchowiestwu aciskiemn nawra-

ca Unitów do obrzdku aciskiego i poleci wadzom cywil-

nym czuwa nad tern, aby duchowiestwo aciskie nie rozsie-

wao faszywych wieci o zamiarze rzdu wytpienia Unii 3
).

*) Dokumenty objan. i t. d. str. 584—615; Szantyr, 1. c. str. 107, 22 I

i 225; i Tostoj, I. c. tom II, str. 33S-34r>.

2
) Tostoj, Le catholicisme Roruain, tom II, nr. 24 anneksów, i ,. Doku-

menty i t. d., str. 614 i nastpne.
3
)
Tostoj, 1. c. tom II str. 330 i 342 i Sobran. zakon. nr. 2074S, 21400,

21836.
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W r za 1806 dnia 21 lipca mianowa Lisowskiego metro-

polita unickim, jednake bez prawa uywania tytuu metropo-

lity kijowskiego i halickiego, jaki zawsze metropolitom unickim

suy. Sam Lisowski, starajc sio o godno metropolity po

mierci Rostockiego (f 25 stycznia 1805 r.), zrzek si naprzód

tego tytuu, aeby nic urazi metropolity dyzunickiego w Kijo-

wie, tak samo si tytuujcego.

Ciekawe s uwagi hr. Tostoja o wskrzeszeniu metro poli

unickiej. „Rostockiego, powiada, nie moga Katarzyna pozosta-

wi przy godnoci metropolity, raz, e nadto by znany z uspo-

sobienia polskiego, powtóre, e Unia za panowania Katarzyny

bya na schyku swej egzystencyi, a wic dalsze istnienie goi

dnoci metropolitalnej byo zbytecznem, nawet niebezpiecznem

dla rzdu, przez wzgld na nieuchronne stosunki metropolity

z Rzymem. Jeeli za cesarz Aleksander I chcia Uni utrzyma,

tedy roztropniej byo przywróci godno metropolity, bo me-

tropolita, majc wadz konsekrowania biskupów bez poprzed-

niego pozwolenia papiea, móg uchroni Koció unicki od zbyt

wielkiej zalenoci od Rzymu, da mu egzystency niezalen

i zapobiedz absorbcyi cerkwi unickiej przez hierarchi acisk.
A najodpowiedniejszym do tego, dodaje Tostoj, by arcybiskup

Lisowski".

W rzeczy samej, jeeli t myl miay sfery rzdzce w Pe-

tersburgu, doradzajc cesarzowi wskrzeszenie godnoci metropo-

litalnej unickiej i powierzenie jej arcybiskupowi Lisowskiemu,

to Lisowski oczekiwa rzdu rosyjskiego nie zawiód.

Wedle wiadectwa które mu hr. Tostoj daje, objwszy
prezydentur ruskiej sekcyi kollegium duchownego i zostawszy

metropolit, stara si Lisowski wszystkiemi siami uwolni cer-

kiew unick od wpywu acinizmu, postawi j niezalenie od

Kocioa aciskiego i obrzdy zacinione do pierwotnej czysto-

ci przywróci.

W liturgii nakaza naprzód wspomina imi cesarza, a na

drugiem dopiero miejscu papiea. Bazylianów chcia koniecz-

nie mie w zawisoci od biskupów miejscowych i zabra wszyst-

kie ich beneficya na rzecz duchowiestwa wieckiego, które zda-

niem jego, zakon, w czasie gdy cay rzd cerkwi unickiej w je-

go by rku, zamieni by na beneficya zakonne. Wreszcie wiel-

kie czyni starania, aby znie prywatne patronaty beneficyów

unickich, których istnienie uwaa za przeciwne pierwotnym pra-
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wom cerkwi wschodniej i za zabytek wpywów aciskich; w grun-

cie za chcia odj szlachcie polskiej katolickiej wszelki wpyw
na obsadzanie beneficyów unickich, i parochów unickich uwol-

ni od wszelkiej od dworów polskich zawisoci. Na szczcie nie

wszystkie zamysy uday mu si, bo ani organizacyi zakonu ba-

zyliaskiego nie zdoa rozbi, ani zniesienia patronatów prywat-

nych od rzdu nie uzyska, nad czem naturalnie hr. Tostoj bar-

dzo ubolewa, oskarajc ówczesny rzd o niedoztwo, niekon-

sekwency, i o pominicie doskonaej sposobnoci zniesienia Unii,

przy tak przychylnem dla rzdu usposobieniu metropolity Li-

sowskiego 1
).

Za dzieo te Lisowskiego trzeba uwaa ukaz Aleksandra

z roku 1807 nakazujcy Siestrzecewiczowi, aby wszystkim du-

chownym i wieckim z Unii do obrzdku aciskiego w ostat-

nich latach nawróconym, pozwoli swobodnie do Unii wróci, i

aby na przyszo podobnych nawraca w dyecezyi swej nie cier-

pia, (cfr. Sobr. zakon. nr. 22226).

Krótko przed mierci, a nastpia ona dnia 30 sierpnia r.

1809, wyjedna jeszcze Lisowski wpywami swoimi u cesarza

nowy podzia dyecezyj unickich i pomnoenie ich o jedne. Na-

darzya mu si do tego okazya
;
gdy wskutek traktatu tylyckiego

(r. 1807) prz3^czony zosta do cesarstwa rosyjskiego obwód bia-

ostocki, obejmujcy wiksz cz unickiej dyecezyi supralskiej,

utworzonej po trzecim rozbiorze Polski przez rzd pruski ze

skrawków dawnej metropolitalnej dyecezyi litewskiej i dyecezyi

brzeskiej 2
). Przez ten przyrost zyska Koció unicki pod pano-

waniem rosyjskiem, a w szczególnoci dyecezya brzeska, do któ-

rej obwód biaostocki wcielonym zosta, 59 cerkwi parafialnych,

41,000 dusz i trzy monastery bazyliaskie. Poniewa za dyece-

*) Tostoj, 1. c. tom II, str. 3-18 do 350.

2
) Pierwszym biskupem tej dyecezyi, majcej stolic biskupi w Supralu,

byl opat supralski Teodozy Wislocki, mianowany r. 1797, f 1801; nastpc je-

go by Mikoaj Duknowski, f 1805, a po mierci tego obj zarzd dyecezyi

opat supralski, Leon Jaworowski. Dyecezya supralska skadaa si z 4 deka-

natów: biaostockiego, bielskiego, nowodworskiego i drohiczyskiego; liczya

46.751 dusz, 70 cerkwi parafialnych i 3 monastery: w Supralu, Kunicy i Dro-

hiczynie. Z powyszej liczby cerkwi paraf, pozostao 11 (5751 dusz) w granicach

utworzonego po traktacie tylyckim W. Ksistwa warszawskiego. — Tostoj, 1.

c. tom II, str. 351 w uwadze, i str. 352.
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zya brzeska i tak ju bya bardzo rozlega i liczya okoo 900

cerkwi parafialnych, nie trudno byo cesarza nakoni do jej po-

dziau. Metropolita proponowa oddzieli od niej 300 cerkwi pa-

rafialnych i utworzy z nich osobn dyecezy metropolitaln ze

tolic biskupi w Wilnie, gdzieby sufragan metropolity, zmu-
szonego przebywa w Petersburgu, z tytuem biskupa orsza-

skiego. jako zastpca jego stale rezydowa. Cesarz zatwierdzi

plan metropolity ukazem wydanym dnia 14 lutego roku 1809.

Odtd wic posiadaa Unia w granicach cesarstwa rosyjskiego

cztery dyecezy: dyecezy metropolitaln wilesk, któr jako

biskup sufragan metropolity otrzyma na przedstawienie metro-

polity opat klasztoru bracawskiego, Adryan Hoownia; archidye-

czy poock nadal w posiadaniu Lisowskiego; dyecezy uck
w posiadaniu Grzegorza Kochanowicza (od r. 1808, t. j. po mier-
ci biskupa Stefana Lewiskiego), i dyecezy brzesk w posiada-

niu Jozafata Buhaka, Dyecezya brzeska otrzymaa nadto, dla

zbytniej rozlegoci, sufragana z tytuem biskupa wodzimierskie-

go w osobie opata supralskiego, Leona Jaworowskiego.

Dyecezya wileska obejmowaa gubernie: wilesk, cz
miskiej i kurlandzk; poocka—gubernie: witebsk i mohilowsk;

ucka—gubernie: kijowsk, woysk i podolsk, a brzeska—guber-

ni grodziesk, drug cz miskiej i prowincy biaostock.

4. Umierajc, prosi Lisowski cesarza, aby nastpc jego

w godnoci metropolitalnej mianowa, Grzegorza Kochanowicza,

biskupa uckiego, dawniejszego swego sufragana. Cesarz przy-

chyli si i do tej proby umierajcego starca i ju dnia 3 pa-

dziernika r. 1809 przysa Kochanowiczowi nominacy na me-

tropolit. Równoczenie zamianowa, take zgodnie z yczeniem

zmarego metropolity, arcybiskupem poockim Jana Krassow-

skiego, ksidza wieckiego, wychowaca papieskiego kollegium

w Wilnie.

Nowo mianowany metropolita czu dobrze, e bez upowa-

nienia i zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, na mocy samej no-

minacyi cesarkiej, nie godzi mu si ani godnoci, ani wadzy
metropolitalnej przywaszcza i na tej nominacyi poprzesta-

wa, jak to poprzednik jego, arcybiskup Lisowski, uczyni 2
).

!) Theiner w dziele: „Xeueste Zustande" nie ma dosy sów pochwalnych

dla Lisowskiego. e Lisowski tych pochwa nie by godzien, mimo niejednej

okoo cerkwi unickiej zasugi, dowodem tego nietylko fakt ostatni, ale tyle in-
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Tymczasem z jednej strony wojny Napoleoskie, ogarniaj-

ce ca ówczesn Europ, utrudniay bardzo komunikacy

z Rzymem , a z drugiej nalega na niego cesarz o przy-

pieszenie konsekracyi wieo mianowanych biskupów An-

drzeja Hoowni, Leona Jaworowskiego i Jana Krassowskiego.

a wic o wejcie w urzd, bo tylko metropolicie przysugiwao

na Rusi prawo zatwierdzenia i konsekrowania biskupów. W tern

trudnem pooeniu postanowi Kochanowicz pogodzi obowizki

sumienia z wol monarsz i z rzeczywist potrzeb Kocioa
unickiego w ten sposób, e porozumiawszy si poprzednio z ce-

sarzem, zjecha si w pocztkach roku 1810 (16 stycznia) z Jo-

zafatem Buhakiem, biskupem brzeskim i nominatem poockim,

Janem Krassowskim w Petersburgu i uoy razem z nimi tak

zwan Epiki, majc si przy pierwszej nadarzonej i dogodnej

sposobnoci posa do Rzymu. W tej Epikii owiadcza, e przy-

stpuje do konsekracyi biskupów przez cesarza mianowanych,

jakkolwiek nie zatwierdzony dotd przez Stolic Apostolsk

w godnoci metropolity, poniewa skutkiem ogólnego w Euro-

pie zamieszania przystp do Stolicy Apostolskiej jest niemo-

ebnym.
Dalej zapewnia Stolic Apostolsk wraz z reszt biskupów

o swej niewzruszonej dla niej wiernoci, skadajc na dowód te-

go wyznanie wiary i przysig wiernoci i przyobiecuje czasu

swego te wszystkie akty przedoy papieowi do zatwierdze-

nia !
).

Nastpnie poda j przez okólnik do publicznej wiadomo-

ci biskupów aciskich i unickich, i dnia 10 stycznia r. 181

1

nych w cigu naszego odpowiadania przytoczonych. Co najmniej byl on czo-

wiekiem bardzo sabym i do lichego charakteru.

l
) Póniejszy metropolita Buhak, a uczestnik Epikii tak j streszcza

w swym referacie do Stolicy Apostolskiej w r. 181S: Qui (Metropolita Kocha-

nowicz) anteuam ad effectum consecrationis praelaudatorum Episcoporum acce-

deret, processum vulgo dictum Epikiam formarit in testimonium futuris tempo-

ribus, quod aggressus sit hanc consecrationem, nondum a Sede Apostolica ap-

probatus, motivo necessitatis ductus, ut ministros substitueret in Vinea Christi

et quod ratione calamitatis in universali illo bello, nullus aditus aa Beatissi-

ruum Patrem pateret. Hincue suam manifestationem tam Episcopis Bomano-

Catholicis cpiam Unitis promulgavit, et accedens ad actum consecrationis pro-

fessionem fidci et juramentum obedientiae Sedi Apostolicae emisit. — Annales

Ecclesiae Buthenae, str. 869—871, i Theiner 1. c. str. 332 w uwadze.
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odby konsekracy trzech wspomnianych biskupów w Wilnie,

w tamtejszej unickiej katedrze, w asystencyi dwóch aciskich

biskupów: Józefa Dederki, biskupa miskiego i Cypryana Ody-
ca, sufragana poockiego, odczytawszy raz jeszcze uroczycie

przed zgromadzonem duchowiestwem i ludem akt zwany „E p i-

ki".
Jozafatowi Buhakowi nadarzya si niebawem sposobno

przesa Epiki do Stolicy Apostolskiej na rce nuncyusza wie-

deskiego, póniejszego kardynaa Severoli. Zdaje si jednak, e
Kochanowicz nie otrzyma przed mierci zatwierdzenia Stolicy

w.. najniezawodniej z tych samych powodów, dla których jemu

nie byo podobna przed objciem urzdu uwiadomi o tern pa-

piea, t. j, dla trudnoci komunikacyi i dla przykrego pooenia,

w jakiem si wówczas Pius VII z aski Napoleena I znajdowa.

Rzdy metropolity Kochanowicza nie trway dugo. Ju
w roku 1814 odwoa go Bóg z tego wiata. Cay czas jego rz-

dów by przewanie zajty walk z zakonem bazyliaskim, z któ-

rego Kochanowicz nie pochodzi. Walk t zacz ju jego po-

przednik; on j kontynuowa. By to raczej antagonizm midzy
duchowiestwem wieckiem, a zakonem, nieli walka wymagana
przez interes i dobro Unii. Suszno znajdowaa si niewtpliwie

tym razem po stronie zakonu bazyliaskiego, bronicego si przed

upadkiem, który niechybnie byby nastpi, gdyby wszystkie

plany obu metropolitów byy w ycie weszy. Chcc jednak dobrze

t walk zrozumie, trzeba nam si myl cokolwiek cofn i jej

pocztku za arcybiskupa Lisowskiego sign.
Gdy po wstpieniu na tron Aleksandra hierarchia cerkw 1

unickiej odnawia si zacza i wród duchowiestwa unickiego

rozbudziy si nadzieje, e swoboda, przywrócona mu w czci
za Pawa, nietylko ukrócon nie bdzie, ale prawdopodobnie ce-

sarz yczliwy granice jej rozszerzy, pomyleli i Bazylianie o od-

zyskaniu dawniejszej od biskupów dyecezalnych niezalenoci,

zburzonej przez Katarzyn II, a któr susznie uwaali za ko-

nieczny warunek pomylnego rozwoju zakonnego ycia. Pozy-

skawszy sobie tedy kilku wpywowych czonków w duchownem
kollegium (w którem jeszcze wówczas nie byo czonków rus-

kich): biskupa Benisawskiego, byego jezuit i ks. Skierniew-

skiego, wnieli o pozwolenie odbycia kapituy zakonnej, celem

wyboru protoarchimandryty dla caego zakonu i prowincyaów

dla pojedynczych prowincyj. Kollegium duchowne przyzwolio
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na to bez trudnoci i na odbytej r. 1802 w Torokanach kapitu-

le, wybrano protoarchimandryt Justusa Hussakowskiego x
) i

trzech prowincyaów. Gdy za w roku nastpnym nowy nun-

cyusz papieski Tomasz Arezzo, arcybiskup Seleucyi i p i. zje-

cha do Petersburga, starali si przez niego u Stolicy Apostol-

skiej o zatwierdzenie tego wyboru i caej reformy zakonu w To-

rokanach dokonanej. Lecz opór przeciw zamierzonej reformie

odezwa si nietylko ze strony episkopatu unickiego, nie chc-

cego si pozby wadzy nad klasztorami swych dyecezyj, ale

take w onie samego zakonu. Wybór prowincyaów pociga za

sob zniesienie godnoci i tytuu opatów, przyznanej za prze-

szego nuncyusza arcybiskupa Litty archimand rytom niektórych

znaczniejszych klasztorów. Kilku interesowanych nie chciao

uzna zmiany, a na ich czele archimandryta Nowicki, opat kla-

sztoru poockiego. Sprawa posza w apelacyi do senatu w Peter-

sburgu i w cigu roku 1803 rozstrzygnit zostaa na korzy
apelujcych. Wyrok senatu obali postanowienia kapituy Toro-

kaskiej, jako niezgodne z prawami pastwowemi, skasowa wy-

bór protoarchimandryty czyli generaa zakonu, godnoci opackie

archimandrytom, którzy je dotd piastowali, zatwierdzi, a kole-

gium duchownemu za zezwolenie na odbycie kapitay Toroka-

skiej surow da nagan, nadto za kar usun z kollegium pro-

kuratora rzdowego, biskupa Benisawskiego i dwóch innych

czonków, jako najbardziej winnych. Ukaz cesarski motywuje

kar wymierzon argumentem: „e (czonkowie ukarani) chcieli

przeciw interesowi publicznemu uwolni zakonników od wszelkiej

kontroli wadzy duchownej". Nowicki i wspólnicy jego cignli
na siebie naturalnie tym wyrokiem senatu niech i wyrzuty

innych, lepiej usposobionych czonków zakonu, co w dalszem na-

stpstwie pocigno za sob apostazy Nowickiego do dyzunii

i dwóch najliczniejszych klasztorów unickich: poockiego i wi-

tebskiego (w r. 1804) 2).

Jedno przecie pastanowienie kapituy Torokaskiej, bd-
ce nie maej dla zakonu Bazyliaskiego wagi i doniosoci, osta-

o si, t. j. podzia zakonu na 3 prowincye: biaorusk, litewsk

i rusk, na których czele stanli prowincyaowie, zaleni od wa-

*) Ostatnie prace ks. Stebelskiego, Kraków 1877, str. XCIII.

-) Annales Ecclesiae Ruthenae, str. 843.
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dzy biskupiej l
). Inny natomiast grozi im cios t. j.z 84 mskich

klasztorów, które we wszystkich trzech prowincyach posia-

dali zniesiono 54, tak, i tylko przy trzydziestu pozosta mieli.

Kollegium duchowne wnioso bowiem do rzdu w r. 1804, ae-
by ten przez wzgld na to, e bardzo wiele klasztorów (64)

nie posiada liczby kanonicznej, e niektóre z nich zaledwo dwóch
lub trzech czonków licz, 54 klasztory zniós, a zatem tylko

30 zostawi 2
).

Na szczcie ciosu tego uniknli; cesarz wniosku duchow-

nego kollegium nie potwierdzi, ku wielkiemu zmartwieniu prze-

ciwników zakonu, chciwie jego dóbr podajcych. Stronnictwo

nienawistne Unii i Bazylianom niechtnie take na to patrzao,

e Bazylianie, z wskrzeszeniem godnoci prowincyalskiej, odno-

wili dawne, a od czasów Katarzyny przerwane, stosunki z Rzy-

mem, t, j. ;
e przy Kociele Sergiusza i Bacha (S. Maria del

Pascolo zwanym) znowu ustanawia zaczli generalnego proku-

ratora zakonu, który by porednikiem midzy zakonem, a Pro-

pagand rzymsk, jako zwierzchniczk zakonu i Kocioa unic-

kiego w Polsce i mia zarazem obowizek broni interesów za-

konu w Rzymie, w wypadkach spornych, w procesach i t. p. 3
).

Wielki wróg Unii, a w szczególnoci zakonu bazyliaskiego, ad-

1
) W roku 1804 znajdowao si mskich klasztorów w dyecezyi polockiej:

18, w dyecezyi uckiej: 28, a w dyecezyi brzeskiej: 38; eskich.: 10 (1 w Wil-

nie, 2 w Misku, 1 w Grodnie, 1 w Witebsku, 1 w Poocku, 1 w Orszy, 1

w Wodzimierzu, 1 w Dubnie i 1 w Poonnem). Szkoy utrzymywali zakonnicy na

stopie gimnazyalnej dla modziey wieckiej przy nastp. klasztorach: w Wierz-

biowie (gub. Witebska), w Tooczynie (gub. Mobilów.), w yrowicach (gub. Gro-

dzeska), w Brzeciu Litewskiem, w Podubisie (mud), w Boninach (gub. Wi-

leska), w Ladach (gub. Miska), w Berezweczu (gub. Miska), w Barze, w Hu-
maniu, w Lubarze (gub. Woyska), w Owruczu (gub. Woy .), w Wodzimie-

rzu i w Kaniowie. — Prócz tego mieli szkoy nowicyackio zakonne, i to siedem

w prow. litewskiej, dwie w prow. biaoruskiej, a trzy w prow. ruskiej.

2
) Za przykadem Bazylianów posiaday take Bazylianki kilka szkól e-

skich, nie mogcych jednak wytrzyma konkurencyi z takiemi szkoami klasz-

torów aciskich. (Cfr. Tostoy 1. c. tom II str. 355 i 356 w uwadze, str. 516,

gdzie wszystkie klasztory mzkie z liczb zakonników wyliczone).

3
)
Papie Urban VIII podarowa w roku 1614 Bazylianom kocióek wy-

ej wspomniany, aeby w nim wedle swego obrzdku naboestwo dla Rusinów

przybywajcych do Rzymu odprawiali, a brat papiea kardyna Barberini dal

im plac przy kociele i wybudowa dom na rezydency dla prokuratora ich za-

konu. (Hr. Tostoj, 1. c. tom II, str. 356).
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mira Szyszków, z którego nazwiskiem jeszcze nieraz w historyi

Unii si spotkamy, przedstawi cesarzowi, e naleaoby zabro-

ni Bazylianom mie osobnego prokuratora w Rzymie, skoro Je-

go Cesarska Mo ma swego przedstawiciela przy Stolicy Apo-

stolskiej dla spraw Kocioa katolickiego obojga obrzdów w ce-

sarstwie. Cesarz nie uzna jednak potrzeby znoszenia tego, co

przez dwa blizko wieki, z ma przerw lat ostatnich, zakonowi

przysugiwao i upowani metropolit, aeby wybra zakonnika,

któryby sta w Rzymie na stray wasnoci zakonnej, byleby

osobnego mandatu w sprawach ogólnych kocielnych mu nie

dawa. Nie potrzeba oczywicie dodawa, e mimo to prokurato-

rzy zakonni nie przestali sprawowa nadal w caej peni funkcyj

dawnych prokuratorów, poprzedników swoich.

Wszystko to, comy dotd opowiedzieli, dziao si za rz-

dów arcybiskupa Lisowskiego, który jakkolwiek z zakonu bazy-

liaskiego wyszed i jemu gównie zawdzicza wszystko czem

by w cerkwi ruskiej, przecie nie okaza si przychylnym dla

zakonu, szarpanego wówczas z rozmaitych stron, a osobliwie przez

dyzunitów, i gdy raz po raz gromy grone nad zakonem zawi-

sy, nie widzimy go ani razu wród obroców zakonu, ale ra-

czej w rzdzie przeciwników jego, z wielk w ówczesnych sto-

sunkach szkod Unii. Kade bowiem osabienie wewntrzne za-

konu i zachwianie jego stanowiska i wpywu w Kociele unic-

kim musiao koniecznie odbi si na samym Kociele z nieobli-

czon dla niego szkod, dlatego, e zakon bazyliaski jedyn

by si moraln i inteligentn caego unickiego Kocioa, której

ubytku duchowiestwo wieckie unickie, przy swojem nad wyraz

niskiem wyksztaceniu i równie niskim stanie moralnym (odli-

czywszy drobne wyjtki), zastpi nie byo zdolne. e wic wro-

gowie Unii dyli do rozbicia lub przynajmniej osabienia zako-

nu bazyliaskiego, pojmujemy to atwo; ale e si z nimi nie-

kiedy, jak si to dziao w pierwszych latach panowania cesarza

Aleksandra I, take czyli naczelnicy Kocioa unickiego, dba-

jcy niby o dobro Unii i o jej cao, tego zrozumie nie mo-

emy.
Kochanowicz, nastpca Lisowskiego w godnoci i wadzy

metropolitalnej, nie ywi bynajmniej wikszej przychylnoci dla

zakonu bazyliaskiego anieli jego poprzednik. Pochodzenie jego

z duchowiestwa wieckiego, które od bardzo dawna, z powo-

dów wyej przez nas wyoonych i nie pozbawionych susznoci,
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niechtne byo zakonowi, tumaczy w pewnej mierze jego chód

dla Bazylianów. Otó, pod prezydency Kochanowicza, wydao
grecko-unickie kollegium duchowne w r. 1810 zakaz do caego

zakonu przyjmowania szlachty aciskiej do grona swego. Dla

zakonu by to cios wielki. Poniewa wród Unitów szlachty

wówczas prawie ju nie byo, tylko lud prosty, byby zakon, gdy-

by rozkaz unickiego duchownego kollegium wszed w ycie,

zmuszony pozbawi si na przyszo najinteligentniejszego przy-

rostu i byby na podobiestwo wieckiego unickiego duchowie-

stwa schopia. Nawet co do liczby byby wkrótce uczu znacz-

ny ubytek, bo wieniacy ruscy woleli synów swoich widzie ksi-
mi wieckimi, anieli zakonnymi. To te zakon wszystko poru-

szy, aby uj zamachu, godzcego na jego zgub. Dopomoga
mu do tego szlachta polska gubernii grodzieskiej i miskiej, wy-

sawszy w swem imieniu dwóch najpowaniejszych w tych gu-

berniach obywateli: ksicia Lubeckiego i hr. Ogiskiego w de-

putacyi do ministra owiecenia, ksicia Golicyna, z prob, aby

rozporzdzenie unickiego kolegium cofn. Ze szlacht poczyo
si dwóch biskupów unickich: Buhak i Hoownia. Wszyscy przed-

stawiali ministrowi, e interes cywilizacyi wymaga zachowania

zakonu Bazyliaskiego, a do zdrowego zachowania zakonu po-

trzeba, aby mu wolno byo przyjmowa do grona swego szlach-

t polsk, gdy ta, wstpujc do zakonu, zmieni obrzdek a-

ciski na ruski. Minister nie skasowa wprawdzie rozporzdzenia

unickiego kollegium, ale zezwoli na to o co go proszono. For-

malnie wic istnia dalej zakaz unickiego kollegium, ale w prak-

tyce nie przeszkadzano Bazylianom przyjmowa do zakonu, ko-

go chcieli. Przecie niedugo trwaa ta wzgldno dla Bazylia-

nów; w r. 1812 bowiem ponowi senat zakaz przyjmowania rzym-

skich katolików do zakonu bazyliaskiego. I jake miao by
inaczej, kiedy sam metropolita w tyme roku pisa do ksicia

Golicyna: „Kady wie, e kongregacya Bazylianów, jak wszyst-

kie zakony grecko- oryentalnego Kocioa, postanowion zostaa

nie dla nauczania w szkoach publicznych, lecz dla prowadzenia

ywota w. w postach, w modlitwie, w skadaniu ofiar do Boga
i ogaszaniu sowa Boego, jak to widzimy w klasztorach wschod-

nich J)".

Grdy w roku 1814 metropolita Kochanowicz zeszed ze wia-

>) Tostoj, I. c. tom TI str. 353 do 360, 372 i 372.
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ta, osierociay od razu dwie dyecezye: metropolitalna litewska i

ucka, z której Kochanowicz nie zrezygnowa, zostajc metropo-

lit. Stosownie do jego yczenia, wypowiedzianego na ou mier-

telnem, powierzono a do staego obsadzania tymczasow admi-

nistracy dyecezyi metropolitalnej arcybiskupowi poockiemu, Ja-

nowi Krassowskiemu, a dyecezyi uckiej biskupowi brzeskiemu

Jozafatowi Buhakowi.

Cesarz Aleksander I znajdowa si wówczas na kongresie

Wiedeskim, i tak z tego powodu, jak i dlatego, e podczas gdy

Bazylianie caym wpywem swoim popierali przez porednictwo

marszaka szlachty Sonimskiej, Pusowskiego, kandydatur Bu-
haka na krzeso metropolitalne, duchowiestwo wieckie, znajc

w nim zwolennika zakonu bazyliaskiego, wszystkiemi siami tej

kandytaturze si opierao — decyzya cesarza z roku na rok

si przecigaa a do roku 1817. Wtedy przeway wreszcie

wpyw bazyliaski i cesarz mianowa metropolit Buhaka, bi-

skupem za uckim ksidza Jakóba Martuszewicza, dodajc mu
sufragana z tytuem biskupa piskiego, w osobie wieckiego ksi-

dza Cyryla Sierociskiego.

5. Jozafat Buhak, wychowaniec Propagandy rzymskiej, za-

czerpnwszy w czystej krynicy wyksztacenia teologicznego, y-
wi w sercu szczere przywizanie do Stolicy Apostolskiej i wi-

dzia przyszo Unii jedynie w najcilejszym i najywszym
zwizku Kocioa ruskiego, a zwaszcza jego hierarchii z Rzy-

mem i Stolic Apostolsk. Za pierwszy przeto obowizek swój

poczyta, po dokonanej nominacyi cesarskiej na godno me-

tropolitaln, uwiadomi o tem Stolic Apostolsk i prosi j (6

czerwca) o zatwierdzenie swej godnoci. Prócz tego, prawdopo-

dobnie na zapytanie z Rzymu, opisa w roku nastpnym w licie

do Propagandy, na której czele sta kardyna Litta, dawniejszy

nuncyusz petersburski, history wskrzeszenia godnoci metropolital-

nej, (zapanowania cesarza Aleksandra), gdzie wspomnia, e dwóch

ju mia poprzedników: Lisowskiego i Kochanowicza, dalej nad-

mieni o braku staej siedziby dla metropolity, e wskutek tego

raz ten biskup, drugi raz inny godno metropolitaln piastuje,

oraz prosi, aby Stolica Apostolska przez zniesienie si z cesarzem

tej niedogodnoci zaradzia. W kocu roku 1818 (dnia 22 listo-

pada) wyszed wreszcie dekret z Propagandy, udzielajcy Bu-
hakowi danego zatwierdzenia, lecz tanuam Sedis Apostolicae

Delegato, z powodu, e tytu i stolic dawnych metropolitów
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unickiej cerkwi dyzunia sobie przywaszczya, przecie z przyzna-

niem mu wszystkich praw i przywilejów, jakie wedle bulli pa-

piea Klemensa VIII „Decet Romanum Pontificeem" (r. 1595)

i konstytucji synodu Zamojskiego metropolitom unickim z daw-

na przysugiway ').

Objwszy rzdy, zwróci nowy metropolita troskliwo swoj
naprzód ku zakonowi bazyliaskiemu i chcc mu ju to wyna-

grodzi upokorzenia, których doznawa za dwóch ostatnich po-

przedników jego, ju nowym na przyszo upokorzeniom i krzyw-

dom zakonu zapobiedz, osadzi jednego bazylianina w duchow-

nein unickiem kollegium w Petersburgu. Podug ordynacyi tego

kollegium miaa kada dyecezya unicka mie w niem jednego repre-

zentanta czyli delegata. Buhak wytumaczy ministerstwu owie-

cenia, e ze swej dyecezyi metropolitalnej nie potrzebuje w kol-

legium delegata, poniewa sam w niem zasiada jako prezydent

i zna potrzeby swej dyecezyi; a podaszem byoby, jak w in-

teresie wikszego wpywu duchownego kollegium na duchowie-

stwo zakonne, tak w interesie dokadniejszej informacyi o we-

wntrznym stanie zakonu i o jego stosunkach majtkowych, aby

w niem mia udzia jeden z czonków zakonu. Ministerstwo przy-

chylio si do przedstawienia metropolity i przystao na przy-
czenie do kolegium prowincyaa Bazylianów prowincyi litewskiej

(r. 1819).

Powtóre, aby zapobiedz zupenemu odsuniciu Bazylianów

od godnoci biskupiej, na co si zanosio, i aby wieckiemu du-

chowiestwu, do którego katolickich uczu nie mia tyle zaufa-

nia ile do zakonników, utrudni przystp do stolic biskupich,

wniós o zatwierdzenie statutu synodu Zamojskiego, wymagaj-
cego, by kady biskup z duchowiestwa wieckiego wybrany,

odby pierwej nowicyat w zakonie przez rok i sze tygodni i

aby przed konsekracy zoy luby zakonne. Jakkolwiek w owych

stosunkach móg mie suszno, pragnc aby raczej Bazylianie

anieli ksia wieccy, jako nie dajcy dostatecznej gwarancyi

pod wzgldem usposobienia katolickiego, stolice biskupie dzier-

yli, to jednak nie moemy ostatniego kroku jego cakiem po-

chwali. Niech, prawie nienawi duchowiestwa wieckiego

do Bazylianów, wanie w owym czasie przez dyzunitów skrzt-

]
) Listy Buhaka i odpowied Propagandy s u Theinera, „Neuste Zustande"

str. 330—334 w uwadze.
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nie rozdmuchiwana, nie moga by Buhakowi nieznan. A jeeli

o niej wiedzia, to nie godzio si dolewa oliwy do ognia, aby

zarzewia niezgody w jasny pomie nie rozdmucha. Nie wiemy

nawet czy by jaki skutek wniosku jego do rzdu, ale sam fakt

wniosku, w poczeniu z powoaniem prowincyaa Litewskiego do

duchownego unickiego kollegium jako asesora, wystarczy do

wzniecenia wrzawy wielkiej wród duchowiestwa wieckiego

przeciw zakonowi bazyliaskiemu.

Na czele malkontentów stano duchowiestwo dyecezyi

brzeskiej, t. j. wanie tej, któr dziery od lat kilku Buhak i

której, zostawszy metropolit, przewodniczy nie przesta. Ksia
katedralni, tworzcy kapitu, wskrzeszon r. 1808 (d. 16 gru-

dnia), czoo duchowiestwa wieckiego, zjechali si dnia 25

wrzenia roku 1819 na kapitularne posiedzenie do yrowiec, wy-

wlekli wszystkie suszne i niesuszne zarzuty, jakie kiedykolwiek

zakonowi bazyliaskiemu czyniono i, jak gdyby zakon wieo
zbrodni jak by popeni, wytoczyli skarg przeciw niemu

przed forum metropolity, dajc satysfakcyi, restytucyi i zara-

dzenia zemu na przyszo. Mielimy w rku oryginalny, pie-

czci kapituy opatrzony tekst uchwa zapadych na owem ze-

braniu yrowieckiem przeciw Bazylianom, znajdujcy si w Ar-

chiwum ksit Czartoryskich w Krakowie, a dotd nigdzie jesz-

cze nie drukowany ]
). Nie od rzeczy wic bdzie streci te uchwa

y na tern miejscu. „Na wstpie swego memoryau owiadcza

zgromadzona w yrowicach kapitua katedralna, e jakkolwiek

Bazylianie, zabrawszy duchowiestwu wieckiemu mnóstwo dóbr,

niesusznie powouj si na darowizny metropolitów, gdy ci nie

mieli prawa rozdarowy wania majtku duchowiestwa wieckiego,

nie wznawia dania zwrotu wszystkich dóbr przez zakon zagra-

bionych, aeby nie powiksza rozdwojenia midzy zakonem,

a wieckiem duchowiestwem, lecz domaga si przez wzgld na

to, e dyecezya brzeska liczc 500 cerkwi parafialnych, niema

ani cerkwi katedralnej, ani odpowiedniego mieszkania dla kano-

ników ani pomieszczenia dla konsystorza 2
), aeby cerkiew, mo-

nastyr i fundusz supralski klasztorny, przeznaczono na katedr,

na mieszkanie i utrzymanie ksiy katedralnych i na pomieszcze-

nie seminaryum dyecezalnego. Powtóre prosi metropolit i rzd

!) Znajduje si pod nr. 2023 w teme archiwum.

2
) Konsystorz dyecezyi brzeskiej byl w Nowogródku.
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o fundusz z majtku zakonnego na zaoenie szkoy eskiej dla

córek biednych lub zmarych parochów i na zaoenie drukarni,

z której by bezpatnie, co rok w dostatecznej liczbie egzempla-

rzy wychodzio przynajmniej jedno poyteczne religijne, ludowe

dzieo.

Stwierdziwszy ogólnie zabór wielu dóbr duchowiestwa

wieckiego przez Bazylianów i wypowiedziawszy swoje yczenia

co do obowizku restytucyi z ich strony na rzecz kleru wiec-

kiego, przystpuje kapitua yrowicka w dalszym cigu do wy-

liczenia niektórych krzywd majtkowych z wyranem zastrzee-

niem, e nie majc wszystkich dokumentów pod rk, ogranicza

si na przypomnieniu tych, które zawiera memorya duchowie-

stwa metropolitalnego w teje sprawie ju r. 1776 w Wilnie na-

pisany. Litanja to i tak dosy duga. Czy jednak wszystkie jej

zarzuty uzasadnione byy, trudno nam na to odpowiedzie. Ka-

pitua twierdzi, e Bazylianie zabrali fundusze kapitu: wileskiej

grodzieskiej, nowogrodzkiej i miskiej; e z cerkwi katedral-

nych, odnonych dyecezyj, pobrali obrazy cudowne, klejnoty, sre-

bra, paramenta: e w samem Wilnie zabrali i zniszczyli 13 cer-

kwi, ich sprzty i place do nich. nalece; e po zniesieniu ka-

pituy wileskiej zagarnli 5000 zp. w gotówce, tak sum do

cerkwi w. Jana nalec i fundusz seminaryjski, wynoszcy
27,000 zp., a utworzony przez synod Kobryski; dalej cyny i

elaza z teje katedry w wartoci 24,000 zp., dzwony i apara-

ty zakrystyjne; e beneficya wieckie w Antopolu, Czarloniu,

Chomie, Darewie, Róanie, yrowicach i kilku innych miejscach

dyecezyi brzeskiej zamienili na zakonne; e w Brzeciu oficyao-

wie z zakonu bazyliaskiego osiem beneficyów wieckich na

wasno zakonn zagarnli i e nie inaczej uczjmili z domem
papieskim, alumnackim w Wilnie, w którym 20 kleryków du-

chowiestwa wieckiego caej Kusi zwyko si byo ksztaci.

Gdy rektorem domu tego by opat Leszczyski, ten pragnc alu-

mnat zamkn, wniós do nuncyusza w Warszawie, aby mu po-

zwoli sprzeda dom, poniewa dugu, zacignitego w iloci

60,000 zp. z powodu nie dopisujcych dochodów inaczej spa-

ci nie móg. Stao si wedle yczenia opata i alumnat w roku

1799 zwinito, lecz gdy potem senat w Petersburgu zada od

Leszczyskiego rachunków, nie otrzyma ich, a nie otrzyma z tej

prostej przyczyny, e dugów adnych na sprzedanym domu nie

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 3
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byo. Nie ukarano go wprawdzie za okamanie nuncyusza, ale

dom kazano zwróci i do uniwersytetu wileskiego przyczy.
Nawet metropolitom: Smogorzewskiemu i Rostockiemu czy-

ni kapitua yrowieka zarzut, e kapitay zoone przez kler na

seminaryum w iloci 142,139 zp., jako, fundusz metropolitalny,

ulokowali na dobrach owkowie, dopóki tego dekret trybunalski

r. 1791 nie zmieni. Prócz tego obwinia jeszcze w szczególnoci

metropolit Rostockiego, e inny kapita seminaryjski, zwany
kiszczyskim, bezpoytecznie u siebie trzyma i po mierci tyl-

ko 28,000 zp. z niego zostawi.

Uchway kapituy yrowickiej przedoono metropolicie

i ministerstwu owiaty. Minister kaza je metropolicie zbada,

a ten, jak donosi Tostoj, uzna zakon niewinnym i skaza du-

chowiestwo wieckie na milczenie J
). W rzeczy samej sprawa

tyczca si majtków, do których kler wiecki roci pretensy,

nie bya atw do rozstrzygnicia. Tak kler wiecki, jak zakon

mogli mie wane powody do mniemania, e kady z nich ze

swego stanowiska mia suszno za sob: rozstrzygn t zawi
kwesty mogy tylko sdy, a i te moe nie w kadym razie byy
zdolne wyrok wyda sprawiedliwy, jeeli jedna i druga strona

spór z sob wiodca, nie zdoay dosta wszystkich dokumentów
potrzebnych.

Dla Unii z tych sporów, od kilkunastu lat nieustajcych,

nie wyniko naturalnie nic dobrego. W jednoci, w zespoleniu

braterskiem wszystkich ywioów, cerkiew unick skadajcych
i w zjednoczonym oporze wszystkich przeciw wspólnemu wro

gowi, t. j. dyzunii, która nie przestaa na chwil czeka na upa

dek Unii, tego poowicznego Kocioa, jak j prawosawni pisa

rze nazywaj, by jej jedyny ratunek. Kade rozdwojenie, jesz

cze takich ywioów, jak kler wiecki i zakonny, musiao jej

zgotowa zgub i potrzeba tjdko byo jakiegobd zewntrzne-

go nacisku ze strony rzdu, a upadek jej by gotów.

Oczywicie, bez dobrowolnego ustpstwa ze strony Bazylia-

nów przynajmniej w niektórych susznych wymaganiach majt-
kowych, to jedno ta i zgoda osign si nie day. Wyroki, czy

administracyjne, czy sdowe byy chyba zdolne raz jedn, drugi

raz drug stron wicej rozjtrzy. Byo przeto obowizkiem Ba-

zylianów, jako strony duchowo dojrzalszej, niebezpieczestwo

Tostoj, I. c. tom u, str. 363.
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Unii mimo pozornie korzystnego oneje pooenia lepiej od kle-

ru wieckiego rozumiejcej, i niewtpliwie dobra swej cerkwi

szczerze pragncej, zdoby si na jak odpowiedni, a dobro-

woln w feej mierze ofiar i w interesie publicznego dobra zrzec

si pewnej czci swego majtku, odstpujc duchowiestwu wiec-

kiemu niektóre monastery z nalecemi do nich cerkwiami i fun-

duszami, tern bardziej, e nie maa cz ich klasztorów nie li-

czya wicej nad dwóch lub trzech zakonników, a wic nie mia-

a liczby kanonicznie do ycia zakonnego wymaganej i e du-

chowiesto wieckie, a w szczególnoci wieo utworzone z tego
duchowiestwa kapituy katedralne i nieliczne szkoy dla wy-

k<7t;ieenia wieckich ksiy przeznaczone, najbiedniej byy upo-

saone. Duchowiestwo wieckie, liczce wówczas pod berem
rosyjskiem we wszystkich dyecezyach okoo 2000 ksiy para-

fialnych, czynicych posugi duchowne w 1476 cerkwiach *), y-
wio si z 36 diesiatyn ziemi i bardzo skromnego kapitau pie-

nidzy, wynoszcego razem okoo 162,000 rubli srebrem; podczas

gdy Bazylianie, liczcy 700 zakonników we wszystkich trzech

prowincyach zakonnych razem, mieli w ziemskich posiadociach

swoich okoo 20,000 wieniaków glebae adscriptos i kapita wy-

noszcy 700,000 rubli, nie mówic nic o dochodach, jakie im czy-

niy liczne pensyonaty przez nich przy szkoach utrzymywane 2
).

Duchowiestwo wic wieckie zaledwie tyle miao z rodzi-

nami swemi, aby si z dnia na dzie wyywi; o wychowaniu

za dzieci, odp, viedniem stanowi swemu, mao kto z parafialnych

ksiy móg myle.
ii. Bazylianie, jak pod rzdem polskim, tak i teraz dla wy-

ksztacenia modego pokolenia wieckich lewitów bardzo mao,
prawie nic nie czynili. Utrzymywali oni szkoy, lecz albo dla mo-
dziey obywatelskiej, która do wieckich zawodów po ich uko-
czeniu przechodzia, albo dla swoich nowicyuszów, a wychowa-

M W roku 1823 wykaza urzdowy spis ksiy unickich parafialnych: 350

w dyecczyi metropolitalnej, 500 w poockiej, 460 w uckiej, 675 w brzeskiej. —
Cerkwi byo w tyme roku parafialnych: 304 w dyecezyi metropolitalnej, 463

w poockiej, 160 w uckiej, 549 w brzeskiej, (cfr. Tostoj, J. c. tom II, str. 370

w uwadze).

W tych wszystkich datach polegamy na hr. Tostoju, jako tym, który

majc przystp do archiwów pastwowych, a w szczególnoci synodu w., móg,
jak nikt inny z dotychczasowych o tym przedmiocie pisarzy, dokadnych naby
wiadomoci, tir. tom II. str. 355, 376 i 518 (Anneksa 2G).
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nie przyszego duchowiestwa zaniedbywali. Za panowania cesa-

rza Pawa nalega nawet taki Siestrzecewicz na polepszenie do-

tacyi i rozszerzenie dyszcych zaledwie seminaryów unickich i

proponowa w tym celu zniesienie 12 klasztorów bazyliaskich,

zdaniem jego zbytecznych, bo potrzebnej kanonicznie liczby za-

konników nie majcych. Zbawienna myl nie przysza do skut-

ku dla oporu Bazylianów. Dyecezya poocka nie miaa do po-

cztku XIX wieku adnego seminaryum. Dyecezya brzeska mia-

a wprawdzie na pocztku tego wieku dwa seminarya: w a-
wryszowie (obwód nowogrodzki; i w Swierzni (obwód sucki),

a dyecezya ucka a cztery: w ytomierzu, w ucku, skd po-

tem przeniesiono je do Poczajowa, wre Wodzimierzu i w Rado-

mylu, ale raczej z nazwiska, anieli w rzeczywistoci. Dla braku

funduszów trzeba je byo prdko po otwarciu pozamyka,
tylko seminaryum Poczajowskie wloko nieco duej ndzny y-
wot z kilku uczniami, którzy na miecie mieszkali i o swojem

utrzymaniu sami radzili. Arcybiskup poocki utrzymywa zamiast

seminaryum jednego profesora swoim kosztem, który mia
zadanie uczy teologii, t. j. katechizmu, tych co si do stanu du-

chownego zgaszali.

Dopiero po dugich staraniach powiodo si arcybiskupowi

Lisowskiemu uzyska r. 1806 klasztor w. Zofii w Poocku i

umieci w nim seminaryum duchowne, którego rozwojem odtd
arcybiskupi pooccy troskliwie si zajmowali i które te wkrót-

ce pod wzgldem dotacyi, urzdzenia wewntrznego i liczby

uczniów inne przewyszyo. Wreszcie ku kocowi panowania

Aleksandra I stano na tein, e i drugie dyecezye unickie semi-

narya dyecezj^alne otrzyma miay. Dla dyecezyi brzeskiej prze-

znacy rzd fundusz na dwudziestu alumnów. W stosunku do

rozlegoci dyecezyi liczcej 541 cerkwi parafialnych i 542,614

dusz, nie wiele to byo i potrzebom jej rzeczywistym nie odpo-

wiadao, a przecie i ta maa liczba wolnych burs jeszcze nie

bya zajta, bo do seminaryum brzeskiego najwyej czternastu

uczniów uczszczao. Na uposaenie seminaryum dla dyecezyi

uckiej, które miao mie siedzib swoj w Poczajowie, odda
rzd jak fundacy, przeznaczon na liceum krzemienieckie. Po-

niewa przeciw wypacie tej fundacyi na rzecz seminaryum po-

czajowskiego powstay trudnoci, pozostaa dyecezya ucka o 160

cerkwiach parafialnych i 111,597 duszach nadal bez seminaryum.

Dyecezya metropolitalna wileska czyli litewska, obejmujca 304
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parafialnych cerkwi i 284,292 dusz, otrzymaa seminaryum w mie-

cie Wilnie z funduszem aa utrzymanie dwunastu kleryków,

których atoli w rzeczywistoci nie bywao w niem wicej jak

trzech !

).

Prócz tego utworzy rzd w roku 1803 przy uniwersytecie

wileskim tak zwane gówne seminaryum dla modziey aci-
skiej i unickiej, która ukoczywszy nauki w seminaryach dye-

cezalnych przystp do niego znajdowaa i uczszczaa na kurs
uniwersyteckie, by wyksztaciwszy si gruntowniej, moga potem

z poytkiem zaj waniejsze stanowiska w Kociele swoim.

Pomys rzdu sam w sobie by niezy, a dobrze pokierowa-

ny, mógby by niemae korzyci Kocioowi unickiemu przy-

nie. Niestety, myl w gruncie dobra, od razu skrzywion zo-

staa, gdy przyszo do jej wykonania i wykonana, zamiast poyt-

ku, nieobliczone szkody dla Unii za sob pocigna. W urz-
dzeniu gównego seminaryum wzito sobie bowiem za wzór gów-
ne seminarya Józefiskie (austryackie) i wraz z zewntrzn or-

ganizacy ducha ich na kierownictwo jego przeniesiono. Bisku-

pom odjto wszelki wpyw na nie, oddajc zarzd jego podug
ordynacyi wypracowanej przez praata Strojnowskiego, dugolet-

niego rektora uniwersytetu, w rce trzech profesorów wydziau
teologicznego, dwóch kanoników katedralnych wileskich i je-

dnego praata unickiego, wybieranych co rok przez uniwersytet

i kapitu katedraln wilesk; podobnie nie przyznano adne-

go wpywu episkopatowi na wydzia teologiczny wileski. W je-

dnym i drugim instytucie, tak jak i w caym uniwersytecie, za-

panowa te odrazu górujcy wówczas w zachodniej Europie

w sferach kocielnych prd, zwany Józefiskim, nieprzyjazny

jednoci Kocioa, a w szczególnoci duchownemu zwierzchnictwu

papiey 2
).

Zamiast sów wasnych pozwolimy sobie przytoczy o obu

zakadach sd dwóch prawosawnych pisarzy: Antoniego Zubki

i Moroszkina, z których pierwszy by uczniem wydziau teolo-

gicznego wileskiego i wychowacem seminaryum gównego,

*) Annales Ecclesiae ruthenae, str. 873— 87ti. Czytelnik znajdzie tu staty-

styczny wykaz urzdowy, na rozkaz metropolity d. 6 wrzenia r. 1825 wykona-

ny. — Tostoj, 1. e. tom II, str. 377—379.

2
) Theiner, „Neueste Zustiinde i t. d." w Anneksie dok. 107, i ks. Szantyr,

1. c. cz I, str. 218.



38

a drugi, cho w tak bliskich stosunkach do tych zakadów nie

zostawa, czerpa jednak wiadomoci swoje z bardzo powanych
róde, bo z archiwum synodu petersburskiego.

Pierwszy, z unity apostata w r. 1839, a nastpnie arcybiskup

dyzunicki, Antoni Zubko, tak charakteryzuje oba zakady:

„W„gównem seminaryum (wileskiem) uczono katolicyzmu

nie ultramontaskiego i dlatego wielu katolickich ksiy, zwasz-

cza zakonnicy . . . nie lubili go, uwaajc je ledwie nie za in-

stytut masoski, a poniewa uczniowie jego mieli póniej zaj-

mowa wysze stanowiska duchowne, przesyali do niego prze-

oeni seminaryów dyecezalnych, którymi zwykle bywali zakon-

nicy, mniej zdatnych uczniów, aby przynajmniej tym sposobem

wpyw jego paraliowa. Tej zasady trzymano si szczególnie

w dyecezyach (aciskich): mudzkiej, miskiej i mohilowskiej.

A tak, cho acinnicy liczb nad nami w seminaryum gównem
przewaali, nie mieli jednak rzeczywistej przewagi. Unici starali

si bowiem przysya najzdolniejszych uczniów z seminaryum po-

ockiego, z jezuickiej akademii poockiej i z innych semina-

ryów. . . .

Przeoeni seminaryum gównego byli usposobienia antyje-

zuickiego i wolni od fanatyzmu, a w obejciu z uczniami nie

czynili adnej rónicy midzy Rusinami, a acinnikami. Nauki

byy dla wsz}^stkich uczniów wspólne z wyjtkiem obrzdów i

piewu kocielnego. . . .

Nauki teologiczne wykadano na uniwersytecie wileskim

podug zasad austryackich z czasów cesarza Józefa II, kiedy jesz-

cze Austrya nie bya ultramontask.

Klipfel, uywany do teologii dogmatycznej, chocia wadz
papiesk wywodzi ze sów Zbawiciela do Piotra w. o kluczach,

o opoce, o paszeniu trzody, to jednak w przypiskach maemi
czcionkami drukowanych, przytaczajc zdania starych Ojców Ko-

cioa, pokazywa, e ci inaczej nie rozumieli sów Zbawiciela,

jak je rozumie Koció wschodni (dyzunicki) i, co waniejsza, nie

przytacza adnych argumentów ultramontaskich.

Profesor prawa kanonicznego —woch, czowiek wiecki—
uczy, e Izydor, pochlebca papieski, sfaszowa dokumenta (de-

cretales Pseudo Isidori), w pierwszych wiekach Kocioa niezna-

ne, a na których, jako na dokumentach autentycznych opara si

redniowieczna wadza papieska. . . . Takim sposobem dojrzewaa

w nas myl, e wadza, nad caym Kocioem w rku jednego
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czowieka si znajdujca, podlega wiana kontroli soborów po-

wszechnych i wstrzsa si w wyobraeniach naszych fundament *

papizrnu.

Profesor Kapelli, tumaczc nam dekreta soboru trydenc-

kiego, naigrawa si z rzekomego natchnienia Ducha witego,
któremu Ojcowie soboru uchway swoje przypisuj i mawia, e
to natchnienie dawao soborowi raczej zoto papieskie, anieli

Duch w.
Zubko dodaje z widocznem zadowoleniem, e uczony pro-

fesor móg tak swobodnie mówi, poniewa biskupi zaledwie

uboczny wpyw na uniwersytet i seminaryum wywiera zdoali;

a kurator uniwersytetu, ksi Adam Czartoryski, czowiek libe-

ralny, dobiera umylnie takich profesorów, aby przysze poko-

lenie duchowiestwa oswobodzi od ultramontaskiego obskuran-

tyzmu »)".

.

Drugi za powoany przez nas wiadek, pop Moroszkin, tak

si odzywa o wspomnianych dwóch duchownych zakadach wi-

leskich:

„Pomimo ducha i patryotyzmu polskiego, jaki panowa na

wszechnicy wileskiej, seminaryum odznaczao si tern, e po-

midzy modzie jego rozwijay si zasady, nie majce nic

wspólnego z ultramontanizmem i e dostarczyo ono ludzi goto-

wych i rka w rk z rzdem. Z niego wyszli Siemiaszko, u-
yski, Zubko, Houbowicz (sami apostaci) i inni". Rezultat ten

zawdzicza si bardzo profesorom cudzoziemcom, jak np. profe-

sorowi Klipfelowi, który nietylko daleki by od „fanatyzmu,"

ale wprost przeczy prawnoci zwierzchnictwa Ojca w. Modzi

ludzie, którzy wyszli z pod tego kierunku, byli cakiem inaczej

usposobieni, anieli Lisowski i Krassowski. Ostatnim chodzio

tylko o zachowanie in statu quo dawnych form obrzdku grec-

kiego; w tamtych witaa ju w wyranych ksztatach myl po-

wrotu na ono prawosawia" 2
).

Oto jak si mci na cerkwi unickiej niedopenienie obo-

wizku wychowania duchowiestwa wieckiego przez Bazylia-

nów, majcych w rku swoim cae szkolnictwo na Rusi! Zaledwie

rzd rosyjski na proby duchowiestwa wieckiego bierze wy-

M „Cholni9kij greko-unjatskij Miesiacesow" na rok 1860. Warszawa, str.

22—24.

-) „Wiestnik Jewropy," rok 1872, Petersburg, poszyt kwietniowy, str. 610.
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chowanie przyszego kleru w swe rce, otrzymuje zaraz to wy-

chowanie kierunek antikocielny, a wic antiunicki i w dalszej

konsekwencyi antibazyliaski. Gdyby Bazylianie szczerze i za-

wsze byli si zajmowali wychowaniem duchowiestwa parafial-

nego i w ogóle wieckiego, to choby moe nie byli zapobiegli

otworzeniu przez rzd Aleksandra seminaryum gównego,
byliby jednak przeciw zgubnym, rozkadajcym cerkiew unick

ywioom, które z seminaryum gównego wileskiego przez kil-

kanacie lat wychodziy, mogli postawi cae zastpy ksiy
wieckich odwanie i umiejtnie Unii bronicych i którzy, jako

wieccy, przez szersze z ludnoci stosunki atwiej byliby mogli

wpywy tamtych niweczy i na szkodliwo ich na kadym kro-

ku oczy ludnoci otwiera. Zaniedbawszy t wit powinno
z pobudek egoistycznych, zostawili wychowacom gównego se-

minaryum wolne pole. Zwolna zajli bowiem uczniowie uni-

wersytetu wileskiego i wychowacy seminaryum gównego nie-

tylko stale kanonickie krzesa konsystorskie, ale i katedry semi-

naryów dyecezalnych, na tych rozmaitych i wanych stanowi-

skach jad indyferentyzmu religijnego coraz szerzej roznoszc i

szczepic. Na gruncie za indyferentyzmu dojrza atwo plon bo-

gaty dla dyzunii.

Mimo wic caego szacunku, jaki mamy dla zakonu bazy-

liaskiego w Polsce, mimo uznania zasug jego okoo Kocioa
unickiego, tylokrotnie przez nas wypowiedzianego w cigu na-

szej pracy, uwolni ich nie moemy od wszelkiej winy za te

fatalne nastpstwa, jakie wychowanie rzdowe wieckiego du-

chowiestwa unickiego za Aleksandra I za sob pocigno, ani

te odmówi wszelkiej susznoci alowi do nich tej czci wiec-

kiego unickiego duchowiestwa, która bez obudy pragna ogól-

nego dobra cerkwi unickiej, a posdzaa ich, e raczej o swoje

zakonne, anieli o ogólne dobro Kocioa unickiego dbali.

7. Jeden jeszcze niemiy wypadek, zaszy w onie cerkwi

unickiej ku kocowi panowania Aleksandra I, którego przemil-

cze nie moemy, przyczyni si nie mao do powikszenia prze-

paci midzy wieckiem duchowiestwem unickiem, a zakonem Ba-

zylianów, cho tym razem niezawodnie bez wszelkiej winy ostat-

nich. Na stolicy arcybiskupiej poockiej siedzia do mierci Li-

sowskiego polecony przez niego cesarzowi Jan Krassowski, ten

sam któregomy ju poznali w r. 1808 i 1804 jako mandata-

ryusza Lisowskiego w Petersburgu w sprawie przechodzenia Uni-
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tów na Biaej Rusi do obrzdku aciskiego. Otó na tego Kras-

sowskiego przysza w r. KS20 skarga do metropolity Buhaka,

e si obchodzi okrutnie z niszem duchowiestwem, e ucie-

mi] lud wiejski w swych dobrach biskupich i e si oddawa
pijastwu. Wskutek tego oskarenia zjecha metropolita do dye

cezyi, odby rodzaj wizyty i, jak powiada hr. Tostoj, znalaz

wszystko w porzdku z wyjtkiem maych, nic nie znaczcych

uchybie, tak, e Krassowski obronn z tej denuncyacyi wyszed

rk. Prawdopodobnie by on przez dobrych przyjació z Peter-

sburga naprzód uwiadomiony o zamierzonej wizycie metropoli-

ty i na jego przybycie, o ile si dao, przygotowany. Mia bo-

wifiii pod rk na kady zarzut metropolity wiadków, którzy

pod przysig na korzy jego zeznawali. Ukoczywszy wizyt

pastersk i ledztwo, wyrazi mu wic metropolita przy odje-

dzie swe ubolewanie, e przez oszczerstwo na tyle przykroci

niesprawiedliwie by wystawiony. Jednake w gbi duszy nie

wyniós metropolita korzystnego wraenia o czystoci sprawy

oskaronego, bo opuszczajc Poock poleci sekretnie archyman-

drycie bazyliaskiemu, Szuakiewiczowi, by ledzi kroki i po-

stpowanie Krassowskiego, i o kadem jego wykroczeniu do Pe-

tersburga mu doniós. W krótkim czasie uzbiera Szuakiewicz

obfity materya do nowych skarg. Ukoysany bowiem atwem
zwyciztwem nad pierwszymi denuncyantami, puci sobie Kras-

sowski po wyjedzie metropolity wodze i do dawnego trybu y-
cia wróci. Metropolita, majc nowe dowody jego gorszcego y-
cia w rku, zawiesi go r. 1821 w urzdowaniu, wytoczy mu
proces kanoniczny, a adruinistracy archidyecezyi odda tymcza-

sowo archimandrycie Szuakiewiczowi.

Poniewa arcybiskup Krassowski wyszed z ona ducho-

wiestwa wieckiego, podziela wszystkie tego duchowiestwa

niechci do zakonu bazylia^kiego, a metropolita by bazyliani-

nem, bazylianin jego donosicielem i w rzdach tymczasowym
zastpc—wzito std pobudk do nowej wrzawy przeciw zako-

nowi. Zapominajc odrazu o wszystkich wykroczeniach i uom-
nociach arcybiskupa, wystawiono suspens jego jako intryg

bazyliask, majc na celu zdyskredytowanie caego duchowie-
stwa wieckiego, a nastpnie zaprzenie go w dawne zakonu

jarzmo. Kler parafialny stan po stronie arcybiskupa, którego

despotyzm niedawno jeszcze z sarkaniem znosi i nietylko sam

w obronie jego wystpi, ale podmawia lud z dóbr arcybiskupich
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do wiadczenia, e nietylko ucisku od arcybiskupa nie dozna-

wa, ale przeciwnie wielu ask jego dowiadcza. Nawet na-

óg pijastwa arcybiskupa zmniejszy si naraz na rzecz bardzo

niewinn i nie gorszc nikogo.

Lecz sd, zoony oprócz metropolity z biskupów: Hoowni
i Jaworowskiego, z zastpcy biskupa uckiego, kanonika Józefa

Siemiaszki i takiego zastpcy biskupa wileskiego, kanonika

Markiewicza, uzna Krassowskiego wikszoci gosów na mocy

niezbitych dowodów winnym wszystkich zarzutów, jakie mu no-

we oskarenie czynio i od rzdów dyecezyi go oddali.

Kanonicy Siemiaszko i Markiewicz, wychowacy gównego
seminaryum wileskiego, byli przeciwni tak surowemu wyrokowi

i gosowali za mniejsz kar; gdy za wyrok poszed do za-

twierdzenia cesarskiego, agitowano wród duchowiestwa para-

fialnego, aby zanioso prob do cesarza o uaskawienie Kras-

sowskiego. Jako ówczesny minister owiecenia, ksi Grolicyn

waha si do dugo, nim wyrok sdu biskupiego zatwierdzi

Nastpio to dopiero w r. 1823.

Potwierdzenie wyroku przez rzd, przywyky raczej bra
stron duchowiestwa wieckiego anieli zakonnego, powinno

byo przynajmniej nieuprzedzonych przekona o sprawiedliwo-

ci jego i o winie osdzonego. Lecz nienawi ku duchowiestwu

bazyliaskiemu bya nie do pokonania i wyrok na Krassowskie-

go posuy tylko do nowego rozognienia oneje i do zwiksze-

nia rozdziau midzy jednem a drugiem duchowiestwem *).

I w takiem to wewntrznem rozdarciu i rozjtrzeniu du-

chowiestwa wieckiego na zakonne, zastaje cerkiew uaick

panowanie cesarza Mikoaja I.

') Porównaj Tostoja 1. c. tom II, str. 364 do 368, który rzecz po swoje-

mu przedstawia, jednak tak, e nie trudno dojrze prawdy.



ROZDZIA II.

Stan i zgon Unii pod panowaniem cesarza Miko-

aja I (r. 1826 1855) w dyeeezyaeh: wileskiej,

poockiej. brzeskiej i uckiej.

1. lMan zniweczenia Unii poprzedzi rewolucy 30 roku. — 2. Przysposobienie

planu i autor jego ks. Józef Siemaszko.— 3. Streszczenie planu Siemaszki. — 4.

Ukaz dnia 22 kwietnia r. 1828 i ocenienie onego — 5. Zgubne dziaanie Bu-
dowa. Zmiany na najwyszych stopniach hierarchii unickiej. — 6. Przeksztace-

nie szkól teologicznych unickich w duchu dyzunickim i szkó niszych w tyme
duchu. — 7. Osabienie zakonu Bazylianów i zniweczenie ich wpywu. — 8.

Wpyw rzdu na duchowiestwo nisze i lud, celem przygotowania ich do apo-

stazyi. — 9. Zaprowadzenie dyzunickich ksiek liturgicznych w unickich cer-

kwiach, i opór duchowiestwa ludu. — 10. Ustanow ; enie i dziaalno tajnego ko-

mitetu w celu propagowania prawosawia wród Unitów. — 11. Kollegium unic-

kie poddane oberprokurorowi w. synodu. Budow ustpuje, miejsce jego zaj-

muje Protasow, dziaalno tego. — 12. mier ostatniego unickiego metropolity

Józefata Buhaka. Ocenienie jego stanowiska wzgldem zamachów na Uni.

Otwarte odezwy Siemaszki, Luyskicgo i Zubki do odstpstwa. Opór ducho-

wiestwa. — 13. Tajny komitet za rad Siemaszki i Luyskiego postanawia

stanowczo pooy koniec Unii i okrela w jaki sposób ma to nastpi. — 14.

Akt ogólnej apostazyi spenia si r. 1830. — 15. Opór pewnej czci duchowie-

stwa i ludu przeciw odstpstwu, ich mczestwo. Bazylianki Miskie; Parafie:

dudakowicka i dziernowicka. — IG. Postawa Europy zachodniej wobec niwecze-

nia Unii. Olos Stolicy Apostolskiej i list pasterski lwowskiego arcybiskupa

unickiego Lewickiego.

I
1. I akkolwiek nie pocieszajcym by stan wewntrzny cerkwi

unickiej w chwili mierci Aleksandra I, w dyeeezyaeh

o których co dopiero mówilimy i obecnie dalej mówi zamie-
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rzamy, z powodu rozdwojenia midzy duchowiestwem wieckim
a zakonnem i z powód u niskiego stopnia wyksztacenia duchowie-

stwa parafialnego, to przecie z drugiej strony trudno nie uzna,

e za dwóch poprzedzajcych rzdów: Pawa i Aleksandra I,

Koció unicki wyleczy si szczliwie z wielu ran jakie mu
Katarzyna II zadaa i nietylko nie chyli si ku upadkowi, któ-

ry mu przy duszych rzdach Katarzyny grozi, ale przeciw-

nie wzmóg si widocznie i nawet w liczb czonków pomnoy.
Ten niezaprzeczony wzrost Kocioa unickiego za Pawa, a zwa-

cza za Aleksandra I, gniewa zacieklejszych i ju w ostatnich

kilku latach panowania cesarza Aleksandra I mona byo do-

strzedz budzcy si w wyszych urzdowych sferach prd Unii

nieprzyjazny 1

).

Póki atoli Aleksander I siedzia na tronie, nie trzeba

byo obawia si szkodliwych nastpstw nieprzychylnoci, czy nie-

nawici tego lub owego wyszego urzdnika w ministeryum pe-

tersburskiem dla Unii.

Z objciem tronu cesarskiego przez Mikoaja I zmienia si

od razu politycznie korzystne pooenie cerkwi unickiej. Co Ka-

tarzyna II zacza, to jej wnuk od pierwszej chwili objcia rz-
dów postanowi dokoczy. Jak Katarzyna nie taia si z tern,

e pragnie zupenego wytpienia Unii w granicach cesarstwa

swego, tak te Mikoaj I od samego pocztku rzdów swoich nie

robi z tego tajemnicy, e wzi sobie za zadanie zniweczy

resztki Unii na Litwie i na Rusi, czyli, by uy urzdowego wy-

raenia, „zjednoczy z macierzyst prawosawn cerkwi odstp-

ców Unitów".

Trafnie charakteryzuje stosunek Katarzyny i Mikoaja I do

Unii O. Martynow, kiedy pisze: „Pierwszej naley si autorstwo

zamiaru zniszczenia Kocioa grecko - unickiego w prowincyach

zachodnich wieo Polsce odebranych; drugiemu za spenienie

dziea swej babki. Katarzyna uya dla osignicia swego celu

wszystkich rodków; rodki przez Mikoaja uyte byy jeszcze

wicej wysubtelizowane i mdrzej obmylane 2)".

Zdanie, jakoby dopiero rewolucya 1830 r. bya podaa Mi-

koajowi myl wytpienia Unii za rzekomy udzia pewnej czci

*) „Wiestnik Jewropy," r. 1372, miesic kwiecie, str. (318.

2
) Le plan cTabolition de 1'Eglise grecque-Unie, Extra.it des „Etudes reli-

gieuses etc." Paris, Albaiiel 1873.
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Unitów w powstaniu, jest obsolutnie bdne. Udzia Unitów

w powstaniu rzeczonem by bardzo saby i nie nieznaczcy, ogra-

nicza si do niektórych zakonników bazyliaskich klasztoru Po-

czajowskiego i kilku innych klasztorów; nie móg wic adn
miar by powodem przeladowania caego Kocioa. Jeeli tedy

Mikoaj I w jednej urzdov ej nocie swojej do Rzymu na ten udzia

si powoywa i nim kroki swoje surowe wzgldem Unitów,

a w szczególnoci wzgldem Bazylianów tumaczy usiowa, to

tem dowiód tylko, e rzeczywistego, susznego powodu do prze-

ladowania nie majc, musia si ucieka do powodów pozornych.

Wytpienie bowiem Unii, jak zaraz wykaemy, byo dawno przed

powstaniem rzecz uoon i postanowion; powstanie 18i30 r. po-

wstrzymao je chyba na czas jaki, abyT po jego stumieniu z tem

wiksz gwatownoci wybuchn. Powodów do tego trzeba

szuka nietylko w samowadczej naturze Mikoaja I, lecz i w po-

lityce oddawna usankcyowanej, nieznoszcej w Rosyi religii

wyamujcej si z pod ich naczelnego zwierzchnictwa, a d-
cych stale, z maymi wyjtkami, jak wiadomo, do zjednoczenia

wszystkich poddanych, nalecych do najrozmaitszych narodowo-

ci i religij, tak pod wzgldem administracyjnym, jak pod wzgl-

dem jzyka i religii. Od zaoenia wielkiego ksistwa moskiew-

skiego nad Klazm w wieku XII, przyzwyczaili si wadcy uwa-

a siebie za gow najwysz cerkwi ruskiej w dzierawach

swoich i niezalenie od nikogo, wedle wasnego uznania ni rz-

dzi, na podobiestwo instytucyj pastwowych. Nie dziw przeto,

e nie mogli si oswoi z myl wypuszczenia z rki tak pot-
nej wadzy, jak im dawaa zupena zaleno cerkwi prawo-

sawnej od ich woli i e lkali si wzrostu Kocioa katolickie-

go w swem pastwie, opartego na samorzdzie i nie pozwalaj-

cego si do wewntrznych spraw swoich wtrca wadzy wiec-

kiej, aeby z czasem wpyw tego Kocioa nie obudzi w urz-

dowej cerkwi myli otrznicia si z jarzma pastwowego. Tem
bardziej chodzio Mikoajowi I o pozbycie si resztek Unitów na

Litwie i Rusi, e przodkowie ich kiedy, przed dwoma wiekami,

byli w dyzunii i e tworzyli ludno, jeeli nie pochodzeniem, to

jzykiem z reszt ludnoci prawosawnej pastwa jego spokrew-

nion. Nie wgldy religijne zatem, lecz wzgldy czysto politycz-

ne, byy powodem jak Katarzynie tak Mikoajowi do tpienia

Unii na korzy' urzdowego wyznania. Katarzyna wzia si do

zniesienia Unii odrazu, w sposób bezwzgldny po zaborze Litwy

i ruskich prowincyj; Mikoaj I usiowa, o ile podobna, unikn
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zewntrznych gwatów, jak: wizienia, konfiskaty majtku, wy-

gnania i krwi rozlewa a natomiast konsekwentnem i niezomnem
postpowaniem na drodze prawodawstwa i administracyi pod-

ci ywotne warunki bytu Unii, zwolna zewntrznie przez obrz-

dy i wewntrznie, przez wychowanie duchowiestwa w duchu

dyzunickim, Uni do prawosawia zbliy i' wreszcie przez wpyw
osobistoci, hierarchicznie w unickiej cerkwi wysoko postawio-

nych, a z usposobienia rzdowi i zamiarom jego przychylnych,

ostateczny upadek Unii bez zewntrznego sprowadzi rozgosu.

O ile Mikoajowi I udao si lub nie udao unikn gwatów w wy-

konaniu tego zdania, dalsze opowiadanie nasze okae; na tern

miejscu nadmienimy tylko, e do osignicia zamierzonego celu

bez wytchnienia dy, dopóki z tryumfem nie móg wiatu ogo-

si dokonanego poczenia Unitów z prawosawn cerkwi.

W opowiadaniu tej smutnej tragedyi, pójdziemy w lad za

ródami rosyjskiemi i urzdowemi, inne pobocznie tylko uwzgl-

dniajc, abymy przez nikogo nie mogli by posdzeni o stron-

niczo.

Przewodnikiem bdzie nam rozprawa pióra prawosawnego

popa M. J. Moroszkina, po jego mierci ogoszona w najpowa-

niejszem petersburskiem czasopimie rosyjskiem historycznem

„Wiestnik Jewropy", w poszytach z kwietnia, czerwca, lipca, sierpnia

i wrzenia w r. 1872, pod tytuem: „Wozsojedinienije Unii", t. j.

powtórne pojednanie Unii. Ju sam tytu pracy, pomijajc cha-

rakter i stanowisko autora, jako czonka duchowiestwa dyzu-

nickiego, kae nam si domyla rozprawy niebardzo przyjaznej

dla Unii tendency. Ta nieprzyjazna tendencya jest te na-

zbyt widoczna we wszystkich ustpach, gdzie autor z wasnem
rozumowaniem i z wasnemi, osobistemi uwagami wystpuje. Na
szczcie mao nam zaley na osobistych uwagach i zapatrywa-

niach autora; te bez szkody dla przedmiotu opowiadanego z a-

twoci pomin moemy i pominiemy. Nieoceniona warto
„szkicu historycznego" Moroszkina polega na tern, e majc
przystp do tajnego archiwum synodu Petersburskiego i do archi-

wum pastwa, jak nikt przed nim z piszcych o tym przedmio-

cie, podaje on nietylko goe, wiatu znane fakta, tyczce si znie-

sienia Unii na Litwie i w ruskich prowincyach za Mikoaja I, lecz

dokumenta archiwalne bd w caoci, bd urywkowo dosow-

nie przytacza, przez nie wewntrzny zwizek pojedynczych fak-

tów odsania i dowodnie wykazuje, e wszystko, co si za Mi-

.
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koaja w tej mierze dziao, odbywao podug planu naprzód

dobrze i wszechstronnie obmylanego, a nie doranie i wedle ka-

prysu, jak to czsto w takich razach bywa zwyko. Przeciwko

tej publikacyi nie podniós si, o ile nam wiadomo, ani jeden

gos ze strony rosyjskiej, ani te ze strony rzdu; tern samem

/.utwierdzono prawdziwo tego, co ona opowiada. Ze strony za
katolickiej, a w szczególnoci polskiej nikt dotd z pracy Mo-

roszkina nie korzysta, bo prawdopodobnie mao kto o niej wie-

dzia dla nieznajomoci jzyka rosyjskiego. Pierwszym, co zwró

ci na ni uwag, by O. Martynow, zakonnik towarzystwa Je-

zusowego, pracowity i zasuony okoo dziejów Unii pisarz. Ale

O. Martynow poprzesta na wzmiance o niej i na przetumacze-

niu z niej na jzyk francuski „planu wytpienia Unii *)", w stre-

szczenie samej rozprawy Moroszkina nie zapuszczajc si.

To wic co w dalszym cigu opowiadania naszego o t-

pieniu Unii za cesarza Mikoaja I powiemy, bdzie si przewanie

opierao na powadze Moroszkina i tylko tam do innych signie-

my róde, gdzie w pracy jego okae si niezupeno lub nie-

dokadno.
2. Nadmienilimy ju nieco wyej, e przy samym kocu

panowania Aleksandra I mona byo w wyszych sferach rz-

dowych dostrzedz budzcy si prd Unii wrogi, cho za ycia

Aleksandra dla niej nieszkodliwy.

W r. 1824 zaszy bowiem w Petersburgu w ministerstwie

owiecenia i zagranicznych wyzna, do których naturalnie Unia

zaliczon bya, zmiany, które sprawy Kocioa unickiego odday
w rce ludzi najgorzej, jak si póniej pokazao, wzgldem cer-

kwi unickiej i Kocioa katolickiego usposobionych.

Ustpi z ministerstwa owiecenia minister ksi Golicyn,

czowiek lekkomylny wprawdzie, ale bez wyranej dla Unii nie-

nawici. U Moroszkina i Tostoja nie ma on te aski nietylko dla

braku wyszych zdolnoci, ale mianowicie dla swej wzgldem
Unitów i Kocioa aciskiego powolnoci i dlatego, e na stoli-

cach biskupich unickich poosadza ludzi wiernie przy Kociele

stojcych, wychowaców rzymskich lub akademii Jezuickiej po-

ockiej, jak metropolit Buhaka, biskupów: Hoowni, Sieroci-

skiego, Jaworowskiego i Martuszewicza. Jeden i drugi nazywa-

'i Etudes rcli^ieusis, philosophiqiHs. historiques et litteraires, Janvier 1873,

1'ari-. sir. 71.
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j go z tego powodu „czowiekiem niezdecydowanych zasad i

bez energii".

Na miejsce ksicia Golicyna wstpi Sziszkow, starzec ju
wprawdzie, niezdolny take dla podeszego wieku osobicie

wiele energii rozwin, ale do boku dodano mu za porad Ka-

ramzina dwóch modych, zdolnych i pracowitych ludzi: Budo-
wa i Daszkowa, z których pierwszego poznamy w dalszym ci-

gu, jako najczynniejszego wykonawc ukazów przeciw Unitom.

Praw za rk starego Sziszkowa by Kartaszewskij, dyrektor

departamentu „obcych wyzna" 1
). Ten Kartaszewskij lubi wcho-

dzi w rozmowy i dyskusye z czonkami kollegium duchownego

unickiego, zwaszcza z modszymi, z wychowacami „gównego

wileskiego seminaryum", którzy zdawali mu si liberalniej na

Uni zapatrywa od starszych czonków, w lepszych tradycyach

wychowanych. Dysputy te byy czci oficyalne, czci pry-

watne i dotyczyy najywotniejszych kwestyj Unii. Szczególnie

poufnymi i bliskimi byy stosunki Kartaszewskiego z modym
Józefem Siemaszk, zasiadajcym od r. 1812 w kollegium unic-

kiem jako asesor. Siemaszko z rodu by maorusinem, z kijow-

skiej gubernii. Pierwsze nauki odby w gimnazyum niemirow-

skiem, w województwie bracawskiem, i od modoci odznacza

si gorcym duchem patryotycznym ruskim i zamiowaniem do

maoruskiej ludowej poezyi., Tego ducha patryotycznego, specy-

ficznie ruskiego, nie straci, gdy go wysano dla wyszych nauk

teologicznych, wród modziey przewanie polskiej, do gównego

seminaryum wileskiego; owszem zdaje si, e si tu w nim za-

ostrzy pewien antagonizm ruski wzgldem polonizmu, a co naj-

smutniejsza, pod liberalizujcym w duchu Józefiskim kierunkiem

pewnej czci profesorów wileskich, straci w czasie pobytu

swego w Wilnie, wraz z wielu innymi towarzyszami, a póniej-

szymi wspólnikami odstpstwa, ciepo wiary lat modych i przy-

wizanie do cerkwi, na której onie si wychowa. Badawczego

oka Kartaszewskiego nie uszo to niezawodnie i gdy cesarz Mi-

koaj I wstpi po mierci Aleksandra na tron i ukazem, wyda-

nym zaraz w pierwszych tygodniach swych rzdów, t. j. dnia 9

lutego 1826, zabraniajcym sprzedawania unickich ruskich ksi-

ek do naboestwa i w ogóle ksiek treci religijnej na jarmar-

kach, odpustach i przy okazyi wikszych zbiegowisk ludowych,

'-) Moroszkin, 1. c. poszyt kwietniowy str. (318.
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mianowicie na Biaej i Maej Rusi, da pozna dalsze swoje za-

miary wzgldem Unitów i Unii, zwróci on na niego uwag
Budowa, upatrzonego przez cesarza na gównego dziaacza

w sprawach Unii. Odtd nie ustaway poufne i tajne porozumie-

wania si Budowa z Siemaszk, których rezultatem byo, e
Siemaszko owiadczy po niejakim czasie Budowowi, i ma
w gowie plan gotowy zniesienia Unii i zczenia jej z pra-

wosawiem. Czy na danie wyrane Budowa, czy sam z sie-

bie, wypracowa potem Siemaszko ten plan, gboko obmy-

lany i szeroko zaoony i przedoy go Budowowi, ten Szisz-

kowowi, a Sziszkow rozpatrzywszy si w nim i uznawszy jego

donioso, przedstawi go w imieniu kollegium duchownego unic-

kiego w cigu 1827 r. cesarzowi Mikoajowi. Mikoaj I zgodzi si

na zdanie Sziszkowa i ministerstwu swemu poleci plan ten wy-

kona. Poniewa w rzeczy samej by on podstaw wszyst-

kich póniejszych na zgub Unii obliczonych ukazów i rozpo-

rzdze mikoajewskich, wypada nam rozebra go nieco doka-

dniej, nim rozpoczniemy opowiadanie przeladowania, nadmie-

niajc i to jeszcze, e nigdzie w papierach archiwalnych urz-

dowych nie nosi nazwiska swego twórcy, lecz ukrywa si

pod zbiorow firm projektu departamentu unickiego, albo oso-

niony jest nazw „pogldu, zarzdzajcego sprawami obcych

wyzna". Siemaszko nie chcia dziea swego imieniem swojem

nazwa, lecz pragn, by historya uwaaa je za czyn zbiorowy

hierarchii unickiej. Moroszkin dodaje, e tylko uczestnicy i wiad-

kowie poczenia Unii z prawosawiem wiedz, czyj rk plan

zagady by pisany i od nich te on sam o prawdziwym auto-

rze projektu, dotd pilnie ukrywanego przez rzd rosyjski, si

dowiedzia. Moroszkin drukowa go dosownie w poszycie kwiet-

niowym „Wiestnika Jewropy" na rok 1872, od str. 622—643 ]
)-

3. Pod wzgldem treci dzieli si projekt Siemaszki na dwie

gówne czci. Pierwsza, krótsza daje pogld na rodki, przedsi-

brane przez rzd rosyjski w celu zgnbienia Unii od czasów Ka-

tarzyny II, a do wstpienia na tron cesarza Mikoaja 1, druga za-

wiera propozycy co dalej czyni naley, aeby dokona dziea

przez Katarzyn II zacztego. Pierwsz moemy bezpiecznie po-

') Xa polskie przetumaczony jest projekt Siemaszki w mej „Historyi

I "nii
u

. Pozna 1875 r. od str. 258—274. Poniewa jednak ten przekad uczynio-

ny byl z niedo cisego tumaczenia francuskiego, podam go jeszcze raz w do-

datku do tej ksiki pod nr. '.'< w przekadzie podug oryginau rosyjskiego.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 4
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min, poniewa nie zawiera dla nas nic nowego, lecz wypowia
da rzeczy znane z dotychczasowego opowiadania. Nie równie

waniejsz jest dla nas cz druga.
Wspomniawszy o tem, e od r. 1800, czyli od wstpienia

na tron Aleksandra I, ustay konwersye parafij unickich do ko-

cioa prawosawnego, e przeciwnie zdarzay si odtd nie rzad-

ko wypadki odwrotne konwersyi prawosawnych do Unii, poda-

je szczegóowe przyczyny tego zjawiska. Przyczyny te, podane

przez Siemaszk, przytoczymy prawie dosowuie, poniewa po-

znawszy je, tem lepiej zrozumiemy póniejsze rozporzdzenia

cesarskie przeciw Unii. Oto jak je Siemaszko pojmuje:

a) „Pierwsz przyczyn, powiada, jest zale-
no ludu i duchowiestwa ruskiego od acinni-
k ó w . — Do Unitów naley prawie sam lud prosty. Wieniacy
bdc najzupeniej zawisymi od panów lub ich dzierawców,

acinników, s pod rozmaitymi pozorami wystawieni na prze-

ladowanie z powodu przywizania do prawosawia. W podob-

bnej zalenoci znajduje si duchowiestwo grecko - unickie, bie-

dnie uposaone, które tylko wtenczas liczy moe na pomoc

materyaln panów (acinników), gdy w ich widokach dziaa".

b) „Niebezpieczny wpyw ksiy bez miejsca.
— Skutkiem powrotu niektórych parafij i cerkwi grecko - unic-

kich pod zarzd pasterski duchowiestwa prawosawnego, wielka

liczba ksiy unickich zostaa bez miejsca i bez rodków utrzy-

mania. Ci, pozostali w charakterze prywatnym w dawnych pa-

rafiach i zwodz lud".

c) „Zwyczaj przyjty przez panów posugiwa-
nia si w swoich kaplicach i kocioach aci-
skich ksimi unickimi, zbliajcymi si do ob-
rzdku aciskiego. — Podug najwieszych wiadomoci

znajduj si i tacy ksia uniccy, którzy funguj przy kocio-

ach aciskich jako wikaryusze. Nieuniknionem tego nastp-

stwem jest pomieszanie obu obrzdków. W samej dyecezyi uc-

kiej licz takich ksiy 182".

cl) „Powrót parafij prawosawnych do Unii.

—

Od czasu do czasu przechodz cae gminy do Unii, zostawiajc

duchowiestwu grecko - ruskiemu puste cerkwie. W poudnio-

wych powiatach gubernii miskiej dochodzi ich liczba do 44;

to samo powtarza si na Woyniu. Ci odstpcy tworz nowe

parafie ruskie przy kaplicach lub kocioach aciskich i na pró-

;
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no da synod, aby kaplice dworskie w obrbie parafij unic-

kich lub w ich ssiedztwie zniesiono".

e) Odstpstwa Unitów do obrzdku aciskie-
go. — Na Biaej Rusi i Litwie cae parafie przeszy do obrzd-

ku aciskiego, nie mówic o pojedynczych familiach i pojedyn-

czych osobach, których liczba jest znaczna. I cho niektórzy

z nich wrócili zuów do obrzdku greckiego, mimo to na samej

Biaej Rusi naley jaszcze 12,000 dusz dawniej unickich do ob-

rzdku aciskiego, przy 8 kocioach i 28 kaplicach. Zmary ar-

cybiskup Krassowski przypisywa to wpywowi duchowiestwa

aciskiego i szlachty polskiej i niedoztwu wadz miejscowych".

/) „Wspólne wychowanie po szkoach mo-
dziey katolickiej obu obrzdów.—Tak Nowosilcow, jaki

zmary arcybiskup Krassowski uznali za rzecz konieczn od-
czy seminarzystów grecko - unickich od aciskich (w gównem
seminaryum wileskiem)".

g) „Przewaga duchowiestwa aciskiego w o-
nie samego (petersburskiego) kollegium duchow-
nego. — Pomimo rozdziau duchownego kollegium na dwie se-

kcye: acisk i unick, przewaga duchowiestwa aciskiego

daje si czu przy niezliczonych sposobnociach, dziki jego bo-

gactwom i stosunkom towarzyskim. I tak, aeby da przykad:

Gdy w latach 1807 i 1810 przechodzenie z jednego obrzdku

do drugiego zostao wzbronione ukazami, sekcya unicka zaka-

zaa Bazylianom przyjmowa do nowicyatu acinników, ale na

sesyi wspólnej obu sekcyj *), zwyciyli acinniey i upowaniono

Bazylianów na nowo acinnikami wypenia szczerby w szere-

gach swoich. W ogóle ilekro bdzie chodzio o postanowienie

rodków majcych wstrzyma szkodliwy wpyw duchowiestwa

aciskiego, albo o zblienie Unii do religii panujcej, czonko-

wie unickiego kollegium bd mieli rce zwizane, dopóki oba

kollegia cakiem nie bd rozczone".

h) „Obrzdek. — Imperatorowa Katarzyna II nie sta-

wia adnych, co do obrzdku; prawide niezawodnie dlatego, e
postanowia zupenie wytpi Uni. Z tego powodu nie dawaa
dugo pasterza dyecezyi biaoruskiej (po ustpieniu Smogorzew-

skiego). Póniej postawia na czele dyecezyi arcybiskupa Li-

i) <jbie sekcye miay obowizek tylekro wspólne sesye odbywa, ilekro

trzeba byo zaatwia wspólne obu Kocioów sprawy.
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sowskiego. Praat ten odniós si w r. 1785 do papiea, proszc

go o zniesienie zmian przez synod Zamojski w r. 1720 do obrz-

dku Kocioa ruskiego wprowadzonych; nastpnie, za zgod pa-

piea, uoy Euchologium (suebnik) i posa je do rewizyi do

Rzymu, wraz z tekstem sowiaskim i z tumaczeniem aciskiem
liturgii w. Jana Chryzostoma. Dalej sprawa suebnika nie po-

stpia; ale z korespondencyi z kardynaami o tym przedmiocie

przez Lisowskiego prowadzonej pokazuje si, e przed synodem

Zamojskim greko - unici nie mieli zwyczaju kommemorowa pa-

piea we Mszy w., niemniej pokazuje si to z Euchologium dla

kocioów wschód kich przez Benedykta XIV wydanego w Rzy-

mie i dlatego te Lisowski opuci imi papiea w swojem Eu-

chologium. Korespondencya Lisowskiego dowodzi nadto, e przez

dugi czas katolicy ruscy odmawiali Credo bez dodatku filioue

i e kurya rzymska domagaa si od Lisowskiego przyjcia te-

go dodatku, jako uwiconego zwyczajem i wiadczcego o je-

dnoci Kocioa ruskiego z rzymskim *).

Jeeli ju przed 40 laty Lisowski znajdowa, e ducho-

wiestwo ruskie czynio w obrzdku liturgicznym swego Kocio-

a wci nowe odmiany, e nawet samowolnie uroczystoci da-

wniej nieznane wprowadzao i jeeli wskutek tego uznawa ko-

nieczno przywrócenia dawnego ksztatu obrzdku ruskiego; to

dzi, gdy duchowiestwo unickie tak otwarcie skania si do a-
cinizmu, potrzeba jest tern wiksze oprze naboestwo na trwa-

ych, niezmiennych podstawach".

Siemaszko w wyranym jest bdzie. Kominemoracya papiea we mszy w.
bya zawsze uwaana na Wschodzie i na Zachodzie za znak jednoci z Kocio-

em rzymskim. W bulli „Ex quo primum", wydanej z powodu nowej edycyi

„Euchologium," dowodzi Benedykt XIV niezbitemi wiadectwami, e zwyczaj ten

siga najdawniejszych czasów, i e Stolica Apostolska od wszystkich z ni zje-

dnoczonych Kocioów zawsze tej kommemoracyi wymagaa. Co do Kocioa ru-

skiego w szczególnoci, moe wprawdzie synod Zamojski suy za dowód, e
u Rusinów przed synodem nieraz t komemoracy zaniedbywano, ale naduycie

nie obala obowizku i ten obowizek synod przypomina wszystkim kapanom
w sposób bardzo dobitny, Inna rzecz z dodatkiem filioue. AYspomniany papie

Benedykt XIV w bulli „Etsi pastoralis" (r. 1742) powiada, e Koció wschodni

jest tylko wtenczas obowizany do niego, gdy zaniedbanie go wywouje zgorsze-

nie lub niebezpieczestwo dyzunii i herezyi. Takie zgorszenie i niebezpieczestwo

istniao w Kociele unickim, dlatego synod Zamojski surowo nakaza odmawia
iilioque w liturgii (por. Laemmer, Animadversiones in Decreta Concilii Ruthen.

Zanios. § 12, 13, 14).
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Tym wyliczonym przez Siemaszki przeszkodom postpu

prawosawia w obrbie cerkwi unickiej ruskiej odpowiadaj rod-

ki, jakich uy doradza, aeby cel zamierzony co prdzej osig-

n. rodki te, powiada, s najzupeniej zgodne z intencyami

Waszej Cesarskiej Moci, wypowiedzianemi w ukazie z dnia

padziernika r. 1827. e tak w rzeczy samej byo, dalsze rz-

dy Mikoaja I a nadto tego dowiody, bo wszystkie póniejsze

ukazy, Unii dotyczce, byy jak gdyby ywcem z projektu Siema-

szki przekopiowane. Radzi tedy cesarzowi:

a) „Przeksztaci kollegium grecko- unickie
t. j. odczy zupenie sekcy grecko-unick od sekcyi rzymsko-

katolickiej, nazwa j grecko-unickiem kollegium, wyznaczy jej

oddzielny lokal na miejsce posiedze i da jej osobnego proku-

rora. Dla podniesienia znaczenia tego kollegium naleaoby uzu-

peni jego skad osobisty na równi z kollegium rzymsko-kato-

lickim, tak, iby naleeli do: metropolita, jeden biskup, jeden

aichimandryta i czterech asesorów. Zadaniem jego powinno by
czuwanie troskliwe nad tem, aby do naboestwa nie wprowadza-

no adnego nowego obrzdu, aby owszem dawnych obrzdów

przez lud powaanych cile przestrzegano. adne euchologium

(suebnik), aden rytua (trebnik), adna ksika do naboe-
stwa (modlitewnik) i w ogóle adna ksika liturgiczna nie po-

winna by drukowana bez poprzedniej rzeczonego kollegium cen-

zury. Powtóre winno to kollegium czuwa nad tom, aby forma

rzdu cerkwi unickiej i jej karno wewntrzna byy w zgodzie

z obrzdkiem greckim i wolne od wszelkiej przymieszki obcych

instytucyj".

b) „Da lepsz organizacy zewntrzn dye-

cezyom. Duej jak przez jeden dziesitek lat miaa Litwa

tylko jedn dyecezy. Akwizycya obwodu biaostockiego, gdzie

cerkwie nie byy liczne, spowodowaa podzia tej dyecezyi na

dwie i utworzenie czwartej dyecezyi wileskiej pod tytuem dye-

cezyi metropolitalnej, tytuem czczym, poniewa w dyecezyi wi-

leskiej niema ani katedry, ani dosy kocioów. Std kollegium

nie wie, gdzie umieci katedr tej archidyecezyi, a co do se-

minaryum, któreby powinno by pod dozorem miejscowego bi-

skupa, osadza je na kracu dyecezyi niedaleko Poocka, gdzie

ju istnieje doskonale zorganizowane seminaryum. Arcybiskup

nie moe te wywiera bezporedniego wpywu na swoj metro-

politaln dyecezy, poniewa zarzd jej jest powierzony sufra-
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ganowi jego, biskupowi Hoowni, majcemu prawa dyecezalnego

biskupa. Tene za biskup nie odpowiedzia swej misyi i z po-

midzy wszystkich praatów unickich uwaany jest za najmniej

pewnego. Wskutek zej administracyi dyecezya jest w rozprz-

eniu, a majtek katedralny w nieadzie.

Z drugiej strony dyecezya ucka rozciga si:
r/

) na podolsk guberni, gdzie ju nie ma ani je-

dnego kocioa unickiego i tylko pozosta jeden klasztor bazy-

liaski w Barze, który zreszt nie duej ma istnie, a szkoa

utrzymywana przez zakonników zastpion bdzie przez inn:

?>} na kijowsk guberni, majc tylko sze paraf]

j

unickich i trzy klasztory bazyliaskie, przeznaozone równie na

zamknicie;

T) na woysk guberni, w której z pomidzy 1

1

powiatów zaledwo trzy posiadaj wiksz liczb cerkwi unic-

kich: powiat kowelski, przylegajcy do Litwy, jedyny posiada-

jcy znaczn liczb cerkwi unickich, powiat dubieski, gdzie jest

28 cerkwi i powiat owrucl-i, take z Litw ssiadujcy, gdzie 16

cerkwi. Reszta powiatów razem ma ich bardzo mao, podczas

kiedy w kadym powiecie gubernii woyskiej prawosawnych

cerkwi jest 100 do 150.

Istnienie administracyi dyecezalnej w takiej zupenoci, ia-

k znajdujemy w ucku, gdzie jest biskup dyecez:il:iy, biskup-

sufragan, kapitua, konsystorz musiao si przyczyni i przy-

czynio si rzeczywicie do rozszerzenia Unii w azech rzeczo-

nych guberniach. Nigdzie te duchowiestwo unickie nie zblia

si tyle do acinników co tam, nigdzie liczba ksiy unickich

nie jest w takiej dysproporcyi do cerkwi przy Unii pozostaj-

cych. W tej rozlegej dyecezyi, powiedzielimy to ju. znajduje si

nie mniej jak 182 ksiy unickich przy kocioach i kaplicach

aciskich po dworach szlachty polskiej. W takiem pooeniu

rzeczy nic innego nie pozostaje, jak znie dyecezy -wilesk i

uck i cerkwie ich rozdzieli midzy dwie pozostae dyecezy:

p o o c k czyli biaorusk i brzesk czyli litewsk.

Ta redukcya dyecezyj przedstawia jeszcze inne korzyci.

Rzecz bdzie daleko atwiejsz znale osobistoci, pod kadym
wzgldem pewne, dla dwóch stolic biskupich i dla dwóch kon-

systorzy, anieli dla czterech. Wystarczy urzdzi jedno semi-

naryum duchowne dla Litwy w miejsce trzech, któreby wyma-

gay wikszej liczby profesorów, anieliby ich odrazu mie mo-
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na, zwaszcza takich, coby dawali dostateczne gwaraneye co do

swych zasad. Wreszcie, wzronie przez to ogólny fundusz ducho-

wny i bdzie si tym sposobem atwiej mogo osign ów po-

yteczny i potrzebny cel, dla którego ten fundusz utworzony

zosta.

Po zniesieniu dyecezyi uckiej mona biskupa sufragana

tej dyecezyi, ksidza Sierociskiego, powoa do duchownego

unickiego kollegium. Dzisiaj pobiera on 1,000 rb. rocznej pensyi

pyncych z dochodów klasztoru ydyczyskiego. Jeeli si oka-

e gorliwym w subie, bdzie mona powikszy jego pensy
o jedn cz sumy pobieranej etatowo w iloci 6,000 rb. przez

biskupa uckiego, podczas gdy si reszt podzieli midzy czte-

rech asesorów, majcych mu si przyda."

c) „Zwróci baczniejsz uwag na naczelne
wadze dyecezalne. Nawikszej trzeba przestrzega ogl-

dnoci w wyborze osób, które maj stan na czele obu dyece-

cyj, w ten sposób powikszonych. Fakta i wiadomoci prywat-

ne wiadcz, e biskup poocki Martuszewicz zaprzedany jest

Rzymianom. Trzeba wic bdzie da mu na sufragana czowie-

ka pewnego, któryby zarazem by prezydentem konsystorza.

Dyecezya brzeska jest rzdzona w nieobecnoci me-

tropolity Buhaka przez praata Tupalskiego, prezydenta konsy-

storza. Duchowiestwo pragnie, aby on zachowa prezydency

a do mierci, a metropolita prosi dla niego o krzy wT
. Anny

drugiej klasy. Dobrze byoby wezwa go do Petersburga, wta-

jemniczy go w zamiary rzdu i skorzysta z jego wiata
w sprawie seminaryum, majcego si zaoy w yrowicach.

Ze wzgldu na wano stanowiska zajmowanego przez Tupal-

skiego, wypadaoby take da mu jak dystynkcy, odpowie-

dni jego godnoci np. „prawo noszenia mitry".

d) „Przeksztaci duchowiestwo katedral-
ne, konsystorze i szkoy duchowne. W miejsce kapi-

tu katedraluych, zaprowadzonych w niektórych dyecezyach

unickich na wzór Kocioa aciskiego z godnociami praatów

i kanoników, byoby stosowniej przywróci duchowiestwo ka-

tedralne (bez owych godnoci) i insygnia zapoyczone u acin-

ników 1
) zastpi pektoraami, bdcemi w uywaniu u prawo-

M Siemaszko ma na myli dekoracy przyznana duchowiestwu ruskiemu

pr/.ez papiea Piusa VI (r. 1784) na wniosek metropolity Smogorzewskiego, po-
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stawnych. By za te odznaki nie byy pozbawione realnego in-

teresu i by rozbudzi gorliwo duchowiestwa unickiego w spra-

wie obrzdku sowiaskiego, byoby dobrze wyznaczy nosz-

cym odznaki dodatku do pensy i od 50 do 100 rubli rocznie.

Konsystorze grecko - unickie poddane temu samemu
regulaminowi co aciskie s poprostu sdami duchownymi bez

udziau w administracyi dyecezalnej. Grdy za biskupi, których

wiksza cz wysza z zakonu bazyliaskiego, nie okazuj a-
dnej gorliwoci w sprawie obrzdku sowiaskiego, a konsysto-

rze zoone z samego duchowiestwa wieckiego wicej w tej

mieize obiecuj, wypada im przyzna niektóre przywileje, jakich

aciskie konsystorze nie posiadaj. I tak niech konsystorze unic-

kie mog odnosi si do kolegium duchownego i do dyrektora

spraw religii zagranicznych, ilekroby ich proby w interesach

duchowiestwa wieckiego podawane do biskupów byy bezsku-

teczne. Niech si mog odnosi wprost do powyszych wadz,

ilekro bdzie chodzio o przywrócenie dawnej czystoci obrzd-

ku, zgodnie z ukazem r. 1827 i niech maj prawo wysya co

rok jednego z archi presby terów katedralnych, obeznanego naj-

lepiej z obrzdami sowiaskimi na wizyt pewnego okrgu d3'e-

cezyi, dla przekonania si o stanie obrzdku.

Dwa seminarya duchowne: poockie i yrowickie

(wieo zaoone) winny otrzyma fundusze na utrzymanie stu

seminarzystów i dwudziestu uczniów niszej szkoy. Co do resz-

ty szkó niszych ustanowi je kollegium tam, gdzie to uzna za

stosowne.

Poniewa modzi klerycy winni nadto we wszystkich dye-

cezyach odbiera nauk odpowiedniejsz duchowi swego stanu

bez zetknicia si z uczniami aciskimi, jak to dotd bywao,

party przez króla Stanisawa Augusta. Skadaa si ona z acucha i krzya

zotego. Krzy by omiokanciasty, emaliowany niebiesko i wyobraa z jednej

strony koció rzymski, z drugiej figuiy . Apostoów Piotra i Pawa, nad wy-

obraeniem kocioa wznosiy si herby Rzeczypospolitej. Sam metropolita by
upowaniony rozdawa te dckoracy wieckim ksiom tak swej, jak innych

unickich dyecezyj, a do wypenienia liczby 30. Do niej przywia.zany by przy-

wilej „altaris privilegiati" na dwa dni w kadym tygodniu, odpust zupeny

w uroczysto . Apostoów Piotra i Pawa, w oktaw tej uroczystoci i w go-

dzin mierci i zarazem obowia.zek gorliwego suenia sprawie Unii. Ostatni

zwaszcza szczegó tumaczy, dlaczego Siemaszko nalega na zniesienie „insygniów

zapoyczonych u I.acinników."
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nietylko nie bodzie ich si nadal posyao do aciskiego semi-

narvum w Wilnie, lecz odwoa si do dyecezyj tych, którzy si

tam ju znajduj;i. W to miejsce Mtworzy si kurs teologiczne i

literatury kocielnej w Poocku i da si temu seminaryum tytu

akademii duchownej. Dla uoenia planu nauk w tej no-

wej akademii i w seminaryum yrowickiem trzeba sprowadzi

profesora akademii wileskiej, praata Borowskiego, poleconego

przez metropolit i przez Nowosileowa".

c) rZapobiedz konwersyom do katolicyzmu
rzymskiego. Bardzo na tern zaley, aby przeszkodzi kon-

wersjom z prawosawia do Unii i z Unii do obrzdku aciskie-

go i aby obok tego popiera powrót na ono prawosawia lud-

noci, bd podstpem, bd gwatem do Unii przecignionej.

W tym celu trzeba zakaza budowania kaplic po dworach szla-

checkich z wyjtkiem, gdyby szlachcic chcia mie kaplic

w domu dla wygody wasnej rodziny. Tym wszystkim, którzy

albo sami, albo których przodkowie porzucili Uni i przyjli

obrzdek aciski, trzeba pozwoli powróci do swego obrzdku

bez przeszkody ze strony duchowiestwa unickiego. Nie pozwo-

li zakonnikom aciskim obsugiwa parafij, których ludno
jest pochodzenia ruskiego, a gdzie tacy s, w cigu biecego
roku ich usun i miejsca ich wieckiemu aciskiemu ducho-

wiestwu powierzy, w razie za nieotrzymania wieckich aci-

skich ksiy winni gubernatorowie postara si o parochów ru-

skich unickich.

Jest to jedyny sposób nadania duchowiestwu wieckiemu

kieruDku zgodniejszego z zamiarami rzdu".

/i „cieni i ograniczy duchowiestwo za-

konne unickie. Co do duchowiestwa zakonnego, które

o wiele wicej anieli duchowiestwo wieckie oddalio si od

obrzdku sowiaskiego, uwaam, powiada, za konieczne:

'/•) Podda zakon w. Bazylego wadzy dyecezalnych bisku-

pów i ich konsystorzy, jak si to praktykuje w kociele panu-

jcym i jak si u Unitów praktykowao po anneksyi Biaej

Rusi za Imperatorowej Katarzyny II i cesarza Pawa. Poniewa

jednak Bazylianie a dotd prawie niezalenymi byli od epi-

skopatu, trudno bdzie odrazu obali ich rzdy zakonne i lepiej

im zostawi na jaki czas prowineyaów, zobowizujc tych

ostatnich do rezydencyi tam, gdzie s konsystorze i w ten spo-

sób pod dozór biskupów i konsystorzy ich postawi.
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P) Poniewa liczba acinników, którzy do zakonu bazylia-

skiego wstpili, jest do znaczn, wic trzeba przy zmniejsza-

niu klasztorów bazyliaskich tych czonków gównie mie na

oku i wezwa ich do opuszczenia zakonu i powrotu do aci-
skiego obrzdu. Dyrekcya religijnych spraw wie, e ten rodek
nie jest nowym, e ju by zastosowany w epoce, kiedy klasz-

tory bazyliaskie postawiono pod jurysdykcy biskupi. Gdyby
aden klasztor aciski nie chcia niektórych z pomidzy nich

przyj, trzeba ich koniecznie od Bazylianów pochodzenia ru-

skiego zupenie oddzieli.

T) Kollegium duchowne winno obmyli rodek nadania Ba-

zylianom i ich wychowaniu kierunku odpowiedniejszego intere-

som pastwa i Kocioa i— radzi — aby przy piciu jeszcze utrzy-

mujcych szkoy gimnazyalne klasztorach bazyliaskich zmienio-

no te szkoy na czysto duchowne, aby liczb klasztorów bazy-

liaskich z 83 na 23 zredukowa, kilkanacie innych tymczaso-

wo tylko cierpie, a z funduszów im zabranych ogólny fundusz

cerkiewny na wspieranie duchowiestwa parafialnego, przyozdo-

bienie cerkwi i wydawnictwo ksiek religijnych utworzy".

Trudno zaprzeczy e plan by w swoim rodzaju mdrze ob-

mylanym. Chcc go w kilku sowach scharakteryzowa, nie

mona tego pewno trafniej wypowiedzie, jak, e systematycz-

nie dy do powolnego starcia charakteru katolickiej i unickiej

cerkwi i nieznacznego przybrania jej w barw prawosawn, aby

tak sama niepostrzeenie w onie prawosawia znika.

Wszystkie propozycye, dotyczce wyszych stopni hierar-

chicznych duchowiestwa zakonnego, wieckiego, szkó, obrz-

dów, ten jeden cel najwidoczniej maj na oku.

Najsilniejsz zapor w dopiciu powyszych celów stano-

wili dotd biskupi, brani prawie wycznie z zakonu bazylia-

skiego i zakon bazyliaski nauk, gorliwoci pastersk, pobo-

noci i gorcem przywizaniem do Stolicy Apostolskiej si od-

znaczajcy; wic trzeba biskupów podda w wiksz zaleno
od kollegium duchownego unickiego w Petersburgu, trzeba to kol-

legium odsun od wszelkiego wpywu acinników, oddzieli je

najzupeniej od kollegium aciskiego i davszy mu najwysz
w Kociele unickim wadz, przez nie Uni rozbija, nastpnie

liczb biskupów zmniejszy i tylko takie osobistoci na stolice

biskupie powoywa, które cakiem rzdowi i jego tendencyom

s oddane; trzeba nadto zakonników bazyliaskich, najzacitszych
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prawosawia wrogów, od waniejszych stanowisk usuwa, w ogó-

le wpyw zakonu zama, samodzielno mu odj, w zawiso
od biskupów i konsystorzy go odda, klasztory jego zmniejszy,

majtki skonfiskowa, najinteligentniejszych czonków go po-

zbawi, nawet szkoy mu odj. Dalej, by sobie duchowiestwo
wieckie parafialne dotychczas ponione, do wyszych godnoci

rzadko przypuszczane, pozyska, trzeba tylko z jego ona po-

woywa czonków duchowiestwa katedralnego i czonków kon-

systorzy i nie szczdzi dla niego ni godnoci ni pienidzy. Trze-

ba, by w przyszem pokoleniu duchowiestwa mie ju cakiem

powolne narzdzia, szkoy tylko przychylnym dla widoków rz-

dowych nauczycielom powierza i odda pod zarzd naczelny

dyzunickich komisyj. Wreszcie, poniewa znane jest przywiza-

nie ludu prostego do starych obrzdów religijnych, trzeba wszyst-

kie zmiany w cerkwi na mod prawosawn wprowadza pod

pozorem przywracania obrzdom pierwotnej, a przez wpyw a-
cinników zeszpeconej czystoci obrzdku wschodniego.

Oto plan i tendencya kampanii obmylanej przez Siemasz-

k, a przeprowadzonej z maemi odmianami przez cesarza Miko-

aja I w przecigu lat 12 od 1827— 1839 r.

-A. Przystpmy teraz do opowiedzenia porzdkiem histo-

rycznym wszystkich ciosów przez Mikoaja I przeciw Unii wymie-

rzonych, a do jej zupenego na Litwie i w ruskich prowincyach

wytpienia.

Wprowadzenie w ycie uwag i propozycyj Siemaszki za-

czo si ju w roku 1827. W skutek prywatnego porozumienia

si Kartaszewskiego, Budowa i Sziszkowa z jednej, a Siemasz-

ki z drugiej strony, wyszed w roku wspomnianym ukaz wzbra-

niajcy przyjmowania do zakonu Bazylianów osób innego ob-

rzdku. Cel tego ukazu zrozumiay nam z tego comy wyej

powiedzieli, motywuje si tern, e Bazylianie, przyjmujc acin-

ników do swego zakonu, nie znajcych dobrze jzyka sowia-

skiego kazili koniecznem tej nieznajomoci nastpstwem obrzdy

ruskie, e nie zajmowali si wychowaniem wieckiego duchowie-

stwa, a modzie wieck unick do obrzdku aciskiego pro-

wadzili l
).

Moroszkin nazywa rzeczony ukaz „miaym i udatnym

wstpem" do ukazu nastpnego, wydanego dnia 22 kwietnia r.

) Ukaz z dnia !) padziernika r. 1827, Zbór. zak. nr. 1419.
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1828, który zdaniem jego i nie bez susznoci zawiera w sobie

zupeny system „oprawosawienia u Unii, który by podstaw i

jdrem wszystkich nastpnych kroków rzdu w sprawie unickiej,

z którego jak ze róda wypyny wszystkie póniejsze ukazy i

rodki, przedsibrane przez rzd odnonie do Unitów. W treci

swej reasumuje on bowiem wszystkie zasady i gówne myli pro-

jektu Siemaszki, nadajc im form obowizujcego prawa. Nazwa-
by go mona ustaw organiczn Kocioa unickiego na przy-

szo }
).

Mimo, e ukaz z dnia 22 kwietnia r. 182S do gbi wstrz-

sa Kocioem unickim, mimo e nadwyra jego hierarchi,

obezwadnia zakon bazyliaski, ma on pozory troskliwoci o po-

mylno i dobro Unii. Zaczyna si bowiem od sów: „Pragnc

nada naczelnemu zwierzchnictwu spraw kocielnych unickiego

Kocioa tak organizacy, któraby zupenie odpowiadaa jego

potrzebom i prawdziwemu poytkowi naszych poddanych reli-

gi unick wyznajcych i któraby s zgadzaa z pierwotnym

ustrojem tego Kocioa i pragnc da dowód naszej przychylno-

ci tak duchowiestwu unickiemu w ogóle, jak jego zacnemu

metropolicie Józefatowi Buhakowi w szczególnoci, postanawia-

my co nastpuje, i t. d.
u

Przyswajajc sobie projekt Siemaszki, ustanawia ukaz dla

spraw Kocioa grecko unickiego w Rosyi osobne kollegium grecko-

unickie, pod prezydency metropolity unickiego, oddzielone od

kollegium aciskiego, majce rzdzi Kocioem unickim, jako

najwysza instancya, a skadajce si z jednego biskupa i jedne-

go archimandryty, mianowanych przez cesarza i czterech archi-

presbyterów (protojerejów), wybieranych przez konsystorze unic-

kie i odnonych biskupów dyecezalnych.

Grrecko-unickiemu kollegium poleca cile baczy na to, aby

do naboestwa, do obrzdów, do instytucyj kocielnych i do

karnoci cerkiewnej nie wprowadzono jakichkolwiek zwyczajów

Kocioowi ruskiemu obcych, niezgodnych z warunkami, na któ-

rych si Unia Kocioa ruskiego z Rzymem r. 1595 w Brzeciu

dokonaa.

Zarzd cerkwi grecko-unickich, pod naczelnym sterem kol-

legium, powierza w miejsce dotychczasowych czterech, dwom
zwierzchnikom dyecezalnym: biaoruskiemu arcybiskupowi z re-

») „Wiestnik Jewropy*, poszyt czerwcowy w 1872, str. 5 0.
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zydency w Poocku i litewskiemu biskupowi z rezydency
w klasztorze yrowickim, w powiecie Sonimskim gubernii gro-

dzieskiej.

Wskutek tej zmiany wciela do eparchii biaoruskiej, czyli

poockiej, prócz obwodów które do niej naleay, powiaty: dzi-

nieski, borysohlebski, ihumeski, bobrujski, rzeczycki, mozyr-

ski, nalece do gubernii miskiej; powiaty: owrucki (na Woy-
niu), radomyski; (na Ukrainie) i zelburski w (Kurlandyi) maj-
cy sze cerkwi unickich.

Eparchy litewsk tworzy z gubernii grodzieskiej i wi-

leskiej, z obwodu biaostockiego i z unickich cerkwi pónoc-

nych powiatów gubernii woyskiej.

Przy kadym katedralnym kociele ustanawia konsystorz,

seminaryum duchowne, nisz szko duchown, a w Poocku
prócz tego akademi grecko - unick, wt których modzie du-

chowna bezpatne bdzie miaa utrzymanie. Na duchowiestwo
katedralne, skada si majce z szeciu starszych i dwunastu

modszych protojerejów, wkada obowizek nietylko odprawiania

naboestwa katedralnego, lecz nadto naleenia do konsystorzów

i sprawowania urzdów nauczycielskich w seminaryach i ni-

szych szkoach duchownych. W poczet tego duchowiestwa ka-

e powoywa ksiy z poród wieckiego duchowiestwa, zna-

nych z przywizania do rzdft i zasuonych okoo cerkwi.

Istniejce dotd konsystorze w ucku i Wilnie znosi i ka-

e je kollegium grecko - unickiemu wcieli do konsystorza po-

ockiego i litewskiego.

Wszystkie klasztory bazyliaskie znajdujce si w obu

eparchiach poddaje pod jurysdykcy dyecezalnych biskupów i

ich konsystorzy. Prowincyaowie ich nie bd odtd mogli ani

wizytowa, ani adnego waniejszego aktu wadzy nad nimi wy-

konywa, bez poprzedniego zniesienia si z wadz dyecezaln.

Nawet nominacye lub przesiedlenia hegumenów pojedynczych

klasztorów nalee bd do kollegium grecko - unickiego.

Reszta przepisów ukazu odnosi si do materyalnego utrzy-

mania unickiego kollegium, biskupów, konsystorzy, seminaryów

i duchowiestwa katedralnego" 1
).

') „Wiestnik Jewropy" podzyt czerwcowy r. 1*72. sir. 590 — 593; Sobr.

zak. 1828, nr. I!l77. Ma take Theiner w Anneksach tlo „Neuste Zustande"
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Ukaz ten nie potrzebuje z naszej strony adnego komen-

tarza; w czci sdzi si sam, w czci objania go wyej przez

nas podany projekt Siemaszki, którego on, jakemy ju powie-

dzieli, jest jakoby kopi. Jeden tylko punkt potrzebuje kilku

sów wyjanienia, t. j. zalecenie dane unickiemu kollegium, aby

nie pozwolao na wprowadzanie do naboestwa, do obrzdów,

do karnoci cerkiewnej adnego zwyczaju obcego cerkwi grec-

kiej, niezgodnego z warunkami, pod jakimi Unia dokonana bya
w r. 1595. Ukaz pomija nie bez powodu synod Zamojski z r.

1720 i zmiany w obrzdach i naboestwie przeze wprowadzo-

ne, a da, aby wrócono do obrzdów, jakie byy w uywaniu
na Rusi w chwili Unii brzeskiej. Papie Klemens VIII przy-

puszczajc bowiem Rusinów do jednoci z Kocioem rzymskim,

pozwoli episkopatowi ruskiemu zachowa dawne obrzdy bez

odmiany, byleby, i to zastrzeenie uczyni papie z naciskiem,

nie byy przeciwne wierze katolickiej i nie wykluczay jednoci

z Kocioem rzymskim l

).

Zatem o tyle tylko obowizani byli biskupi ruscy, którzy

do Unii brzeskiej przystpili, obrzdek swój poprawi, o ile pod-

czas odczenia si od jednoci z Kocioem rzymskim, dyzunic-

kie przyjli zwyczaje. Poniewa jednak stara tradycya unicka

w tej mierze przez kilka wieków odczenia najprawdopodobniej

do owego czasu na Rusi si zatara i bodaj komu w czasie Unii

brzeskiej dokadniej znan bya, dlatego poprawa obrzdku, su-

ebników i trebników w myl wzitego przez episkopat unicki

obowizku i w myl yczenia papieskiego zwloka si po Unii

brzeskiej i gdy si synod Zamojski zebra, trzeba byo przyst-

pi do radykalnej naprawy rytuau grecko - unickiego. Zaniedba-

nie zatem reformy obrzdku po Unii brzeskiej wywoao refor-

m synodu Zamojskiego. wiadczy o tem najwyraniej ówcze-

i t. d., na str. 310 ukaz powyszy, ale w bardzo biednym i baamutnym prze-

kadzie francuskim.

*) Bulla „Magnus Dominus" z r. 1595 w par. 10 powiada: „Omnes sa-

cros ritus et caeremonias, uibus Rkutheni Episcopi et Clerus juxta Sanetorum

Patrum Graecorum instituta in divinis officiis, et Sacrosanctae Missae sacrifficio

caeterorumue Sacramentcrum administratione, aliisve sacris functionibus utur-

tnr, dummundo reritati »ct doctrinae fidei catholicae non adversentur, etcommu-

nionem cum Romana Ecclesia non excludant, eisdem Rnthenis Episcopis et

Clero ex Apostolica benignitate permittimus, concedimus et indulgemus" (cfr.

Theiner, 1. o. Anneksa. str. 27.
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sny metropolita Leon Kiszka w licie do papiea Benedykta

XIII, znajdujcym si na wstpie do dekretów synodu, wyda-

nych staraniem Propagandy r. 1724 w Rzymie. Czytamy tam:

„Hoc in oper plurimorum Conciliorum acta, fides et canones

reserantur repellendos abusus, ad conforfmandos mores prae-

sertim ad reparandos collabentes nonnullos ritus , caeremo-

nias, disciplinas, quae sacramentorum mundiciem, altarium decus

ac sacrarum solemnitatum concernunt hierarchiam". Synod

Zamojski, co na innem miejscu szerzej i dokadniej opowie-

dzielimy, oczyci obrzdy unickie z naleciaoci dyzunickich,

a zbliy je do aciskich, wyciskajc na nich wybitny charak-

ter katolicki; oto powód, dla którego rzd rosyjski, pragncy po-

wolnego „oprawosawienia" unickiej cerkwi, nie chcia wiedzie

o synodzie Zamojskim i postanowieniach jego i kae grecko-

unickiemu kollegium przywróci w naboestwie unickim stan,

w którym si obrzdek ruski znajdowa przy schyku w. XVI,

czyli raczej kae zbliy obrzdek unicki do prawosawnego,

aby na zewntrz w naboestwie unickiem nie byo rónicy

midzy Uni a prawosawiem i aby tak lud zwolna przyzwy-

czai si uwaa Uni za jedno z prawosawiem. Ale trzeba by-

o koniecznie osoni ten zamierzony przewrót w obrzdach unic-

kich jakim pozorem susznoci i paszczykiem katolickim, by

zapobiedz oporowi duchowiestwa i ludu wiernego; wic powo-

uje si ukaz na Uni brzesk i na bulle papieskie, zatwierdzaj-

ce dawne obrzdy wschodnie Rusinów do Unii przystpujcych.

Moroszkin pisze, e ukaz przyjty by przez duchowiestwo

unickie z zapaem, e na cze cesarza, który go wy da, pra-

wio mowy, urzdzao za jego zdrowie publiczne mody. Mo-

roszkin bierze oczywicie kilku odstpców za cae duchowie-
stwo. Na czele tych kilku odstpców stoi praat Tupalski, rz-

dzcy dyecezy brzesk w imieniu metropolity jako biskupa

brzeskiego, a rezydujcego w Petersburgu. Tupalski, odebrawszy

ukaz rozesany do wszystkich konsystorzy unickich, odczyta

go uroczycie w cerkwi duchowiestwu i ludowi zebranemu,

a zwróciwszy si do swoich suchaczy, w te odezwa si sowa:

„Darowano wam nowe ycie; otrzyjcie zy wybawieni z ndzy;
odtd dzieci wasze i dzieci sug cerkiewnych bd przyzwoicie

wychowywane na koszt cesarza; odtd bdziecie mieli zwierzch-

ników, którzy nie bd wymagali od was niczego, krom gorli-

wego speniania obowizków waszej godnoci i zachowania fun-
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damentalnych obrzdów waszej cerkwi" a
). Nastpnie rozesa

konsystorz brzeski do duchowiestwa parafialnego i zakonnego

ukaz z wezwaniem, aeby gorliwie wypeniao przepisy swego

obrzdu, oczywicie w znaczeniu ukazu i aby wiernem i po-

susznem byo swej wadzy. Konsystorz wileski naznaczy we
wszystkich cerkwiach swej dyecezyi modlitwy za cesarza mio-

ciwego. Tylko arcybiskup poocki, Martuszewicz, i konsystorz

jego nie okazali, jak si wyraa Moroszkin, wdzicznoci za ukaz

kwietniowy r. 1828, co ma znaczy, e go wymownem przyjli

milczeniem, rozumiejc dobrze cel jego i nie chcc rki przyo

y do jego spenienia.

Cesarz dowiedziawszy si od Budowa o przyjciu, jakie

ukaz jego znalaz w brzeskim i wileskim konsystorzu, napisa

na przedoonym sobie raporcie: „Ciesz si z duszy, e zamiar

mój przyjto dobrze, zupenie zgodnie z ich obowizkiem a mo-

jem oczekiwaniem" 2
).

5. Z chwil ogoszenia powyszego ukazu skoczya si

dziaalno Sziszkowa, jako zarzdzajcego sprawami obcych

wyzna; tego samego dnia, którego ukaz ogosi, zosta z urz-

du ministra zwolniony. Miejsce jego zaj Liwen, kurlandczyk.

Poniewa nowego ministra jako protestanta nie uwaano za do
gorliwie usposobionego w interesie prawosawia, oddano kieru-

nek religijnej propagandy w cerkwi unickiej wypróbowanemu

ju na tern polu Budowowi. Od tej chwili, powiada Moroszkin,

„zakipiaa robota, wszystko byo w ruchu napronym i posy-

pay si nawanic projekty nowego szefa, przekadane cesarzo-

wi w przedmiocie rodków majcych si przeciw Unii uy. Bu-
dow pracowa usilnie, a dzielnie pomagali mu równie jak on

dowiadczeni pracownicy: Wigel i Iwanow 3
).

Pierwsze staranie Budowa byo zwrócone ku pozyskaniu

dla swoich celów naczelników dyecezalnych, aby przez nich wpy-
wa na duchowiestwo nisze, a przez nisze duchowiestwo na

lud. Rozumia bowiem dobrze, e bez tego, samymi rodkami

administracyjnymi i policyjnymi, nie poprowadzi szczliwie za-

dania sobie powierzonego, t. j. nie osignie dobrowolnego po-

V „Wiestnik Jewropy'', 1. c. str. 593.

2
)
„Wiestnik Jewropy", 1. c. „Raduju duszewno, czto namierenie mojo pri-

niatp ehoroszo, sowerszenno soglasno s dolgom ich i ruoim oidaniem".

3
)
„Wiestnik Jewropy >, 1. e. str. f>94.
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czenia si Unii z prawosawiem, co byo ideaem wszystkich

urzdowych dziaa w sprawach unickich.

Okolicznoci zewntrzne przyszy w pomoc przy dopiciu za-

mierzonego celu. A do chwili wyjcia ukazu istniay, jak nam
wiadomo, cztery unickie dyecezye na Litwie i w ruskich pro-

wincyach: wileska, poocka, ucka i brzeska. Na czele ich stali:

metropolita Jozafat Buhak, rzdzcy dyecezy wilesk (me-

tropolitaln) i brzesk. Martuszewicz, rzdzcy poocka i Siero-

ciski, rzdzcy uck dyecezy. Prócz tego mia metropolita

dwóch sufraganów, jednego dla metropolitalnej dyecezyi Adrya-

na Hoowni, biskupa orszaskiego i Leona Jaworowskiego, bi-

skupa wodzimierskiego dla dyecezyi brzeskiej, w których to

dyecezyach obaj sufragani posiadali wadz równajc si wa-
dzy biskupów dyecezalnych (Loci ordinarii). Ci wszyscy biskupi

oddawna u rzdu byli w nieasce, czyli, jak zwj^kle w sferach

rzdowych o nich si wyraano: „byli z ducha i zasad acinni-

kami i nie dbali o czysto obrzdku". Wyjtek w oczach rz-

du stanowi tylko metropolita Buhak, którego uwaano za

przychylnego reformom obrzdku, byleby samej Unii nie tyka-

no. Chcc wic bez dugiej odwoki zamiar swój przeprowadzi,

trzeba byo owych wrogich rzdowi biskupów albo cakiem od

rzdów usun i innymi wicej rzdowi oddanymi zastpi, al-

bo ich obezwadni. Ukaz 22 kwietnia uatwi to zadanie, zno-

szc odrazu dwa biskupstwa i now ustanawiajc w hierarchii

unickiej orgauizacy.

Wskutek tego ukazu zawiesi Budow w urzdzie biskupa

uckiego, Sierociskiego, i przeniós go zgodnie z projektem Sie-

maszki do nowo zreformowanego unickiego kollegium, gdzie pil-

nie strzeony nie móg by rzdowi szkodliwym. Martuszewiczo-

wi, nie majc dostatecznego pozoru do usunicia go, poniewa
dyecezy jego nie podlegaa zniesieniu, doda rzekomo do pomo-

cy, a w rzeczywistoci „dla dozorowania czynnoci jego", jako

wikarysza biskupiego, Józefa Siemaszk w r. 1829 !
). Jaworow-

skiego za i Hoowni usun od rzdów i pierwszego skaza

na mieszkanie w klasztorze bazyliaskim w Supralu, drugiego

') „Wiestnik Jewropy," 1. <•. etr. £97: „dali jemu (Martuszewiczowi) w 1828

godu w wikarnyc Siemaszko, kotoryj byl i Dadziratelem za dziejstwijami Mar-

i iis zowi cza".

Dzieje Kocioa unickiego. X. II. j
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w Wilnie, gdzie te obaj, jako wierni synowie Unii umarli.

W ten sposób dopi Budow w krótkim czasie tego, e ju w rok

po ukazie kwietniowym r. 1828 otrzyma rzd w wyszych sfe-

rach hierarchii unickiej jednego czonka czynnie i zrcznie od-

danego sobie i planom swoim w osobie Siemaszki, jako koadju-

tor arcybiskupa poockiego i zarazem czonka unickiego kolie

-

gium, a drugiego biernie sucego t. j. nie stawiajcego otwar-

cie opora rozporzdzeniom rzdowym, w osobie metropolity

Buhaka.

Kollegium unickie take ju w tym czasie zapenio si prze-

wanie stronnikami rzdowymi. Prócz Siemaszki zasiadali w niem

towarzysze jego z gównego seminaryum wileskiego, te same co

on wyznajcy zasady kocielne: Antoni Zubko, Markiewicz i Pil-

chowski, którzy niebawem wspólnie z Siemaszk w dziele unice-

stwienia Unii wybitn rol odegraj.

W konsystorzach utworzonych zgodnie z ukazem ostatnim,

a wyzwolonych prawie cakiem od wadzy biskupiej, zasiedli

równie zaraz w pierwszych czasach za staraniem Budowa lu-

dzie prdowi prawosawnemu sprzyjajcy, jak: Siemaszko, Tu-

palski, Szelepin i inni wzici z duchowiestwa wieckiego, przy-

stpniejszego dla miego grosza tendencjom rzdowym anieli Ba-

zylianie. Do r. 1833 doprowadzi Budow do tego, e na wy-
szych stanowiskach duchownych, a zatem Da stolicach biskupich,

w obu konsystorzach i w kollegium duchownem nie byo ani jed-

nej osobistoci znanej z opozycyi przeciw zlaniu Unii z prawo-

sawiem, z wyjtkiem biernego i nieszkodliwego, bo wiekiem i

strapieniami zamanego metropolity. Przyszo to rzdowi tern

snadniej, e do tego czasu wszyscy czterej opozycyjni biskupi

ju si midzy yjcymi nie znajdowali. Hoownia i Sierociski

umarli w roku 1831, a Martuszewicz i Jaworowski w r. 1833.

mier ich podwójn miaa korzy dla rzdu rosyjskiego: uwol-

nia go od zawadzajcych mu bd co bd osobistoci i daa
mu mono umieszczenia na ich stanowiskach ludzi wedle swe-

go yczenia. Buhakowi dano arcybiskupstwo poockie, a dyece-

cezy litewsk, na gorce polecenie Budowa, Józefowi Siemaszce;

nadto wikaryuszami czyli sufraganami, biskupami przy metropoli-

cie i Siemaszce mianowano Antoniego Zubk, Wasilego uy-
skiego i Jozafata arskiego, samych zdrajców Unii, naprzód

tajnie, a potem jawnie j zaprzedajcych J
).

i) „Wicstnik Jewropy", 1. o. ?tr. Ó95-602.
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6. Zapewniajc si ze strony wyszego duchowiestwa,

zwraca Budow równoczenie uwag na duchowiestwo nisze,

bez którego pomocy i naj przychylniej dla widoków rzdowych
usposobione duchowiestwo wysze niewiele byoby w interesie

rzdu zdziaao. Trzeba wic byo, chcc pewnym i szybkim kro-

kiem do celu wytknitego zda, jednych i drugich do wspól-

nej pracy zaprzdz.

Wspóczesne duchowiestwo wieckie, odliczywszy nie zbyt

liczne wyjtki, t. j. wychowaców gównego seminaryum wile-

skiego, nie nadawao si bardzo do zamysów rzdowych: albo

byo ciemne, bez wyszego wyksztacenia i tego do wiele czego

uy nie byo mona, albo byo wychowane w duchu wybitnie

katolickim. Ci z ksiy wieckich, którzy mieli jakie takie wy-

ksztacenie, odbyli nauki swoje, prócz wspomnianego gównego
seminaryum wileskiego, w seminaryach dyecezalnych, ten i ów
w klasztorach bazybaskich i w zakadach naukowych rzymskich:

w Propagandzie i w seminaryum greckiem przy kociele w.
Atanazego. Wszystkie te szkoy byy w oczach rzdu, a wic
i Budowa, w tendencyi swojej zanadto katolickimi, rzymski-

mi, albo mówic jzykiem urzdowym, jezuickimi i aciskimi.

Do wykadów uywano w nich po czci jzyka aciskiego i

polskiego, za mao uczono obrzdów ruskich, a wcale nie uczono

obrzdów dyzunickich; wszystko to byo nie po myli rzdu albo

raczej Budowa. Trzeba wic byo przeksztaci istniejce, od

rzdu zalene, duchowne zakady naukowe i wychowawcze, a do

zakadów pitnem katolickiem zbyt nacechowanych, których zam-

knicie od rzdu nie zaleao, przyszym lewitom wzbroni wstpu
Jako ju w r. 1830 zakazano posya kleryków unickich

do Rzymu, i co w pierwszym momencie zdumienie w czytelniku

obudzi, do gównego seminaryum wileskiego, mimo e to se-

minaryum kierunkiem wychowania swego niejedn przysug rz-

dowi w dziele podkopania Unii oddao. Tylko dziewiciu uczniom

pozwolono wyjtkowo zaczte w teme seminaryum studya uko-
czy a

). Powodem ostatniego rozporzdzenia bya styczno w tern

seminaryum uczniów ruskich z polskimi, a wic z acinnikami

i obawa wpywu modziey polskiej na rusk w duchu patryo-

tycznym polskim, z którego ówczesna modzie uniwersytetu wi-

leskiego syna. Pozostay przeto dla teologicznego wykszta-

') „WiestnikJewropy", I. c. str. 609.
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ceni duchowiestwa unickiego tylko dwa seminarya, zgodnie

z ukazem kwietniowym r. 1828, w Poocku i w yrowicach i kil-

ka niszych szkó przy niektórych klasztorach bazyliaskich, któ-

re w miejsce dawniejszych gimnazyów, utrzymywanych przez

Bazylianów dla modziey wieckiej, teraz z rozkazu rzdu dla

ksiych synów otwarte zostay i byy zalene od kuratora okr-
gu szkolnego. Zakady te, zwaszcza oba seminarya duchowne,

urzdzono na mod szkó rosyjskich i przysano im na profeso-

rów jzyka sowiaskiego i historyi ruskiej dawnych uczniów

prawosawnej, duchownej akademii petersburskiej, nie potrzeba

pewno dodawa — prawosawnych.

Seminaryum poockie miao w tym czasie do 180 uczniów,

z których 80 byo na koszcie rzdu, seminaryum za yrowickie

okoo 90. Budow nie dowierza jeszcze, czy rzeczywicie reforma

obu seminaryów dokonaa si cakowicie w myl rzdu i czy

modzie w nich si znajdujca w rzdowym duchu jest prowa-

dzona. Wysa wic w kilka miesicy po nakazanej relormie naj-

zaufaszego powiernika swego, biskupa Józefa Siemaszk (roku

1830), na ich wizytacy z nieograniczon wadz odmienienia

w ich ustroju co za potrzebne uzna.

Nastpstwem wizyty i reform Siemaszki byo zupene zrówna-

nie seminaryów unickich z prawosawnemi pod wzgldem ich we-

wntrznego urzdzenia i kierunku udzielanych w nich nauk. W miej-

sce podrcznika Dannenmayera, uywanego do wykadów histo-

ryi kocielnej, wprowadzi Siemaszko kompndyum rosyjskie hi-

storyi kocielnej, napisane przez jakiego Innokentja, prawosa-

wnego. Pismo w. kaza wykada nie podug Wulgaty, jak do-

td byo w zwyczaju, lecz podug Biblii sowiaskiej, nie maj-
cej naturalnie zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. W miejsce ka-

techizmu Albertrandiego przepisa do wykadu nauki wiary wi-
kszy i mniejszy katechizm z rozkazu rzdu w r. 1828 wydany,

którego wprawdzie nie znamy, ale nie trudno si domyli,
w jakim duchu by napisany, skoro rzd jego wydaniem si za-

j w chwili, gdy niezomnie postanowi Unii w krajach ruskich

nie cierpie. Wreszcie, jako jzyk wykadowy, przepisa jzyk ro-

syjski. Sam Moroszkin nazywa te reformy Siemaszki niezmier-

nie miaemi i powiada, e byy dokonane w duchu czysto - ro-

syjskim i prawosawnym. Pisze bowiem: „ostatnie (dotyczce j-

zyka wykadowego) rozporzdzenie Józefa (Siemaszki) pokazuje,

e reformy jego w systemie wychowania unickiej modziey by-
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y tak miae, tak radykalne, tak, jeli mona powiedzie, przesiko

rusycyzmem i prawoswiem, e on sam przelk si ich" 1
). By za

zanadto nie oburzy przeciw sobie umysów i nie poruszy su-

mienia duchowiestwa i unickiego kollegium, nie kaza odrazu

swych reform wprowadza, lecz zwolna i nieznacznie. W rapor

cie do kollegium unickiego, donoszc o powyszych zmianach,

chwali modzie, e w jzyku rosyjskim ju tyle postpia,

i moe z poytkiem bra udzia w wykadach w tyme j-
zyku miewanych. Osobliwie unosi si nad seminaryum y-
rowieckiem, którego rektorem by Antoni Zubko, pokrewny
duchem Siemaszce, podczas gdy tego ducha ksidz Tupal-

ski rzdzi yrowieckim konsystorzem. „Wszystkie trudnoci

miejscowe, powiada Siemaszko, w przeprowadzeniu ustawy rz-

dowej roztropnoci i gorliwoci Zubki i Tupalskiego pokonane

zostay w seminaryach i caa ustawa rzdowa w ycie tu we-

sza". Jakkolwiek modzie litewska, wedle wasnego Siemaszki

wiadectwa, mao z domu i ze szkó wynosia znajomoci rosyj-

skiego jzyka, przecie uderzajce, zdaniem jego, uczynia w j-
zyku rosyjskim w tern seminaryum postpy. Po gównych kie-

rownikach zakadu mona osdzi ducha, jaki w seminaryum

yrowieckiem panowa wród modziey. Moroszkin nie waha si,

na podstawie raportów urzdowych o tern seminaryum. nazwa
je „dzieem mistrzowskiem i centrum, z którego kierunek prawo-

sawny wychodzi" 2
).

Nie ograniczajc si na zreformowaniu seminaryów w du-

chu prawosawnym, powzi rzd myl wysyania zdolniejszych

seminarzystów do prawosawnych akademij duchownych w Mo-

skwie i Petersburgu, „aeby, jak si z tern Moroszkin nie tai,

zapoznali si lepiej z duchem ruskim w wyszych prawosaw-

nych zakadach duchownych". Na zewntrz za umotywowano
to postanowienie, które wedle sekretnych, Moroszkinowi przy-

stpnych dokumentów, wyszo z gowy Budowa i Siemaszki,

niemonoci otworzenia zapowiedzianej w ukazie kwietniowym

r. 1828, akademii duchownej unickiej w Poocku, dla braku

funduszów i odpowiednich nauczycieli. 3
).

') „Wiertnik Jcwropy" 1. c. str. <>L4: ,,1'oslcdniaja howorka Josifa poka-
zywa), czto preobrazowanija jeho w systemie wospitanija unitskaho junosze-

Btwa byli tak miey, tak radikalny, tak. jeli mono wyrazit'sia, proniknuty
ruasizmorn i prawosawiem, czto on sam ispugalsa ich".

-) „Wiestoik Jewropy", 1. c. str. 619. 3
) Ukaz z 25. lutego r. 1830.
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Pierwsi w r. 1830 przez Siemaszk na akademi petersbur-

sk wysani uczniowie byli z seminaryum poockiego: Iwan

Symborski i Stefan Wasilewski, a z seminaryum yrowickiego:

Ildefons Howorski i Feliks ukaszewicz. Odtd ju co rok czte-

rech kandydatów posya rzd na akademie prawosawne, usi-

ujc tym sposobem powikszy wród duchowiestwa wieckie-

go zastp osobistoci zewntrznie wprawdzie z Uni zwizanych,

ale w duszy ku prawosawiu cicych :
).

Zdawaby si mogo, e potem co rzd w przecigu dwóch

ostatnich lat, od r. 1828 do r. 1S30, pod wzgldem wychowania

duchowiestwa unickiego uczyni, spokojnie ju móg patrze na

dalszy rozwój seminaryów unickich, bez obawy aby duch aci-
ski i w ogóle katolicki w nich zapanowa. A przecie mimo to

wszystko nie ufa im, bo po czterech latach kae je znowu Sie-

maszce wizytowa. „Ta wizytacya zadaa, mówic sowy Moro-

szkina, ostatni cios acinizmowi i jezuityzmowi w seminaryach

unickich. Odtd jzyk polski stanowczo ju by z przedmiotów

naukowych wykluczony, jzyk rosyjski stanowi gówny przed-

miot nauki; nadto zabroni Siemaszko klerykom bywa na ci-

chych Mszach w., jako przeciwnych obrzdkowi wschodniemu

t. j. prawosawnemu i pozwoli im tylko w piewanej liturgii

bra udzia, zgodnie z obyczajem prawosawnym si odprawia-

jcej" »).

W tym samym r., to jest w 1834, zwróci uwag ministra

spraw wewntrznych ksi Chowaski, gubernator mohilowski,

witebski i smoleski na niestosowno, e rzd pozwala dzieciom

Unitów wieckich uczszcza do szkó acinników i razem z ucz-

niami aciskimi, czyli rzymsko - katolickimi, bra lekcye religii

u ksiy aciskich; równoczenie zawezwa do siebie biskupa

Kamionk, administratora dyecezyi mohilowskiej i zada od

niego, aby zakaza ksiom swoim uczy dzieci unickich kate-

chizmu. Biskup Kamionka zastosowa si niestety do tego roz-

kazu satrapy, cho nieomieszka owiadczy mu, e nie widzi

do tego powodu, poniewa Unici i acinnicy w wierze si nie

róni. Za przykadem gubernatora poszed kurator okrgu na-

ukowego biaoruskiego, zalecajc dyrektorom szkó swego okr-

gu, aby tam, gdzie niema przy ich zakadach ksiy unickich,

') „Wiestnik Jewropy", 1. c. str. 620 i 621,

-) L. c, str. 626 i 627.
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nie pozwalali, acinnikora uczy dzieci unickich katechizmu, lecz aby

ten przedmiot powierzali nauczycielom prawosawnym, którzy go
wykada mog podug ksiki przez rzd dla uczniów unickich

zatwierdzonej. Prócz tego przedstawi jeszcze ksi Chowaski
ministrowi, aby w ogóle zakaza rodzicom unickim posya dzieci

swoje do szkó acinników. Minister odesa przedstawienie knia-

zia do kollegium duchownego unickiego, z wezwaniem do su-
miennego zastosowania si.

Kollegium odebrawszy takie wezwanie, wydao rozkaz do

obu eparchialnych konsystorzy i do zarzdów seminaryów dye-

cezalnych, aby dzieci ksiy i niszych sug cerkiewnych od-

td tylko w seminaryach i w duchownych szkoach unickich si
ksztaciy. Co za do dzieci unickich innych stanów odpowie-

dziano ministrowi, e niema rodków do zmuszenia rodziców,

by dzieci swoje tylko do szkó ruskich posyali. Ministeryum

niezadowolio si odpowiedzi anickiego kolegium i nakaz io,

aeby dzieci duchownych i wieckich Unitów, tam gdzie niema

w pobliu szkó unickich, odwiedzay najblisze szkoy prawo-

sawne, z pozostawieniem rodzicom troski o nauk religii. Ostat-

nie pozwolenie byo illuzoryczne, bo równoczenie otrzymali dy-

rektorowie prawosawnych szkó sekretne polecenie, aeby razem

z uczniami prawosawnymi brali na lekcy e religii take uczniów

unickich, dozwalajc im tylko uywa katechizmu unickiego za-

miast prawosawnego. Wreszcie, by uwieczy dzieo reformy

szkolnej i ubezpieczy si co do kierunku nie zniesionych jesz-

cze duchownych i wieckich szkó unickich, zwinito dotychcza-

sow odrbn komisy szkoln unick i zlano j w jedn ca-o z komisy prawosawn. Buhak i Siemaszko byli ze strony

unickiej pierwszymi jej czonkami 1
).

7. Od zakadów wychowawczych unickich i ich reformy

w duchu prawosawnym przechodzimy z kolei do najpowaniej-

szej Kocioa ruskiego unickiego instytucyi, do zakonu bazylia-

skiego. Rozbijajc dawn hierarchi cerkwi unickiej, obezwa-
dniajc lub ujmujc sobie jej naczelników, zatruwajc wycho-

wanie modziey duchownej i wieckiej celem wewntrznego
osabienia Unii, nie móg rzd cesarza Mikoaja I nie dotkn sw
elazn rk tego zakonu, którego sam susznie uwaa za naj-

wikszego przeciwnika poczenia Unii z prawosawiem, który

') L. c. str. (532—625, 628
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by, by uy sów Moroszkina „gow, sercem i sumieniem Uni-

tów i który fanatyzm aciski, a nienawi do wszystkiego co

ruskie i prawosawne w Unitach utrzymywa" x
).

Jako ju projekt Siemaszki nie pomija Bazylianów i ow-

szem daje rady cesarzowi, majce na celu nietylko ograniczenie

i cinicie ich wpywu, lecz take zmniejszenie ich klasztorów

i konfiskat ich majtków.

Po ciosach, jakie spady na zakon bazyliaski za Katarzy-

ny II, po systematycznem odsuwaniu Bazylianów od stanowisk

wicej wpywowych za Pawa i Aleksandra I, wreszcie po zaka-

zie za Aleksandra I dwakro odnawianym, przyjmowania a-
cinników do nowicyatu, nie by zakon bazyliaski przy wstpie

na tron Mikoaja I tern, czem go znalimy za czasów Rzeczypo-

spolitej polskiej, w wieku XVIII. Mimo to reprezentowa on

jeszcze potg moraln, której rzd pragncy za jak bd ce-

n zniszczenia Unii nie móg ignorowa, z któr przeciwnie mu-

sia si liczy, albo któr, wyraniej mówic, winien by zama,
jeli chcia unikn zbyt wielkich przeszkód na drodze do osi-

gnicia wytknitego sobie celu. Jeszcze wówczas w obu epar-

chiach unickich: poockiej i litewskiej znajdowao si 8G0 zakon-

ników w 80 mskich klasztorach 2
)
podzielonych na trzy prowin-

cye: biaorusk, rusk i litewsk. Na czele prowincyi biaoruskiej

sta prowincya Jozafat Mudrowicz, majcy swoj rezydency

w Wierzboowie; na czele prowincyi ruskiej Semen Bielenie-

wicz z rezydency w Krzemiecu, a na czele litewskiej Jozafat

arski z rezydency w Wilnie 3
).

») L. c. str. 629.

-) eskich klasztorów bazyliaskich .byo bardzo mao, pi czy sze
wszystkiego.

3
) Oto wykaz klasztorów przy wstpieniu na tron ces. Mikoaja, do wspo-

mnianych trzech prowincyj nalecych:

Prowincya biaoruska obejmowaa klasztory gubernii mohilowskiej i witeb-

skiej: witebski, borysohliebski, syrotyski, machirowski, taduliski, dobrohorski,

umacki, wierzboowski, bezwodzicki, pustyski, biaocerkiewski, marywilski, onu-

fryeski, orszaski, tooczyski = 15.

Prowincya ruska — klasztory gubernii kijowskiej, podolskiej i woyskiej:

kaniowski, humaski, lisiaski, borski, pocldubecki, poczajowski, krzemieniecki,

dubieski, szilczaski, dorohobuki, hocaski, ucki, ydyczyski, biaostocki,

tumiski, wladzimirowski. zahorowski. mielecki, puczyski, wierchowski, lubar-

ski, tryhorski i owrucki = 23.

Prowincya litewska: klasztory gubernii miskiej, grodzieskiej, wileskiej,
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To to Budow nie zaniedba niczego, aby si co prdzej

pozby zakonu bazyliaskiego. Ukazem kwietniowym r. 1828 nie

tkn wewntrznego ustroju zakonu, zatrzyma prowincyaów,

lecz podda ich wadzy dyece/alnych biskupów i ich konsystorzy.

Budowowi, który dopiero, jak wiadomo, po wspomnionym
ukazie stan na czele wydziau spraw religijnych unickich, wy-

dawaa si ta zaleno za sab i zbyt lun; wic ju 17 pa-

dziernika tego roku postara si o nowe rozporzdzenie cesar-

skie, zobowizujce prowincyaów bazyliaskich do przeniesienia

si z miejsc zwykego pobytu do d}recezalnych konsystorzy i do

wzicia w nich czynnego udziau. To przydzielenie prowincyaów
do konsystorzy byo upozorowane chci wyniesienia ich, a w rze-

czywistoci, jak to otwarcie Moroszkin wyzDaje, miao ono na

celu podda ich pod cilejszy nadzór konsystorzy, w których

ich wadza i znaczenie równay si zeru l
).

Równoczenie skoni Budow duchowne unickie kolle-

gium do wydania instrukcyi dla prowincyaów bazyliaskich.

Wedle tej instrukcyi pozosta prowincyaom czczy tytu bez od-

powiedniej wadzy; owszem, przez uczestniczenie w konsystorzach,

uatwiali oni rzdowi zgniecenie zakonu i suyli mu za narz-

dzie do tego. Cay zarzd zakonu przeszed odtd de facto na

konsystorze; nominacye i translokacye przeoonych pojedyn-

czych klasztorów tylko z pozwoleniem konsystorzy odbywa si
mogy. Kad waniejsz spraw winni byli prowincyaowie pi-

miennie przedoy konsystorzom i tylko mniejszej wagi spra-

kurlaodzkiej i obwodu biaostockiego: berezwicki, postawski, rakowski, swierze

-

ski, ljadeski, kazimiroweki, tohojski, leszczyski, kasuszski, suchowicki, sielecki,

grodzieski, czerlioski, gluszniaski, byteski, yrowicki, róaski, lyskowski

nowogrodzki, lawryszowski, wolniaski, mirski, darowski, uspierski, kobryski,

torokaski, antopolski, chomski, nowosielecki, wileski, boruski, sutkowski,

brze-ki, trocki, supralski, kunicki, drohiczyski, podubiski, broslowski, helia-

nowski, illukszaski i jakubsztadzki = 42. (Por. „Wiestnik Jewropy" 1. c. str.

629 i 630. „Projekt Siemaszki" wspomina o 18 klasztorach w prowincyi biao-

ruskiej, tak iby ogóem wypado przyj 83 klasztory bazyliaskie; Moroszkin

wymienia jednak tylko 15 klasztorów).

l
) „Wiestnik Jewropy a

, 1. c. str. 030: „Prawitelstwo naczalo swojo wozdiej-

stwije na bazyliaskij ordien .... prizwaniem prowincyaów bazyliaskich mo-

oastyrej kakby k'uczastiju w eparchialnom uprawlenii czrez proizwodztwo w czle-

ny eparchialnych konsistorij, a na samom diele postawiwszy ich pod bliajszij

i nieporedstwennyj nadzór jeparchialnych archijereiew i jeparchialnych konsis-

torij".
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wy wolno im byo ustnie z nimi zaatwia. Nadto winien by
kady prowincya zna najdokadniej potrzeby pojedynczych kla-

sztorów swej prowincyi, wewntrzny ich stan, karno w nich

przestrzegan, poszczególnych zakonników postpki, wyksztacenie,

zasugi, biego w jzyku rosyjskim i w obrzdach, na mod
prawosawn zreformowanych i o tern wszystkiem konsystorzom

donosi, jako jedynej i rzeczywistej caego duchowiestwa, wiec-

kiego i zakonnego wadzy.

Zaledwie te nowe rozporzdzenia, tyczce si prowincyaów
bazyliaskich ogoszone zostay, posypay si zaraz do nich ró-

ne rozkazy konsystorskie, dajce im uczu ich zaleno i zem-

st za dawniejsze przewodzenie zakonu nad duchowiestwem
wieckiem. Prowincyaowie odezwali si z protestami przeciw

rozkazom konsystorskim i dali, aeby albo konsystorze w swych

rozporzdzeniach do nich zamiast formy „rozkazów" uyway
formy „komunikacyi", albo aeby ich cakiem uwolniono od

zwierzchnictwa konsystorzy, zoonych z ksiy wieckich, wro-

gich zakonnemu duchowiestwu, a oddano w zaleno od dy-

rektora spraw wyzna obcych. Najodwaniej zaprotestowali

w pierwszej chwili: prowincya biaoruski, ks. Mudrowicz, i pro-

wincya litewski, ks. arski. Mudrowicz przypaci swoj odwag
utrat godnoci prowincyalskiej, wydaleniem z konsystorza i od-

daniem pod surowy tego nadzór. Grdy za prowincya biaorus-

ka nie chciaa na wezwanie rzdu przystpi do wyboru nowego

prowincyaa w miejsce usunitego ks. Mudrowicza, przyspieszya

ta okoliczno, w poczeniu ze mierci ks. Semena Bieliniewi-

cza, prowincyaa ruskiego, która w czasie oporu prowincyi bia-

oruskiej w sprawie wyboru nastpcy Mudrowicza nastpia, zu-

pene zniesienie godnoci prowincyalskiej.

arski, prowincya litewski, widzc, czego si nabawi Mu-

drowicz gorliwoci swoj, ostyg z czasem w zapale i podda
si nowemu prawu.

W pocztkach roku 1831 umarli Mudrowicz i Bieliniewicz.

Chwil t poczyta Budow za stosown do zniesienia godnoci

prowincyalskiej. Z t myl w duszy ukryt wezwano arskiego

w kwietniu roku 1831, wrzekomo w interesach zakonu do Peter-

sburga. Podobno take podejrzenie rzucone na niego przez gu-

bernatora hr. Czernyszewa, jakoby w rewolucyi 30 roku

mia udzia, dao powód do tego wezwania. arski nie spodzie-

wajc si niczego dobrego po zapozwie do Petersburga, zwó-
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czy jak móg podró do stolicy Rosy i pod pozorem niezdrowia

i pojecha dopiero, gdy ju duej nie mona byo zwóczy;

ale niestety pojecha, aby si odda na usugi rzdowe. Przy-

bywszy bowiem do Petersburga, gdy zmiarkowa e o obsadze-

niu wakujcych posad prowincyalskich niema mowy, wniós do

cesarza podanie o urzd wizytatora wszystkich bazyliaskich

klasztorów w obu eparchiach. Budow skorzysta z tego podania

i sprawi, e cesarz mianowa go wprawdzie wizytatorem, ale

tylko tych klasztorów, które chcia znie. Mianujc go wizyta-

torem i czonkiem kollegium, skasowa cesarz równoczenie (uka-

zem dnia 16 lutego r. 1832) godno prowincyalsk i wszystkie

inne klasztorne urzdy i tytuy, przypominajce urzdzenia za-

konów acisko - rzymskich l
).

W tym samym czasie kiedy si toczya sprawa skasowa-

nia godnoci prowincyalskiej i odebrania Bazylianom ostatniego

cienia wasnej organizacyi i niezalenoci, przypominajcej wiet-

niejsze ich czasy, przychodziy do Petersburga od jeneraów ro-

syjskich z Litwy i z ruskich prowincyj: jak od genera - guber-

natora hr. Czernyszewa, generaa hr. Sakena i Lewaszowa oskar-

enia na Bazylianów o udzia w powstaniu polskiem w r. 1830,

a w szczególnoci na zakonników owruckich i poczajowskicb.

Mianowicie generaowie Saken i Lewaszow oskarali ich, e ile-

kro wojska polskie przybyway na miejsca gdzie si znajdo-

way klasztory bazyliaskie, wychodzili zakonnicy naprzeciw,

a niektórzy z nich towarzyszyli im nawet do obozów. Wnosili

wic do rzdu, aby zniós niezwocznie si przynajmniej te

klasztory, których udzia w buncie polskim by niewtpliwy i

aby w miejsce wypdzonych mnichów katolickich osadzi czer-

ców jako „rozsadników prawosawia".

Budow popar oczywicie te propozycye (dnia 11 wrze-

nia r. 1831), a cesarz dopisa zaraz na raporcie: „uwiado-

mi ministra finansów, e rozkazalimy natychmiast przej na

skarb pastwa dobra owruckie, budynek klasztorny prócz Ko-

cioa odda w zawiadywanie gównego sztabu wojennego, a cer-

kiew zamieni na prawosawn".
Budowowi byo tej jednej konfiskaty za mao i nalega na

cesarza, aby nie oszczdza take klasztoru poczajowskiego, wy-

stawiajc mu, e klasztor ten jako pooony nad sam granic

M „Wiestnik Jewropy", I. c. *tr. 632— 640.
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galicyjsk atwo moe by uyty za ognisko podburza, a w cza-

sie wojny moe suy jako miejsce sygnau dla nieprzyjació

i doradza mu wszystkich zakonników klasztoru *), z których 11

(archimandryta Skiwski i dziesiciu innych) znajdowao si w for-

tecy kijowskiej, jako oskareni o udzia w rewolucyi polskiej,

wywie cichaczem do innych unickich klasztorów, klasztor

z cerkwi wspania zamieni, stosownie do proprozycyi w. sy-

nodu ju w r. 1823 uczynionej, na sobór prawosawny i na re-

zydency biskupa prawosawnego woyskiego, majtek klasz-

torny na utrzymanie tego biskupa prawosawnego i soborne-

go duchowiestwa jego przeznaczy, w obszernych gmachach

klasztoru szko prawosawn otworzy, sawn poczajowsk

drukarni Bazylianów przenie do Poocka, ksiki za cerkie-

wne w cerkwi, w klasztorze i w drukarni si znajdujce prze-

kaza wieckiemu unickiemu duchowiestwu w Poczajowie, jako

duchowiestwu prawosawnemu niepotrzebne. Przytem doda,

e wypdzajc Bazylianów trzeba bdzie uy wszelkich ostro-

noci policyjnych i wojskowych, aby moliwy bunt ludu oko-

licznego; unickiego i aciskiego, schodzcego si w wielkich

tumach do cudownego obrazu Matki Boskiej w cerkwi klasz-

tornej, w pierwszym momencie stumi (14 wrzenia 1831 r.).

Cesarz przychyli si najzupeniej do wniosków Budowa,

a celem ich wykonania kaza mu si porozumie z ober-prokurorem

w. synodu, ksiciem Meszczerskim, tylko zamiast biskupa chcia

aby tymczasem osadzono w klasztorze poczajowskim prawosa-

wnego archimandryt z 12 czercami 2
).

Skoro Budow otrzyma przyzwolenie cesarskie, wzi si

energicznie do przeprowadzenia planu swego. Uwiadomi o po-

stanowieniu cesarza ober - prokurora synodu, ministra finan-

sów, generaa Sakena — dowódc si zbrojnych na Woyniu —
generaa Lewaszowa i prawosawnego woyskiego biskupa. Ten

ostatni wysa natychmiast potajemnie do Poczajowa rektora

swego seminaryum z czterema innymi popami, aby w ukryciu

strzegli cudownego obrazu Matki Boskiej, bdcego celem piel-

grzymek ludu unickiego i prawosawnego okolic najodleglej-

szych, i aby nie dopucili wywiezienia go przez Bazylianów.

M Byo ich jeszcze prócz wywiezionych do fortecy kijowskiej 34 wraz z 13

nowicyuszami.

8
)
„Wiestnik Jewropy", 1. c. str. 644—648.
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Wadze za cywilne i wojskowe wydelegoway kilku urzdników

cywilnych i porucznika andarnieryi Kirjejewa do odbioru klasz-

tornego majtku ruchomego i nieruchomego, i aby wszelkie za-

kusy buntu ze strony ludu przeciw zamierzonemu gwatowi

uniemoebni, ustawiono kilka kompanij wojska od granicy ga-

licyjskiej i w pobliu miasta. Po tych przygotowaniach przy-

stpiono do spenienia aktu. Posuchajmy, co o tern pisze Mo-

roszkin: „Klasztor poczajowski, s sowa jego, by wedle wy-

znania katolików u Unitów sercem katolicyzmu polskiego, cen-

trum ruchu antyrosyjskiego i antyprawosawnego , a przeto

mylano, e katolicy i Unici niechtnie zgodz si na oddanie

go prawosawnym i broni go bd wszelkimi^ rodkami; roz-

pacz za i utrata nadziei odzyskania kiedykolwiek tego rodko-

wego punktu ich siy, moe ich posun do ekscentrycznych

kroków oporu. Naleao przeto zawczasu przedsibra rodki za-

radcze. Pomnoono z tego powodu stra graniczn, a Poczajów

otoczono kordonem wojskowym pod pozorem cholery, do mia-

steczka za sprowadzono rot piechoty z Krzemieca. Rozkaz

w tym celu wydany opiewa, aby owa rota przybya do mia-

sta równoczenie z urzdnikami, wydelegowanymi do spenienia

aktu" i)'

Dnia 10 Padziernika rozpocz si zabór klasztoru i cer-

kwi. Prócz wojska i urzdników cywilnych nazjedao si po-

pów prawosawnych nie mao, midzy nimi prawosawny arcy-

biskup woyski Ambroy, który w klasztorze wraz ze swym
konsystorzem i z seminaryum mia zamieszkwa. Tego dnia

po poudniu cerkiew po prawosawnemu powicono i zaraz

wieczerni (nieszpory) w niej odprawiono. Dnia nastpnego

odbya si uroczysta liturgia prawosawna, aeby nie byo
adnej przerwy w naboestwie i wywieziono Bazylianów.

Na pochwa tych nieszczliwych ofiar trzeba doda, e zna-

laz si tylko jeden odstpca midzy nimi, Terapont Kulikow,

który naturalnie w murach klasztornych nadal pozosta. W trop

za okupacy klasztoru przysali biskupi prawosawni dyezecyi

kijowskiej, czernihowskiej i kurskiej kilkunastu czerców wo-

yskiemu archierejowi, aby mia kim ogromny klasztor zalud-

ni. Moroszkin dziwi si, e Bazylianie i ludno poczajowska

spokojnie podczas okupacyi si zachowali. Ale czy mogli ina-

') „Wiestnik Jewropy". 1. c. poszyt lipcowy *tr. b'b' i 07.



78

czej si zachowa, widzc si otoczonymi wojskiem i policy?

Bazylianie zaoyli tylko protest przeciw okupacyi do akt, a po-

czciwy lud poczajowski i okoliczny poprzesta na okazywaniu

czercom prawosawnym, a nowym mieszkacom klasztoru swej

niechci i na nieprzyjmowaniu od nich posug duchownych.

Usunicie si ludu od cerkwi klasztornej przypisywali oczywi-

cie czercy intrydze bazyliaskiej. Zwaszcza archirej woyski,
Innokentyj coraz skary si synodowi petersburskiemu, e nie

jest pewien ycia w klasztorze, e Unici i papienicy chc kla-

sztor spali, albo przynajmniej obraz cudowny Matki Boskiej za-

bra, a jako gównych burzycieli wskazywa Bazylinów krze-

mienieckich. Dla uspokojenia go widzia si wreszcie rzd znie-

wolony przysa do Poczajowa sta zaog wojskow a
).

Po zaborze klasztoru owruckiego i poczajowskiego nabra

rzd odwagi do zaboru innych. Do koca roku 1832 zagarn
bowiem 24 klasztory 2

). "Wkrótce potem spotka ten sam los jesz-

cze 18 klasztorów. Pouczajc i charakterystyczn jest uwaga,

jak z tej okazyi czyni Moroszkin: „Przytern, to jest przy zno-

szeniu monastyrów, tak rzd postpowa, e nie od niego, lecz

z kollegium unickiego wychodziy rozkazy zwijania pojedynczych

klasztorów, aeby si wydawao, e sama zwierzchno unicka

kruszy swoj podpor" 3
). Kollegium, nawyke do potulnoci

wzgldem woli rzdowej, nie miao odwagi oprze si nieustan-

nym naleganiom Bludowa i co chwil wydawao nowe rozkazy

znoszenia klasztorów, a Mikoaj I przyjmowa kad wiadomo
o nowem zamkniciu monastyrów bazyliaskich z niewysowio-

n radoci, woajc: „Chwaa Bogu, znowu zburzylimy kilka

twierdz nieprzyjacielskich". (Sawa Bohu, wot jeszczo uniczto-

ili nieskolko nieprijatelskich kriepostiej!).

*) „Wiestnik Jewropy", 1. c. poszyt lipcowy, gdzie na str. GO— 80 znajdu-

je si obszerny opis zaboru klasztoru poczajowskiego, oparty na aktach kancela-

ryi obcr-prokurora synodu («0 obraszczenii Poczajowskawo monastyrja w pra-

wolaz nyj» Nr. 114).

-) Klasztory te s: „owrucki, poczajowski, ydyczyski, yrowicki, kunicki,

braclawski, suszkowski, brzeski, witebski, polocki, bezwodzicki, poddubecki, wier-

chowski, ehomski, mirski, wierzaski, tuszysbi, kazimirowski, biaostocki, u-

cki, dubieski, milczaski, puczyski, hoszczaski = 24. („Wiestnik Jewropy".

1. c. str. 85—86).

s
) L. c. Rlr. SC.
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Najmizerniejsz rol odegra w znoszeniu klasztorów ba-

zyliaskich dawny prowincya zakonu Jozafat arski. Wysany
w tym czasie na wasne danie na wizytacyr' klasztorów, zwizy-

towa ich 37, a zdajc duchownemu kollegium ze swej wizyty

raport, nietylko najgorsze, a oczywicie rzdowi podane wy-
stawi im wiadectwo, pod wzgldem panujcej w nich karnoci

zakonnej, ale nadto pozwoli sobie uczyni niektóre propozycye,

rzekomo celem podniesienia podupadej karnoci zakonnej, t. j.

aby kady klasztor skada si przynajmniej z 8 do 12 czon-

ków, aby na kad dziesitk klasztorów ustanowiono jednego

staego wizytatora, aby zmieniono system nauk w caym zako-

nie, aby „institutiones Ordinis s. Basilii M." odmieniono i na

jzyk rosyjski przeoono, aby w cerkwiach klasztornych za-

prowadzono carskie wrota, zniesiono organy, przywrócono piew
cerkiewny; aby w nich zakazano pieni i modlitw polskich, so-

wem, aby cae naboestwo cierkiewne z naleciaoci ob-
cych w kocioach klasztornych oczyszczono.

Budow nad miar uradowany z raportu arskiego dopisa

do niego: „Poniewa wiele klasztorów niema liczby czonków ka-

nonicznie przepisanej, trzeba aby kollegium duchowne te klaszto-

ry w interesie karnoci zakonnej zwolna znosio." Grdy nie zaw-

sze przy znoszeniu klasztorów mona si byo powoa na upa-

d w nich karno, znalazy si oczywicie przy dobrej woli

rzdu inne prócz tego powody: jak, e wskazane na za-

mknicie klasztory znajdoway si w zbyt bliskiem ssiedztwie

innych, a wic byy zbyteczne; e za mao w ich okolicy byo
Unitów, albo e wedle fundacyi swej winny by prawosawnymi,

lub e intrygoway przeciw prawosawiu, lub wreszcie, e bray

udzia w rewolucyi 1830 roku. Pod tymi pozorami zniesiono do

r. 1835 przynajniej dwie trzecie klasztorów bazyliaskich. A zno-

szc jedne, starano si drugie, jeszcze na czas jaki przy yciu

pozostae, rónymi sposobami osabi i wpyw ich moralny, jeeli

nie zniweczy, to zmniejszy. Do nowicyatu nie pozwolono za-

konowi nikogo przyjmowa bez poprzedniego pozwolenia wadzy
duchownej i wieckiej; pojedynczym zakonnikom zabroniono bez

takiego pozwolenia z klasztoru do innych miejscowoci si wy-

dala; w roku za 1832 postawiono wszystkim z obrzdku aci-
skiego pochodzc3'm Bazylianom, a byo ich wówczas okoo 200,

termin szeciomiesiczny do dobrowolnego opuszczenia zakonu

i powrotu do obrzdku aciskiego. Ukaz ten by jednym z naj-
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dotkliwszych ciosów dla zakonu; pozbawia go bowiem odrazu

najowieceszych czonków i to w tak ogromnej liczbie! Ci, któ-

rzy do tego ukazu w terminie oznaczonym si nie zastosowali,

nie mogli ju póniej do obrzdku aciskiego wróci. Ukaz ro-

ku 1835, zabraniajcy Unitom przechodzi na obrzdek aciski,

odnosi si bowiem take do Bazylianów, bez wzgldu na ich po-

chodzenie x
).

8. Duchowiestwo nisze wieckie, czyli parafialne, oszcz-

dzano z zasady ile monoci w pierwszych pocztkach opowia-

danej przez nas persekucyi; owszem, z pocztku schlebiano i do-

gadzano mu nawet, polepszajc np. jego uposaenie, zajmujc
si wychowaniem bezpatnem dzieci jego, byle je sobie uj i

powolnem dla zamiarów rzdowych uczyni. Dopiero po stumie-

niu powstania 1830 roku zwrócono take na nie troch baczniej-

sz uwag, poniewa si pokaza miao, e i z poród niego

niektórzy ksia rewolucyi polskiej sprzyjali. W roku tedy 1831

wyda cesarz Mikoaj na wniosek Budowa ukaz wkadajcy na

biskupów unickich obowizek, aby nietylko na posady konsy-

storskie ale take na posady parafialne nikogo nie powoywali

bez poprzedniego porozumienia si z miejscowemi wadzami rz-

dowemi, przedstawiajc im na kade wakujce miejsce po trzech

i to takich kandydatów, których zachowanie si pod wzgldem
politycznym daje rkojmi ulegoci i posuszestwa dla rzdu.

Przytem zalecono wadzom cywilnym, aby odmawiay zatwier-

dzenia, dopóki nie zasign najdokadniejszej o przedstawionych

sobie kandydatach informacyi. Poniewa za wiele beneficyów

unickich byo
t
prywatnego patronatu, a patronami byli po wik-

szej czci Polacy i katolicy, którzy dobierali sobie ksiy naj-

mniej rzdowo usposobionych, co oczywicie i biskupów kierun-

ku rzdowego i wadze cywilne w obsadzaniu posad duchownych

krpowao —zniós Mikoaj w pocztkach r. 1833 prawo patrona-

tu nad cerkwiami unickiemi, jako niezgodne z prawodawstwem

cerkiewnem. (Vicissitudes, tom II str. 298). Innem jeszcze ogra-

niczeniem duchowiestwa parafialnego by zakaz wyjazdu poza

obrb parafii bez pozwolenia wadzy duchownej i wieckiej, aby

mu utrudni wzajemne porozumiewanie si i wspólne dziaanie

w sprawach kocielnych i sumienia.

Wszystkie dotd opowiedziane przez nas usiowania rzdu.

') „Wiestnik Jewropy," 1. c. od str. 86—92 i 94.
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dce do wycinienia charakteru prawosawnego na cerkwi

unickiej zwracay si bezporednio tylko przeciw duchowiestwu

zakonnemu i wieckiemu; ogóu wiernych wprost nie dotykay

i monoci suenia Bogu po dawnemu w swej wierze ludowi

nie odejmoway. A jednak trzeba byo i lud zwolna przygoto-

wa na zamierzone dzieo poczenia Unii z prawosawiem w je-

den Koció. Dziaacze rzdowi nie zapomnieli o tern i przekszta-

cajc w duchu prawosawnym wszystkie stopnie hierarchiczne,

nie zaniedbali oswaja ludu z formami prawosawnego naboe-
stwa, pod pozorem oczyszczania naboestwa z obcych, nieswoj-

skich t. j. nieruskich ywioów.
Wciganie ludu w system oprawosawienia zaczo si od

kontroli wydawnictwa unickich ksiek do naboestwa i ksi-

ek liturgicznych. Na wniosek Budowa, w cigu roku 1828 po-

dany cesarzowi, wyszo w tyme roku rozporzdzenie, aeby
ksiki powyszej treci, drukujce si zwykle w toczniach

klasztoru poczajowskiego lub wileskiego, tylko za poprzedni

cenzur duchownego unickiego kollegium drukowane byy i ae-
by kollegium nie inaczej pozwolenie druku dawao, jak zniósszy

si pierwej z Budowem. Cel tego rozporzdzenia jest jasny: kon-

trola kollegium, albo raczej Budowa miaa odtd w tego rodzaju

ksikach nie przepuszcza niczego, coby w zbyt wyranem byo
przeciwiestwie do zwyczajów religijnych prawosawnych.

Po wyjciu tego rozporzdzenia nalegano usilnie na ducho-

wiestwo po parafiach, o czem ju na innem miejscu mówilimy,

aeby przestrzegao czystoci obrzdku wschodniego, aeby we-

wntrzne urzdzenie wity stosowao do cerkwi prawosawnych,

aeby zaniechao obrzdów ,11 acinników zapoyczonych"; gor-

liwych za w tej mierze parochów hojnie wynagradzano i fawo-

ryzowano. Zbyt wielkich postpów nie robio jednak zalecane

w ten sposób oczyszczanie obrzdku; duchowiestwo w ogóle

niebardzo kwapio si do niego, odliczywszy naturalnie pewne

wyjtki.

Pierwszy raz jawnie i ostentacyjnie chciano zatwierdzi

jedno obrzdku unickiego z prawosawnym, w Petersburgu dnia

21 lutego r. 1831, z okazyi powicenia nowo wybudowanej ko-

sztem rzdu cerkwi unickiej przy tamtejszem duchownem kolle-

gium unickiera. Cerkiew zbudowano na wzór cerkwi prawosaw-

nej z ikonostasem, z carskiemi wrotami, wyobraajcemi wi-
DSieje Kocioa unickiego. T. II. 6
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tych Kocioa wschodniego, z tronem w porodku otarza i bez

organów. Metropolita powici j pod wezwaniem w. Mikoaja,

szczególnego patrona prawosawnej cerkwi, i odprawi w asy-

stencyi czonków kollegium unickiego, wobec licznie zgromadzo-

nego ludu, liturgi wedle obrzdku prawosawnego 1

).

Poniewa uwaano, e Bazylianie najwiksz byli prze-

szkod w przeksztacaniu naboestwa unickiego na mod pra-

wosawn, spieszono si odtd coraz wicej z zamykaniem ich

klasztorów, aeby ich si jak najprdzej pozby.

Celem rzekomego oczyszczenia obrzdku unickiego, zabro-

niono take w roku 1S32 wszelkiej wspólnoci naboestwa Uni-

tom z acinnikami i acinnikom z Unitami, aeby ludowi unic-

kiemu na zawsze wybi z gowy myl, e ich wyznanie religij-

ne niczem si nie róni od aciskiego krom obrzdów.

9. Zabezpieczywszy si tak na wszystkie strony, zadano
od kollegium unickiego, aeby w miejsce dotychczasowych msza-
ów (suebników) nakazao duchowiestwu obu eparchij unic-

kich uywa mszaów wydrukowanych w Moskwie w r. 1831,

oczywicie prawosawnych, i aby zobowizao wszystkich rzd-

ców kocioów do zaprowadzenia w swych cerkwiach ikono-
stasów. Kollegium, czy udawao, e si przerazio tern da-
niem, czy te w rzeczywistoci przelko si niem, nie chcc
bra na siebie caej odpowiedzialnoci za tak radykalny krok,

zwoao, jak si wyraa Moroszkin, „wszystkich hierarchów uni-

ckich" na narad — co czyni? atwym do przewidzenia re-

zultatem tej narady, w której bray udzia takie osobniki, jak:

Siemaszko, uyski, Zubko, arski, byo postanowienie: za-

stosowa si do woli rzdu (d. 8 lutego 1834 r.). Ledwo
za to postanowienie zapado, zabrano si z popiechem i ener-

gi do niezwocznego wprowadzenia go w ycie. Rozesano na-

tychmiast 600 suebników do duchowiestwa eparchii biaoru-

skiej, a 700 do eparchii litewskiej i 1,500 piewników kociel-

nych równie w Moskwie drukowanych; a co do ikonostasów,

których sprawienie byo kosztowniejsze, zobowizano wacicieli

dóbr, w których majtkach cerkwie unickie si znajdoway, mi-

mo, e im przed dwoma laty prawo patronatu nad cerkwiami

odebrano, aeby w nie wasnym kosztem opatrywali cerkwie.

*) „Wio-.tnik Jewropy", 1. c. str. 91 i 9& „Wie obrjad, pi>ze Moroszkin,

bogosluenija otprawlcn byl po ezinu wostocznoj cierkwi".
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Rozporzdzenie ostatnie motywowano tern: „e waciciele dóbr

powinni zado czyni religijnym potrzebom wocian, którzy im

sw prac przynosz korzy". Gdzie za w parani nie byo
obywatela zamonego, ani parafian mogcych na ten cel fundusz

jaki powici, tam rozkazano ze skarbu pastwa 300 rubli

na wystawienie ikonostasu asygnowa i to z kapitau, czasu

swego przeznaczonego na fundacy akademii unickiej w Po-

ocku, do której nigdy nie przyszo. Kapita ten przynosi rocz-

nie '28.000 r. Wreszcie, winne byy monastery stara si wasnym
kosztem o postanowienie ikonostasów w swych cerkwiach.

Moroszkin przyznaje, e opór ze strony duchowiestwa i

ludu przeciw tym innowacyom dyzunickim by do silny. Mi-

mo to udao si, wedle raportów do unickiego kollegium przysya-

nych, wspólnym, wyton}7m staraniom unickiego kollegium,

aw szczególnoci Siemaszki i uyskiego z jednej a rzdu z drugiej,

strony, w cigu lat 1834 i 1835 zaprowadzi ikonostasy w 329 cer-

kwiach dyecezyi litewskiej. W dyecezyi biaoruskiej napotykao

zaprowadzanie ikonostasów na wiksze trudnoci. Z pomidzy
625 cerkwi do tej dyecezyi nalecych, ledwie 20 do koca
roku 1835 urzdzio je, mimo e" rzd nie przebiera w rod-

kach, aby wacicieli dóbr i parafian do sprawiania ich zmusi.

Dla przypieszenia ustanowiono tajne komitety szpiegujce opor-

nych i donoszce o nich wadzy.

Na Biaej Rusi przychodzio nawet tu i ówdzie do czyn-

nego oporu ludu przeciw parochom, którzy si rzdowi poddali

i rozkazy jego posusznie wypeniali. Oczywicie podegania Po-

laków miay by gównie temu winne. Przytoczymy z mnóstwa

tego rodzaju wypadków kilka na okazanie, jak dobrowolnie
lud unicki ruski garn si do prawosawia, a na podstawie do-

niesienia prawosawnego Moroszkina opowiemy te wypadki ]
).

We wsi Paszynkach, w powiecie owruckim, wocianie po

odprawieniu przez bahoczynnego Sokoriewicza liturgii wedle

obrzdku prawosawnego, t. j. podug przysanego mu suebni-

ka, zamknli cerkiew, zabrali do siebie klucze i owiadczyli, e
go wicej do cerkwi nie wpuszcz.

W miasteczku Rzeczycy, w powiecie piskim, parafianie,

zauwaywszy zmian otarza wedle zwyczaju prawosawnego,

'I „Wiertnik Jewropy," !. c. str. 100 i 103—105.
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bez haasu sami zabrali si do roboty, ikonostas z cerkwi wy-

nieli i wszystko do dawnego stanu przywrócili.

We wsi Chodaki, w powiecie owruckim na Woyniu, przyszo

z okazyi zmiany otarza i odprawiania liturgii na mod prawo-

sawn do otwartej bójki, w której przodoway kobiety, midzy
niemi ona miejscowego proboszcza unickiego, ks. Kondratowi-

cza. Lud uderzy na dom parodia, powybija okna i poturbo-

wa obecnych tam popów odstpców: Buszkiewicza i Krasow-

skiego, którzy wraz z ziemskim sprawnikiem przybyli do wpro-

wadzenia liturgii prawosawnej w rzeczonej parafii.

Podobnie stao si w Sorycach, gubernii mohilowskiej^

w Królewicach, w Drohobukowie, w powiecie siennickim, i w wie-

lu innych miejscach, tak, e wadze cywilne musiay tam wkra-

cza, aby parochów rzdowi powolnych bra w obron przeciw

ludowi, nie chccemu nic wiedzie o innowacyach prawosaw-

nych i podejrzywajcemu susznie swych pasterzy o aposta-

zy 1
)-

Przykad ludu, odwanie na tylu miejscach bronicego

czystoci swej wiary, doda odwagi ksiom powiatu nowogródz-

kiego do otwartego wystpienia przeciwko narzucaniu sobie

mszaów prawosawnych. Pidziesiciu czterech ksiy tego ob-

wodu zebrao si dnia 2 kwietnia w Nowogródku i wysali do

Siemaszki jako swego biskupa, a wiceprezesa kollegium unickie-

go, od którego rozkaz tyczcy si mszaów wyszed, gorc
obron uywanych dotd w unickiej cerkwi mszaów i protesta-

cy przeciw mszaom rosyjskim. Podajemy poniej w dosow-

nym przekadzie memorya ksiy nowogródzkich jako doku-

ment wielkiej wagi. Ksia wspomniani pisz:

,.Z uszanowaniem nalenem Waszej pasterskiej Moci ob-

jawiamy, z okazyi proponowanej w obrzdkach grecko - unickich

zmiany, nasze proby zawarte w nastpujcych punktach:

a) Gdy Unia Kocioa wschodniego z zachodnim uroczy-

cie na soborze powszechnym Florenckim r. 1439 zadekretowa-

n zostaa, zgodzono si tame na reform obrzdów greckich,

której cerkiew dyzunicka, zaburzona przez niespokojnego Mar-

ka, biskupa Efezu przyj nie chciaa. Co do nas, my idc za

przykadem metropolity naszego, Izydora kijowskiego, i Józeta,

patryarchy konstantynopolitaskiego, jestemy jednomylnie zde-

') „Wiestnik Jewropy," I. c. sir. 106^109.
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cydowani do tej reformy si stosowa, poniewa ona dla cae-

go Kocioa greckiego przepisan zostaa i my do niej jako

Grecy zjednoczeni zobowizani jestemy.

b) Grdy po odpadniciu Rusi pónocnej duchowiestwo ru-

skie litewskie pod metropolit Michaem Rohoz poczyo si

z kocioem rzymskim na synodzie w Brzeciu Litewskim 1594

roku i gdy ta Unia roku nastpnego przez papiea Klemensa

Vi 1 1 potwierdzon zostaa, przepisa nam tene synod jako za-

sad nietykaln: wyznanie wiary i reform obrzdku postano-

wion na synodzie Florenckim.

c) Leon Kiszka, metropolita caej Rusi, na synodzie Za-

mojskim w r. 1720 nietylko potwierdzi wraz z wszystkimi pra-

atami wzwy wspomniane zjednoczenie (Brzeskie), lecz nadto,

dla wikszego wzmocnienia onego wyszczególni rónice midzy
obrzdami dyzunickimi, a grecko - unickimi zachodzce, zrefor-

mowa obrzdy w duchu unickim, oznaczy sprzty i wszystkie

naczynia potrzebne do odprawiania Mszy w., stosujc si wicej

do gruntownej pobonoci i zwyczajów krajowych, anieli do

starych zwyczajów carogrodzkich. Egzemplarz autentyczny tych

postanowie posano dla wiecznej pamitki duchowiestwu w-
gierskiemu, sowackiemu, dalmackiemu, kroackiemu i innym,

a nas zobowiza pod przysig do zachowania wiecznymi cza-

sy jednoci ze w. Kocioem rzymskim.

d) Porównujc najstarsze wydania mszaów, wykonane sta-

raniem i z upowanienia biskupów, jak: msza ogoszony w r.

1659 przez metropolit Cypryana ochowskiego, a dedykowany

ksiciu Karolowi Stanisawowi Radziwiowi, z pikn przemow
zachcajc duchowiestwo do trwania w Unii; take msza wy-

dany r. 1727 przez metropolit Kiszk i msza drukowany w r.

1790 przez metropolit Szeptyckiego; nakoniec pominwszy wie-

le innych, msza wydany w Wilnie staraniem naszego metropo-

lity Jozafata Buhaka, dotd yjcego; porównujc, mówimy,
wszystkie te mszay, znajdujemy, e one niczem si nie róni.
Równie widzimy, e wszystkie rytuay zgadzaj si ze sob
i e rónica midzy nimi jest bardzo nieznaczna. Wszystko to

dowodzi, e te mszay i rytuay wypywaj ze wspólnego róda
wschodniego Kocioa, poniewa przez tylu grecko - unickich bi-

skupów przez tak dugi czas byy potwierdzane.

e) Gdy za msza dla uytku duchowiestwa grecko - uni-

ckiego w Moskwie r. 1S31 wydrukowany róni si od naszych
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mszaów co do artykuu o pochodzeniu Ducha w. i co do nie-

których modów; gdy nadto nie czyni adnej wzmianki o pa-

pieu, któremu przy wiceniu naszem pod przysig przyrze-

klimy posuszestwo i uszanowanie, równie jak cesarzowi, ba-

gamy Wasz Pastersk Mo nie zmusza nas do przyjcia te-

go -mszau i pozostawi nam msza wileski, którego dotd

uywamy.
/') Lud ruski przywyk od dwóch blisko wieków do genu-

fleksyi, do wystawienia Najw. Sakramentu w wita uroczyste

i niedziele, do Mszy czytanych i piewanych, do procesyj i g-
bokiej czci Najw. Sakramentu. Wszystko to jest potrzebne

w naszym obrzdku i nie moe by zniesione bez zgorszenia

ludu, który zdaje si mie wielk z powodu nowych zmian ura-

z do duchowiestwa.

Pod panowaniem naszego Naj. cesarza, wród tylu miljo-

nów poddanych duchowiestwo grecko - unickie, które mu za-

wdzicza nie jedno dobrodziejstwo, wzywa take jego ojcowskiej

opieki. A gdy jego najwysza wola kademu zostawia zupen
swobod wyznawania swej religii, chcia te w szczególnoci,

aby ta wolno bya nieukrócon duchowiestwu grecko - uni-

ckiemu. Dlatego nie mniejszy od innych wyzna mamy obowi-

zek zachowywania starych obrzd*ków naszego naboestwa
z obawy, abymy nie zdawali si lekceway najwysz dobro

naszego Naj. cesarza.

Nakoniec objawia duchowiestwo powiatu nowogródzkiego

z uszanowaniem nalenem Waszej Pasterskiej Moci prob, aby

Koció grecko - unicki by odróniony od Kocioa prawosaw-

nego i wzywa do troskliwej opieki nad sob swego dostojnego

pasterza. Te yczenia, objawione jednomylnie, zostay podpisa-

ne nasz wasn rk" x
).

Skoro tylko dopiero co przytoczona protestacya dosza do

rk Siemaszki, zaniepokojony ni popieszy co prdzej do No-

wogródka i przywoawszy do siebie protestujcych ksiy, uy-
wa najrozmaitszych rodków, aby ich skoni do odwoania.

Niektórzy, z obawy utracenia posady i wywiezienia na Sybir,

ustpili i podpis swój cofnli; lecz daleko wiksza cz podpi-

sanych na protecie wytrwaa mnie do koca, mimo e na rozkaz

cesarza zostali za swój opór skazani na rok pokuty klasztornej.

') r Vicissitudes de TEglise catholique" tom. II, str. 298—300.
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Podczas tej caorocznej pokuty napisa ks. Pawski, paroch lu-

bieszowski, jeden ze skazanych, refutacy bdów dyzunickich i

przesta je Siemaszce. Cesarz, dowiedziawszy o miaem wyst-

pieniu kapana, kaza go wywie do Wiatki, na granica

Syberyi. aeby tani do mierci peni sub dzwonnika przy

cerkwi prawosawnej, on za jego z omiorgiem dzieci kaza

przenie na inne miejsce wgb Rosyi i nadto dzieci w zaka-

dach prawosawnych w wierze prawosawnej wychowa. Nie wie-

le lepszy los spotka innych towarzyszy protestacyi Paw-
skiego x

).

Na podobnie odwany krok, co duchowiestwo powiatu No-

wogródzkiego, zdobyo si take duchowiestwo trzech dekana-

tów w eparchii biaoruskiej, t. j. dekanatu dzisneskiego, lepel-

skiego i grodzieskiego, gdy rzdzcy w imieniu metropolity

Buhaka dyecezy poock Wasili uyski, równy, co do pra-

wowiernoci Siemaszce, zada od duchowiestwa swej epar-

chii pimiennego owiadczenia, e odebrao suebniki moskiew-

skie i podug nich liturgi odprawia bdzie. Zakopotanemu

oporem duchowiestwa uyskiemu zjecha na pomoc Siemasz-

ko i usiowa zama opór ju podstpem, ju przemoc. Gdy
za ogó statecznie trwa na stanowisku zajtem, wypdzono ich

z probostw, wysano daleko od stron rodzinnych i skazano

z rodzinami na niewysowion ndz, rozdajc probostwa ich, mi-

mo protestu ludu wiernego, albo takim o których powolnoci

miano przekonanie, albo wprost prawosawnym popom, gdy fun-

dacye kocioów okazay, e cerkiew pierwotnie przez prawosaw-

nego fundowan bya 2
).

Nie moemy take milczeniem pomin mczeskiego bo-

haterstwa ks. Micewicza, parocha Kamienieckiego na Litwie,

który, wraz z siedmiu konfratrami swego dekanatu, odmówiwszy

przyjcia mszau przysanego sobie przez kollegium unickie, prze-

y kilka lat prawdziwego mczestwa, a go Pan Bóg do

lepszego ywota odwoa. Zamknity naprzód w piwnicy ko-

cioa yrowickiego, na rozkaz apostaty Antoniego Zubki by tam

trzymany przez sze miesicy o chlebie i wodzie, potem sta-

wiony przed Zubk i Tupalskiego by wezwany na nowo, aby

podpisa deklaracy przyjcia mszau, a gdy to danie z obu-

') „L. c. tom I, str. 234 i 235
a
) L. c. tom I, etr. 238.
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reniem odrzuci, deportowano go do yskowa, maego miastecz-

ka w gub. grodzieskiej, gdzie obok ndzy materyalnej na któ-

r go skazano, przechodzi tortury moralne, dowiedziawszy si,

e parafi jego zaj pop prawosawny, e dzieci jego za rozka-

zem Siemaszki do prawosawnej szkoy na wychowanie oddano,

a ona ze zmartwienia umara.

Po szeciu latach pobytu w yskowie wywieziono go na

mieszkanie do byego klasztoru bazyliaskiego, do Zachorowa na

Woyniu, i oddano wraz z czternastu innymi wyznawcami pod

dozór okrutnie nad nimi zncajcego si odstpcy ksidza Dziu-

biskiego, tak e nawet sam rzd musia wkroczy i szalonym

okruciestwom pijanicy Dziubiskiego koniec pooy. Wreszcie

wywieziony do Dermania zakoczy tame ywot witobliwy,

jako wyznawca — mczennik. Towarzysze jego równie midzy
rozmaite klasztory prawosawne, jako winiowie, rozdzieleni zo-

stali.

Liczb takich wypadków moglibymy atwo pomnoy na

podstawie „akt mczeskich Unii" w roczniku na rok 1866, ogo-

szonych przez pene zasug towarzystwo historyczno - literackie

w Paryu.

By unikn rozwlekoci, przestaj my na przytoczonych,

które wystarcz na pocieszenie czytelnika, e mimo i od do
dawnego czasu rzd systematycznie nad zepsuciem duchowie-

stwa unickiego pracowa, mimo i to duchowiestwo od wa-
snych biskupów od wieków zaniedbane byo, e nietylko znikd

adnej nie miao podpory moralnej, ale przeciwnie w ostatnich

czasach na najgorszy przykad swych zwierzchników duchownych,

cigncych je wprost do apostazyi, patrzao—zdobyo si jednak

w chwili najwyszego niebezpieczestwa na liczne, wspaniae

wzory wiernoci Kocioowi i na przykady mczestwa.
Te i inne gwaty speniane w imieniu rzdu na najspokoj-

niejszych poddanych, litylko dla ich przywizania do wiary, przy

której wytrwale obstawa sumienie im nakazywao, spowodoway

nasamprzód obywateli gubernii witebskiej w cigu r. 1834 do

podania do cesarza proby, aby pooy koniec strasznemu uci-

skowi, jakiego tak acinnicy, jak Unici od urzdników dozna-

wali. Podanie to poucza nas take, jakimi to rodkami lud unic-

ki do prawosawnej cerkwi by zapdzany. Przytoczymy z niego

niektóre ustpy:

„Od pewnego czasu, ale szczególniej w biecym 1834 r.
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uywano rónych sposobów, aby Greków - Unitów do religii pa-

nujcej przecign. Zachody te byyby bez skutku w tej pro-

wincyi, gdyby wiernym pozwolono kierowa si gosem sumienia

i wewntrznem przekonaniem. Ale rodki uyte w tym celu na-

peniaj dusz przeraeniem. Albowiem zwykle zwouj pewn,
szczup liczb parafian bez wiedzy reszty i skaniaj ich nie na

drodze wolnego przewiadczenia, lecz rodkami, przeciw którym

nie zdoaj walczy, do przyjcia panujcej religii; a chocia ten

mniemany akt przystpienia iest czynem szczupej tylko liczby,

wszyscy inni mieszkacy wsi lub parafii maj zapowiedziane, e
powinni wyznawa religi panujc. Nieraz, bez wzgldu na

przedstawienia, jakie na ogólnem zebraniu czyniono, zaliczono

wszystkich parafian midzy wyznawców panujcej religii. W in-

nym za razie wyganiano unickiego kapana i zmieniano cer-

kiew unick na greck (dyzunick).

Skoro dokonano w ten sposób poczenia za pomoc gwa-
tu i bez woli mieszkaców, jeli ci uciekali si do wadzy ko-

cielnej albo cywilnej, owiadczajc, e chc pozosta w wierze

przodków swoich, krok ich wzito za odstpstwo od kocioa pa-

nujcego i jako odstpców karano 3 )".

Cesarz pozosta guchym na to przedstawienie, napisane

z najwikszem umiarkowaniem. Cokolwiek bowiem w ostatnich

latach na Litwie przeciw Unitom czyniono, wszystko to dziao

si z jego upowanienia; owszem, podanie szlachty witebskiej

dato mu powód do zakazu, aeby szlachta na sejmikach nie wa-

ya si zajmowa sprawami religijnemi.

Mimo bezskutecznego odezwania si szlachty w imi uci-

nionych, wysay dwie parafie unickie, przemoc do prawosa-

wia odrywane, w cigu r. 1835 petycye do cesarza, aeby im

w wierze Ojców pozosta pozwoli: parafia lubowicka i uczacka.

Parafia lubowicka pisze pod dniem 10 lipca: „Przodkowie

nasi zrodzeni w wierze grecko - unickiej, stale wierni tronowi i

ojczynie, spdzili spokojne swój ywot na onie swej wiary;

i my zrodzeni w tej samej wierze wyznawalimy j swobodnie

od dawnego czasu... a po dzie dzisiejszy i nie mylelimy,

abymy bez wyranego rozkazu Waszej woli Cesarskiej mogli

doznawa przeszkody w wyznawaniu wiary... Atoli ksia reli-

gii panujcej, pod pozorem jakoby niektórzy z nas, czego nigdy

») „Yici."iU«lcs dd 1'Eglise cath." toru II, sir. 301.
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nie byo, naleeli do spoecznoci grecko rosyjskiej, przyniewala-

j nas do odrzeczenia si naszej wiary, nie ju przez kary cie-

lesne, ale rodkami daleko sroszymi, t. j. odejmujc nam wszel-

k pomoc duchown, zabraniajc naszym waciwym kapanom
chrzci nasze dziatki, sucha nas spowiedzi i bogosawi nasze

maestwa. Takim to sposobem wydzieraj nas naszym paste-

rzom .. . Monarcho bro tych, którzy cierpi za wiar!"

Podpisao si 120 parafian 1
).

Parafia uczacka, wspomniawszy na wstpie swego podania,

e ju raz zgosia si do ministerstwa wyzna, lecz napróno

bo nie otrzymaa odpowiedzi, powiada w dalszym cigu petycyi:

„Jestemy pozbawieni naszej cerkwi i zmuszeni do wyznawania

religii, której nie chcielimy przyj .... Gdymy owiadczyli

komisyi, która do nas zjechaa, e chcemy umrze w naszej

wierze i e animy kiedy chcieli ani chcemy innej religii, zacz-

to nam wyrywa wosy, tuc nas w zby, a do wylania krwi,

bi nas po gowach, osadza w wizieniach, innych wysya do mia-

sta Lepla. Na ostatku komisya zakazaa wszystkim ksiom grecko

-

unickim sucha nas spowiedzi lub udziela nam jakiejkolwiek po-

mocy duchownej. Alemy sobie powiedzieli: Zostaniemy bez

ksiy, odprawia bdziemy nasze mody w domu, pomrzemy

bez kapanów, spowiadajc si jedni drugim, ale waszej wiary

nie przyjmiemy. Raczej niech nas spotka los bogosawionego

Jozafata (Kuncewicza), tego oto pragniemy. Lecz komisya od-

dalia si, szydzc z naszych ez i modlitw. I pozostalimy jako

bdne owce, nie majc, kdybymy si przytulili" 2
).

Nie potrzeba pewno dodawa, e te rzewne sowe nie zna-

lazy posuchu. Cesarz postanowi do szcztu wytpi Uni w lu-

dzie ruskim i nie cofn si w ostatecznoci przed adnym
rodkiem, byleby do celu prowadzi.

S to zreszt gosy kilku tylko parafij, które jak gdyby

cudem do nas si przedary; a ile ich szerszej publicznoci nie-

znanych pozostao! 3
).

!j L. c. tom II, str. 304.

2) L. c. tom II, str. 303.

3
) Moroszkin tak o tych gwatach rzdu, jak o protestach pewnej czci

duchowiestwa i ludu wiernego milczy, cho jiewno w archiwach rzdowych, do

których mia przystp, znalaz dosy dowodów, wiadczcych o ich prawdziwo-

ci. Raz tylko mimochodem napomyka, e niezrczno dziaaczy utrudniaa spie-

szne spenienie intencyi rzdu.



9J

Opór, na który rzd napotka tak u pewnej czci .wie-

ckiego unickiego duchowiestwa, jak u ludu prostego przy wpro-

wadzaniu obrzdku prawosawnego, mszaów prawosawnych i

ikonostasów, mia t korzy, e rzd zdecydowany, po rozesa-

niu mszaów wydrukowanych w Moskwie i po nakazie urzdze-

nia w cerkwiach unickich ikonostasów, przystpi zaraz do

otwartego poczenia cerkwi unickiej z cerkwi prawosawn,
sdzc, e grunt do tego dostatecznie ju by przygotowany,

gdy spostrzeg, e ani duchowiestwo, ani ludno nie bya
jeszcze prawosawiu do przychylna, powstrzyma si z tym
aktem na lat kilka, a tymczasem prowadzi dalej przez swoich

agentów prace przygotowawcze.

10. Od lat kilku (od r. 1828) istnia z wiedz rzdu „taj-

ny komitet" zoony z ksicia G-olicyna, metropolity moskiew-

skiego Filareta, z ober-prokurora synodu ksicia Meszczerskiego

i ks. Koczubeja, który mia na celu szerzy wród Unitów swo-

j drog obok rzdu prawosawie i na konwersye jednostek

wpywa. Ustanowieni w latach 1833 i 1834 biskupi prawosa-

wni w ziemiach polskich: w Poocku (1833) z tytuem biskupa

poockiego i wileskiego, w Poczajowie (1833) z tytuem bisku-

pa woyskiego i w Warszawie (1834) z tytuem sufragana bi-

skupa poczajowskiego ]

) winni byli ów komitet w jego dziaaniu

cichaczem wspiera.

Budowowi by ów komitet niebardzo na rk; nie bdc
wprost od niego zalenym zdawao mu si, e si tylko przy-

czynia do rozproszenia si i e sam wielkich rezultatów nie osi-

ga. Zaproponowa tedy cesarzowi w r. 1835 zwinicie istniej-

cego komitetu i zamianowanie innego, równie tajnego, któryby

wyczny dziery kierunek dziea nawracania Unitów do pra-

wosawia, ale któryby traktowa spraw unick jako czysto cer-

kiewn nie za policyjno - admistracyjn, jak to dotychczasowy

komitet tajny czyni. Warunek przez Budowa postawiony od-

dawa komitet tajny pod zupen moc jego, poniewa on wa-
nie by naczelnikiem wydziau, zajmujcego si poczeniem
Unii z prawosawiem. Cesarz zgodzi si na propozycy ulubie-

ca swego i wyda odnony ukaz tajny dnia 25 maja 1335 r. 2
).

W skad nowego komitetu weszy osobistoci z wyszego

») „Vicissitudes de l'Egiise catholique", tom II. str. 262, 295 i 290.

2
) „Wiestnik Jewropy", 1. c. poszyt sierpniowy na str. 530 mieci ten ukaz
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duchowiestwa unickiego i prawosawnego, oraz ludzie wieccy,

a mianowicie: metropolici moskiewski i petersburski, prawosa-

wny arc}7biskup twerski, metropolita unicki Buhak, biskup li-

tewski Siemaszko, jenera hr. Tostoj, ksi Golicyn, sekretarz

stanu Taniejew, Budow, ober-prokuror synodu Nieczajew i re-

ferent Chanykow.

W ukazie, kademu z czonków mianowanych przez mo-

narch z osobna przesanym, nie wypowiedziano zupenie jawnie

celu ostatniego, lecz osoniono go intency zrównania obrzdku

unickiego z obrzdkiem wschodnim (prawosawnym). Ukaz mó-

wi midzy innemi:
,:
aby ubezpieczy wierne wykonanie tych

rozporzdze (tyczcych si obrzdku) i równoczenie zapobiedz

nieporozumieniom i sporom, mogcym atwo wynikn midzy
duchowiestwem grecko - rosyjskiem a unickiem, cesaz Impe-

rator uzna za poyteczne ustanowi osobny komitet z ducho-

wnych osób grecko- rosyjskiego i grecko - unickiego wyznania

i z niektórych wieckich cesarskich urzdników. Ten komitet,

rozpatrzywszy si wczenie we wszystkich do unickiej sprawy

przyjtych rodkach, bdzie doglda ich wiernego wykonania,

przedstawiajc waniejsze do wyszego rozpoznania".

Innemi sowy, komitet mia ledzi, jak si wykonuj roz-

porzdzenia monarsze pod wzgldem odmiany naboestwa uni-

ckiego na prawosawne i do wykonania , ich czynnie rk przy-

kada, lecz tak aby odpowiedzialno za gwaty i naduycia

przy tern speniane nie spadaa na rzd, lecz na prywatne osoby-

Dlatego tajnym mia pozosta i prócz osób interesowanych nikt

o nim nie mia wiedzie.

Posiedzenia komitetowe odbyway si w mieszkaniu peters-

burskiego metropolity Serafima w Aleksandro-Newskiej awrze,

zwyczajnie o godzinie 7 wieczorem. Pierwsze posiedzenie odby-

o si dnia 3 lipca 1835 r. Budow przedstawi obecnym na

niem czonkom w krótkim pogldzie wszystko, co w sprawie

zblienia Unitów do prawosawia od r. 1828 do owej chwili

zdziaano. Szczegóów tego sprawozdania powtarza nie bdzie-

my, bo znane nam one z dotychczasowego opowiadania i przy-

toczymy tylko Budowa zdanie o zadaniu rzdu wobec Unii:

„Wzgld na dobro kraju, powiada, i na dobro Unitów, zagroo-

nych zacinieniem przez ksiy i szlacht acisk, wymaga,

aby rzd Uni si zaj i od wpywu acinizmu i Polonizmu
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j ochroni}. Starania rzdu nagrodzone zostay powolnem ska-

nianiem si Unitów do prawosawia. Gdy jednak w ostatnich

ich wznowia si nienawi midzy duchowiestwem unic-

kiem a prawosawnem, bez pomocy za miejscowego duchowie-

stwa trudno spokojnie przeprowadzi zjednoczenie jednego Ko-

cioa z drugim, uzna cesarz za poyteczne zczy czonków
wyszego duchowiestwa jodnego i drugiego Kocioa w jeden

komitet i t. d."

Nastpnie odczyta Budow wszystkie ukazy za cesarza

Mikoaja w sprawie Unii wydane, aby zachci czonków komi-

tetu do gorliwego w ich myli dziaania.

Jednem z pierwszych dzie zreorganizowanego tajnego ko-

mitetu byo poddanie w kocu roku 1835, czy w pocztkach ro-

ku 1836, wszystkich szkó unickich prawosawnej komisyi szkol-

nej i przeksztacenie ich na mod prawosawn. A do gównych
obowizków jego naleao, wedle Moroszkina, wypenia najaku-

ratniej plany i wskazówki Bludowa, mianowicie zblia ducho-

wiestwo unickie do prawosawnego, tak w stosunkach towarzy-

skich, jak kocielnych *). Nie bez susznoci bowiem nadmienia

Moroszkin, e, aby dopi ostatecznego celu, nic ju innego nie

byo potrzeba jeno da wolny bieg temu, co dotd za stara-

niem Bludowa w sprawie poczenia Unii z prawosawiem po-

stanowiono.

1 1. Lecz zdaniem rzdu, dzieo unifikacyi cerkwi unickiej z pra-

wosawn jeszcze nie do prdko postpowao i za dugo byo
mu czeka, a pomoc rodków dotd uywanych cerkiew uni-

cka sama runie. Wic nowe przeciw niej wymierzy tarany.

W poowie stycznia 1837 r. pojawi si ukaz oddajcy kollegium

grecko - unickie w zaleno od ober - prokurora w. synodu -).

„By to, przyznaje sam Moroszkin, nowy krok ze strony rzdu
ku poddaniu Unitów pod jednostronny zarzd z prawosa-

wnymi".

Ale z pojawieniem si tego ukazu, zamieniajcego Koció

') „Wiestnik Jewropy", I. e. str. 531 -535.

-) Theiner, w Vici>situdcs dc 1'Eglise cath.» baamuci, piszc, e to ju
w r. 1832 si staJo; podobnie faJszyweni jest jego' twierdzenie, e w roku 1832 za-

kon bazyliaski zosta] zniesiony. Rozporzdzenia cesarskie mówi bowiem o tym
zakonie jeszcze w latach póniejszych (tom I, str. 225 i 226 i „Wiestnik Jewro-

py" I. c. str. 537 i.
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unicki faktycznie na wydzia Kocioa prawosawnego, ust-

pi ze sceny t. j. od naczelnego steru spraw unickich, z przy-

czyn do obecnej chwili nie wyjanionych, najzasueszy okoo
podkopania Unii dziaacz, znany nam Budow, a miejsce jego

zaj hr. Protasow. Ze smutkiem i boleci ustpowa Budow,
który móg si susznie uwaa za gównego organizatora walki

rzdu z cerkwi unick, za szczliwego w tej walce przewo-

dnika i który z tego powodu pragn niewtpliwie mie udzia

w ostatecznym na nieszczliw cerkiew wyroku mierci. „A oto

teraz, s sowa biadajcego nad tym wypadkiem Moroszkina,

kiedy dzieo tak pomylnie zbliao si do koca, innemu szcz-

liwcy, który nie ora, ani sia, dostao si sprztanie podów,

wypielgnowanych rk innego!" Sam Budow przyrównywa si,

po otrzymaniu dymisyi, do generaa Kutuzowa, któremu po

zwyciskiej bitwie smoleskiej odebrano gówne dowództwo, da-

jc je komu innemu
;
by owoce zwycistwa zbiera.

W rzeczy samej nastpca Budowa, hr. Protasow, nie mia
innego zadania, jak konsekwentnie i wytrwale wykonywa to,

co przez jego poprzednika uoone i przygotowane byo. Dzia-

alno jego ograniczaa si te na usiowaniach zrównania ze-

wntrznej postaci wity i obrzdku unickiego z cerkwiami i

obrzdami prawosawnymi, na coraz wikszem utrudnianiu Uni-

tom przechodzenia na obrzdek aciski i na obsadzaniu posad

duchownych ksimi oddanymi najzupeniej rzdowi.

Zaraz po objciu urzdu zakreli sobie plan tej treci,

który otrzyma aprobat cesarsk i nadto poparty zosta uka-

zem cesarskim, zabraniajcym ksiom obrzdku aciskiego

chrzci dzieci unickie. Gdy bowiem za rzdu Budowa doroli

Unici, pod groz najsurowszych kar, obrzdku zmienia nie mo-

gli, gorliwsi z nich chcieli przynajmniej w ten sposób dzieci

swoje przed prawosawiem uratowa, e je w obrzdku aci-

skim chrzci kazali. Ukaz wspomniany uniemoebni to na przy-

szo. Za nim wyszed niebawem za staraniem Protasowa inny:

aby nie dawa posad duchownym takim ksiom, którzy maj
ony wyznajce obrzdek aciski x

). W celu take posunicia

naprzód dziea przez Budowa przez tyle lat pomylnie prowa-

dzonego, poleci Protasow Siemaszce, aby odby wizyt swej

dyecezyi litewskiej i czci biaoruskiej dla przekonania si, jak

•i „Wiestnik Jewropy," I. c. str. 538—542.
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daleko postpio przeksztacenie cerkwi i naboestwa na wzór

prawosawny i aby to dzieo przypieszy. Z tak misy wy-

sa do dyecezyi biaoruskiej prokurora grecko - unickiego kolle-

gium Sierno - Soowiewicza. Pokazao si, e' do owego czasu,

pomimo wszystkich stara Budowa, z ogólnej liczby '2,520 cer-

kwi unickich w obu eparchiach tylko 891 zaprowadziy ikono-

stasy i e z tych 891 cerkwi miay je z dawna 286 cerkwi,

tak e do wyjcia ukazu w r. 1834, nakazujcego ich wprowa-

dzenie, tylko 005 cerkwi do niego si zastosowao.

Siemaszko donosi ze swej wizyty Protasowowi, e w dye-

cezyi biaoruskiej, to jest w tej czci (zachodniej) któr mu pole-

cono wizytowa, nie znalaz ikonostasów w stu pidziesiciu

cerkwiach J
).

Podobne wiadomoci przysya Protasowowi prokurator du-

chownego kollegium ze swego objazdu po dyecezyi biaoruskiej.

A najbardziej gorszy si jeden i drugi wizytator w swoich ra-

portach tern, e wielu parochów unickich, nie troszczc si

wcale o nadesane im roku 1834 „suebniki" odprawiali dalej

naboestwo podug mszaów unickich. Protasow przypisywa

win tego niedbalstwa po czci unickiemu kollegium, w szcze-

gólnoci Buhakowi, który mia tajne rozporzdzenia do konsy-

storzy wydawa (?), zakazujc w nich wszelkich innowacyj w na-

boestwie! Bezporedniem nastpstwem tych wizyt byo tedy

zarzucenie na nowo parafij unickich ksikami liturgiczuemi, dru-

kowanemi w Moskwie, i urzdowe zagroenie, e parochowie,

którzy w cigu szeciu miesicy nie wypeni rozkazów rzdu,

tyczcych si przemiany cerkwi i naboestwa na wzór prawo-

sawny, pod sd oddani bd i z miejsc swoich wydaleni, ich za
parafie powierz si ksiom „bagonadzionym".

rodek ten wyda swoje owoce. W dyecezyi biaoruskiej

zaprowadzono zaraz potem, w krótkim czasie, ikonostasy w 107

cerkwiach, a w litewskiej pozostay bez nich do koca r. 1837

ju tylko 73 cerkwie.

Zaprowadzajc ikonostasy i suebniki moskiewskie w cer-

kwiach unickich, wyrzucano z nich równoczenie boczne otarze,

ambony, organy i zabierano stare unickie suebniki i trebniki,

aby ksia uywa ich duej nie mogli. By za duchowiestwo

nie mogo si zasania nieznajomoci prawosawnych obrzdów,

») L. c. Btr. 539 i 542.
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wezwano wszystkich dziekanów do Poocka po instrukcy i przy-

kazano im, aby sami zapoznani z prawosawnymi obrzdami za-

poznawali z nimi swych dekanalnych ksiy, a oprócz tego po-

stawiono w kadej parafii szpiega, czyli, jak mówi Moioszkin,

„czowieka pewnego", któryby ledzi ksidza, czy i o ile do no-

wych przepisów si stosowa. W tem ostatniem dziele bardzo

by pomocnym rzdowi wspomniany wyej „tajny komitet", któ-

rego szczegóowem zadaniem byo spenia funkcye ledcze w na-

wracaniu Unitów do prawosawia l
).

12. Wród tych okolicznoci zachodzi do wany, przez

przeladowców Unii niezawodnie upragniony wypadek, mier
metropolity Jozafata Buhaka. Umar on w r. 1838, w lutym, jako

ostatni metropolita unicki a
).

Moroszkin pisze o nim: „Osobisto ta, jeli nie bya wrcz
przeciwna zjednoczeniu Unitów z prawosawmymi, to zanadto

biernai nieczynna, by przyj ywy i energiczny udzia w rozwi-

zaniu kwestyi unickiej". Sd to niewtpliwie za ostry, o ile si w nim

przypuszcza, e Buhak nie by wrcz przeciwnym zjednoczeniu

Unii z prawosawiem; nie jest jednak cakiem bez podstawy.

Idealizowa bowiem Buhaka na wzór Theinera, Lescoeura i in-

nych pisarzy katolickich nie moemy. Przyznajemy, e by czo-

wiekiem prawym i katolikiem osobicie Kocioowi wiernym; ale

nie mia tej apostolskiej odwagi, której wymaga po nim inte-

res i dobro Unii na stanowisku, jakie zajmowa w tak kryty-

cznem dla cerkwi pooeniu. Sam osobicie apostat Kocioa
mimo niejednej cikiej pokusy nie zosta, ale niejednokrotnie

podawa rk i imi swoje jako prezydent kollegium unickiego

do dzie, o których nie móg nie wiedzie, e gotoway zgub
cerkwi unickiej. Nigdy te, w obawie o swój osobisty los, nie

podniós miao gosu nietylko przeciw rzdow, owczarni jego

') L. o. 'str. 542— 557.

-) W oznaczeniu roku i miesica mierci Buhaka idziemy za Moroszkinem (1. c.

str. 5SS), który bdc na miejscu i majc przystp do archiwów rzdowych, móg
dokadn o czasie mierci metropolity mie wiadomo. W 1'rzegl. Pozn. (r. 1865

str. 70) podany jest. jako data mierci jego, dzie 23 marca r. 1837. — Theiner

i /.a nim inni opowiadaj., e przed mierci kusi go naprzód Siemaszko, a po-

tem Budow, aby podpisa akt apostazyi. lecz e jednemu i drugiemu naleyta dal

odpraw. Wmieszanie Bludowa w t spraw podaje w oczach nasz eh wiadomo
Theinera w podejrzenie, gdy Bludów, ju wówczas od zarzdu spraw unickich

usunity, nie byby si pewno pozwoli uy do aktu tak podrzdnego. (Vicissitu :

dc- i t. d. tom 1, str. 251 i 252).
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dawicemu, ale nawet przeciw podziemnym knowaniom zdraj-

ców w sukniach duchownych unickich, w otoczeniu jego si znaj-

dujcych; jednem sowem by oq niemym pasterzem i nie odpo-

wiada wcale zadaniu swemu od chwili wstpienia na tron Miko-

aja L Na spokojne czasy móg by wzorowj'm biskupem; w sto-

sunkach, w których mu przyszo cerkwi unick rzdzi, by
tylko dogodnem dla wrogów jej narzdziem, uatwiajc im

swoj biernoci spenienie planów. To te cho mu ci wrogo-

wie Unii za ze mieli, e otwarcie po ich stronie nie sta-

n, uwaali go jednak za swego i gdy ywot doczesny zako-

czy, sprawiono mu z najwyszego rozkazu pogrzeb prawosawny i

pochowano go w cerkwi prawosawnej monastyru sergiewskiego

pod Petersburgiem *).

Naduywano go za ycia i zniesawiono jeszcze po mierci,

udajc przed ludem wiernym, e umar jako prawosawny. ITo-

roszkin powiada, e mier jego przyspieszon zostaa listami

gortszych Unitów, wyrzucajcych mu zdrad Unii, mianowicie

listami ks. Jozafata Szawrowskiego, zakonnika lubowickiego

monastyru.

Nie byo zaiste potrzeba tych listów, aby sumienie metro-

polity zaniepokoi; sam on bez obcych wyrzutów musia czu,

e w niedobrej znajdowa si spóce i chcc nie chcc powoli do

ruiny Unii dopomaga; a to wystarczao, aeby go, jako w grun-

cie uczciwego cho sabego czowieka, napeni gorycz, i ostat-

nie dni ywota jego zatru, mier przyspieszy.

Jakbd zreszt sdzi bdziemy stosunek jego do Unii i rz-

du, pewn jest rzecz, e w obozie tamtym ucieszono si na wia-

domo o mierci jego, bo yczc sobie, aeby ogólna apostazya

Kocioa unickiego do prawosawia zacza si od naczelnych te-

go Kocioa zwierzchników, a nie majc nadziei, aby Buhak krok

taki uczyni, nie mogy si sfery rzdowe nie radowa z tego,

e ze mierci jego pozbyy si niewygodnej ju wówczas oso-

bistoci. Pisze te Moroszkin, e po mierci metropolity „dieo

unitskoje bystro poszo k'swojemu okonczaniju 2
)

u
,

czyli innemi

J

) „Wiestnik Jewropy," poszyt czerwcowy, str. 596.

2
) „ Wiestnik Jewropy", 1. c. poszyt sierpniowy, str. 559.

Dzieje Kocioa unickiego T. II.
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sowy: e ze mierci Buhaka upada ostatnia przeszkoda do

otwartego poczenia caej cerkwi unickiej z prawosawiem.

Siemaszko zaj natychmiast miejsce Buhaka w kollegium

duchownem unickiem, jako przewodniczcy; godnoci metropoli-

ty jednak nie otrzyma. Nie dba te o t godno, bo wiedzia

dobrze, e dni Unii s policzone i e rzd wysze zaszczyty i

pontniejsze nagrody ma dla niego, gdy dokona dziea po-

grzebania Unii. Do mu byo, e mier metropolity roz-

wizaa mu rce i uczynia go faktycznie, jako prezesa kollegium

unickiego, naczelnikiem Kocioa unickiego. Kolega jego Wasil

uyski nie mniej odetchn po mierci Buhaka, sta si bo-

wiem od tej chwili samodzielnym biskupem biaoruskim. Ci dwaj

ujli si teraz za rce wespó z trzecim, pod wzgldem nikczem-

noci nic im nieustpujcym, Antonim Zubk, biskupem tytular-

nym brzeskim a sufraganem Siemaszki, jako biskupa litewskie-

go i zaczli otwarcie wzywa duchowiestwo do odstpstw, na-

przód duchowiestwo wysze, katedralne i dziekanów, potem ni-

sze, parochów i zakonników, podsuwajc im do podpisu deklara-

cy, e nie bd si sprzeciwiali poczeniu swych parafij z pra-

wosawiem, jeli si rzdowi powiedzie lud jakimbd sposobem

do tego nakoni. Wzywali ksiy bd pojedynczo, bd w wi-
kszej liczbie, jednych do yrowic, drugich do Poocka i tam,

wtajemniczajc ich w zamiary rzdu, do podpisu przedoonej

deklaracyi zmuszali. Tymi rodkami uzyskali w cigu roku 1838

na 1,057 ksiy wieckich i zakonnych w dyecezyi litewskiej

podpisy od 760. Rzdy Siemaszki i Zubki, od lat kilkunastu

cice na tej nieszczliwej dyecezyi, zatruy w duchowiestwie

tamtejszem ducha unickiego i przygotoway ogó do odstpstw.

Trudniej sza sprawa na Biaej Rusi. Na 680 ksiy wie-

ckich i zakonnych dao podpis na deklaracy przyjcia prawo-

sawia tylko 1S6 i to przewanie nalecych do duchowiestwa
wyszego; odmówio podpisu 494, midzy nimi 84 Bazylianów.

W ogóle duchowiestwo nisze, parafialne, okazao przy tej spo-

sobnoci wicej statecznoci i odwagi w wyznaniu wiary od du-

chowiestwa wyszego, które w obu eparchiach, z bardzo nie-

znacznymi wyjtkami, cakiem byo oddane rzdowi rosyjskiemu.

By zama opór duchowiestwa biaoruskiego postanowili Sie-

maszko i uyski, po wspólnem ze sob porozumieniu si, nie-

posusznych ksiy dyecezyi biaoruskiej ile monoci po-

przenosi do oprawosawionej ju w wikszej czci dyecezyi
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litewskiej, a z tej dyccezyi ksiy do prawosawia gotowych

przesiedli na ich miejsca; nadto pod pozorem zaznajomienia

ksiy unickich z czystym obrzdkiem wschodnim postanowili

wysya niektórych, zapewne niebezpiecznych, do prawosawnych
monastyrów moskiewskich pod nadzór archimandrytów ouyche.

Nie wszystko jednak poszo po myli organizatorów od-

stpstw. rodki tak rad}'kalne wywoay gron opozycy, na-

wet w dyecezyi litewskiej. Ogniskiem budzcej si w tej dyece-

zyi opozycyi by obwód biaostocki. W obwodzie biaostockim,

przewanie przez ludno polsk, katolick zamieszkaym, znaj-

dowao si 49 cerkwi unickich. Gdy biskup wikaryjny Siemasz-

ki, Antoni Zubko, przystpi do odbierania od ksiy podpisów

na prawosawie, odrazu 15 stanowczo podpisu odmówio. Dusz
oponentów byo trzech: ks. Sosnowski, proboszcz w Kleszczewie,

ks. Faustyn Goworski, proboszcz w Czyewie i ks. Ant. Pie-
kowski, prób. w Nowobercowie. Nie przestajc na odmówieniu

podpisu, podali oni na rce szefa andarmeryi, hr. Benkendorfa,

prob do cesarza, aby ich do prawosawia nie zmuszano i dla

wiary nie przeladowano.

Przytaczamy t prob dosownie tem bardziej, e z tek-

stem jej nigdzie prócz Moroszkina nie spotkalimy si. Oto,

jak si odzywaj:

„Boja boa, wadnca sercami naszemi, czyni nas nie-

ustraszonymi wobec przeladowania i rychej mierci, w tem

silnem przekonaniu, e za cierpiane przez nas w tym owieco-

nym wieku przeladowania zdobdziemy sobie wieniec chway,

któregomy jeszcze nie pozbawieni pod bogosawionem pano-

waniem Najm. Naszego Monarchy, Mikoaja Pawowicza, opie-

kuna i silnego obrocy wiary chrzecijaskiej. ywimy nadziej,

e baczne oko Jego Cesarskiej Moci wejrzy z duszy na zgoto-

wan wiernym Jego poddanym Unitom bole, przez wymaga-
nie od nich sposobem podstpnym deklaracyj pimiennych, e
odstpi od wiary wyznawanej przez ich pradziadów i to pod

pozorem, jakoby wszyscy greko - Unici dobrowolnie owiadczy
mieli przyczenie si do cerkwi grecko - rosyjskiej (prawosaw-

nej). ywimy nadziej, e Jego Cesarska Mo pooy granic,

której nikt nie naruszy i zabezpieczy raz na zawsze wiernym

poddanym swoim spokój bogi, którego dotychczas uywali. Pra-

gniemy unikn pooenia tak nieszczsnego, które niszczc siy

duchowne i materyalne mier za sob prowadzi, którego ofiar
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parlli nieustraszeni wyznawcy wiary ksia: Jan Rodkiewicz

z Labiudy, Mateusz Baranowski, Mikoaj Wierobicki i Stani-

saw Pyszewski. Wnieli oni proby do miejscowych wadz du-

chownych i cywilnych, atoli pozostawienie bez skutku tak ich.

jak i naszych poda, upartych na fundamencie najwyszych Je-

go Cesarskiej Moci manifestów i rozkazów, stao si powodem,

e trudzimy Najm. Naszego Cesarza Mikoaja Pawowicza i za-

nosimy do Niego zawe baganie, aby raczy osoni nas swoj
monarsz mioci, zwaywszy po pierwsze: i przez dwa punk-

ty najwyszego manifestu, wydanego dnia 15 padziernika 1807

roku, zostalimy zapewnieni, i wyznanie wiary naszej jest nie-

tykalnem; powtóre, e paragrafem 45 ustawy o wadzy zwierzch-

niczej, zawartym w 1 tomie Zbioru praw, pozostawiona jest

wolno rónych wyzna, której my nie jestemy pozbawieni;

po trzecie, e w paragrafie 73 tomu XIV (Zbioru praw) nie do-

zwala si cerkwi panujcej uywa rodków przymusowych do na-

wracania innowierców na prawosawie.

Tymczasem wadze nasze, które, dopóki nie ma monarszego

zlecenia nie maj prawa wkracza w t dziedzin, burz spokój

religijny i spoeczny i ciemi nie chccych im si podda Uni-

tów, wywoujc jki i narzekania narodu w czasie spokojnego

panowania Wielkiego Cesarza Naszego Mikoaja Pawowicza.

Wobec tego zniewoleni jestemy uciec si do Janie Owiecone-

go Pana z pokorn prob o przedstawienie tego nieszczliwe-

go pooenia najaskawszej uwadze naszego Najm. Monarchy,

opiekuna i obrocy wiary chrzecijaskiej, a ufamy mocno, e
nie zostawi on nas bez ojcowskiej swojej opieki, wróci pokój

zakopotanym sercom i niedopuci, abymy nie pocieszeni szu-

kali sprawiedliwoci u Sdziego wiata, który zna ze i dobre

myli czowieka" l
).

Za wiadectwem Moroszkina, nabawi ten akt pitnastu

ksiy biaostockich, niemaej trwogi sfery wysze duchowne i

da powód do nieporozumie midzy duchownymi, a wieckimi

naczelnikami rzdu, bo na zewntrz, wobec wiata chciano ko-

niecznie unikn podejrzenia i pozoru gwatu, zadawanego su-

mieniom; chciano owszem w wiat wmówi, i wszystko si dzie-

je z dobrej woli Unitów, tak duchownych jak wieckich. Ze stro-

ny ministerstwa czyniono wyrzuty Siemaszce i Antoniemu Zub-

l
)
„Wiestnik Jewropy," 1. c. str. 562 i 563.
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ce, e nieroztropnie i zbyt gwatownie do przyjmowania pra-

wosawia zmuszali. Przyszo std do wymiany dugiej korespon-

dencyi midzy duchown stron, bronic swego postpowania,

a cywilnemi wadzami, zwaszcza ksiciom Dogorukowem, po-

tpiajcym kroki uyte przez Siemaszk i Zubk, a Siemaszko

rzecz opar o cesarza i zwyciy. Na przedstawienie jego o po-

stpach prawosawia wród Unitów wyda Mikoaj I rezolucy, aby

ksiy opornych, a w szczególnoci podpisanych na petycyi, po-

danej mu przez Benkendorfa, czci wysa w gb gubernii

rosyjskich na mieszkanie pod dozór policyjny, czci z parafij

tak usun aby nie mogli by szkodliwymi. Po takiej odpowie-

dzi cesarza ustpili oponenci, nawet trzej ich naczelnicy i aby

unikn wygnania do kostromskiej gubernii, na które ich ska-

zano, podpisali deklaracy 1
).

Daleko silniejsz i wytrwalsz stawiono opozycy w dye-

eezyi biaoruskiej. Dnia 14 wrzenia 1838 roku w Cerko-

wlanach, w powiecie dryyskim, odbyo si u tamtejszego

proboszcza, Jana Ignatowicza, byego asesora unickiego kol-

legium liczne zgromadzenie ksiy unickich z gubernii witeb-

skiej, miskiej i mohilowskiej. Po wspólnej naradzie majcej za

przedmiot niebezpieczne pooenie Unii, odprawili sobornie li-

turgi wobec licznie zgromadzonego luda, nastpnie procesy

naokoo cerkwi ze piewem pieni polskich, a w przemowie do

ludu zachcali go do wytrwaej modlitwy, aby Bóg odwróci
raczy klski Kocioowi groce. Prócz tego urzdzili skadk
pienin, w której take obywatele polscy wzili udzia, na

opacanie kosztów podróy deputacyi, majcej jecha do Peter-

sburga, aby tam wyjedna uwolnienie od przymusu do prawo-

sawia. Ksia Ignatowicz i Tomko wid, umocowani przez 111

duchownych dyecezyi biaoruskiej, wybrali si w t drog i po-

nieli do tronu cesarza prob, „aby uwolni Koció unicki od

przeladowania, a w szczególnoci, aby go uwolni od obecnej

wadzy duchownej i da im innego biskupa; aby im pozwoli

zaoy drukarni, któraby ludowi unickiemu dostarczaa ksi-

ek religijnych: aby im da szkoy duchowne czysto unickie

w miejsce prawosawnych i wreszcie, gdyby te proby uwzgl-

dnienia znale nie mogy i gdyby Unia koniecznie zniesion

l
) ,. Wiestnik Jewifopy," 1. c. sfr. ."i,.").
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by miaa, aby im pozwoli przyj obrzdek rzym-
sko-katolicki" *).

Proszcy nie otrzymali wprost odpowiedzi, ale wnet day
im si w sposób bolesny uczu skutki ich petycyi. Tak ze stro-

ny wadzy duchownej (Wasilego uyskiego), jak wieckiej

wytoczono ledztwo, aeby doj inicyatorów petycyi i sposobu

przyjcia jej do skutku. Biskup prawosawny poocki uatwi im

wyledzenie gównego sprawcy; doniós bowiem rzdowi, e
zjazd duchowiestwa odby si u Ignatowicza. Naprzód te uj-

to proboszcza cerkowlaskiego i wywieziono go do prawosa-

wnego klasztoru Taduliskiego. Chcc stopie winy uwizione-

go dokadniej pozna, pozwolono mu z klasztoru Taduliskiego

z on korespondowa w nadziei, e z otwieranych na poczcie

listów czego wicej dowiedzie si bdzie mona. Nadzieja prze-

cie zawioda; listy winia nic nowego nie odsoniy i dlatego

uyski radzi Protasowowi, aby wszystkich bez wyjtku wy-

sa w gb Rosyi do prawosawnych monastyrów. Protasow

wzbrania si troch uy tai: radykalnego i wielki rozgos spra

wi zdolnego rodka i pyta o rad Siemaszk. Siemaszki zda-

niem naleao tylko obu przywódców, Ignatowicza i Tomkowi-

da, umieci w prawosawnych monastyrach Rosyi, a reszt na

adresie podpisanych, jeli podpisu nie odwoaj, wydali z po-

sad i zdegradowa do rzdu dyaków przy innych cerkwiach bia-

oruskich. Za t te rad poszed Protasow: lgnatowicz i Tom-

kowid zostali zamknici w dwóch klasztorach prawosawnych

w Kursku, a dla ostatniego rozstrzygnicia losu pozostaych

109, zjecha do Poocka w imieniu Protasowa Siemaszko i

Skrypicyn, urzdnik cywilny do szczególnych zlece. uy-
skiego Protasow pomin, poniewa zrcznoci i roztropnoci

jego nie ufa.

Wyprawiajc Skrypicyna do Poocka, da mu Protasow

specyaln instrukcy, w której mu zaleca, aby odbywszy inda-

gacy z oskaronymi stara si wpyn na zgodno dziaania

biskupów unickich z biskupem prawosawnym w Poocku i na

czno niszego duchowiestwa prawosawnego z unickiem; aby

w czasie pobytu swego na Biaej Rusi doglda, jak rozporz-

dzenia i intencye rzdu si wykonuj; aby o przeciwnych rz-

dowi ksiach i wieckich osobach do Petersburga donosi i aby

i .Wiestnik Jewropy" 1. c. str. 577.
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wedle uznanej potrzeby wadzo cywilne i wojskowe nawet przez

sztafety do pomocy wzywa.
Zaraz po przyjedzie Siemaszki i Skrypicyna do Poocka

rozpoczy si indagacye podpisanych na adresie. Pod obuchem

grób i wymylali, indagujcych pidziesiciu z podpisanych

owiadczyo, e w ukadaniu proby nie brali udziau, nie wy-

parli si jednak podpisu, ani te nie okazali gotowoci do od-

stpstwa; czterdziestu zgosio si z deprekacy i z zupenem zda-

niem si na wol rzdu, reszta niczego si nie wypieraa, za nic

nie przepraszaa i o adn ask dla siebie nie bagaa. Tych,

którzy si do winy przyznali i okazali gotowo przyjcia pra-

wosawia, zostawiano naturalnie na ich posadach. Reszt za po-

dzielono na cztery kategorye. Jednych, na wzór Ignatowicza i

Tomkowida, wysano na mieszkanie w gb Rosyi do prawosaw-

nych monastyrów; drugich przeniesiono do litewskiej eparchii;

trzecich zdegradowano do niszych posug cerkiewnych, a innych

wreszcie tak poprzerzucano w dyecezyi, e nie byo niebezpie-

czestwa, aby si nadal 'z sob ze szkod pastwa i cerkwi pra-

wosawnej porozumiewa mogli.

13. Po upywie miesica, w cigu którego indagacya si

ukoczya i powyszy wyrok zapad, wróci Siemaszko z Pooc-

ka do Petersburga, a Skrypicyn. stosownie do otrzj^manej in-

strakcyi, pozosta dalej na Biaej Rusi i objeda gorliwie okolice,

w których dotd prawosawie najmniej uczynio postpu z powodu

staoci duchowiestwa i ludu unickiego, uywajc naprzemian

podstpnych i brutalnych rodków, aeby pooonemu w sobie

przez hr. Protasowa zaufaniu godnie odpowiedzie. Siemaszko

uatwi mu spenienie tego zadania, poleciwszy przed wyjazdem

z Poocka tamtejszemu konsystorzowi, by si stara zama opór

duchowiestwa dyecezalnego przez wpyw dziekanów i parochów,

znanych z przychylnoci dla rzdu i aby tych, po dwóch lub

trzech, do Poocka zwoywa, z intencyami rzdu poufnie ich za-

poznajc. Take na wadz cywiln woy, w Poocku bawic,

obowizek, aby przez naczelników powiatowych zapowiadaa

szlachcie, e za wszelkie nieporzdki midzy ludem ona przed

rzdem odpowiada bdzie 1
). Ostatnie rozporzdzenie Siemaszki

miao zapobiedz moliwemu buntowi ludu i krwawemu starciu

w chwili otwartego oderwania obu eparchij od Unii do prawo-

') 9
Wieataik Jewropy",!. c, Btr, 577—587.
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sawi. Ta chwila rniaa, wedle planów i intencyi Siemaszki, w bar-

dzo krótkim nastpi czasie. I by j przyspieszy nalega Sie-

maszko, powróciwszy do Petersburga dla zdania sprawy ze swej

misyi, aby si nie ocigano z ostatecznym i stanowczym aktem

zniesienia Unii i zlania jej w jedno z prawosawiem. „Dusza zwo-
ka, mówi, pozostawiajc spraw w poowicznem pooeniu, mo-

e, poniewa zamiary rzdu stay si ju jawnymi, przyczyni

si tylko do wzmocnienia ywiou katolickiego w Unii i do zwik-
szenia oporu". Tego zdania by sufragan Siemaszki, Antoni

Zubko. A zdania tych dwóch w walce z Uni powag, za które-

mi przemawiay niezmierne wzgldem rzdu zasugi, skoniy
w rzeczy samej naczelników rzdu do zakoczenia bez odwoki
z cerkwi unick i z jej ostatnimi bohatyrami.

W dniach 22 i 26 grudnia r. 1838 odby z rozkazu rzdu
„tajny komitet dla spraw unickich", zoony z Benkendorfa, Ki-

sielewa, Budowa i Protasowa, dwie narady w kwestyi ostatecz-

nego przemienienia cerkwi unickiej na prawosawn i, na pod-

stawie memoryaów, które w ostatnich tygodniach odebra o sta-

nie Kocioa unickiego od genera- gubernatora wileskiego knia-

zia Dohorukowa, od Siemaszki i prawosawnego metropolity

Filareta, przychyli si do zdania, e duchowiestwo grecko-unic-

kie w dyecezyi litewskiej byo ju o tyle przygotowane do przy-

jcia wyznania prawosawnego, e wszelka zwoka mogaby chy-

ba na t gotowo niekorzystnie wpyn; a cho w dyecezyi

biaoruskiej stan rzeczy mniej pomylnie si przedstawia, to je-

dnak, wnoszc z owoców jakie propaganda prawosawna w ostat-

nich latach tam wydaa, przypuci mona, e w niedugim cza-

sie i ona zrówna si z dyecezy litewsk pod wzgldem uspo-

sobienia dla prawosawia. Mniema wic, e nadszed czas uro-

czystego przyjcia wszystkich Unitów na prawosawie i e tego

aktu duej odwóczy si nie godzi.

Powziwszy tak uchwa w zasadzie, zwróci si komitet

nastpnie do szczegóów i postanowi ze wzgldu na wykona-

nie tej uchway, co nastpuje:

a) Biskupi uniccy wraz z wyszem duchowiestwem wy-

stosuj akt, w którym, po wyuszczeniu przyczyn, wyra w ko-
cu, e po dojrzaym namyle zdecydowali si „wróci do pier-

wotnej jednoci z cerkwi prawosawn, od której w czas ci-
ki oderwani zostali, a do której teraz powróci pen maj swo-

bod".
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W celu doprowadzenia do skutku tego postanowienia i y-
czenia, prosz o opiek, i pomoc Najj. Pana i Cesarza.

b) Akt ten winieD by podpisany przez obecnych przy

ukadaniu go, a od reszty duchowiestwa winny by doczone
podpisy deklarujce, e si zgadzaj „na zjednoczenie" (wozso-

jedinienije).

c) Akt i deklaracye przedoone bd cesarzowi wraz z naj-

pokorniejsz prob.
cl) Równoczenie z tern winien by wydany ukaz, podda-

jcy kollegium unickie pod synod.

e) Synod, któremu odda si akt o przyczeniu Unii do roz-

patrzenia, wyda deklaracye o przyjciu cerkwi grecko - unickiej

do „pierwotnej jednoci" z cerkwi wschodnio-katolick, a w szcze-

gólnoci rosyjsk.

/) Deklaracya synodu przedoona bdzie cesarzowi do za-

twierdzenia.

g) Po uzyskaniu sankcyi cesarskiej, wyda synod ukaz wy-

konawczy do biskupów, jako ju przyczonych, w którym im

si poleci, uwiadomi autorów aktu deklaracyjnego i proby
o przyczenie, a nastpnie tych, którzy akt podpisali o przy-

chylnej rezolucyi i to stopniowo w miar nadarzajcej si spo-

sobnoci. Innych za, którzy dotd nie podpisali deklaracyi, ska-

nia do tego i nie prdzej uwiadamia ich o ukazie, a po uzy-

skaniu ich podpisu.

Ukaz (synodu) i akt pojednania nie publikuj si do pe-

wnego czasu.

Oprócz tego wyda jeszcze komitet nastpujce rozporz-

dzenia odnoszce si do praktycznego przeprowadzenia ukazu.

a)„Celem skutecznego doprowadzenia do koca powszech-

nego przyczenia Unitów do prawosawnej cerkwi, konieczn

jest jednolito w przepisach i dziaaniach w obu eparchiach, li-

tewskiej i biaoruskiej, aby poskromi wszelk akcy przeciwn.

Dla tego jenera - gubernatorowie otrzymaj równobrzmice in-

strukcye i osobne penomocnictwo, z uyciem którego pomniej-

sze „nieporzdki", gdyby takowe miay miejsce, bd mogy
w zarodku by stumione.

b) Jenera - gubernatorowie porozumiej si z ministrem woj-

ny, aby dla przezornoci i ostronoci rozlokowano pod rónymi
pozorami oddziay wojska w powiatach wtpliwych, atoli z tern



106

zastrzeeniem, aby wojska nie kwaterowano bez potrzeby we
wsiach przez Unitów zamieszkaych.

c) Wobec danych okolicznoci w gubernii witebskiej, w któ-

rej gównie zanosi si na opór przeciwny dzieu zjednoczenia,

zaleci gubernatorowi obmylenie stosownych rodków na pod-

stawie znajomoci stosunków miejscowych.

d) Co do miejsca gdzieby stosowniej byo odby uroczy-

sty akt zjednoczenia, poleca si ober - prokurorowi synodu przed-

stawi takowe.

e) Poniewa wiksza cz duchownych daa na „dekla-

racyi zjednoczenia" podpisy pod warunkiem, e wolno im b-
dzie zachowa w obrzdach dawne zwyczaje miejscowe, nie

sprzeciwiajce si zasadom prawosawnym, dlatego e rapto-

wna zmiana niektórych tradycyjnych zwyczajów, jak zapuszcza-

nie brody, odzie odmienna i t. d. pozbawiaby ich wpywu na

lud, przywyky do form powierzchownych i do ksiy prawo-

sawnych uprzedzony—trzeba im. dla ich uspokojenia da przy-

rzeczenie, e si nie bdzie od nich wymagao, aby zaraz zmie-

niali dotychczasowy swój ubiór i porzucali zwyczaje, tyczce

si postów i inne cerkiewne, w których mieci si objaw nabo-

nej gorcoci. Ustpstwo to winno w sekretnej drodze do wia-

domoci biskupów by podane, którzy zakomunikuj je ksiom
razem z ukazem synodu o zjednoczeniu.

f) Jeeliby w akcie zjednoczenia ksia jacy okazywali

opór, to trzeba ich wywie albo do klasztorów unickich w gu-

berniach poudniowych, otoczonych zewszd monastyrami pra-

wosawnymi, albo te do prawosawnych monastyrów w guber-

niach wielkorosyjskich.

ej) Dla wynagrodzenia ksiy zjednoczonych z prawosa-

wiem, którzy pozbawieni przez to bd wspar od obywateli

ziemskich, trzeba rozda midzy nich jednorazowo gratyfikacye,

mogce razem wynie 360 tysicy rubli; nadto w porozumie-

niu z komitetem ministerstwo wydao ju rozporzdzenie, aby

w dobrach pastwowych z ziem folwarcznych dawa ksiom
zjednoczonym grunta, a w dobrach prywatnych nie dopuszcza,

aby waciciele w czemkolwiek cieniali dawniejsze dochody

proboszczowskie. W tym duchu wydano take rozporzdzenie

do genera-gubernatorów, aby uprzedzali obywateli w stosownej

chwili o woli rzdu i aby baczyli na to, by si tej woli zado
stao."
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Cesarz zatwierdzi] w zupenoci jeden i drugi akt tajnego

komitetu. Pozostao wic tylko formalne onyche wykonanie,

pozosta ostatni akt do spenienia, koczcy cay szereg opowie-

dzianych przez nas powyej gwatów, a opowiedzianych, powta-

rzamy, na podstawie nie róde polskich, katolickich, ultramon-

taskich, lecz rosyjskich ').

14. Ze spenieniem go nie ocigano si te ju teraz. Gó-
wni w tej robocie dziaacze i zdrajcy Unii: Siemaszko, uy-
ski i Zubko, czekali przecie oddawna na sposobn do tego po-

r. W pierwszych dniach lutego 1839 roku wybra si Sie-

ni;) szko do Poocka, aby tam wraz ze swym sufraganem, Anto-

nim Zubk, i z Wasilim uyskim formalne przystpienie do

prawosawia spisa i do cesarza o askawe przyjcie na ono cer-

kwi panujcej pokorn suplik uoy.
Dnia 12 lutego, przypadajcego w pierwsz niedziel post-

n zwan „niedziel prawosawia" (niedielia prawosawija), spi-

sali trzej odstpcy tak zw. „soborny akt" zjednoczenia Unii

z cerkwi prawosawn i prob wyej rzeczon, stosownie do

planu tajnego komitetu. Siemaszko odprawi w tene dzie so-

lenne naboestwo w Sofijskiej cerkwi poockiej, podczas które-

go w miejsce papiea wymieni samych prawosawnych patry-

arehów, metropolitów i biskupów. By to znak, e Unia z Rzy-

mem na Rusi prawnie istnie przestaa. Po poudniu odprawi
z jeszcze wiksz pomp zwyke modlitwy za cesarza i za ce-

sarsk rodzin, a dla zachowania wiecznej tego dnia pamitki
kaza rzecz ca zapisa do akt konsystorza poockiego.

Unia nastpnego wybrali si wszyscy trzej odstpcy wraz

z Skrypicynem do Witebska, gdzie duchowiestwo prawosawne
przyjmowao ich biciem w dzwony i solennem naboestwem,
w którem udzia wzili. Z Witebska wysa te Siemaszko do

Petersburga, akta dotyczce „zjednoczenia," jako to: „akt sobor-

ny biskupów i wyszego duchowiestwa, prob do cesarza

o przyjcie tego aktu, spis ksiy, którzy dali podpisy na przy-

jcie prawosawia i wreszcie autentyki deklaracyi ksiy w 27

zeszytach". Wykaz podpisów zawiera nazwisk z dyecezyi li-

tewskiej 93S, z dyecezyi biaoruskiej 367. W tej liczbie byo
z dyecezyi litewskiej ksiy wieckich 834, zakonników 62,

urzdników konsystoryalnych i wieckich, przeoonych szkó du-

\i .Wiestnik Jewropy," 1. c. str. 5S8—593.
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chownych 20; z dyecezyi biaoruskiej: wieckich ksiy i zakon-

ników 367, razem wic 1,305 osób. Liczba duchownych, którzy

nie dali podpisów, tak si przedstawiaa: w dyecezyi litewskiej

ksiy wieckich 116, zakonników 95; w biaoruskiej wieckich

305, zakonników 77— razem wobu eparchiach 593 osoby. „Ale,

dodaje Siemaszko w swym raporcie do Protasowa, pomidzy ty-

mi dotd na prawosawie nie podpisanymi jest w dyecezyi li-

tewskiej 59 takich, którzy s bez miejsca t. j. z miejsc wydale-

ni dla staoci w wierze, inni s to ludzie starzy, których ju
nie warto podpisami turbowa, bo i tak nie dugo poyj i

szkodliwymi by nie mog, a dwudziestu pozostaych zmusi po-

trzeba zgosi si do prawosawia; w dyecezyi biaoruskiej jest

bez miejsca 136, od których równie nie dano podpisów, i

tylko 150 zapytanych wrcz podpisów odmówio, lecz wedle

wszelkiego prawdopodobiestwa i ci si skoni sami do prawo-

sawia, gdy chwilowe wzburzenie si uspokoi i gdy si hersz-

tów z poród nich wywiezie za granic gubernij" 1
).

Po wysaniu wspomnianych aktów i raportu Protasowa,

popieszy niebawem sam Siemaszko z Witebska do Petersbur-

ga. Protasow tymczasem przedoy cesarzowi tak „akt sobor-

ny" biskupów apostatów, jak ich „pokorn prob" o przycze-

nie cerkwi unickiej do panujcej, aeby otrzyma jego sankcy.

Oba dokumenta wielkiej s wagi w mczeskich dziejach Unii,

wic przytaczamy pierwszy w caej rozcigoci, a z drugiego

przynajmniej ustp kocowy.
Akt soborny brzmi:

„W Imi Ojca i Syna i Ducha w. My
;
za ask Bo bi-

skupi i sobór grecko - unickiego Kocioa w Rosyi na wielokrot-

nych naradach postanowilimy, co nastpuje:

Cerkiew nasza zostawaa od swego powstania w jednoci

ze wit3^m, apostolskim, prawosawno - katolickim Kocioem,
który zaoony przez Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa

na Wschodzie, ze Wschodu wiat cay owieci i odtd boskie

prawdy nauki Chrystusowej nieskazitelnie i nieodmiennie prze-

chowa bez dodatków ludzkiej mdroci. W tym bogosawio-

nym i nader szczliwym zwizku tworzya nasza cerkiew nie-

rozczn cz Kocioa grecko - rosyjskiego, jak te nasi przod-

kowie jzykiem i pochodzeniem zawsze nierozczn cz na-

]

) „Wiestnik Jewropy" poszyt wrzeniowy 1. c. str. 35—38.
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rodu rosyjskiego tworzyli. Lecz smutne oderwanie prowincyj

przez nas zamieszkaych od matki naszej, Rosyi, oddzielio te
Ojców naszych od prawdziwej katolickiej jednoci, a przemoc obcej

zdobyczy podbia ich pod panowanie Kocioa rzymskiego pod

nazw Unitów. Jakkolwiek im w sposób formalny porczono na-

boestwo wschodnie w jzyku ojczystym ruskim i wszystkie

ustawy Kocioa wschodniego i jakkolwiek zamiana obrzdu ru-

skiego na rzymski bya wzbroniona, to przecie podstpna po-

lityka ówczesnej Rzeczypospolitej polskiej i zgodny z ni kie-

runek krajowego aciskiego duchowiestwa, nie cierpicego du-

cha ruskiego i starych zwyczajów prawosawnego Wschodu, wy-
tyy wszystkie starania, aeby zatrze wszelkie lady pierwot-

nego pochodzenia naszego ludu i naszej cerkwi. Wskutek tego

spotka naszych przodków po przyjciu Unii najsmutniejszy

los. Szlachta nasza upoledzona w swych prawach przesza do

obrzdu aciskiego; mieszczanie za i wieniacy, którzy przestrze-

ganych jeszcze w Unii dawnych zwyczajów nie zmienili, doznawali

najwikszego ucisku. Wnet przeto zaczy si nasze zwyczaje i

wite obrzdy, ustawy i nawet naboestwo naszej cerkwi ude-

rzajco zmienia, w ich za miejsce zupenie niestosownie aci-
skie zwyczaje wstpowa. Grecko - unickie duchowiestwo para-

fialne, pozbawione rodków wyksztacenia, w ndzy i ponieniu

znajdujce si, byo przez duchowiestwo rzymskie ujarzmione

i w niebezpieczestwie zupenego wytpienia lub przeksztace-

nia, gdyby Najwyszy nie by dugim cierpieniom przez to ko-
ca pooy, e zamieszkae przez nas prowineye ruskie znów pod

panowanie rosyjskie wróciy. Korzystajc z tego szczliwego

wypadku, ju wówczas wielka cz Unitów poczya si ze

wschodnim prawosawno - katolickim Kocioem i tworzy odtd
nierozczn cz Kocioa rosyjskiego, reszta za doznawaa,

wedle monoci, obrony dobroczynnego rosyjskiego rzdu przed

zuchwalstwem aciskiego duchowiestwa. Ojcowskiej atoli wspa-

niaomylnoci i opiece szczliwie nam teraz panujcego bogo-

bojnego monarchy i cesarza Mikoaja Pawowicza zawdziczamy
zupen niezaleno cerkwi naszej, rodki do odpowiedniego

wyksztacenia naszej modziey duchownej, odnowienie i ozdob
naszych wity, w których naboestwo w jzyku naszych oj-

ców si odprawia, a obrzdy wite do dawnej czystoci przy-

wrócone. Wszdzie przywracaj si zwolna ustawy naszej starej

wschodniej i od wieków ruskiej cerkwi. Pozostaje nam tylko
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yczenie, aeby ten stary, Bogu miy porzdek by i na przy-

szo ubezpieczony dla caej w Rosyi ludnoci unickiej, aeby
przez przywrócenie dawniejszej jednoci z rosyjskim Kocioem
dawniejsze dziatki jej w onie prawdziwej matki zyskay spokój

i duchowny postp, którego w swem od niej oddaleniu nie mia-

y. Za ask Bo nie tyle od naszej wasnej matki, prawosa-

wno - katolickiego kocioa, a w szczególnoci od rosyjskiej cer-

kwi duchem, jak raczej zewntrznymi wypadkami i niemiemi

okolicznociami oddzieleni bylimy; teraz za tak znowu z te
ask przybliylimy si do niej, e nam nie tyle potrzeba da-

wn jedno przywróci, jak raczej tylko sowy j wypowie-

dzie.

Po uproszeniu sobie zatem w gorcej modlitwie bogosa-
wiestwa Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, (który

sam jeden prawdziw jest Gow prawdziwego Kocioa) i Du-

cha witego, postanowilimy mocno i nieodwoalnie:

a) na nowo uzna jedno naszej cerkwi z Kocioem pra-

wosawnym i odtd wraz z naszemi owieczkami pozosta w je-

dnoci duchownej z wschodnio - prawosawnymi patryarchami i

w posuszestwie w. rzdzcego synodu rosyjskiego,

b) najpoboniejszego Cesarza i Pana pokornie prosi, aby

to nasze postanowienie wzi w Sw najwysz opiek i wspie-

ra jego wykonanie ku spokojowi i zbawieniu dusz swej dobroci

i swej monarszej woli, abymy pod jego dobroczynnem berem
wespó z caym rosyjskim narodem zgodnemi usty i zgodnem

sercem czci mogli i wielbi Boga w Trójcy w. jedynego wedle

starego obrzdku apostolskiego, wedle ustaw w. soborów eku-

menicznych, wedle podania wielkich Ojców Kocioa i nauczy-

cieli prawosawnego Kocioa katolickiego. Na potwierdzenie te-

go podpisujemy wasnorcznie. Biskupi i wysze duchowiestwo

niniejszy akt soborny i doczamy w dowód powszechnego ze-

zwolenia reszty duchowiestwa wasnorczne deklaracye ksiy
i zakonników w liczbie tysic trzysta piciu".

„Dan w Poocku i t. d.
u

. Orygina podpisany jest przez bi-

skupów: Siemaszk uyskiego i Zubk, przez czonków obu

konsystorzy, rektorów obu seminaryów duchownych i sekretarzy

biskupa Siemaszki i Zubki, ze wszystkiem oprócz biskupów przez

dwudziestu dwóch ksiy x
).

!) „Wiestnik Jewropy" 1. c. r-tr. 40—43.
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Drugi dokument, podpisany tylko przez trzech bisku-

pów apostatów, a proszcy cesarza aby ich raczy wraz z ca
ich trzod na ono prawosawia przyj, wypowiada mniej wi-
cej te same myli, co akt soborny, t. j. mówi o gwatownem
oderwaniu cerkwi ruskiej od prawosawia, o ucisku acinników
i o zotej dla teje cerkwi wolnoci, zakwitej pod panowaniem
miociwego cesarza. Przytaczamy z niego kocowy ustp:

Troska o wieczne zbawienie powierzonej nam trzody

pobudza nas, przekonanych mocno o prawdzie w. apostolskich

dogmatów prawosawno-katolickiej cerkwi do zaniesienia najpokor-

niejszej do Waszej Cesarskiej Moci proby, aby raczya dalszy los

Unitów utrwali, pozwalajc im z prawosawn cerkwi wszystkiej

Rusi si poczy" a
).

Cesarz, otrzymawszy jeden i drugi dokument, posa oba

(dnia 1 marca) synodowi w., aby je zbada i wyda zgodne

z przepisami cerkwi prawosawnej rozporzdzenia. Synod pospie-

szy si z uchwa i ju po posiedzeniach dnia 6 i 13 marca po-

stanowi: „przedoy Najjaniejszemu panu rezolucy przyjcia

Unitów: Biskupów, duchowiestwa i ludu wiernego do zupenej

jednoci i skadu witej prawosawno-katolickiej wschodniej cer-

kwi, jako czci nierozdzielnej cerkwi wszechrosyjskiej; przesa
biskupom i duchowiestwu unickiemu bogosawiestwo swoje,

aby ich Bóg utwierdzi w uczynionem wyznaniu wiary; w rz-
dzeniu t now trzod postpowa wedle Pisma w., ustaw cer-

kiewnych, pastwowych i synodalnych z wszelk agodnoci i

wyrozumiaoci dla odmiennych zwyczajów miejscowych; Najj.

Cesarzowi podzikowa w imieniu caego prawosawnego Kocio-
a za pomoc udzielon do tego zbawiennego dziea; eparchie

unickie i ich zakady naukowe w dotychczasowym skadzie i

urzdzeniu tymczasem nadal zostawi, a kollegium duchowne
unickie zamieni na biaorusko - litewskie z prezydency Sie-

maszki".

To postanowienie synodu, podpisane przez piciu arcybi-

skupów prawosawnych i spowiednika cesarskiego, a przedo-

one cesarzowi Mikoajowi I dnia 23 marca, zyskao jego

potwierdzenie ju dnia 25 tego miesica. Potwierdzajc je do-

pisa Mikoaj I na raporcie synodu nastpujce wyrazy: „Ska-

»j „Wiestnik Jewropy" 1. c. str. 38—39.
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dam dziki Bogu i przyjmuj. Mikoaj." (Bagodariu Boha i pri-

nimaju. Nikoaj ]
).

Wkrótce potem odbya si ceremonia zjednoczenia na pu-

blicznem posiedzeniu synodu w sposób nastpujcy: Po zajciu

miejsc przez czonków synodu, przyodzianych w szaty pontyfi-

kalne, wprowadzi Protasow midzy nich Siemaszk równie pon-

tyfikalnie przystrojonego. Wprowadzonemu owiadczy naprzód

przewodniczcy w synodzie metropolita petersburski, Serafim, e
cesarz i synod zgodzili si na zjednoczenie cerkwi unickiej z pra-

wosawn i w imieniu caej rosyjskiej cerkwi powita go i du-

chowiestwo jego jako braci. Nastpnie odczyta metropolita ki-

jowski, Filaret, odezw synodu do byych biskupów unickich,

któr metropolita petersburski do rk Siemaszki poda.

Prócz ogólnych frazesów, wyraajcych rado z nawróce-

nia „zbkanych owieczek", nie mieci ona w sobie nic uwagi

godnego, wic zatrzymywa si nad ni nie bdziemy. Po Filare-

cie powsta z miejsca metropolita moskiewski i zawiadomi zgro-

madzonych, i cesarz raczy zatwierdzi proponowane przez sy-

nod przeksztacenie byego unickiego kollegium i zamianowa Sie-

maszk prezesem i arcybiskupem prawosawnym. W kocu udao
si cae pobone zgromadzenie do cerkwi katedralnej, gdzie pod-

czas solennego naboestwa Siemaszko, jako przedstawiciel zje-

dnoczonych (z prawosawiem) Unitów, zoy uoon umylnie

na ten cel przysig wiernoci.

e si przy tern posypay ordery i nagrody dla gównych
sprawców apostazyi, nie potrzeba dodawa. Za rzecz równie zby-

teczn uwaamy wylicza nagrodzonych; nadmienimy tylko, e
Siemaszko, prócz wzmiankowanych wyej, godnoci i przywiza-

nych do nich pensyj otrzyma nadto doywotnie 6000 rubli rocz-

nej nagrody za oddane przysugi.

O dokonanem urzdowo zjednoczeniu uwiadomi niebawem

prawosawny synod: uyskiego i Zubk oraz gubernatorów od-

nonych gubernij. Gubernatorom poleci równoczenie, aby pod-

wadnym sobie urzdom stosowne dali iniormacye.

Opisana dopiero co ceremonia, nie przemienia od razu

wszystkich Unitów na prawosawnych. Poza odstpcami staa

caa masa ludu unickiego, który, albo si dotd biernie zacho-

wywa wobec dokonywanej przez znanych nam odstpców,

l
)
„Wiestnik Jewropy" 1. o. str. 46.
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a przez rzd popieranej zmiany Unii na prawosawie, albo j
otwarcie potpia i staa jeszcze do powana, bo mniej wicej

jedna trzecia cz duchowiestwa, która odpychaa od siebie

wszelk myl odstpienia od cerkwi swojej. Tak^wadze rzdowe,

jak odstpcy wiedzieli o tern dobrze i dlatego postanowili na

czas jaki nie dawa publicznego rozgosu aktom apostazyi

w Poocku i nastpnie w Petersburgu spenionym, aeby lud zra-

niony w swych najwitszych uczuciach nie zacz si burzy
i aeby dla stumienia rozruchów nie okazaa si potrzeba uy-
cia bagnetów i krwi rozlewu. Chciano bowiem koniecznie wmó-
wi w Europ, e jak ze strony odstpców, tak ze strony caej

ludnoci odbyo si przejcie do prawosawia dobrowolnie, z wa-
snego postanowienia, bez nacisku z góry. W tym celu umówio-

no si, aby w cichoci dalej pracowa nad obaleniem Unii i

nieznacznie lud unicki zapisywa do prawosawia.

Zgodnie z tym planem wydano do naczelników duchow-

nych obu eparchij rozporzdzenie, aby si wstrzymali z publikacy

dokumentów zjednoczenia w cerkwiach i pismach publicznych, a gdy

przed otrzymaniem tego rozporzdzenia, za spraw Skrypicyna

w Poocku, w katedralnej cerkwi publikacy nastpia, spotkaa

go od Protasowa surowa nagana za nieroztropn gorliwo x
).

Natomiast winny byy konsystorze w Poocku i yrowicach
zwoywa do siebie dziekanów i hegumenów klasztornych, o tern

co zaszo ustnie ich uwiadamia i poucza, jak na podwadne
duchowiestwo, dotd na prawosawie nie podpisane, wpywa
mieli, aby je w jak najkrótszym czasie dla prawosawnej cer-

kwi pozyska. Równoczenie polecono gubernatorom, aby tym-

czasem wystrzegali si gwatownych rodków w nakanianiu du-

chowiestwa i ludu do odstpstwa. I w rzeczy samej, joli wie-

rzy mona zarczeniu Moroszkina, sprawa postpowaa na tej

drodze do szybko, tak e rzd po nie dugim czasie osdzi,

e moe zacz otwarcie o tern ludowi mówi, co bez niego,

w jego imieniu uczyniono. Nalegali te na to Siemaszko i u-
yski.

Pierwsz prób postanowiono uczyni z okazyi podróy
metropolity kijowskiego z Petersburga do Kijowa w poowie

maja i zacz od "Witebska. Przejedajc przez Witebsk,

odprawi wspomniany metropolita w cerkwi katedralnej liturgi,

') „Wiestnik Jewrojiy", 1. c. str. 56.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II.
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a po liturgii protojerej miejscowy odczyta ludowi ukaz syno-

dalny o zniesieniu Unii, jako samodzielnego Kocioa i obrzd-

ku oraz o zczeniu jej z cerkwi prawosawn.
„Rezultat tego ogoszenia, powiada Moroszkin, przeszed

wszelkie oczekiwania. Lud zachowa si spokojnie, nie byo a-
dnego nieporzdku". Jake mia bezbronny lud bunt podnosi,

kiedy si widzia naokó bagnetami otoczonym? Do, e to

gadkie udanie si publikacyi zjednoczenia w Witebsku omie-

lio, wedle Moroszkina, dziaaczy do kontynuowania jej na-

przód w wikszych miastach. Kontynuacy zaj si Siemaszko

i wybra sobie do tego na pierwszem miejscu Poock, mimo
e tam ju raz przez nieostrono publikacya miaa miejsce,

i Misk. W Poocku, od dawna podkopanym przez tamtejsze

wysze duchowiestwo, bez wyjtku zepsute, nie lkano si nie-

miej demonstracyi; natomiast obawiano si, aby ludno unicka

w Misku nie wstrzymaa si w dniu oznaczonym od przybycia

do cerkwi. Dlatego liczc na ciekaw i chciw niezwykych wi-

dowisk gawied, postarano si o otoczenie tego aktu jak najwik-

sz pomp. Siemaszko jecha do cerkwi przez miasto karet za-

przon w sze koni, poprzedzony przez andarmów konnych

i w asystencyi policmajstra, jadcego w osobnej karecie, a przed

cerkwi urzdzono parad wojskow ze salwami i z muzyk.
Nadzieja nie zawioda; gawied ciekawa tumnie si zbiega na

to widowisko. Spdzono take 24 ksiy do udziau w uroczy-

stoci.

Moroszkin, czynic swoje uwagi nad temi trzema publika-

cyami aktu zjednoczenia powiada: „Wraenie, jakie wywary
solenne naboestwa w Witebsku, w Poocku i Misku byo
ogromne. Uroczystoci te przewyszyy wspaniaoci swoj
wszelkie procesye i ceremonie rzymskie, jakie tu dawniej bywa-

y i zjednay umysy narodu (?) dla prawosawia, co za wa-

niejsza, to, e lud przekona si naocznie, e Unia skoczy-

a si, a poczenie z prawosawnem wyznaniem stao si fak-

tem dokonanym. Lud by spokojny, a klasy wysze przyszy

do przewiadczenia, e teraz nawet krytyka agitujcej si spra-

wy byaby przez rzd uwaana za jawne sprzeciwianie si

woli Najwyszej i przewiadczenie to utrzymao wszystkich

w granicach ulegoci.

Przytoczylimy umylnie ten ustp z Moroszkina, bo sowa

j^go: „przekonanie, e nawet krytyka tego, co rzd czyni wspra-
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wie Unii. byaby za sprzeciwienie si woli najwyszej poczyta-
na"— doskonale tumacz ów spokój, z jakim lud unicki wy-
mienionych miejscowoci przyjmowa wiadomo, e czy chce
czy nie chce odtd za prawosawny uwaany bdzie. Nie prze-

czy te Moroszkin, e Skrypicyn wszdzie naprzód zapobiega
przez rodki ostronoci, aeby si aden nieporzdak nie wy-
darzy.

Po Witebsku, Poocku i Misku przysza kolej na Wilno

i na yrowice we wrzeniu tego roku. Wedle raportu Siema-

szki do Protasowa poszo i tu równie gadko, jak w poprzedzaj-

cych miastach 1
).

Uradowany takiem powodzeniem Siemaszko, mianowicie

gdy widzia, e w yrowicach popi miao chodzili w rasach,

w kopakach dyzunickich, z brodami zapuszczonemi; e w litur-

gii „i od Syna" opuszczali, w miejsce papiea synod wspomi
nali, a lud wiejski mimo to na ich naboestwo przybywa, na-

lega na Protasowa, aby i po wiejskich parafiach pozwoli wre-

szcie ukaz cesarski o zjednoczeniu cerkwi z prawosawn oga-

sza. Stao si to rzeczywicie w pierwszych dniach padzierni-

ka i wtedy na pamitk dokonanego dziea wybito medal,
na którym z jedrej strony by wizerunek Chrystusa Pana z na-

pisem: „takow podobasze nam archierej". Wedle interpretacyi

Moroszkina mia ten napis znaczy, e nie papie, lecz sam
Chrystus Pan jest gow Kocioa, a wizerunek Chrystusa Pana
z brod, e „archierej" winien nosi brod i nie goli jej, jak

to ksia aciscy czyni, a uniccy za ich przykadem czynili.

Po drugiej stronie medalu znajdowa si napis: „ottorennyje

nasilijem, wozsojedinienyje liubowiju" (oderwani przemoc, zje-

dnoczeni mioci) 2
).

W zakres pracy naszej nie wchodzi opis, jakim sposobem

Unia Kocioa ruskiego w Brzeciu ku schykowi XVI wieku

si dokonaa, lecz miao i odwanie do wiadectwa dziejów od-

woa si moemy, e nietylko gwat i przemoc fizyczna obce

byy Polsce w skanianiu Rusinów do cznoci z Rzymem; e
nietylko ani wizieniem, ani wygnaniem, ani pozbawieniem mie-

nia, ani mczestwem nie zmuszaa ich Polska do uznania nad

sob gowy Kocioa papiea, ale e nawet pocztku do dziea

„Wieslnik Jewropy";l. c. od str. BO do 63.

') „Wiestnik Jewropy," 1. c. str. 6 I.
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Unii nie daa, nie rozumiejc widocznie ani doniosoci tego ak-

tu, ani swego w tej mierze posannictwa.

A ta sama Rosya, która od pocztku XVIII wieku bez

przerwy podkopywaa Uni w Polsce, która od chwili zaboru

Polski, wbrew uroczystym traktatom porczajcym nietykalno
jednego i drugiego obrzdku katolickiego, ograniczajc swobo-

dy kocielne Unii, wtrcajc si do wewntrznych spraw Ko-

cioa unickiego i systematycznie hierarchi unick psnjc, zwol-

na przysposabiaa ostateczny upadek Unii i wreszcie przemoc
zewntrzn upadek ten sprowadzia, moe wiatu rzuca w oczy

twierdzenie: e Rusini od prawosawia przemoc oderwani, a mi-

oci z niem na nowo zjednoczeni! Czy nie rzetelniej byo wy-

bi na medalu sowa, które po opowiedzeniu dokonanego aktu,

mimowolnie wylizny si z pod pióra Moroszkina: w „ruskich

krajach nie ma ju Unii i nie moe ona by w prawosawnej

Rosyi!"

Jak chtnie i z jak mioci garnli si Unici do prawo-

sawia, o tem przemilcza mdrze, ale niebardzo uczciwie Moro-

szkin w tylokrotnie przytaczanej przez nas pracy swojej. Czego

on nie uczyni, to my z obowizku wiernoci historycznej i dla

lepszej illustracyi sów na medalu wybitych: „zjednoczeni mio-

ci" dopeni winnimy.
15. By sobie uatwi upowszechnienie prawosawia w para-

fiach, które, mimo odstpstw parochów, jeszcze w niemaej licz-

bie w Unii trway i by zatrze na zewntrz ostatnie lady Unii,

zajto si nowem rozgraniczeniem dyecezyj unickich. Cz dye-

cezyi biaoruskiej, lec w gubernii miskiej przyczono do pra-

wosawnej dyecezyi miskiej. Kocioy teje dyecezyi, pooone
w gubernii wileskiej, przydzielono do dyecezyi litewskiej. Po-

dobnie parafie unickie w guberniach: kijowskiej, podolskiej,

woyskiej i mohilowskiej przyczono do odpowiednich bi-

skupstw prawosawnych. Apostoów gwatu przybyo przez to

rzdowi, ale rzecz wcale tak atwo nie posza, jak si spodzie-

wa na mocy raportów od Siemaszki, Zubki i Skrypicyna od-

bieranych.

Tak midzy duchowiestwem jak ludem nie zabrako, dzi-

ki Bogu, ani wyznawców, ani nawet mczenników. O ile nas

wiadomoci doszy 106 ksiy wieckich i zakonników, którzy

za adn cen prawosawia przyj nie chcieli, wysano na Sy-

bir lub do odlegych prawosawnych monastyrów. Pewna za
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cz ratowaa si ucieczk do Galicyi. Ilu w wizieniach wród
ez i niedoli ywota dokonali, dowiemy si chyba na sdzie

ostatecznym. Rozesanych do monastyrów prawosawnych, któ-

rych ihumenowie otrzymali rozleg nad nieszczliwemi ofiara-

mi wadz, celem zamania ich oporu, zapdzano zazwyczaj do

robót cikich, brano do najniszych w klasztorach posug, trzy-

mano w nieopalanych izbach i piwnicach, odmawiano im czsto

pokarmu, a gdy to wszystko nie skutkowao, silono si na co-

raz wiksze tortury moralne i fizyczne. Najniszy pachoek w mo-

nasterze mia sobie za obowizek znca si nad nimi. wieo
zwaszcza na prawosawie nawróceni ihumeni, przy naturalnej

u wszystkich odstpców nienawici do dawnych wspówyznaw-
ców; przekraczali nawet dane sobie instrukcye. Z licznych przy-

kadów przytoczymy dwa.

Do dawnego unickiego monasteru w Torokanack, którego

ihumanem by odstpca ksidz Michniewicz, przysano na uka-

ranie za wierno wzgldem Unii ksiy: Jana Sobotkowskiego,

dziekana wokowyskiego, Grzegorza Hoyca, parocha w Smola-

nach, Józefa Zabie, Beregowicza, Baranowskiego i bazylianów

Czernieckiego, Abrahamowicza i kilku innych. Michniewicz umie-

ci ich w chlewie, mczy nietylko godem i pragnieniem, lecz

nieraz wpadajc do nich pijany bi ich po twarzach. Ks. Bara-

nowski znalaz sposób napisania do cesarza, wyszczególniajc

wszystkie mki i naduycia, jakie ze swymi towarzyszami po-

nosi. Cesarz przysa swego adjutanta, pod pozorem chci zba-

dania stanu rzeczy; tymczasem adjutant cesarski zamiast wyto-

czy ledztwo, upowani Michniewicza w przytomnoci winiów,
aby si dalej stara wszelkim sposobem skoni ich do przyjcia

prawosawia, a zwracajc si do winiów, rzek: „daj wam
sze miesicy czasu, sam po tym terminie przyjad dla zrobie-

nia porzdku i rózg nie poauj; taka jest wola rzdu; cesarz

zniós Uni i was zniesie, jeeli prawosawia nie przyjmiecie".

Po takiem owiadczeniu rozpoczy si naturalnie nowe, jeszcze

srosze dokuezliwoci, których pierwsz ofiar pad ks. Baranowski.

Wtrcony do lochu, morzony godem i bity kijac.i, po kil-

ku dniach Bogu ducha odda. Trupa znaleziono klczcego i ze

•zoonemi na piersiach rkami. Michniewicz zbezczeszci go jesz-

cze po mierci; raportujc bowiem o nim do wadzy, doniós,

„e umar z pijastwa". Prócz Baranowskiego dwóch innych
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z ndzy i przezibienia w Torokanach umaro; reszta dalej wio-

da utrapiony ywot.
Dragi przykad: W yskowie, miasteczku wykowyskiego

powiatu, dzisiejszej gubernii grodzieskiej, by od dwóch wie-

ków klasztor bazyliaski, do którego take maa parafia nale-

aa. Superior klasztoru, O. Siedlecki, kilkakrotne od Siemaszki

otrzyma wezwanie, naprzód, aby na mod prawosawn zrefor-

mowa obrzdek, a potem aby przyj prawosawie. Na wezwa-

nia te nie odpowiada. Naraz, w cigu roku 1840, dowiaduje si,

e Siemaszko w towarzystwie apostatów Zubki, arskiego i ofi-

cyaa Tupalskiego rozpdzi ju zakonników yrowickich za wier-

no Unii, e objeda inne klasztory i parafie i to samo wsz-

dzie czyni, gdzie posuszestwa dla swej woli nie znajduje, i e
ju tylko o kilka mil od yskowa jest oddalony. Zebra przeto

lud do cerkwi, jednemu z zakonników kaza raz jeszcze z ambo-

ny powiedzie nauk o rónicy midzy Uni, a prawosawiem,

sam od otarza gono przysig zoy, e raczej umrze, anieli

prawdziwej wiary odstpi i prosi Boga, aby w tej gotowoci

mczestwa za wiar utrzyma jego braci zakonnych i parafian.

Wreszcie nadjechali odstpcy. Wezwali zaraz wszystkich zakon-

ników do celi superiora i namawiali do odstpstwa. Wszyscy

jak jeden m odmówili, a jeden z nich na imi Bocewicz, sta-

rzec witobliwy i przez okoliczny lud bardzo powaany, nie ogra-

niczajc si na tern, nazwa ich wrcz Judaszami i pogrozi im,

e cienie umczonych i sama pami zbrodni mci si bd na

nich. Pozamykano wszystkich zakonników do komór, a nazajutrz

odwiedzajc ich, znowu namawiano, aby zaniechali oporu. GTdy

odpowied zakonników brzmiaa zawsze równo
;
zdjto im obu-

wie i bosych popdzono do chlewów, aby taczkami mierzw wy-

wozili. Ranki byy mrone, a starcy cay tydzie na tej pracy

spdzi musieli. Bocewicz w kilka dni Bogu ducha odda. Lud

tamtejszy po dzi dzie z mioci go wspomina, jako w. m-
czennika. Innych porozpdzano do sprawosawionych klasztorów.

Moglibymy te przykady atwo pomnoy, ale jedne z ma-

emi odmianami podobne do drugich. Jeden tylko jeszcze wspo-

mnimy, który si sta goaym w caym wiecie katolickim.

Mamy na myli okrutne przeladowanie zakonnic Bazylianek

w Misku.
Od roku 1838 po trzykro wzywa Siemaszko zakonnice

tegp klasztoru, którego przeoon bya Matka Makrena Mieczy-
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sawska, aeby porzuciy Uni. Nie odebrawszy od nich adnej
aa swe listy odpowiedzi, przyby w r. 1839 sam do Miska i

osobicie, to grobami straszc, to obietnicami udzc, zachca
je, by zaniechay oporu i wol cesarsk wypeniy. G-dy i te

starania okazay si daremnemi, skaza je na deportacy do

Witebska, do klasztoru czernic prawosawnych. W klasztorze wi-

tebskim oddano je pod nadzór protopopa i zakonnic. Nie do,
e dzie i noc okute byy w kajdany, za dnia przeznaczano je

do najpod lej szych posug i to o godzie i chodzie, a w nocy, po

caodziennej cikiej pracy, dawano im na posanie gar somy.
Ale wicej nad to dokuczay im katusze moralne, jakie tu prze-

byy. Na apostoa, majcego je nawróci do prawosawia, przy-

sano im bowiem dawnego ich kapelana, kiedy gorliwego ksidza

i zakonnika, który sam do ostatniej chwili w czasie ich pobytu

w Misku do wytrwaoci w wierze je zachca, a potem uleg-

szy pokusom Siemaszki apostazowa. Ten nowy aposto nie mo-

gc nic wskóra wymow, próbowa chosty i z pocztku po

dwakro, potem potrzykro na tydzie biczowa je rózgami

w przytomnoci rozkoszujcych w tym widoku czernic i popów
prawosawnych. Zdarzao si, e która z zakonnic wród chosty

omdlaa, zamiast wod, now chost j trzewi. W ten sposób

kilka zakonnic wród biczowania dawnego swego kapelana Bogu
ducha oddao, jak Kolumba Górska, Zuzanna Rypiska, Koleta

Sielawa. Jedne, t. j. Baptyst Downar, zamkny czernice w pie-

cu rozpalonym i ywcenl j spaliy. Innej, Nepomucenie Grot-

kowskiej, przeoona czernic gow rozpoowia.

Po dwóch latach takich tortur moralnych i fizycznych wy-

transportowano ju znów skute po dwie do klasztoru czernic do

Poocka. W tern nowem miejscu dwie z nich dostay pomieszania

zmysów, pi pod rózgami Bogu ducha oddao, a siedem z wy-

cieczenia si umaro. Czernice poockie obchodziy si bowiem

z niemi nie mniej okrutnie od witebskich. Odwiedzi je tu tak-

e Siemaszko, by je znowu do apostazyi kusi, a mianowicie

nad ich przeoon, Makren Mieczysawsk si znca. Przy tej

wizycie pozwoli sobie i policzkowania i kopania nogami.

Po dwóch latach pobytu w monastyrze poockim przenie-

siono pozostae do klasztoru w Miadzioach, miasteczku guber-

nii miskiej. Tu inny rodzaj tortur je czeka. Protopop Skrypin,

ich nowy opiekun, kaza je w póniej jesieni po siedemkro. za

kad ra po trzy godziny, zaszyte po szyj w miechy wobec



120

caej ludnoci miasteczka w jeziorze zanurza i przy kadem
z wody wydobyciu wzywa do odstpstw. Powtarza to przez

kilka dni i byby moe duej jeszcze to straszne widowisko po-

nawia, gdyby ydzi miejscowi nie byli gono wyraonem obu-

rzeniem powcigli jego dzikoci. atwo si domyli, e ta m-
czarnia kilka nowych pochona ofiar.

- Wreszcie w roku 1845 udao si czterem, midzy niemi

Makrenie Mieczysawkiej, uj z monastyru Miadzioskiego. Mat-

ka Makrena dostaa si szczliwie po kilkomiesicznej tuaczce

poza granice Rosyi. Z jej to opowiadania znane nam s powy-
sze szczegóy. Usiowano oczywicie faktowi przeladowania za-

przeczy i cae opowiadanie Makreny Mieczysawskiej w pismach

zaprzedanych, jako kamliwy wymys ogosi. Wiadomo, e pa-

pie Grzegorz XVI przyj Matk Makren gocinnie, a nast-

ca jego, bogosawionej pamici Pius IX, przeznaczy jej dom
na otworzenie klasztoru reguy w. Bazylego, w którym te
ta witobliwa mczennica r. 1869, dnia 11 lutego ycia doko-

naa 1
).

Na zakoczenie tej martyrologii, rozdzierajcej serce samem

wspomnieniem, trzeba nam jeszcze dorzuci sów kilka o zacho-

waniu si ludu unickiego na wiadomo, e Unia zniesiona i e
wszyscy dawniejsi Unici zaliczeni s w poczet prawosawnych.

Pooenie jego byo arcytrudne; zdradzon}^ przez wiksz cz
pasterzy swoich nie mia w nikim poparcia i opieki. Szlachty

unickiej ju nie byo, a nad polsk do obrzdku aciskiego na-

lec, w której dobrach si znajdowa, zawisa surowa groba
rzdu, e kady nieporzdek t. j. kady czynny opór ludu prze-

ciw prawosawiu na jej gowy spadnie. Tam, gdzie paroch do

koca Kocioowi swemu wiernym pozosta i ludem po paster-

sku si zajmowa, a mianowicie o rónicy midzy prawosawiem

a Uni go poucza, lud poczciwy nie atwo nasanym sobie in-

truzom dusz zaprzedawa. Nadto ostatnie rzewne poegnania

z pasterzami, wywoonymi w gb Rosyi, do których by przy-

wizanym, ostatnie tyche nauki, tkwice jako testament umie-

rajcego ojca w pamici jego, guche wieci dochodzce go o cier-

*) Rcit de Makrena Mieezyslawska, Paris 1846. Do tego porównaj: „Cholm-

skij greko - uniatskij Miesiacesow na 1866 god", Warszawa str. 46 i nastp. gdzie

Makrena wystawiona jako oszustka, która nie bya nigdy przeoon Bazylianek

miskich i sam fakt przeladowania zakonnic zaprzeczony.
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pieniach dawnych pasterzy, widok rodzin ich, pozbawionych

wszelkich rodków do ycia — wszystko to podnosio w nim przy-

wizanie do Unii, a powikszao nienawi do dyzunii. 1 gdy

nowi przez biskupów przysani prawosawni parochowie wzili

si do przerabiania dawnych domów boych na cerkwie prawo-

sawne, gdy witokradzkie donie policyantów i ydów naj-

tych, (bo nikt inny podj si tego nie chcia), wyrzucay z cer-

kwi chorgwie, z któremi na wzór Kocioa aciskiego przy-

wyk by odprawia procesy e, konfesyonay, gdzie dusze swe

oczyszcza, ambony 1
), z których sowo Boe od dziecistwa mu

ogaszano, jednem sowem te wszystkie przedmioty, które sercu

wierzcemu, katolickiemu tak s drogie, lud miejscami broni

czynnie witoci swoich i witokradzców ze wityni wyrzuca

jak w Porozowie, Czyach, Szczytach, Korwinie, Berezowie, o-
sinie, yskowie, Zelwie, Izabelinie, Szaraszewie, Piaskach i w wie-

lu innych miejscach. Zazwyczaj nowi parochowie, pomidzy któ-

rymi nie rzadko zdarzali si dawniejsi posugacze Siemaszki i

Zubki, nieumiejcy nawet dobrze czyta i pisa, na prdce przez

nich wywiceni byle zapeni jak najprdzej posady przez de-

gradacy prawowiernych ksiy oprónione, napotkawszy otwar-

ty opór ze strony parafian, wzywali wieckiego ramienia do po-

mocy, a policyanci andarmi lub onierze na to wezwanie do

parafii zesani nie szczdzili wtenczas rózg i paek, dopóki nie

zapdzili odpierajcych si do oprawosawnionej cerkwi na litur-

gi i dopóki ich nie przymusili do przyjcia prawosawnej ko-

munii. Udzia bowiem w naboestwie prawosawnem, dobrowol-

ny czy niedobrowolny, by uwaany za akt rzeczywistej aposta-

stazyi i pociga za sob zapisywanie obecnych do ksig ludno-

ci prawosawnej.

Niekiedy zdarzao si. gdy lud, nie bdc poprzednio

u spowiedzi, adn miar na tych przymusowych naboestwach

komunii przyjmowa nie chcia, e mu j do ust przemoc wci-

skano. Przykad takiego komunikowania zaszed w Krynkach,

w powiecie grodzieskim, a nie by to bynajmniej jedyny wy-

jtkowy wypadek. Nie naley bowiem zapomina, e nowo przy-

sani parochowie byli to ludzie li i karyerowicze, dla których

nie byo adnych witoci, dawniejsi za ksia uniccy, którzy

y
) Dyzunici nie maja w swych cerkwiach, ani konfesyonalów, ani ambon.
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apostazowali, starali si wyrzuty sumienia zaguszy wyuzdanem
okruciestwem, do czego ich take popychao zdrone ycie 1

).

Nawrócony w taki sposób do prawosawia lud, przez dugi

czas nie uczszcza wcale do cerkwi, sam sobie chrzci dzieci,

sam luby dawa, sam umarych grzeba, a tu i owdzie intruzom

si opaca, byleby go w pokoju zostawiali i gdzie móg, dy
do Kocioów aciskich na naboestwo i do Sakramentów. Lecz

pominwszy, e Kocioy aciskie w tamtych stronach do rzad-

kie byy, mia lud unicki inn jeszcze trudno, szukajc w nich

pociechy religijnej.

Wydany dnia 11 lutego r. 1840 ukaz, zabrania ksiom
aciskim pod suro wemi karami oddawa jakiekolwiek posugi du-

chowne i przyjmowa na ono Kocioa aciskiego wyznawców
prawosawia albo raczej przymuszonych do prawosawia Unitów.

Dalej jeszcze opiewa tene ukaz, e ksiom aciskim na Li-

twie i Rusi nie wolno nikogo sucha spowiedzi, kto nie przed-

stawi wiadectw od swego proboszcza, e naley do Kocioa
rzymskiego. Nieraz obchodzili Unici to drakoskie prawo w ten

sposób, e sobie poyczali wiadectw od parafian aciskich i na

ich imi si spowiadali, ale i w tern wielk zachowa musieli

ostrono, bdc zewszd szpiegami otoczeni. Duchowiestwo

te parafialne aciskie, z obawy przed zemst rzdu w ogólno-

ci, niebardzo si kwapio z niesieniem pociechy religijnej nie-

szczliwemu ludowi; zachowywao si w ogóle biernie i obojt-

nie wzgldem niego. W tej obojtnoci i biernoci utwierdzali

je duchowni jego zwierzchnicy, t. j. administratorowie dyecezal-

ni, (bo prawie wszystkie biskupstwa wówczas wakoway), któ-

rzy w okólnikach na rozkaz rzdu wydanych, nakazywali pod-

wadnym sobie ksiom, aby si do przepisów pastwowych ci-

le stosowali. Caa pomoc, jak ciko dowiadczany i czcigodny

lud unicki mia od Kocioa aciskiego, ograniczaa si do po-

jedynczych posug, przez niektórych gorliwszych kapanów ukrad-

kiem mu oddawanych.

Nie trudno poj, e w takich warunkach zdoaa si zale-

dwie pewna maa garstka ludu unickiego w wierze swej i zdaa

od prawosawnych popów do mierci utrzyma i e potomstwo

*) O apostacie uyskim wiadomem jest, e w przystpie widma prawdy

odzywa si: mnie tam na drugim wiecie nic si nio naley tylko mka. trzeba

si tu wyhula. „Czas" r. 1875. nr. 172.
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tych bohaterów wiary, lak jak ogó ludnoci z czasem przemo-

cy ulego, aby nie by cakiem pociech religijnych i naboestwa
pozbawionem.

Takim tedy sposobem pochono prawosawie za rzdów
Mikoaja I przeszo dwa miliony Unitów, t. j. reszt Unii na Li-

twie i na Rusi w granicach cesarstwa rosyjskiego, z wyjtkiem
pozostaych w Chemskiem w obrbie Królestwa Polskiego.

Lecz tego nicdosy, przypomniono bowiem sobie, e kiedy
za Katarzyny II, (por. 1792) pewna ilo parafij unickich z oba-

wy przed prawosawiem przyja obrzdek aciski. Nue tedy,

zaatwiwszy si z Unitami, tropi wród rodzin rzymskiego

obrzdku te, których przodkowie do obrzdku ruskiego kiedy
si zaliczali. Urzd szpiegowski w tym wzgldzie przyjli na siebie

popi prawosawni, tak nowo przysani, jak dawni Unici, przy pomocy
wadz cywilnych i policyi. Zapisywali oni nieraz cakiem samo-

wolnie i faszywie na prosty domys do listy byych Unitów

nietylko pojedyncze osoby, ale cae parane, które, czy potem

chciay czy nie chciay, ogaszano za prawosawne i do prawo-

sawia gwatem zmuszano, nie cofajc si nawet przed krwi

rozlewem 1
).

Gonem midzy innemi stao si przymuszenie do prawo-

sawia dwóch parafij dudakowickiej i dziernowickiej. Oto nie-

które ciekawsze i waniejsze szczegóy z gwatów na obu spe-

nionych.

Parafianie dudakowiccy wanie dopiero co byli wybudo-
wali wasnym kosztem schludny murowany kocióek, a syszc
w ostatnich czasach o przeladowaniach w ssiednich unickich

parafiach, z t wiksz gorliwoci garnli si do niego na na-

boestwo. Naraz, w Niedziel Palmow r. 1841, proboszcz od-

mawia komunii w czasie Mszy w. tym, co po odbytej spowie-

dzi wielkanocnej jej pragnli i skoczywszy msz, oznajmia im:

„Wybaczcie dziatki, nie dostaniecie komunii, rzd mi zakaza."

Oburzony lud zawoa: „Jakto, mamy wic by prawosawnymi?
Judaszu, wydae nas! Wojdaku (ajdaku), taki to z ciebie

pasterz!" Niektórzy rzucili si do otarza, aby zabra swoje ofia-

ry: jedni lichtarze, drudzy wiece woskowe; w tem wpada pi-

') Do parafij przymuszonych w ten sposób z obrzdku aciskiego do pra-

wosawia naleay, o ile wiemy: Przybrodzie, Pohocie, Chwaszczówka, Dudako-

wicze i I»ziernowice.
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dziesiciu policyantów i zgromadzonych z kocioa wypdzaj.
Lud opuciwszy koció, uderzy w dzwony, na których odgos
zbiego si mnóstwo wieniaków z cepami i widami, którzy po

zacitej bójce policyantów do ustpienia zmusili. Ale na drugi

dzie nadszed cay batalion wojska i zjecha prócz tego guber-

nator niohilowski, Engelhardt. Lud by przygotowany na ten

najazd i nietylko wocianie dudakowiccy, ale z piciu innych

ssiednich wsi gotowi byli broni swej wityni i wiary. Do
tumnie zgromadzonych odezwa si gubernator z nastpujc
przemow: „ajdacy, to miecie buntowa si przeciw cesarzo-

wi! Wol jego jest, abycie prawosawie przyjli, porzucie wasz

upór, upokorzcie si i bdcie posuszni jego najwyszym roz-

kazom, a nie, to poginiecie!" Starsi owiadczyli w imieniu reszty:

^My si nie buntujemy, my podatki pacimy i synów naszych

w rekruty posyamy, ale chcemy pozosta przy wierze naszej

katolickiej".

Gubernator nie mia prawa uy broni, wic poprzesta na

straszeniu i a do Wielkiego Czwartku kaza wojsku sta w sze-

regu naokoo ludu pilnujcego kocioa; w Wielki Pitek dopie-

ro rozkwaterowa je po wsi, a gdy wskutek tego cz ludu

zgodniaego i zzibego do domów si rozesza, zajo wojsko bez

trudnoci koció. Zaraz potem ustanowiono popa prawosawne-
go przy zajtym kociele, kogo mona byo zapdzono do ko-

cioa na naboestwo prawosawne i obecnym na tern nabo-

estwie na znak przystpienia do prawosawia wciskano prze-

moc do ust komuni w.
Po naboestwie czterem najstarszym z gromady i w wie-

rze najstalszym wyliczono po 300 rózg, zapytujc ich po kadej

secinie, czy przyjm prawosawie, ale za kad ra odbierano

odpowied: „nie". Trzech z nich wkrótce potem skonao, przed

sam mierci zalecali swoim rodzinom, aby ich bez popa pra-

wosawnego pogrzebano.

Gromada ogoszona przeciw swej woli prawosawn, wy-

saa petycy do cesarza Mikoaja. Petycya zostaa bez odpowie-

dzi. Z trzech wocian, którzy j do Petersburga zawiel', dwóch

za kar skazano na chost, a trzeciego najmodszego wzito

do wojska. W kilkanacie miesicy potem podczas przegldu

wojska pod Kijowem, gdy cesarz zadowolony z musztry zapy-

tywa onierzy, czy nie maj jakiej proby lub skargi, ów Du-

dakowicki wocianin wystpi z szeregu i krzywd swoj i swo-
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jej gminy carowi opowiedzia. Mikoaj umiechn si, a pokle-

pawszy miaego onierza, zapyta: a teraz jakiego jeste wy-

znania?" „Byem, jestem i bd katolikiem", bya odpowied!

„Dobrze, odgad cesarz, ka t spraw rozpatrzy!" Biedna i

utrapiona parafia czekaa przecie napróno tego rozpatrzenia.

Nie mogc tedy adn miar otrzyma pozwolenia wyznawania

otwarcie swej wiary, postanowili mieszkacy dudakowiccy dalej

bez popa, którego im narzucono, grze umarych, chrzci dzie-

ci, luby z bogosawiestwem starców zawiera, a pokryjomu

spowiada si i komunikowa w kocioach katolickich, wydajc
si za parafian rzymsko-katolickich. By za nasanego popa so-

bie uj i na sw wzgldem niego postaw obojtnym uczyni,

a mianowicie by go powstrzyma od niekorzystnych o sobie do

rzdu doniesie, zobowizali si uprawia darmo rol jego i wa-
snem j zboem obsiewa. Przez lat jedenacie okupywali sobie

w ten sposób prawie zupeny spokój. Pewne trudnoci sprawia

im t}Tlko chrzest dzieci, bo ich metryki trzeba byo do ksig

prawosawnych podawa, od czego jak mogli, wymawiali si,

pragnc dzieci przy wierze ojców utrzyma. Ztd zdarzao si

nieraz, e wysze wadze rzdowe i duchowne zjeday, eby
tego zapisu dopilnowa. Przy takich wizytach wyszych wadz
policya gwatem matki z niemowltami dla ponowienia chrztu

do cerkwi prowadzia, albo te dla zachty ofiarowali si wysi
urzdnicy rosyjscy za ojców chrzestnych, nie szczdzc bogatych

podarunków dla chrzestniaków. Matki z paczem rozpaczliwym

rzucay te podarunki na ziemi, woajc: „My nie Judasze, aby-

my dusze dzieci naszych za to sprzedaway". Niekiedy zacho-

dziy sceny serce rozdzierajce. Powszechnie znany by czasu

swego proces, wytoczony jednej z dudakowickich matek za to,

e cigniona gwatem do cerkwi dla ponowienia prawosawnego
chrztu nad jej dzieckiem, rzucia je o kamie i na miejscu za-

bia, woajc: „lepiej niech ginie, niby miao dusz straci!"

Byy to przecie tylko chwilowe przykroci w cigu owych
jedenastu lat; w ogóle bowiem mogli Dudakowiczanie przez ca-

y ten czas, bez dalszych niemiych nastpstw, od udziau w na-

boestwie prawosawnem si wstrzymywa i cichaczem w ko-

cioach aciskich spowiada si i komunikowa.
Dopiero w dwunastym roku tej cichej z popem umowy,

pop ssiedniej parafii, byy unita Klementowicz, zazdroszczc

dudakowickiemu ssiadowi korzyci, jakie od wocian za swe
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milczenie cign, wystara si u mohilowskiego archireja o prze-

niesienie na t parafi, a usunicie z niej plebana, zobowizujc
si zama upór Dudakowiczan i do prawosawia ich nakoni.
Przyjechawszy do nich zacz im prawi, e tylko pozornie

przyj prawosawie, e im bdzie piewa katolickie suplikacye

i t. p. Lud nieraz ju oszukany, nie dowierza mu. Chodzi
wprawdzie na suplikacye, ale zreszt od cerkwi i od niego stro-

ni. Próbowa potem nowy pop wódk uj ich sobie; i to mu
si nie powiodo. Nawiedza ich wreszcie po domach, ale kobie-

ty, gdy wchodzi, bray si do arn, aby sów jego nie sysze.

Raz przez policy spdzi ich do cerkwi pod pozorem naboe-
stwa za cesarza, a majc ich w cerkwi, pocz im prawosawie

zachwala. Gdy to lud zmiarkowa, tedy gono wszyscy zaczli

si modli, aby popa zaguszy i nie skoczyli modlitwy, póki

mówi nie przesta. W ten sposób miny dwa lata.

W 1854 r. zjawi si w Dudakowicach gubernator z ca
czered policyantów i urzdników i zada od ludu stanowcze-

go owiadczenia, e przyjmie prawosawie i e do cerkwi cho-

dzi bdzie, groc, e w razie przeciwnym przesiedli wszyst-

kich w gb Rosyi. Tym razem mio rodzinnego zagonu od-

niosa zwyciztwo nad przywizaniem wiary. Wytumaczyli so-

bie, e raz wydaleni w gb Rosyi, nigdy ju w strony rodzinne

nie wróc i e tam wicej jeszcze przeladowani i pociech reli-

gijnych katolickich pozbawieni bd i podpisali rewers, przyrze-

kajc sobie, e w duszy pozostan katolikami.

Na tern skoczyo si nawracanie wocian dudakowickich,

mogce suy za nowy komentarz sów na medalu r. 1839 wy-

rytych: „oderwani przemoc, zjednoczeni mioci" x
).

Drugi, zupenie do poprzedzajcego podobny wypadek, za-

szed w Dziernowicach, majtnoci rodziny Korsaków, w guber-

nii witebskiej. Parafia dziernowicka, jak dudakowicka i wiele

innych, zwaszcza na Biaej Rusi, przyja za Katarzyny II,

z jej przyzwoleniem obrzdek aciski i zostawaa w nim spo-

kojnie a do r. 1842. W tym roku po przymuszeniu innych

Kto wicej szczegóów pragnie z martyrologii Unitów z owych czasów

tego odsyamy do „Akt mczeskich Unii" zebranych z opowiadania wiaro-

godnych wiadków w „Roczniku Towarzystwa historyczno - literackiego w Pa-

rvu" na rok 1866 od str. 10S — 155, skd i my powysze szczegóy czer-

palimy.
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dawniej unickich, a teraz aciskich do prawosawia przysza i

na ni kolej. Zabrano jej koció i zamieniono go na cerkiew, a przy

cerkwi osadzono popa, którego Dziernowiczanom za swego pa-

sterza kazano uwaa. Dziernowiczanie przywizani do swej

wiary, równie jak Dudakowiczanie, o popa przysanego nie dbali

i uczszczali na naboestwo do kaplicy cmentarnej katolickiej

w ssiednim Siodowie, gdzie z dawniejszych lat by stay ka-

pelan, ks. Ciecierski Piotr. Trwao to mniej wicej rok. Po ro-

ku wypdza rzd ksidza Ciecierskiego z Siodowa, kaplic za-

myka i lud zmusza do uczszczania na naboestwo do prawo-

sawnej cerkwi. Lud nie chce o tern sysze. Zjeda tedy apo-

stata Wasil uyski z popami, z policy i wojskiem, spdza lud

do cerkwi, a spdzonym popy w pogotowiu bdcy wciskaj do

ust przemoc najw. Sakrament na dowód, e wzili udzia w li-

turgii i przestali by katolikami. .Ale i to nie pomogo, lud po

skoczonej ceremonii z wiksz jeszcze jak dotd odraz od po-

pa prawosawnego i od jego naboestwa si odwraca i co do

chrztów, pogrzebów, lubów, uczszczania do Sakramentów w.
zupenie tak si urzdzi, jak lud dudakowicki. Dla uspokoje-

nia za popa wykupywa rok w rok u niego za drogie pieni-

dze wiadectwa, e spowied wielkanocn w jego cerkwi odpra-

wi i pop milcza a do roku 1857, raportujc kadego roku

swej wadzy, e wszyscy wocianie czyni zado swym obo-

wizkom religijnym. W tym roku prosz Dziernowiczanie rzd,

nasuchawszy si wiele o dobroci nowego cesarza Aleksandra

II, o publiczne katolickie naboestwo. Miejscowa wadza odpo-

wiedziaa im na to, e tak nierozsdna proba nie moe by
uwzgldnion. Nie zaspokojeni t odpowiedzi, odnosz si Dzier-

nowiczanie do samego cesarza; czem przeraony miejscowy pop

oskary ich przed swym biskupem uyskim, e chc odpa
od prawosawia (r. 1858).

uyski zjecha znów z caym zastpem popów, andar-

mów i urzdników cywilnych i rozpocz indagacy: kto ich pod-

burza, kto petycy do cesarza pisa i kto podpisy zbiera? Na
pierwsze pytanie odpowiedzieli wszyscy, e nikt ich nie podbu-

rza, e wszyscy w równym stopniu s winni, gdy wszyscy za-

równo s katolikami. Na drugie i trzecie pytanie wysun si

balwierz miejscowy i ca odpowiedzialno wzi na siebie. Na-

tychmiast okuto go w dyby i powyamawszy mu zby na pó
ywego odesano do wizienia w Witebsku
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Chcia si take uyski koniecznie dowiedzie, dokd
w ostatnich latach chodzili na naboestwo i do Sakramentów

w.? Podejrzywa ich, e uczszczali do ssiednich Dominikanów
w Zabiaach, ale na pewno wytropi tego nie móg. Dalej pole-

ci towarzyszcym sobie popom, aby duchownym wpywem sta-

rali si wytumaczy Dziernowiczanom nieuniknion konieczno
powrotu do prawosawia. Duchowna misya popów polegaa na

tern, e policzkujc i targajc za wosy wieniaków, woali na

kadego: „przyjmije prawosawie." e taka misya nie przynio-

sa wicej owocu od poprzednio uytych sposobów, nie potrzeba

dodawa.
Po nieudaniu si misyi apostolskiej uyskiego rozpocza

si misya senatora Szczerbinina, wydelegowanego do Dzierno-

wic, aby Dziernowiczanom wol monarsz zwiastowa, i misya

pukownika andarmeryi oeiewa, wspieranego przez oddzia

andarmów.
Szczerbinin zacz od udanej agodnoci i podstpu. Mówi

im, e cesarz zastpuje miejsce Boga na ziemi, e Bóg w nie-

bie, a cesarz na ziemi, e kto nie sucha cesarza, nie sucha Bo-

ga, e gdy zatem cesarz chce aby przyjli prawosawie, uczy-

ni to powinni pod nieask cesarsk.

Lud na to: my cesarzowi jestemy posuszni i szanujemy

jego wol, ale wiary wyrzec si nie moemy dla przypodobania

si jemu.

Nastpnie za porad jednego z urzdników w otoczeniu je-

go si znajdujcych wezwa ich Szczerbinin, aby mu si poko-

nili i w rk go ucaowali na znak, e s posuszni cesarzowi.

Wiksza cz uczynia to, omiu podejrzywajc podstp wymó-
wio si. Ostatnich zamknito za to w smrodliwym lochu, innym
owiadczono, e ucaowaniem rki Szczerbinina uznali wol ce-

sarsk i przyjli prawosawie i kazano im dnia nastpnego sta-

wi si w cerkwi na liturgi. Grdy poczciwy lud pozna, jak nie-

godziwie naduyto jego pokory i unionoci, stanowczo i z obu-

rzeniem odmówi udziau w naboestwie.

Szczerbinin nie zniechci si jednak dotychczasowem nie-

powodzeniem, wysun tylko naprzód w swoje miejsce dla prze-

amania bd co bd oporu Dziernowiczan pukownika osie-

wa, rzdc dóbr dziernowickich arnowskiego i owego balwie-

rza, który jako przywódzca Dziernowiczan by wiziony w Wi-

tebsku, a po trzechmiesicznem katowaniu uleg podszeptom u-
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yskiego, apostazowa i do rodzinnej wioski wróci. Pierwsi

dwaj apostoowie Szczerbinina, osiew i arnowski, zncali si
w najokrutniejszy sposób nad biednym ludem, jeden w imieniu

rzdu, drugi w imieniu dziedzica, dopóki go nie przywiedli do

zwtpienia o monoci duszego utrzymania si przy wierze ka-

tolickiej. Balwierz za (Wincenty) przekonywa ich na wasnym
przykadzie, e niema innej rady, jeno podda si rzdowi. Mi-

mo zwtpienia nie chcia jednak lud deklaracyi podpisa, tak,

e trzeba byo wysacom, aby mie dowód apostazyi ludu, sp-
dzi go do cerkwi i przemoc da mu prawosawn komuni
dnia 14 lipca). Zakomunikowanych^ zapisano do ksig ludnoci

prawosawnej i uczyniono raport do cesarza: „e Dziernowicza-

nie przeszli dobrowolnie na prawosawie *)".

16. Có na ten gwat krzyczcy, bo inaczej nazwa nie

moemy mniemanego nawrócenia Unitów na prawosawie, powie-

dziaa chrzecijaska Europa?

Na jej zawstydzenie powiedzmy, e ogó ówczesnych pism

codziennych albo przyklasn ciemiycielom sumie, albo wia-

domó o krwi rozlewie, o zach i jkach nieszczliwych obojt-

nie przyj; bo chodzio tylko o katolików i do tego barbarzy-

skich Rusinów!

W Niemczech i we Francyi znaleli si nawet pismacy,

którzy mieli czoo odezwa si z obron niesychanego gwatu

*) Obszernie pisay o roisyi dyzunickiej w Dziernowicach „Wiadomoci
polskie" wydawane w Paryu (1857 — 1861); porównaj take Lescoeur, Eglise

catholique en Pologne, Paris, 1876, tom I str. 315— 337. Doda tu wypada, e
cesarz Aleksander II, pochwaliwszy wszystko, co senator Szczerbinin w Dzier-

nowicach zrobi, kaza równoczenie na przyszo kad manifestacy unick bez

adnego wzgldu tumi. Wola ta prdko znalaza zastosowanie, gdy w kilku

innych parafiach lud dotd skrycie trzymajcy si Unii prosi o pozwolenie wy-

znawania jej jawnie.

W miesic po misyi Dziernowickiej odbya biurokracya rosyjska krwawa

misy dyzunick w Porozowie, w grodzieskiern; pótora roku póniej we wsi Kle-

szczele w teje gubernii, w r. 1860 w gubernii mohilowskiej we wsiach: Swieti-

wka, Warnawina, Puzyrew, Sicliszcze i Tykalina, gdzie ju nie wocianie, ale

szlachta zaciankowa porzuciwszy dyzuni otwarcie do aciskich Kocioów
uczszcza pocza. Por. prócz „Akt mczeskich Unii" 1. c. „Memorya" prze-

sany papieowi Piusowi IX z Wilna r. 1862 w czerwcu, przez rce arcybisku-

pa Przyuskiego, ostanie Unii na Litwie i Biaorusi, (druk. w Paryu 1862).

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 9
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sumie, jakiego si na przeszo dwumilionowej ludnoci za bia-

ego dnia dopuszczono, wystawiajc dokonane przemoc i pod-

stpem zniesienie Unii, jako akt dobrej woli Rusinów. Z pism

niemieckich, na czele obroców tyraskiego postpowania stan-

a „Frankfurter Zeitung" w numerze z dnia 22 kwietnia r. 1889:

z gazet francuskich, które za przykadem niemieckiej koleanki

poszy, nie umiemy dokadniej oznaczy, byo ich jednak kilka.

Odpraw da wszystkim wymowny szermierz sprawy katolickiej

Ludwik Yeuillot w swym dzienniku „Univers a
. Odprawa ta jest

oddrukowana wraz z artykuem „Frankfurter Zeitung" w dziele

„Vicissitudes de 1'Eglise catholiue i t. d." w tomie II na str.

486 i 487.

Stolica Apostolska, gdy j guche wieci dochodzi

zaczy o okruciestwach na Litwie i Biaejrusi, nie chciaa

w pierwszym momencie dochodzcym j pogoskom uwierzy.

Dopiero gdy rzecz przez pisma staa si publiczn i gdy ówcze-

sny papie Grzegorz XVI niewtpliwe otrzyma dowody praw-

dziwoci tego, co od do dawnego czasu o uszy jego si odbi-

jao, odezwa si na tajnym konsystorzu dnia 22 listopada 1839

r. z wyrazem boleci, potpiajcym okruciestwo odstpców. Przy-

toczymy z tej wspaniaej przemowy kilka najmocniejszych ust-

pów: „Wiele wprawdzie smutnych, mówi Ojciec w., i do znie-

sienia cikich wypadków zaraz od pocztku urzdowania na-

szego, rozlicznemi dugich czasów ucinieni przeciwnociami, zmu-

szeni bylimy z tego miejsca, Wielebni Bracia, Wam ogasza.

Ate to, co dnia dzisiejszego w Waszem gronie wród smutku

i paczu caego Kocioa oznajmi mamy, jest tego rodzaju, i
wszystkich nieszcz, nad któremimy dotd pakali, bez miary

ciko przechodzi". Potem, opowiedziawszy pokrótce koleje, ja-

kie Unia na Rusi od przyjcia przez Rusinów religii chrzeci-

jaskiej przechodzia, mówi dalej: „Lecz o nieszczsna rzeczy

zmiano! O sroga i nieodaowana ruskiego narodu klsko! Ci sa-

mi bowiem, którzy mao co przedtem za ojców i pasterzy byli

mu dani, a tern samem przewodnikami i nauczycielami jego by
mieli, aby zczywszy si tern mocniejszym wzem z ciaem

Chrystusowym, którem jest Koció jego, w nienaruszonej zacho-

wa si caoci, ci sami mówi, stali mu si teraz na wieczne

zatracenie przewodnikami odstpstwa... Wzdryga si umys przy-

pomina to wszystko, co od dawna ten okropny wypadek zapo-

wiadao i jakie wreszcie pobudki tych wyrodnych pasterzy wraz
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z ich trzod do takiej przepaci zbrodni doprowadziy. Spogl-

dajc na okropny ich upadek, przystoi raczej sowy Pisma w.
zawoa: „Sdy Boe, przepa wielka!" Z drugiej strony nie

mniejsza serce nasze napenia troska o tych ukochanych owego

narodu synów, którzy nie dajc si ani podstpem uudzie, ani

pogrókami ustraszy, ani tak silnego przykadu niegodziwoci

uwie, niewzruszenie przy katolickiej jednoci dotd stoj. Nie

tajno nam bowiem, jak cikie utrapienia z powodu innych od-

stpstwa ju ich spotkay i jak wiele jeszcze za sw stao
w witej jednoci do zniesienia mie bd. Obymy mogli oj-

cowskim gosem z bliska ich pocieszy i udzieli im aski, któ-

raby ich nadal w ich mztwie utwierdzaa 1
)

a
.

Jedna rzecz w tej przemowie papieskiej uderza, e papie,

potpiajc przewodników odstpstwa, biskupów apostatów, ad-
nem sowem nie dotyka rzdu rosyjskiego. Prawdopodobnie nie

chcia go takiem publicznem wystpieniem drani i do gnie-

wu na acinników w kraju zamieszkaym dawa okazyi. Nie

zamilcza jednak cakiem, bo w licie przez kardynaa sekreta-

rza stanu dnia 1 czerwca r. 1840 do cesarza wysanym, powia-

da wrcz, e rzd jego pastwa oddawna ze wiadomoci przy-

gotowywa upadek Unii.

Na ten list kaza cesarz przez swego posa rezydujcego

w Rzymie krótko owiadczy papieowi: „La uestion des ex-

grees-unis est fort simple. Lorsue politiuement, separes de la

Russie, les habitants grees furent prives de leur chef de 1'eglise,

ils accepterent pour tel le pap; les actes existent et prouvent

que cela n'a ete qu'une reconaissance politiue; dans ce moment
ce meme clerge a demande a rentrer dans le giron de 1'eglise-

mere, dont-ils ne se consideraient jamais comme separes; la

chose a ete accordee et amen 2
)

a
.

W kraju za kazano przed ludnoci, z upragnieniem ocze-

kujc w swym strasznym ucisku sowa pociechy od Ojca cae-

go chrzecijastwa, nietylko ukrywa allokucy Ojca w., ale na-

wet rozpuszczano wieci, e papie spraw i cerkiew unick daw-

no powici i na jej zagad jest obojtny. Rozszerzenie tych

1
) Allokucya ta bya po polsku wydrukowana w Rzymie w drukarni

Propagandy r. 1840 i znajduje si w II tomie str. 201. „Wiadomoci do dzie-

jów Kocioa pod panowaniem rosyjskiem", Pozna 1843 r.

2
)
Wiertnik Jewropy", 1. c. poszyt wrzeniowy, str. 69.
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wieci miao na celu zama na duchu opierajcych si dyzunii,

i skoni ich do dobrowolnego zaprzestania dalszych marze
o Unii. Papieowi Grzegorzowi XVI dao to powód nietylko do

wygoszenia nowej allokucyi (dnia 22 lipca r. 1842) i to wprost

przeciw rzdowi rosyjskiemu, ale nadto do ogoszenia zbioru do-

kumentów, wiadczcych o nieustannej troskliwoci Stolicy

Apostolskiej o polepszenie doli Kocioa katolickiego obu obrz-

dów pod panowaniem rosyjskiem x
).

Wreszcie, nie omieszka take nieodaowanej pamici pa-

pie Pius IX uciemionym i przemoc od jednoci Kocioa
;>derwanym Rusinom da dowodu swej ojcowskiej o nich tro-

skliwoci, polecajc ich w allokucyi r. 1847, zwiastujcej zawar-

cie konkordatu z cesarzem, pieczy duchowiestwa aciskiego.

, Ufamy, mówi ten Wielki Papie, e ksia aciscy doo wszel-

kich stara i uyj wszelkich sposobów, jakie im wskae rozwa-

ga, aby tych synów ukochanych (Unitów) nie zostawi bez du-

chownej pomocy". Niestety z bólem i ze wstydem wyzna nam
trzeba, e duchowiestwo aciskie polskie nie odpowiedziao

oczekiwaniom Ojca w. Biskupi ulegli rozkazowi rzdu i od du-

chowiestwa swego wymagali zobowizania, e wyznawcom nie-

aciskiego obrzdu Sakramentów witych udziela nie bd.
Nie tajno nam wprawdzie, pod jakim naciskiem episkopat a-
ciski i nisze duchowiestwo si znajdowao, lecz jakbd na-

leao raczej wybra mczestwo, anieli tak niegodn chara-

kteru biskupiego i kapaskiego okaza ulego.
Rzd rosyjski poczytywa wszystkie odezwy Stolicy Apo-

stolskiej, w obronie ucinionych Unitów, za intryg polsk i jezu-

ick. W tym sensie przynajmniej, za wiadectwem Moroszkina,

pisywa dworowi petersburskiem o przemówieniach papieskich

pose cesarski w Rzymie, knia Potemkin. Pociesza si take
rzd petersburski tern, e odezwy papieskie nie sprawiay na

zachodzie Europy takiego wraenia, jakiego si lka. „Qant

a 1'impression generale, pisa knia Potemkin do ministra hr.

Nesselrode, que ce manifeste (allokucya papieska) a produit ici,

elle parait bien moins profonde, qu'on ne pourrait le croire ail-

leurs".

*) Zbiór tych dokumentów wraz z allokucya, przetumaczony na jzyk

polski, stanowi II tom „Wiadomoci do Dziejów Kocioa pod panowaniem ro-

syjskiem", wyd. w Poznaniu r. 1843.
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Widzc, e tak zwane liberalne pisma publiczne zachodniej

Europy albo s obojtno na gwat zadany sumieniom dwumi-

lionowej ludnoci, albo go uniewinniaj, unika mdrze rzd ro-

syjski polemiki z pismami katolickiemi, aeby polemizujc prze-

ciw pojedynczym zarzutom nie by zmuszony mimowolnie przy-

zna si cho czciowo do tego lub owego. Tylko ogólnie, przez

oddane sobie organa prasy publicznej, jak gdyby od niechcenia,

raz po raz nadmienia, e wszystkie wieci o przeladowaniu Uni-

tów s zoliwie wymylon bani, której zbija nie warto. I t
taktyk osign w rzeczy samej tyle, e o wypadku tak nie-

legalnym, i drugi nietylko równy, ale nawet podobny w a-
duern innem chrzecijaskiem pastwie wiata caego w wieku

XIX byby niemoliwy, stosunkowo za mao pisano i o wiele

za mao na niego uwagi zwracano.

Z pomidzy gosów, które z powodu zniesienia Unii na

Litwie i Biaorusi z oburzeniem na ten gwat si podnio-

sy, zasuguje jeszcze na wzmiank odezwanie si lwowskiego

arcybiskupa ruskiego unickiego, Michaa Lewickiego.

Starsza generacya duchowiestwa austryackiego, a wic i

ruskiego w Galicyi, otrzymaa wyksztacenie teologiczne w du

chu Józefiskim, bardzo pokrewnym duchowi dyzunickiemu.

O Katarzynie II wiadczy hr. Tostoj, e si wczytywaa w usta-

wy reformacyjne Józefa II, odnoszce si do Kocioa i teologi-

cznych szkó katolickich i swoje kocielne ukazy wedle ich wzo-

ru ukadaa. Zniesienie Unii na Litwie nie wywoao te w du-

chowiestwie unickiem galicyjskiem tej grozy oburzenia, jakiego

si po niem naleao spodziewa; lecz przeciwnie znaleli sie

wród niego ksia cichaczem potakujcy gwatom rosyjskiego

rzdu przeciw ich wasnej cerkwi. Byli to oczywicie tacy, któ-

rzy pod wpywem wyksztacenia józefiskiego utracili wiar.

Poniewa jednak stosunki miejscowe nie pozwalay im odsoni
otwarcie swych religijnych przekona i zasad, odrzekali si

swej wiernoci wzgldem Unii i pochwalili tylko gorliwo rzdu
rosyjskiego o przywrócenie pierwotnej czystoci obrzdku wscho-

dniego x
). Ówczesnemu metropolicie i arcybiskupowi lwowskiemu,

Michaowi Lewickiemu nie byo tajne to usposobienie pewnej

czci duchowiestwa jego, a tern samem grone owczarni jego

') „O obrzdach jrreeko-unickich", przez ksidza tego obrzdku, we Lwo-

wie r. 1862, -tr. ó7,
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pooenie. To podao mu myl ogoszenia d. 10 marca 1841 r.

listu pasterskiego do duchowiestwa i wiernych, w którym
z przyczyn atwych do odgadnienia, t. j. aby nikogo osobicie

bez potrzeby nie drani i nie uraa, nie wspomnia o waci-
wej listu przyczynie, lecz za to w pierwszej jego czci ca si
wywodów dogmatycznych i dowodów historycznych uderzy na
fasz dyzunii, na jej zgubno i niezgodno z objawieniem Chry-
stusowem, a w szczególnoci z ustanowieniem przez Chrystusa

Pana Piotra w. apostoa i nastpców jego, biskupów rzymskich,

naczelnikami caego Kocioa; w drugiej za czci stara si ode-

prze zarzut, jakoby Unia przez poczenie z Kocioem rzym-
skim na powadze stracia, wykazujc, ile przeciwnie na tej je-

dnoci zyskaa. Pozwolimy sobie kilka ustpów z listu przyto-

czy, aby czytelnikowi da wyobraenie, jak trafnie i przekony-

wajco zarzuty odpiera i Unii w. broni, a jeeli mu si nie

udao ludzi zej wiary wywodami swymi przekona, to przynaj-

mniej bdzcych w dobrej wierze do upamitania przywiód.

Oto kilka najdosadniej szych ustpów listu:

„Mdre ze wszechmiar i gruntowne byo postanowienie

Grreków, którzy w czasie soboru Florenckiego, wyprzysigszy
si bdów Focyusza i Cerularyusza, dawniejsz jedno z Ko-

cioem zachodnim przyjli. Równie mdrze i zbawiennie uczy-

nili przodkowie narodu ruskiego, którzy przy kocu wieku XVI
ten sam bd za pomoc aski Boej spostrzegli i papieowi
rzymskiemu, Klemensowi YIII, natenczas katedr Piotra w.
zajmujcemu, przynalen podlego i posuszestwo oddali. Od
tego czasu spoczywa Ru zjednoczona jak latorol na prawdzi-

wej winnej macicy i nauk Kocioa nietylko usty, ale jak to

prawdziwym Chrystusa zwolennikom przynaley, take sercem

wyznaje... Zwykli przeciwnicy w. Unii, oprócz innych pobudek

swego wstrtu do Kocioa rzymskiego i to take przytaczali, ja-

koby tene Koció mia na celu zmienia obrzdy wschodnie

na aciskie, wiernych do obrzdku aciskiego przeciga i tym
sposobem zjednoczony Koció ruski z czasem zupenie znie i

dlatego mniemaj, e ten Koció swej wasnoci i swej dawnej

okazaoci jest pozbawiony, e duchowiestwo i naród ruski na

pogard oddany i wszystko do stanu opakanego przywiedzione.

Jak mocno za te i tym podobne twierdzenia od prawdy si

oddalaj, jawne s na to dowody. Ju same akta powszechnego

zboru Florenckiego wiadcz, e Koció rzymski wówczas szcze-

gólnie jedno wiary i wzajemn obu Kocioów mio mia na
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celu, obrzdy za wschodnie nienaruszone zostawi. Take pó-

niej pod Klemensem VIII, gdy Ru do jednoci wracaa, Sto-

lica Rzymska wszystko nienaruszonem mie chciaa i jedynie tyl-

ko tej jednoci w nauce i w karnoci kocielnej si domagaa, jaka

bya w dawnym Kociele wschodnim. Nawet s wielorakie de-

kreta i konstytucye papieskie, które zobowizuj Unitów do

trwania w obrzdku greckim i ostro karc samowoln zmian
tego obrzdku na aciski. Wiadomo nareszcie wszystkim,... z ja-

k to ojcowsk troskliwoci papiee zajmowali si Rusi zje-

dnoczon, gdy oprócz innych dobrodziejstw im wywiadczonych,

szkoy dla wyksztacenia duchowiestwa ruskiego po wielu

miejscach, a midzy innymi' i w tutejszem take Lwowie, pod

dozorem Ojców Teatynów zaprowadzili...

„Zaiste, powiada dalej, ruski obrzdek i Koció jego nie-

tylko, na wietnoci swojej przez Uni nic nie straci, ale ow-

szem, otrzymawszy kler naleycie wyksztacony, na którym mu
w dyzunii cakiem zbywao, daleko wikszej naby wietnoci...

Zarzut przeciwników Unii o uciemieniu obrzdku ruskiego

obala owa dobra sawa, której ten obrzdek powszechnie dozna-

je... Chocia wielu z wysokiej szlachty i obywateli naley do

obrzdku aciskiego, przecie jako patronowie i kolatorowie

o utrzymanie wity ruskich s troskliwi, nawet czstokro
okazae cerkwie budowa ka i na wsi mieszkajc naboestwa
ruskiego pilnuj... Czczem zatem jest wszystko to, co sobie prze-

ciwnicy o upodleniu na obrzdek ruski przez Uni cignionem
roj, krzywdzc rozmaicie Uni w dzieach teologicznych, histo-

rycznych i dziennikach. Mdrzejby uczynili, gdyby usiowania

do rozwaania raczej nauki staroytnego Kocioa wschodniego

obrócili, albowiem prdzejby si przekonali, jak znacznie si od

wiary i karnoci tego witego Kocioa oddalili. Lecz oni nie

wiedz, co czyni; wy za nie mieszajcie si ich zarzutami, ciesz-

cie si owszem, e wam dano jest pielgnowa w. Uni, która

prawdziw wietno Kocioowi ruskiemu zjednaa i na której

nadzieja zbawienia naszego zasadza si. Na co bowiem przyda

si powierzchownym blaskiem obrzdów i ceremonij lub te na-

danemi duchownym ozdobami chlubi si, kiedy ta wystawa
nie moe sta si ochron przeciw niebezpieczestwu zbawienia...

Rozwaajcie to wszystko pobon myl i wspólnie roztrzsajcie,

abycie o zbawiennoci w. Unii sami dokadnie przekonani, tak-
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e ludy wasze w niej utwierdzali. Unia ta bynajmniej nie wy-
maga uchylania obrzdów dawnych wschodnich" x

).

Serca wszystkich szczerych przyjació Unii rozradoway si
tym pasterskim gosem metropolity, a papie Grzegorz XVI
uznajc gorliwo jego osobnem breve podzikowa mu za nie-

go. „Dowód ten czujnoci i gorliwoci twojej, pisze do niego

papie pod dniem 17 lipca 1841 r., osadza nam gorzk bole,
jaka napenia serce nasze na widok okropnej zbrodni biskupów,

którzy przed dwoma laty przeszedszy w szeregi dyzunickie, bro
matkobójcz przeciw Kocioowi podnieli."

') List pasterski metropolity Lewickiego znajduje si w przekadzie fran-

cuskim w „Vicissitudes de 1'eglise catholiue" tom II, str, 17g— 193. Pierwot-

nie ogoszony by we Lwowie w jzyku staro-sowiaskira, polskim i aciskim.

Mymy mieli pod rk tylko przekad francuski.

Por. „Zapiski Josifa Mitropolita Litowskawo" (Siemaszki) Petersburg 1883,

trzy tomy in 4-o.



ROZDZIA III.

Koció unicki w dyeeezyi chemskiej.

I. Od trzeciego rozbioru Polski a do mierci
biskupa Felicyana Szumborskiego, czyli do r. 1851.

1. Rzdy administratora, póniej biskupa Ciechanowskiego. — 2. Biskup Szuin-

borski. Tentacye rzdu o zmian obrzdku. Memorya ks. Pawia Szymaskiego.

— 3. Podró biskupa do Petersburga. Ustpstwo pod wzgldem odmian w litur-

gii. — 4. Odwoanie ustpstw rzdowi uczynionych i odwane do koca wytrwa-

nie na stanowiskukocielnem.

7
1. / trzecim rozbiorem Polski dostaa si staroytna dyece-
*^zya chemska pod panowanie austryackie, pod którem

zostajc a do roku 1809 uywaa tej samej swobody religijnej,

co pod berem polskiem. W r. 1809, na mocy ukadów midzy
cesarzem Napoleonem I a dworem austryackim zawartych, wszed

obwód jej w skad wieo utworzonego ksistwa warszaw-
skiego. Rzdy duchowne sprawowa wówczas w dyeeezyi, po

mierci biskupa Porfirego Wayskiego, zasuony ks. Ferdynand

Ciechanowski i mimo, e mia niemae trudnoci, sprowadzone

ówczesnymi politycznymi stosunkami, do pokonania, szczliwie

naw Kocioa kierowa. W uznaniu zasug jego jako admini-

stratora, mianowa go rzd polski w r. 1810 rzeczywistym bi-

skupem dyecezalnym, przeznaczajc mu rocznej pensyi 32,000

zp., i powoa go na równi z biskupami aciskimi do senatu
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Zasiadszy po raz pierwszy w senacie r. 1812, przedstawi Cie-

chanowski rzdowi potrzeby dyecezyi swojej, jak konieczno
wskrzeszenia upadej kapituy katedralnej, otworzenia semina-

ryum duchownego i inne. .Wypadki polityczne nie pozwoliy
rzdowi odrazu wszystkim daniom jego zado uczyni, ale

wyznaczono mu w dodatku do funduszu, który dyecezya miaa
z dawna, rocznie 6,000 zp. na utrzymanie 15 kleryków w ducho-

wnem seminaryum. Wojna Napoleona z Rosy i niepowodzenia

cesarza Francuzów przerway na czas jaki pasterskie prace bi-

skupa Ciechanowskiego. Poniewa Rosyanom wiadomo byo,

e biskup sprzyja Polsce i cesarzowi francuskiemu, jako rzeko-

memu obrocy praw Polski, spustoszyli i zrabowali paac jego

biskupi, a sam Ciechanowski, lkajc si losu tylu innych na

Sybery lub wgb Rosyi wywiezionych, ratowa si ucieczk i

przez kilkanacie miesicy zdaa od swej rezydencyi biskupiej

si ukrywa. Gdy wskutek kongresu wiedeskiego Ksistwo
Warszawskie, a z niem dyecezya chemska do cesarstwa rosyj-

skiego wcielona zostaa, wróci biskup Ciechanowski do swej

dyecezyi i spokojnie a do mierci rzdy w niej wykonywa.
Owszem, cesarz Aleksander I pensy jego roczn podniós do

50,000 zp. i krzeso mu senatorskie za Ksistwa Warszawskie-

go przyznane zwróci, kapitu katedraln odpowiedni dota-

cy wyposay, polepszy take nieco beneficya niszego ducho-

wiestwa, a co najwaniejsza, jak na Litwie i Biaorusi, tak te
tu swobody religijnej nie tamowa i na zgub Unii nie godzi.

Nawet gdy biskup z powodu nadwtlonego zdrowia prosi o do-

danie sobie koadjutora do zarzdu dyecezya w osobie bazylianina,

Wincentego Siedleckiego, rektora dyecezalnego seminaryum,

przychyli si cesarz bez trudnoci do jego proby w r. 1819.

—

Dyecezya liczya w owym czasie 317 parafij z 400 ksimi
wieckimi, 227,673 dusz, pi mskich klasztorów bazyliaskich:

w Chemie, Zamociu, Lublinie, Biaej na Podlasiu i w Warszawie,

w których razem nie byo wicej nad 20 zakonników oraz jeden

klasztor eski o szeciu zakonnicach w miejscu nam niewiado-

mem. Ciechanowski zakoczy ywot swój w r. 1829, wród
smutnych wieci o wznowionem przeladowaniu Unii na Litwie

i Biaorusi przez cesarza Mikoaja I.

*) Biskup Ciechanowski ogosi dla uytku swej dyecezyi obszern instruk-

cy o sposobie odprawiania liturgii i innych obrzdów z ustawami Kocioa wscho-
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2. Nastpc Ciechanowskiego zosta w r. 1830 biskup Fi-

lip Felicyan Szumborski, archidyakon katedralny i od r. 1825

oficya dyecezalny. Szumborskiemu wypado sprawowa rzdy

dyecezyi ju w daleko niekorzystniejszych warunkach, anieli

jego poprzednikowi. Rzd rosyjski bowiem skorzystawszy z po-

wstania 1S30 r. zniós konstytucy, nadan królestwu kongreso-

wemu przez Aleksandra I, i podczas gdy na Litwie, Biaej i

Maej Rusi otwartymi aglami, nie przebierajc w rodkach, py-

n do jak najprdszego zgniecenia Unii i zlania jej w jedno

z prawosawiem, usiowa równoczenie zwolna i nieznacznie

przygotowa upadek jej z tej strony Bugu, t. j. w Chemskiem.

Ustanowi w Warszawie przy komisyi w}Tzna religijnych i

owiaty publicznej osobny wydzia dla zarzdu spraw Kocioa
unickiego, stawiajc na jego czele Muchanowa, aeby ten dozo-

rowa czonków wydziau i, o ile monoci, dobiera sobie ludzi

sabych przekona pod wzgldem wiary, a sprzyjajcych dyzunii,

którzyby mu w dnociach jego nietylko nie przeszkadzali, lecz

owszem pomocnymi byli. Praw rk Muchanowa sta si wkrót-

ce asesor wydziau ks. Jan Pociej, którego dzieo: „O Jezusie

Chrystusie, Odkupicielu, tudzie o pierwotnych chrzecijanach i

ich domach modlitwy" wydane w Warszawie r. 1852, z powodu

zasad niekatolickich weszo na indeks ksiek zakazanych 1
). Mu-

chanow podsuwa biskupowi myl oczyszczenia obrzdów z na-

leciaoci aciskich i zrównania ich z obrzdkiem rosyjskiej

prawosawnej cerkwi, a mianowicie nalega na zaprowadzenie

ikonostasów i wrót carskich we wszystkich cerkwiach. Od Szipo-

dniego, a w szczególnoci ruskiego unickiego. Nosi ona tytui: „Porzdek nabo-

estwa cerkiewnego".

»; Porównaj „Przegld Poznaski" tom XVII, str. 317, gdzie si znajduje

gruntowny rozbiór bdów ksidza Pocieja przez O. Piotra Senienenk. X. Po-

ciej ogosi! prócz tego drukiem: „Zbiór wiadomoci historycznych i aktów doty-

czcych dziesicin kocielnych na Rusi", Warszawa r. 1845, który nie jest na

indeksie. Syn ksidza Jana Pocieja, ksidz Emilian Pociej, jeden z szanownych

wygnaców chemskich, mieszkajcy nastpnie w Galicyi, uczyni autorowi

tej pracy w n-rze. 251 „Warty", tygodnika wychodzcego w Poznaniu wy-

mówk z powodu niekorzystnej opinii o ojcu jego, wypowiedzianej w mej „Histo-

ryi Unii" na str. 194. W jednym z nastpnych numerów tego tygodnika odpo-

wiedziaem ksidzu Emilianowi Pociejowi, na czem mój sd oparty i auj, e
go w tej ksice zmieni nie mog na korzy ojca jego. Nie potrzebuj pewno

zarcza, e nie czyni tego z adnegj osobistego uprzedzenia.



140

wa, dyrektora komisyi spraw wewntrznych i wyzna w mini-

sterstwie petersburskiem odebra nadto Szumborski wezwanie,

aby na wzór biskupów litewskich, i biao- i mao - ruskich zmie-

ni msza unicki na msza w Moskwie w r. 1831 wydrukowany.

Biskup by czowiekiem zacnym, Unii zdradzi nie chcia?

ale po czci z charakteru i przyrodzonego usposobienia, po cz-

ci z wieku sabym, wobec rzdu chwiejnym i do ustpstw

w rzeczach, jak mniema, dla wiary obojtnych, skonnym. Na
szczcie swoje i dyecezyi caej mia w onie duchowiestwa

swego, ma znakomitego, janiejcego nietylko zdolnociami i

nauk, zwaszcza znajomoci przeszoci cerkwi ruskiej, ale

co waniejsza przywizaniem do Unii i niepospolit odwag
w objawianiu swych przekona. By nim ks. Pawe Szymaski,

praat-dziekan kapituy katedralnej, a od r. 1810 do 1841 pro-

fesor teologii w seminaryum chemskiem, póniej w uniwersy-

tecie warszawskim i w akademii duchownej w Warszawie 1
).

Grdy po dyecezyi wie si rozesza o naleganiu rzdu na

biskupa, aby obrzdy cerkwi unickiej zastosowa do obrzdów

prawosawnych i lka si zaczto, aby biskup nie uleg, wy-

pracowa ks. Szymaski w imieniu kapituy katedralnej obszerny

i gruntowny memorya o obrzdach wschodnich, a w szczegól-

noci o obrzdach unickich z uwzgldnieniem rónicy, jaka mi-
dzy tymi ostatnimi, a prawosawnymi zachodzi i biskupowi go

wrczy. W memoryale tym przechodzi ks. Szymaski history-

czne najgówniejsze rónice midzy jednym a drugim obrzd-

kiem, wielokrotnie wykazuje, e mimo powoywania si dyz-

unitów na wielk ich obrzdów staroytno, na ich pocho-

dzenie, jakoby od apostoów lub przynajmniej z czasów bardzo

bliskich apostolskim, staroytno ta nie jest tak wielka i e
w ogóle trudno bardzo o wielu obrzdkach powiedzie, co

w nich pierwotne a co póniejsze. Jak na Zachodzie, tak i na

*) Ks. Pawe Szymaski ur. si dnia 28 sierpnia r. 1782 w miecie Or-

chówku, pow. Wocawskiego; w Wiedniu otrzyma stopie doktora w. teologii

i tame wobec cesarza Franciszka przez metropolit Angelowicza r. 1807 by
wicony na kapana. Roku 1825 zosta mianowany praatem-dziekanen kapituy

chemskiej. Umar w Dobratyczach, w pow. bialskim, dnia 3 grudnia r. 1852,

przepdziwszy ostatnie lata w tem ustroniu przy bracie, tamecznym proboszczu.

Wielkim by znawc dziejów Unii i wiele materyalów w manuskryptach zosta-

wi, z których niejedno w „Przegldzie Poznaskim"' drukowanem byo. Ks.

Guepin do ywota w. Jozafata take z niego wiele czerpa.
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Wschodzie, i kto wie czy nie wicej na Wschodzie, zmieniano

wci liturgie, nim si w póniejszych czasach ustaliy. Sw. Ja-

kóba apostoa liturgi zmieni w. Bazyli W., a tego znów w.
Jan Chryzostom, lecz i w. Jana Chryzostoma liturgia nie prze-

trwaa do naszych czasów w pierwotnym ksztacie: tyle w na-

stpnych wiekach uczyniono w niej zmian, ucinków. dodatków,

e teraz nie atwo, prawie niepodobna oznaczy, jak w. Jan

Chryzostom msz w. odprawia. Wystarczy porówna msze je-

go znajdujce si u Goara i Renaudocyusza, aby si o tern

przekona.

„Obrzdy te same w sobie, powiada w dalszym cigu wy-

wodów swoich, rzecz s obojtn, czy tak czy owak wygldaj,
czy t, czy ow maj form i stosownie do potrzeb religijnych

i zwyczajów miejsca i czasu zmieni si mog, byleby zmiany

nie przestay by wyrazem wiary i wyznania wiary nie naru-

szay i byle zmiana nastpia z powag tej wadzy, która w tej

mierze jest kompetentn.

„Stary ruski obrzdek religijny wiele mia niedogodnoci,

jakich w obrzdku aciskim, ssiadujcym z nim, nie byo i nie

mia wielu rodków oywiajcych ycie religijne, a utwierdzaj-

cych wiar w ludzie, których obrzdek aciski dostarcza. Có
wic naturalniejszego, jak e przodkowie nasi, biskupi i praaci,

uznali za stosowne nie jedno z tego obrzdku przyswoi swoje-

mu obrzdkowi, aby lud wierny ruski w stosunku do wyznaw-
ców obrzdku aciskiego nie czu si w tej mierze upoledzo-

nym, tern bardziej, e obrzdek stary ruski duchem dyzunickim

by skaony i sam wiar na niebezpieczestwo naraa. Naj-

pierwsze rodziny szlacheckie i ksice ruskie nie dlaczego in-

nego opuciy nasz obrzdek i przeszy do aciskiego, gdy po

Unii litewskiej i nastpnie brzeskiej religijnej oba narody do

siebie si zbliyy, jeno dla tych niedogodnoci naszego obrzdku,

a wyszoci praktycznej pod wielu wzgldami obrzdku aci-
skiego. Sam przeto interes religijny Unii wymaga owej zmiany,

która si za inicyatyw metropolity ochowskiego, a potem

Kiszki na synodzie Zamojskim w obrzdku naszym dokonaa.

Zwaszcza ludowi prostemu trzeba byo ju przez zewntrzne

obrzdy wyran uczyni rónic midzy Uni, a dyzuni, nie

zmieniajc istoty obrzdku wschodniego, aeby lud uwiedziony

zewntrzn równoci swego obrzdku z dyzunickim skrytymi

podstpami do odstpstwa nie da si przywie; trzeba mu by-
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o wyrazi jego czno z acinnikami, jako brami i uczest-

nikami tego samego Kocioa. To wanie stao si przez refor-

m obrzdku ruskiego, przez synod Zamojski dokonan. Kade
zatem wracanie do mniemanej pierwotnoci, czyli czystoci ob-

rzdku, jest niczem innem, jeno zblianiem si do prawosawia,

naprzód zewntrznie a potem wewntrznie, t. j. w wierze".

Po tych wywodach, których tu we wszystkich szczegóach

nie przytaczamy, dlatego, e piszc o synodzie Zamojskim, do-

statecznie to, co byo potrzeba, z nich uwzgldnilimy, wypo-

wiada dziwnie trafne i praktyczne uwagi przeciw wymaganej
przez rzd rosyjski zmianie obrzdku. Podajemy je przeto do-

sownie:

„Rozsdnie postpujc, mówi ks. Szymaski, zwyklimy
odmienia ze na dobre, dobre na lepsze, niedogodne na dogo-

dniejsze; w rzeczach za równo wanych mamy na oku susz-

no powodów reformy. Co u nas zego, ibymy zmieniali na

dobre dawniejsze? Co z dawniejszych obrzdów i zwyczajów

lepszego, ibymy si zrzekali odpowiadajcych naszym potrze-

bom? W przypadku jednakowoci postpowa z zamruonemi
oczami nib wypada; w rzeczach religijnych tern wiksz bacz-

no mie trzeba, im atwiej obojtne i na pozór nic nie zna-

czce nowoci ze skutki za sob pociga mog. Ktoby si spo-

dziewa, eby ze zmian okoo czasów Nikona przedsiwzitych,

tyle zamiesza, nienawici, bdów i zgorsze a dotd trwaj-

cych wynikn mogo? Felis quem faciunt aliena pericula cau-

tum... My z obrzdowej u nas reformy nic dobrego dla naszej

Unii, nic zaszczytnego dla rzdu, nic korzystnego dla kraju

spodziewa si nie moemy; owszem, najgorszych skutków si
lkamy, a bardzo atwo szkodliwych spokojnoci publiczuej.

W tern wszystkiem i Wasza pasterska Mo od zarzutów i od-

powiedzialnoci wolnym nie bdziesz, jeeli na ni zezwolisz.

Dopóki jestemy przy teraniejszych obrzdach i zwyczajach,

mamy nietylko atwo wspólnego przestawania i naboestwa
z acinnikami, ale i rzeczywisty zwizek. W tyche samych do-

mach boych, na tyche samych otarzach wzajemnie, a nawet

razem, wznosimy rce do niebieskiego Ojca wiatoci i dobroci...

zasyajc do Niego wspólne westchnienia nasze za Koció i

Gow jego widzialn... czymy braterskie donie w celu wza-

jemnego wsparcia, ratunku i pocieszenia, mieszamy zgodnie zy
i radoci, a tak oparci jedni o drugich w mioci i zgodzie,
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przebiegamy przykr ciek doczesnego ycia, do wiecznego i

bogiego za grobem pobytu.

„W tak piknym chrzecijaskim zawodzie lud pospolity za-

patruje si na nas, naladuje przewodników, dy razem, w ru-

sinie i acinniku nie widzc jak tylko koleg, przyjaciela i bra-

ta. Tym sposobem wszyscy... przedstawiam}'- trzod jednego i

tego samego pasterza... Zniknie ten boski widok po zmianie na-

szych cerkiewnych obrzdów i zwyczajów.

„Nie staniemy przy aciskim otarzu, bo tam niema wrót

cerkiewnych
]
cesarskich, a nam bez nich nie mona: bo my za-

wsze piewamy, a tu czasem nie wypada; acinnik nie wnijdzie

do naszych cerkwi, nie podniesie gosu bagalnego po naszym,

ust nie otworzy, bo na tej mensie, na której nasz odprawia,

nikt tego dnia ofiarowa nie moe, bo choby byo tysic ota-

rzy, lecz rzeczonemi nie opatrzonych drzwiami, na nich nietylko

piewa mszy ale i czyta, nietylko jednego dnia, ale przez ca-

wieczno nie mona... Nie wystawimy do publicznego usza-

nowania Najw. Sakramentu, kroku z nim nie zrobimy po lub

koo cerkwi, a nawet acinnikom nie pozwolimy, bo to zwy-

czajne teraz, jest przeciwne obserwie dawniejszej, wyrzec si
trzeba odpustów i jubileuszów, bo to nie greckie i nie ruskie,

lecz rzymskie, nie stare, lecz nowe. Nastpi zatem rozdzia ze-

wntrzny midzy nasz a acisk sub Bo, a w kocu mi-
dzy wschodni cerkwi a zachodnim Kocioem.

„Niech nikt nie powtarza, e tu nie idzie o wiar Unitów,

lecz o ich obrzdek, o jednostajno tego a nie tamtej. Przez

barw albowiem w tej jednostajnoci przebija si dno do

wprowadzenia jednostajnoci wiary... Koczy: Szczliwi, jeeli

gosy nasze zastpi nieszczcia, których nie yczym a
*).

Momorya zosta wrczony biskupowi w r. 1836. Biskup na

niego nic nie odpowiedzia, lecz te na proponowane sobie przez

rzd zmiany chwilowo nie przysta. Natomiast uleg wymaga-
niom rzdowym pod wzgldem osób rzdowi niemiych, jako

znanych z prawoci charakteru i przywizania do Unii i w ich

miejsce powoa osoby widokom rzdu odpowiadajce. W r.

1838 oddali z oficyalstwa zacnego ksidza Halickiego, a przy-

l
) Meniorya by w caoci drukowany po raz pierwszy w „Przegldzie

Poznaskim" 1860 r.; nastpnie w ksice: „Ostatnie chwile Unii pod berem
rosyjskiem", Lwów r. 1878, str. 5—LXVIII.
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j na ten urzd oddanego rzdowi ksidza Hryniewieckiego;

w tyme roku zatwierdzi zgodnie z yczeniem rzdu na urzd
prowincyaa zakonu bazyliaskiego, mimo e zakonnicy wybrali

ks. Kalinowskiego, ks. Bilewicza zakonnika zych obyczajów,

przed kilku laty zasuspendowanego od funkcyj kapaskich i

w zakonie pozbawionego wszelkich praw.

- Wierni zakopotani temi ustpstwami, zaczli opuszcza

obrzdek unicki i przechodzi na aciski z obawy, aby ich nie

spotka los Unitów litewskich i biaoruskich. Rzd rosyjski po-

syszawszy o przystpieniu kilku parafij unickich do obrzdku

aciskiego by z tego bardzo niekontent, a zwaszcza, e lud

ruski za prdko przejrza zamiary jego. Ksi namiestnik Kró-

lestwa, Paszkiewicz, rozkaza przeto co prdzej uspokoi lud-

no chemsk, co do obaw i zapewni j, e rzd nie myli za-

dawa jej gwatu. W tyme czasie poleci swemu adjutantowi

Szipowowi napisa nastpujcy list do biskupa:

Warszawa, dnia 12 (24) marca 1838. „Doszo do wiadomo-

ci Jego ksicej Moci Namiestnika, i pewna cz greko-Uni-

tów gubernii podlaskiej przesza do obrzdku katolicko - rzym-

skiego. Objanienia otrzymane w tym wzgldzie okazuj, i je-

dn z przyczyn tego przejcia s wieci rozsiewane midzy Uni-

tami przez katolików o domniemywanym zamiarze rzdu na-

wrócenia ich do wiary greko - rosyjskiej. Wolno wyznania

w Królestwie polskiem zabezpieczona jest prawami nadanemi

przez naszego najaskawszego monarch, rzd zatem nie moe
zamierza bynajmniej pogwacenia tolerancyi.

„Gdj wedug bulli Ojca w. Benedykta XIV greko - Unici

nie powinni porzuca bynajmniej swego obrzdku, aby przecho-

dzi do obrzdku aciskiego, rzd wspierajc obecnie Koció
wschodni greko - unicki :

), ma tylko na celu zjednanie posza-

nowania dla pierwiastkowej godnoci tego Kocioa, od której on

si wiele oddali od niejakiego czasu przez wpyw katolicyzmu

zachodniego. Dla przytumienia wic faszywych wieci, rozsia-

nych przez ludzi zej woli, wzywam JW. ksidza Biskupa, sto-

sownie do woli ksicia namiestnika, aby si stara uspokoi

umysy greko - Unitów przez porednictwo duchowiestwa swej

dyecezyi i zapewni ich, i rzd nietylko nie chce narusza wol-

*) Szipow ma na myli wsparcia rzdowe, ubogim plebanom unickim

w ostatnich czasach dawane, ale nie w innym celu, jeno dla ujcia ich sobie.
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noci ich sumienia, lecz e przeciwnie pragnie obroni ich od

wszelkiego wpywu i broni we wszystkiem interesów grecko-

unickiego Kocioa, jego duchowiestwa i ludzi wieckich tego

wyzuania, zastawiajc ich przeciwko wszelkim uciskom i bronic

prerogatyw zapewnionych im przez prawa" x
).

Próne byy sowa Szipowa, kiedy równoczesne fakta cze-

go innego dowodziy. Nietylko wiadomoci dochodzce z za Bu-

gu nie pozwalay wtpi Unitom chemskim o zamiarach rzdu
wzgldem nich po zgnieceniu Unii na Litwie i w prowincyach

ruskich, ale i to na co wród siebie wasnemi patrzeli oczami.

Gubernator cywilny lubelski, genera Albertów mnoy wci
w lubelskiem i na Podlasiu cerkwie prawosawne, zgodnie z in-

strukcyami odebranemi z Petersburga, a ksiy unickich roz-

maitymi rodkami do prawosawia nakania. Na biskupa nie prze-

stano nalega, aby wrota carskie w cerkwiach urzdza i, w tym-

e czasie, wymóg Szipow na kapitule katedralnej, majc po

swej stronie oficyaa Hryniewieckiego, urzdzenie ich w cerkwi

katedralnej. Próbowa tego po parafiach, ale tam sza rzecz

trudniej dla oporu nietylko duchowiestwa, lecz wicej jeszcze

ludu. Nadto zadano od biskupa, aeby czterech alumnów se-

minaryum duchownego posa dla wyszego wyksztacenia do

prawosawnej akademii kijowskiej, zupenie tak, jak to na Li-

twie praktykowano, a gdy biskup przeraony tem, co si na Li-

twie dziao, odmówi daniu, zakazano mu (w r. 1840) posya
alumnów na akademi duchown warszawsk i do seminaryum

chemskiego, przysano mu profesora jzyka sowiaskiego pra-

wosawnego, naznaczajc temu profesorowi mieszkanie w gma-

chu seminaryjskim i urzdzono w Chemie szko dyaczków,
aeby zwolna pousuwa z cerkwi organy i zastpi gr na orga-

nach piewem wyksztaconych w tej szkole dyaków, zupenie na

wzór rosyjski.

Biskup nabra odwagi. Gdy w tene czas przypad termin

nowego wyboru prowincyaa, zwoa kapitu zakonn i da jej

do zrozumienia, e nie pragnie duej na czele zakonu widzie

niegodnego ksidza Bilewicza. Wybór spotka ks. Michaa D-
browskiego, i cho biskup dobrze wiedzia, jak nieaskawie rzd
na Dbrowskiego patrza, zatwierdzi wybór jego.

') „Obrzdy grecko - unickie" przez ksidza tego obrzdku. Lwów 1862,

str. 113.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 10
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Tak stanowcze wystpienie biskupa podnioso ducha w ca-

ej dyecezyi; wród luda i duchowiestwa, nawet na modziey
sposobicej si do stanu duchownego, pokazay si bogie tej sta-

nowczoci skutki. Wród alumnów seminaryum duchownego za-

wizao si wówczas stowarzyszenie, majce na celu wzajemne

wzmacnianie i utwierdzanie si w Unii, zachcanie si do wytrwa-

nia w niej statecznego, bez wzgldu na wielko ofiary, jakby
t wytrwao przypaci trzeba i wspieranie rodzin i sierot po

kapanach zmarych lub przez rzd pozbawionych chleba dla

statecznoci w wierze. Niestety zwizek nie cieszy si dugim
ywotem: rzd wykry go w krótkim czasie. Mówiono nawet, e
oficya Hryniewiecki zdradzi zwizkowych. Nastpstwem wykry-

cia tego byo, e siedmiu alumnów odesano do domu rodziciel-

skiego, a dwóch, Pawa Szymaskiego *) i Józefa migielskiego,

oddano w sodaty, przeznaczajc im Kaukaz jako miejsce

suby.
3. W sferach rzdowych zaniepokojono si troch t po-

staw biskupa, a gdy cesarz Mikoaj w r. 1840 zjecha do War-

szawy, wezwano go, by si monarsze osobicie przedstawi. Ce-

sarz wyrazi mu yczenie, aby przyjecha do Petersburga i przy-

patrzy si „wspaniaym i nieskaonym obrzdom wschodnim".

Biskup zrozumia dobrze znaczenie i cel tych sów cesarskich i

wróciwszy do Chema ociga si pod rozmaitymi pozorami

z wykonaniem yczenia Mikoaja I, zasaniajc si to chorob,

to wiekiem podeszym. Zdaje si, e i do Rzymu tajn dro-

g doniós o rozkazie cesarskim, bo dnia 23 maja papie przy-

sa list zachcajcy go do odwagi i wytrwaoci. Wola jednak

cesarska zbyt bya stanowcza i gdy mu Mikoaj I, aby zagro-

dzi drog wymówkom, asygnowa kaza pienidze na podró,

wziwszy do towarzystwa i rady ksidza praata Pawa Szy-

maskiego, wówczas dziekana w teologicznym fakultecie war-

szawskim i rektora seminaryum chemskiego ks. Jana Terasz-

kiewicza, w poowie lipca 1840 r. wybra si wreszcie w dro-

g, ciko skopotany o swój i dyecezyi los. Na wyjezdnem

lea krzyem przez ca Msz w. przed cudownym obrazem

Matki Boskiej w katedralnej cerkwi; bdc za przygotowany

na to, e moe wicej do dyecezyi nie wróci, wyda przy od-

!) Szymaski dosuy si stopnia jeneraa i obdarzony zosta przez cesarza

majoratem na Kaukazie. migielski wróci potem do suby cywilnej.
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jedzie list pasterski (z dnia 11 (23) lipca), w którym zwiastu-

jc dyecezyi swój odjazd, donosi duchowiestwu i wiernym,
e na czas nieobecnoci swojej zdaje rzdy konsystorzowi je-

neralnemu, a w szczególnoci oficyaowi Antoniemu Hryniewiec-

kiemu i drugiemu z kolei praatowi czy kanonikowi katedralnemu.

W waniejszych za kwestyach kae jeszcze dobiera do rady
dwóch surogatów z ona kapituy, a na przypadek mierci od-

daje rzdy caej kapitule, ufajc, e ta, pomna swej przysigi
wiernoci wzgldem Stolicy Apostolskiej, jedno cerkiewn i

czno z papieem nietykalnie zachowa *).

Pobyt w Petersburgu trwa kilka miesicy, a mimo to nie

przypuszczono biskupa ani razu do audyencyi u cesarza. Natomiast

nachodzili go róni cywilni i duchowni dygnitarze rosyjscy, e-
by bd insynuacyami, bd otwartemi namowami, obietni-

cami i innymi podobnymi rodkami skoni do przejcia z ca
dyecezy na prawosawie. W domu prawosawnego metropolity

Filareta urzdzono nawet dysput teologiczn, któr rektor aka-

demi prawosawnej z ksidzem Szymaskim, w przytomnoci me-
tropolity Filareta i biskupa Szumborskiego, prowadzi. Ale Szy-

maski przywiód swego przeciwnika do tego, e tene na jego

wywody przeciw prawosawiu nie mia w kocu innej odpowie-

dzi jeno: „ja towo nie czita", za co od swego metropolity otrzy-

ma oryginalne podzikowanie: „paszo won".

Oberprokurorowi synodu, hr. Protasowowi owiadczy bi-

skup wrcz, gdy tene nie dawa mu pokoju: „znajdziecie we
mnie Jozafata, ale nie Józefa (Siemaszk)".

Z tern wszystkiem nie puszczano go z Petersburga i po-

trzeba byo wielkich stara, aby pozwolenie wyjazdu po kilku

miesicach uzyska. Przed odjazdem, który dopiero w poczt-

kach roku 1841 nastpi, udekorowano go orderem i udarowano
bogatym przyborem kocielnym wraz z kosztown mitr; pod-

czas gdy dla ks. Praata Szymaskiego, uwaajc go za gów-
nego sprawc oporu biskupiego, przygotowano równoczenie dy-

misy z katedry teologicznej. Kiedy bowiem ks. Szymaski, po

powrocie z Petersburga, po raz pierwszy wszed na katedr, aby

odby zwyk prelekcy, znalaz na niej urzdowy dokument

1
) List w wiernej kopii znajduje si w ksice: „Ostatnie chwile Unii pod

berem msyjskiem", Lwów 1878, str. 15.
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dymisyi. Biskupa udekorowano i obdarzono podarunkami nie bez

przyczyny. Chocia bowiem na apostazy si nie zgodzi, przy-

obieca jednak rzdowi, e si zastosuje do jego ycze pod

wzgldem odmiany obrzdów. Ta obietnica, o której wiadomo
jeszcze w czasie pobytu biskupa w Petersburgu do publicznoci

dotara, daje klucz do listu pasterskiego, ogoszonego przez bi-

skupa zaraz po powrocie do dyecezyi dnia 6 (18) lutego r. 1841.

W licie tym usiuje biskup wzburzone i zaniepokojone guche-

mi wieciami o zamiarach rzdu umysy ludu i duchowiestwa

uspokoi, zarczajc, e cesarz sumie gwaci i do odstpstwa

wiary nikogo zmusza nie bdzie, lecz tylko yczy sobie „aby

obrzdki cerkiewne ile monoci zastosoway si do obrzdów
kocioa wschodniego". Dalej donosi w tyme licie dyecezanom,

e cesarz przeznaczy fundusz na sprawienie ikonostasów
i wrót cesarskich do cerkwi, które ich dotd nie maj, e
on sam stara si o to bdzie, aeby modzie ksztacca si

w seminaryum duchownem zapoznawaa si z obrzdami wscho-

dnimi i e, co tylko nie bdzie przeciwnem postanowieniom

Stolicy Apostolskiej i synodu Zamojskiego, zmianie uledz bdzie

musiao ).

W kilka miesicy potem spenio si rzeczywicie to, co po-

wyszy list biskupa zapowiada. Nowy list pasterski z dnia 14

(26) sierpnia przepisa pewne zmiany w obrzdach na podobie-

stwo obrzdów prawosawnych. Zastrzegszy si na wstpie, e
zmiany przepisane w niczem nie dotycz dogmatu i jednoci

z Rzymem, rozporzdzi:

a) aby msza przez ca Msz w. lea bez przenoszenia po

lewej stronie otarza;

b) aby si kapan w czasie Mszy w. nie obraca do ludu

przed „swiatyj Boe", ani przed pieniem „e Cheruwymy",

lecz dyakon asystujcy, który podniósszy przed „wiatyj Boe
orar swój" praw rk w gór, piewa bdzie i wo wiki wi-

ko w;

c) aby kapan obraca si do ludu ile razy wypada mu
piewa lub mówi mir wsim, egnajc lud raz jeden tylko,

gdy potrójne egnanie samym biskupom przynaley;

*) ,,0 obrzdach grecko-unickich" przez ksidza tego obrzdku. Lwów
1862, str. 142—148, gdzie list ten w caoci si znajduje.
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d aby w czasie przenoszenia chleba i wina z ubocznego

otarza, czyli ertwenika, dyakon paten z chlebem na niej

bdcym, a do konsekrowania przygotowanym, trzyma nad go-
w i tak j niós do otarza wielkiego, piewajc co do niego

naley.

Zreszt kae si trzyma mszaów drukowanych po syno-

dzie Zamojskim, a co do urzdzenia ikonostasów przypomina

jeszcze raz dziekanom, a przez nich wszystkim ksiom, przepis

rzdowy 1
).

O ile rzd ucieszy si z tego ustpstwa biskupa, o tyle

zasmucili i zatrwoyli si niem wszyscy prawowierni Unici, ma-

jcy w wieej pamici, e nawrócenie Litwy na prawosawie

nie od czego innego si rozpoczo, tylko od takich maych, ni-

by nic nie znaczcych zmian w obrzdku.

Spodziewaby si naleao, e rzd, wobec takiej dla siebie

ulegoci biskupa, przynajmniej w kwestyi osób nie bdzie mu
czyni trudnoci i wzgldnoci w tej mierze pooenie jego

uatwi. Bynajmniej! Nim jeszcze ostatni list pasterski ogoszo-

nym zosta, wezwa biskupa dyrektor wydziau dla spraw uni-

ckich, aeby wybór prowincyaa. ksidza Michaa Dbrowskiego,
zostajcego pod zarzutem politycznym, skasowa, a przy-

wróci do tej godnoci ksidza Bilewicza i aby ksidza Dbrow-
skiego niezwocznie wysa do klasztoru lubelskiego pod dozór 2

).

Rozkaz ten datowany jest z dnia 26 lipca (7 sierpnia). Bisku-

powi dobrze wiadomemu zgorszenia, jakie wywoa w dyecezyi

okólnik jego z d. 14 (26) sierpnia, bardzo ciko byo speni no-

we wymaganie rzdu, ale droga ustpstw jest taka pochya, e)

kto raz na ni wstpi, nie atwo si zatrzyma. To te po ci-
kich wewntrznych walkach ustpi wreszcie, dnia 6 listopada

przesa zakonnikom w. Bazylego ukaz rzdowy i zgodnie z nim
odda prowincyalstwo ks. Bilewiczowi, zasaniajc si nietylko

*) List ten jest w ksice: „Ostatnie chwile Unii pod panowaniem rosyj-

skiem", str. 18 i 10.

2
) Ks. Dbrowski, lkajc si jeszcze sroszej persekucyi, uszed w skutek

tego do W-go Ksistwa Poznaskiego; byt tu czas jaki w Grodzisku wikaryu-

szem, potem przeniós si do Rzymu, gdzie zamieszka! przy kociele bazylia-

skim S. Maria del Pascolo a do swej mierci, y 1875 r. Przy kanonizacyi w.
Jozafata byl postulatorem sprawy jego. On te wystara si o relikwie w. Jo-

zafata w Biay, potrzebne przy kanonizacyi w Rzymie. Okazay po nim relikwiarz

z temi relikwiami jest obecnie w skarbcu katedry krakowskiej.
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wol rzdu, lecz nadto rzekomem nawróceniem si ks. Bilewicza

i poprzysieniem jego, e do mierci wiernym pozostanie Sto-

licy Apostolskiej J
).

4. O ustpstwach biskupa dosza prdko wiadomo do Ojca

w. Grzegorza XVI, wielk boleci napeniajc serce jego. Pa-

pie lka si, by Szumborski nie poszed drog apostatów li-

tewskich; nie tracc jednak cakiem nadziei, odezwa si do nie-

go w breve pod dniem 23 lutego roku 1842, ganic mu w szcze-

gólnoci samowoln i nieprawn, a tak niebezpieczn pod wzl-

dem wiary zmian obrzdów i wzywajc go po ojcowsku do od-

woania faszywego kroku. Odezwanie si papieskie nie byo da-

remne. Biskup zwóczy wprawdzie przez dwa lata z decyzy, po-

kaza si jednak ostatecznie posusznym synem Kocioa i da
z siebie prawd budujcy przykad odwagi apostolskiej. W li-

cie pasterskim, wasn jego rk od pocztku do koca napisa-

nym, a datowanym z dnia 13 marca roku 1844, przyzna si

do winy; za zgorszenie lud wierny i duchowiestwo przeprosi,

a okólnik z dnia 26 sierpnia r. 1841 odwoa. Nie moemy si

powstrzyma od przytoczenia niektórych rozrzewniajcych ust-

pów tego apostolskiego gosu:

„Midzy rozmaitemi dolegliwociami, pisze, które obecnie

przejmuj dusz nasz i nie pozwalaj na chwil kosztowa
w staroci naszej spokojnego odetchnienia przy poruczonym nam
od Boga zarzdzie dyecezyi, nadewszystko drczy sumienie nasze

list, który wydalimy do Was, Bracia w Chrystusie najmilsi, pod

dniem 14 (26) sierpnia 1841 r.

Ledwo on dosta si do rk Waszych, natychmiast ze wszyst-

kich stron zaczy obija si o uszy nasze wyrzekania, i ta

zmiana jest wstpnym krokiem do zerwania zjednoczenia z Ko-

cioem rzymskim i odwoania Unii w.
Dowiedzielimy si zaraz, i wielu obywateli i kolatorów

z powodu tego, zaprzestao uczszcza do naszych kocioów na

naboestwa, zaczo odmawia swoim parochom potrzebnego

wsparcia i pomocy w restauracyi zabudowa plebaskich, za-

przecza pewnych suebnoci i t. p. Bracia te nasi w Chry-

stusie obrzdku aciskiego pogardza zaczli nami. Lud nawet

*) Rozporzdzenie dyrektora wydziau unickiego w komisyi wyzna w War-

szawie i list biskupa do zakonników s w ., Przegldzie Poznaskim", tom 25,

str. 135—138.
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gminny, parafianie, dostrzegszy zmiany w ceremoniach obrzdo-

wych przy Mszy w., szemra z pogorszeniem zacz, wyrzeka,

a nawet uchyla si od naboestwa, okazywa niech i traci

zaufanie w kapanach.

Dostrzeglimy nawet sami, zwiedzajc niektóre dekanaty,

zych skutków, jakich przewidzie nie moglimy i nie spodzie-

wali si. ao przeja z tego powodu serce nasze i powzili-

my byli ch natychmiast odwoa rozporzdzenie nasze niebaczne,

lecz nadzieja, e wierni nawykn w pewnym czasie do tego i

uznaj to za rzecz niewinn, wstrzymaa nasz ch zbawienn.

Skutek przeciwnie okaza i sumienie nasze bojani sdów bo-

ych i cikim alem przepeni.

I zaiste powaylimy si pogardzi ustawami, które nam
poprzednicy nasi poboni zostawili. Synod, czyli sobór Zamoyski

r. 1720 pod prezydency posannika czyli nuncyusza apostolskie-

go, Hieronima Grimaldi, odprawiony, a przez Ojca w., Patry-

arch naszego rzymskiego, Benedykta XIII, zatwierdzony, przez

poprzedników naszych, metropolit, arcybiskupów, biskupów, pra-

atów wieckich i zakonnych, którzy za siebie i za ich zastp-

ców Bogu poprzysigli na utrzymanie i zachowanie bez naru-

szenia w czemkolwiek pomienionych ustaw, wszystko to, mówi,
zniewaylimy i za nic poczytali. Nie mielimy, wyznaj, tyle

mocy i powagi, bymy poprawiali to, co zebrani w Bogu Ojco-

wie w Zamociu ustanowili. „Wadza, któr nam powierzy Pan,

jest na zbudowanie a nie na zepsowanie". Do Stolicy to w.
Apostolskiej raczej naley, nie do nas, zmienia i poprawia ob-

rzdy kocielne.

Zbdzilimy przeto i pogorszyli Was, najmilsi w Chrystu-

sie Bracia i owieczki nasze i lkamy si pogróki Chrystusa

Pana: „Biada temu, przez którego zgorszenia przychodz!" Ba-
gam was przeto, najmilsi bracia w Chrystusie, przebaczcie uo-

mnoci, przebaczcie bd mój, który uznaj i odwouj rozporz-

dzenie pod dniem 14 (26) sierpnia 1841 r. wydane.

Wrócie si do dawnych, zwykych i przez dugi czas

uprawnionych ceremonij przy Mszy w. Niechaj wam suy za

prawido ksieczka pod tytuem: „Porzdek naboestwa cer-

kiewnego", przez . p. Ferdynanda, poprzednika naszego wyda-

na, któr on, ze mszaów po synodzie Zamojskim drukowanych,

uoy, wydrukowa kaza i trzyma si jej poleci .... Trzymaj-

cie si wszystkich zwyczajów pobonych, jakie zastalicie po
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waszych poprzednikach kapanach, a tym sposobem pojednamy

si z Bogiem, Braci nasz w Chrystusie obrzdku aciskiego

i wszystkimi, których obrazilimy i pogorszyli *)"

Mona sobie wyobrazi, jak ten akt pokory chrzecijaskiej,

ale i odwagi biskupiej zbudowa, na duchu podniós i lepsz na

przyszo otuch napeni duchowiestwo i lud wierny w dye-

cezyi; z drugiej za strony, jak zo wywoa przeciw wito-
bliwemu biskupowi w naczelnikach rzdu, obliczajcych ju, za

ile miesicy powtórz w chemskiem ohydne sceny litewskie

z ludem unickim, a teraz tak strasznie w swoich rachubach nie-

ustraszon biskupa postaw zawiedzionych. Naczelnik wydziau
unickiego, Popów, chcia koniecznie sprowadzi biskupa do War-

szawy, przysposobiwszy dla niego cichaczem wizienie w kla-

sztorze bazyliaskim. Biskup zmiarkowa o co chodzi i od po-

dróy podeszym wiekiem i starganem zdrowiem si wymówi.
Nie mogc si zemci na nim przez pozbawienie go wolnoci,

nie szczdzono mu odtd a do mierci innych piguek. Najbar-

dziej dokucza mu cywilny gubernator lubelski, Albertów, który,

w sposób prawdziwie bezczelny, wtrca si do wewntrznego za-

rzdu dyecezya i co chwila gwaci prawa i przywileje cerkwi

unickiej.

Przez wpyw Albertowa, przez jego machinacye odpa-

dy w tym czasie w lubelskiem trzy parane od Unii: Ba-

bin, Lochów i Górny Potok. Upojono lud tych paraflj przyrze-

czeniem zwolnienia od podatków
;

przyznaniem znacznej czci
gruntów i serwitutów z pokrzywdzeniem waciciela majtku
ziemskiego, hr. Zamoyskiego, i obietnic uwolnienia od suby
wojskowej i skoniono go do podpisania aktu apostazyi. Przy

tej sposobnoci pad mierci mczesk proboszcz parafii babic-

kiej i kanonik katedralny, ks. Bojarski, uderzony kamieniem

w gow, w chwili, gdy z ambony wzywa parafian do opami-

tania si i rozwaenia fatalnego kroku, do którego si zabierali. Bi-

skup dotknity do ywego t apostasy poczon z morder-

stwem pasterza na miejscu witem, nie zwaajc ani na swój

wiek podeszy, ani na zdrowie nadwtlone, ani na atwe do

przewidzenia skutki swego kroku ze strony rzdu, a w szcze-

gólnoci Albertowa, gównego sprawcy owych apostazyj, wybra
si osobicie na miejsce zbrodni, zgromadzi naokoo siebie lud

*) List znajduje si w ksice: „Ostatnie chwile Unii" i t. d. str. 20

—

22.
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obaainucony i rzewnem pasterskiem sowem tak wpyn na

niego, e tene skruszony pocz aowa swego odstpstwa i

owiadczy gotowo powrotu na ono Unii. Ale zapóno! Rzd
ani sucha nie chcia o udzieleniu pozwolenia powrotu do Unii*

Proszcym krótko owiadczy: co si stao, odsta si nie moe,
prawosawia opuszcza i do Unii wraca nie wolno.

Za to podwoi odtd biskup czujno sw pastersk i prze-

szkodzi gubernatorowi powtórzy sceny babickie w innych pa-

rafiach. Mszczc si na biskupie utrudnia mu natomiast guber-

nator wedle monoci rzdy dyecezalne; jednych kapanów t. j.

winnych i nieposusznych osania sw opiek przed kar bi-

skupi, innych zachca obietnic nagrody do zmiany obrzdów,

najgorliwszych i najwiatlejszych Bazylianów ; Krajewskiego,

Manna, Wasilewskiego, Puchera i Pirogowicza z klasztorów

i z dyecezyi wypdzi. W r. 1850 przyby nawet sam do Chema,
aby jeszcze raz biskupa kusi i spróbowa, czy dokuczania, ja-

kich w ostatnich latach nieprzerwanie doznawa, staoci jego

nieskruszyy. Tym razem skoczya si tentacya najzupeniejsz,

bo niezmiernie upokarzajc porak satrapy. Grdy siedzia z bi-

skupem przy zastawionem niadaniu i co chwila w rozmowie

wraca do przedmiotu zmiany obrzdów i wyrzucania organów

z cerkwi unickich, wystawiajc biskupowi konieczn tego po-

trzeb, biskup zniecierpliwiony t liturgiczn, a w ustach gene-

raa co najmniej niewaciw i siebie obraajc rozmow, y-
wem poruszeniem stó zastawiony przewróci i powstawszy, rzek

do Albertowa: „Co pan gubernator troszczysz si o nasze ob-

rzdy? Czy to ja nie jestem tu naczelnikiem dyecezyi? Nie mnie
to powiedzia Najjaniejszy Pan, e nie chce najmniejszej zmia-

ny, e mnie i sumieniu memu zostawia byt chemskiej dyecezyi?

Zmuszony jestem poegna pana i prosi go, aby o mnie za-

pomnia."

Po tych sowach, których si gburowaty biurokrata od

starca nie spodziewa, wyszed biskup z pokoju, gubernatora

zmieszanego w nim zostawiajc. Doznawa wrprawdzie odtd nie-

raz w dokuczliwy sposób zemsty jego, jak przy poborze klery-

ków do wojska, przy wypacie pensyi dla kapituy i semina-

ryum duchownego, w swych stosunkach urzdowych i stosun-

kach z duchowiestwem podwadnem, a najbardziej, gdy mu
Albertów wywióz jednego z najzacniejszych ksiy, proboszcza
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Wodawy, Nikodema Zieliskiego, za to, e ten rekoncyliowa

koció swój jako splamiony suchaniem w nim spowiedzi woj-

ska rosyjskiego przez prawosawnego popa; ale stan, czego

zawsze pragn, „z czystem sumieniem przed sdem Boym," na

który go odwieczny Sdzia po nagrod wiekuist powoa dnia

19 stycznia 1851 r.
J
).

*) Por. „Ostatnie chwile Unii" i t. d. str. 22—24. < Przegld Poznaski*

tom XXV, str 140 i « Wiadomoci kocielne*, 1877 r., nr, 2.



II. Rzdy biskupa Jana Teraszkiewicza od roku

1851 do 1863.

1. Charakterystyka biskupa Teraszkiewicza i jego najbliszych dwóch dorad-

ców, ks. Wójcickiego i ks. Pocieja. — 2. Pierwsze wysyania alumnów semina-

ryjskich na akademie prawosawne w Moskwie i Kijowie. Gówny udzia w nich

ks. Pocieja. — 3. Projekt reorganizacyi seminaryum duchownego chemskiego,

wypracowany przez ks. Pocieja. — 4. Odwaniejsza wobec rzdu postawa bisku-

pa wr ostatnich latach jego ycia.

K1- |\ s. Jan Teraszkiewicz, dotychczasowy rektor seminaryum

chemskiego, a od r.1844 ufragan biskupa Szumborskie-

go z prawem nastpstwa, obj zaraz po mierci Szumborskiogo

rzdy dyecezalne jako administrator i w godnoci administrato-

ra, a z tytuem biskupa beskiego wykonywa te rzdy pranie a
do mierci. Ledwo bowiem par miesicy przed mierci zrobi

go papie biskupem dyecezalnym chemskim.

Biskup Teraszkiewicz by sobie dobrodusznym czowiekiem;

ale w tak trudnych czasach, w jakich ster dyecezyi mu przy-

pad, bynajmniej nie odpowiada swemu stanowisku. Z urodze-

nia charakteru sabego, nie mia on do odwagi, aby rzdowi,

coraz otwarciej na zagad Unii w Chemskiem godzcemu,

miay stawi opór; zbyt dbay o swoje wygody, lka si, aby

przez opór nie utraci pensyi, lub co gorsza, nie poszed na

wygnanie, a lubic wczasy za wiele codziennie godzin na swo-

j powica przyjemno, za mao na trosk o dobro dyecezyi,

sobie powierzonej. Mia wprawdzie kilka chwil janiejszych w y-
ciu swojem biskupiem, ale te równie prdko przeminy, jak nie-
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spodzianie si zjawiy zbiegiem szczliwych okolicznoci. Na
domiar nieszczcia jego i dyecezyi. znajdoway si w najbliszem

otoczeniu jego przez cay czas jego rzdów dwa ze duchy?
dwa liche charaktery a sprytni ludzie, kupieni, jak o nich po-

wszechnie mówiono, którzy go z rozwag w matni rzdow da-

lej jeszcze cignli, anieliby sam ze siebie by chcia i. Mamy
na myli ks. Wójcickiego, póniejszego apostat, który wyp-
dzony z aciskiego seminaryum lubelskiego przyj obrzdek

ruski, otrzyma wicenie kapaskie w seminaryum chemskiem

za rektorstwa Teraszkiewicza, a spokrewniony z nim przez zwiz-

ki maeskie, zosta jego sekretarzem i pierwszym doradc, gdy

Teraszkiewicz zasiad na stolicy biskupiej, a powtóre ks. Pocieja,

znanego nam ju jako referenta w wydziale unickim w komisyi

wyzna w Warszawie i jako autora sprzyjajcego prawosawiu.

Prawie wszystkie faszywe kroki, jakie biskup Teraszkiewicz

podczas swych rzdów ze szkod Unii uczyni, na karb tych

dwóch ludzi zoy trzeba. Pocieja nie cierpia wprawdzie bi-

skup, ale bojc si go, nie mia mu si otwarcie oprze i co

Pociej chcia, to przeprowadzi.

Rzd, znajcy dobrze powolno Pocieja dla swych celów

i przydatno jego, przewidzia widocznie ten wpyw jego na

sabego i niedonego biskupa i posa go do Chema, gdy Te-

raszkiewicz mia obj rzdy dyecezyi po Szumborskim. Przez

posunicie Teraszkiewicza na stolic biskupi, zawakowao bo-

wiem rektorstwo seminaryum duchownego; biskup chcia wpra-

wdzie ster tego zakadu odda zasuonemu kanonikowi, ks. Ste-

fanowi Szokalskiemu, ale rzd narzuci mu ks. Jana Pocieja,

w przekonaniu, e, obok wpywu na biskupa, wychowa mu Po-

ciej mode pokolenie duchowiestwa w duchu prawosawiu

przychylnym. Pociej nie zawiód nadziei rzdu, ile od niego za-

leao pracowa nad tern usilnie, aby inny duch i inny kieru-

nek ni dotd zapanowa w seminaryum chemskiem. Jeeli za
skutek nie odpowiada zawsze, we wszystkiem, intencyom jego

to ju nie jego w tern bya wina; przyczyn tego trzeba szuka

w dobrem, szczerze katolickiem usposobieniu duchowiestwa

i chemskiego ldu unickiego w owym czasie.

2. Krótko po objciu steru seminaryum wyprawi Pociej

(1852 r.) cichaczem, za poprzedni umow z rzdem, a miano-

wicie z Muchanowem, gównym dyrektorem spraw duchownych

w Królestwie, i Popowem, dyrektorem wydziau spraw unickich,
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dwóch uczniów seminaryum: syna swego Mikoaja i Jana Szele-

metk na akademi prawosawn duchown do Moskwy. Z bi-

skupem porozumia si w tym wzgldzie dopiero, gdy sprawa

ju bya odrobiona z uczniami i rzdem i wymóg na nim przy-

zwolenie pod pozorem, e trzeba radzi o wyksztaceniu przy-

szych profesorów seminaryjskich, na których wród modszego

duchowiestwa nie ma kandydatów, z powodu zaprzestania

ksztacenia alumnów unickich na uniwersytecie warszawskim. Grdy

duchowiestwo strwoone zapytywao biskupa, jak sobie to wy-

sanie seminarzystów ma tumaczy, biskup zrzuca ca win
na Pocieja; ale alumnów z akademii prawosawnej nie odwo-

ywa.
Rzd, bdcy w doskonaem porozumieniu z Pociejem,

widzc si, e próba pierwsza si udaa, przystpi do wy-

konania dalszych, oddawna gotowych planów, które zreszt

byy prostem powtórzeniem rodków przeciw Unii na Litwie

uytych.

Roku nastpnego, w sierpniu, posa biskupowi przez Mu-
chanowa wezwanie nastpujcej treci:

„Najjaniejszy Pan, otrzymawszy najpoddasze doniesienie

J. O. ksicia Namiestnika w Królestwie, e w roku zeszym
dwaj alumni seminaryum chemskiego udali si do akademii du-

chownej moskiewskiej, rozkaza raczy, aby w roku biecym i

nastpnych latach wysyani byli z tego seminaryum do akade-

mii duchownych w cesarstwie po czterech kandydatów corocz-

nie, celem zajcia przez nich w nastpstwie posad nauczyciel-

skich przy seminaryum, a take wyszych posad hierarchicznych

w dyecezyi chemskiej".

Tu ju byo widoczne do czego rzd zmierza, t. j., e chce

modzie duchown przez wpyw nauczycieli wyksztaconych

w duchu prawosawnym, z dyzuni zbrata i z czasem na

wysze stopnie hierarchiczne, podobnie jak niegdy na Litwie

dosta osobistoci z nazwiska tylko unickie, aby przez nie, bez

uycia zewntrznych gwatów i bez wikszych zewntrznych
przeszkód, nieznacznie cae Chemskie zla w jedno z prawosa-

wiem i tym sposobem upora si na zawsze w caem cesar-

stwie z Uni. Jeeli za biskup pierwszym razem, gdy Pociej za

jego plecami uoy wysanie dwóch alumnów seminaryjskich

na akademi moskiewsk, móg jakie powody na swoje unie.

winienie przytoczy, to teraz nic go ju nie tumaczyo w ra-
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zie ustpstwa dla wj^maga rzdu. Czu on to dobrze, jak do-

wodzi walka wewntrzna, któr podobno stacza z sob po ode-

braniu ostatniego ukazu; ale znów stano przed nim widmo od-

jcia pensyi i wywiezienia na wygnanie, gdyby opór stawi

W tych obawach, utwierdzi go ksidz Pociej, wystawiajc nie-

uniknion konieczno zastosowania si do nieodwoalnej woli

rzdu i przedstawiajc równoczenie czterech gotowych kandyda-

tów na akademi kijowsk: Malczyskiego Franciszka, obecnie

biskupa w Albanii, Krypiakiewicza Michaa, Sieniewicza Emi-

liana (w Galicyi póniej osiadych) i Mosiewicza Józefa. Bi-

skup przedstawionych zatwierdzi, byle sobie spokój okupi,

a Pociej, uzyskawszy zatwierdzenie, doniós niezwocznie do "War-

szawy o dezygnowanych.

Tymczasem dezygnacya nastpia bez poprzedniego poro-

zumienia si ze wspomnianymi modziecami, a ci, uwiadomieni

po czasie o postanowieniu biskupiem i o daniu rzdowem,

wszyscy bez wyjtku z przeznaczonego sobie zaszczytu si wy-

mówili i decyzyi ich zama nie zdoa nawet umylnie z War-

szawy z namiestnictwa do Chema przysany urzdnik Ponoma-

rew, pomimo, e im grozi oddaniem w sodaty za nieposusze-

stwo. Zmiarkowawszy jednak, e groba jego prdko w czyn za-

mieni si moe, uszli potajemnie za granic. Trzech z nich uda-

o si wprost do Rzymu. Lecz Ponomarew nie opuszcza Che-

ma i da wyznaczenia nowych kandydatów w miejsce zbie-

gych. Stao si wedle jego woli; Pociej upatrzy sobie dwóch

braci Bieganowskich, Filipa i Izydora, Lebedyskiego Ignacego,

i Zieniewicza Antoniego, modzieców ubogich, zostajcych

w bardzo smutnych familijnych stosunkach. Uczyni umylnie taki

wybór w nadziei, e biednych postrachem i grobami atwiej skoni

do woli rzdu. Alenie uwiadomi ich wszystkich na raz o ich wy-

borze, lecz naprzód tylko Bieganowskiego Filipa i Lebedyskie-

go, sdzc, e rzd tymczasem dwoma si zadowolni. Nieszczli-

we ofiary nie miay w rzeczy samej odwagi oprze mu si

wprost i zastrzegy si tylko, e si zastosuj do woli biskupa.

Niestety biskup niemniej od Pocieja perswadowa im, e nie po-

winni mu na stare lata oporem swoim przymnaa przykroci.

I tak biedni modziecy, pod podwójnym naciskiem rektora i

biskupa, wybrali si do Kijowa z listem polecajcym od bisku-

pa do rektora tamtejszej akademii prawosawnej. W tym licie

do rektora nieudolny biskup popeni jeszcze ten wielki brak

taktu, e si podpisa bratem jego w Chrystusie. Wyprawiwszy
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wspomnianych dwóch do Kijowa, omyli si jednak biskup

w mniemaniu swojem, e rzd na nich poprzestanie i od da-
nia wysyania drugich dwóch odstpi. Po kilku tygodniach trzeba

byo drugich dwóch posa. Pooenie wysanych na akademi ki-

jowsk byo o wiele przykrzejsze od tego, w jakiem znajdowali si

ich koledzy w Moskwie. Rektor akademii kijowskiej nie do, e
wraz z profesorami pozwala sobie w wykadach niegodnych

wycieczek przeciw Unii, ale chcia ich nadto zmusi do odby-

wania w czasie wielkanocnym spowiedzi i komunii prawosaw-

nej, a gdy na to nie przystali, odniósszy si do biskupa, mu-

sieli potem wasnym kosztem na spowied wielkanocn jedzi

z Kijowa do Chema.
Biskup, czy z Rzymu dosta upomnienie, (tumaczy si bo-

wiem z wysyania pierwszych dwóch alumnów do Moskwy Stolicy

Apostolskiej), czy te sumienie w nim si odezwao, do, e
z pocztku roku 1854, gdy trzeba byo myli o nowem wysa-

niu czterech seminarzystów na akademi prawosawn, zastana-

wia si nad tern, jakby to obej. Sposobn por do tego zda-

waa mu si by, rozgrywajca si wanie podonczas, nie bar-

dzo dla Rosyi szczliwie wojna wschodnia, zwracajca uwag
rzdu w inn stron, a gdy w tyme czasie namiestnik Królestwa

ksi Paszkiewicz, przejeda przez Chem, udajc si na teatr

wojny, skorzysta biskup z tej chwili. Skadajc mu swoj aten-

cy, napomkn o tern co go trapio i cho wyranego od-

woania ukazu powyszego nie uzyska, wniós ze sów na-

miestnika, e rzd przez szpary patrzy bdzie na powstrzymanie

nowego wysyania alumnów na akademie prawosawne. Zaraz te

po audencyi u Paszkiewicza owiadczy z weso min Wójcic-

kiemu, e tego roku nie poszle nikogo na akademi prawosa-

wn i w tym sensie napisa list do komisyi spraw wewntrz-

nych i duchownych, zasaniajc si brakiem odpowiednich na

ten rok kandydatów, znajcych dostatecznie jzyk rosyjski i

uwag, e szeciu ksztaccych si w akademiach wystarczy na

tymczasowe wypenienie szczerb, mogcych powsta w najbli-

szej przyszoci w skadzie profesorów seminaryjskich. Komisya

nie chciaa uwzgldni jego przedstawienia, owszem nalegaa

kilkakro na spenienie rozkazu rzdowego, ale w kocu ucicha

i biskup nikogo w r. 1854 na studya teologii prawosawnej nie

posa. Wypadki polityczne lat nastpnych, mier Mikoa-

ja I, ustpienie z Warszawy gównych dziaaczy przeciw Unii
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chemskiej i choroba
;

a potem mier Pocieja (um. 1858), ua-

twiy biskupowi i w póniejszych latach zaprzestanie posyania

alumnów seminaryjskich do Kijowa i Moskwy.

Ale nawet na owych szeciu wyej wspomnianych akade-

mikach zawiód si rzd nadspodziewanie; aden z nich nie po-

zwoli si uy za nikczemne narzdzie do celów jego, nawet

syn Pocieja wypar si zasad i tendencyi swego ojca. Pociej,

Szelemetko i Zieniewicz zajli po ukoczeniu nauk posady pro-

fesorskie w seminaryum: pierwszy filozofii, drugi jzyka greckie-

go, a trzeci nauk przyrodzonych, i Unii wiernymi do koca po-

zostali. Lebedyski, wywicony na kapana we Lwowie, obj
zarzd parafii Wiszniów, a Bieganowscy odstpili od przyjcia

wice kapaskich i przeszli do zawodu wieckiego poza gra-

nicami dyecezyi chemskiej.

3. Wicej nierównie anieli przez wysyanie alumnów na

akademie dyzunickie zaszkodzi dyecezyi i Unii ks. Jan Pociej

przez wypracowany przez siebie w r. 1856 i od rzdu przyjty

„projekt reorganizacyi seminaryum duchownego w Chemie." Po-

dug tego projektu wadza biskupa nad seminaryum schodzia pra-

wie do zera. Rektora mianowa namiestnik, wicerektora dyrektor

gówny spraw unickich. Na profesorów mogli w czci by powo-

ywani ludzie wieccy, dla nauki jzyka rosyjskiego i historyi

móg nawet by profesorem prawosawny. O przyjciu lub wy-

daleniu alumnów, w najwyszej instancyi decydowaa komisya

spraw wewntrznych i duchownych. Wykady odbywa si mia-

y w jzyku rosyjskim, podczas gdy dotd odbyway si w j-

zyku aciskim i tylko podug ksiek przez rzd aprobowanych,

a wic jeeli nie wprost dyzunickich, to pod wzgldem ducha

katolickiego bardzo niepewnych.

Co do kierunku nauk suya profesorom osobna rzdowa

instrukcya.

Jednem sowem plan cay by uoony zupenie na wzór

ustaw obowizujcych w seminaryach rosyjskich prawosawnych.

Gdy Pociej, w porozumieniu z warszawsk komisy spraw

wewntrznych, przedoy go biskupowi do zatwierdzenia, bi-

skup si rozchorowa, podobno pierwsze dwadziecia cztery

godziny by bez przytomnoci; wskutek tego zwleko si za-

twierdzenie planu tego , ale w kocu biskup uleg i da
dan sankcy. Ustawa nowa wesza po raz pierwszy w y-
cie w roku 1858, kiedy ju Pociej, jako rektor fungo-
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wa przesta, dogorywajc na wsi. Uwolniony od niego przez

mier odetchn biskup swobodniej i zemci si na jego pami-
ci w ten sposób, e gd}' wie dosza o jego zgonie, nie kaza
mu w katedrze dzwoni.

4. W ogóle, od tego czasu, nasta w zachowaniu si bisku-

pa korzystny zwrot. Biskup sta si nieco odwaniejszym, do cze-

go niezawodnie ówczesne wewntrzne stosunki polityczne w Ro-

syi, a w szczególnoci w Królestwie, po czci si przyczyniy.

Rzd wstrzymywa si te w tym okresie od wikszego na-

cisku. Tylko Muchanow, wci jeszcze na czele komisyi spraw

wewntrznych stojcy i z dawna przyzwyczajony do wtrcania

si do wewntrznych spraw kocielnych, po zawakowaniu rektor-

stwa w seminaryum przez mier Jana Pocieja, pozwoli sobie

w r. 1860 sprowadzi z Wgier jakiego Rakowskiego, dyzunit,

i posa go biskupowi, aby go rektorem uczyni. Biskup

mia ju wtenczas w rku nagan Stolicy Apostolskiej za za-

twierdzenie nowych ustaw seminaryjskich, nie chcia wic ci-
ga na siebie nowej nagany, tern bardziej e sprawa jego pre-

konizacyi na dyecezalnego biskupa, jeszcze do owego czasu bya
w zawieszeniu, a zaleao mu na tern, aby mu papie prekoni-

zacyi nie odmówi. Z oburzeniem odezwa si wic naprzód do

komisarza rzdowego, przedstawiajcego mu sprowadzonego przez

Muchanowa rektora: „wsadcie mnie do kibitki, rozbijcie moje

stare koci, roztrzcie mnie caego; nie chc go, nie chc",

a obróciwszy si do przybdy, powita go po acinie: „et tu non
inviatus

;
neque per sacram Sedem apostolicam hic vocatus, qua-

re hic venisti? Tu non es sacerdos de nostro ritu, sed fur, lu-

pus et rapax, quia non per januam sed aliunde venisti J)!" Rów-
noczenie odwoa stosownie do rozkazu Stolicy Apostolskiej da-

ne nowym statutom seminaryjskim zatwierdzenie, ale rzd o to

odwoanie si nie troszczy i ustawy nadal w seminaryum po-

zostay 2
). Tylko Rakowski rektorem nie zosta i celu swego

przybycia do Polski nie mogc osign, do Wgier wróci. Mu-
chanow, krótko potem, z gównego dyrektorstwa komisyi spraw

wewntrznych i duchownych ustpi, a nastpca jego o Rakow-

*) ,,0 obrzdach grecko-unickich", Lwów 1862, str. 153.

-) Mamy przed sob egzemplarz tych ustaw, drukowany po rusku i po

polsku, pod tytuem ,,Ustawa seminaryum grecko-unickiego dyecezyi chemskiej".

Warszawa, u Orgelbranda r. 1858.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 11
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skiego nie dba. Rektorem zosta ks. Jan Szokalski. Muchanow,
stojc na czele komisyi spraw wewntrznych, próbowa take
agitacyi na rzecz prawosawia midzy ludem wiejskim w dye-

cezyi i uywa do tego pewnego bazylianina z Warszawy, odda-

nego rzdowi. Skutek tych nawraca by nie wielki; zdarzay

si czasem pojedyncze apostazye, ale i te zwykle koczyy si
skruch i powrotem do Unii, poniewa postawa duchowiestwa
bya dobra.

Papie, nagradzajc wiksz w ostatnich latach odwag i

stanowczo Teraszkiewicza w obronie praw cerkwi unickiej, pre-

konizowa go w styczniu 1863 r. na biskupa dyecezalnego chem-
skiego, ale ju d. 1 marca odwoa Bóg biskupa z tego wiata J

).

*) „Ostatnie chwile Unii pod berem rosyjskiem", Lwów 1878 r. str. 24

—

27; „Warta", Tygodnik powicony nauce i t. d., wychodzcy w Poznaniu w ar-

tykuach: Materyay do dziejów upadku Unii w dyecezyi chemskiej, napisanych

przez jednego z ksiy chemskich, w nr. 187, 188, 189 i 190 na rok 1878, i

„Expositio documentis munita earum curarum, quas Sumrnus Pontifex Pius IX

gessit in levamen malorum, uibus inditione Rusiica et Polona Ecclesia catho-

lica afflictatur". Romae 1870 str. 153, 154 i 155 i dok. 69 i 70.



III. Rzdy biskupa nominata Jana Kaliskiego od
roku 1863 do 1866.

1. Charakterystyka ks. biskupa Kaliskiego i trudnych stosunków, wród któ-

rych rzdy dyecezyalne obejmowa. — 2. Walka biskupa z kniaziem Czerkaskim,

usiujcym z dyecezyi chemskiej zatrze charakter unicki. — 3. Dzielna postawa

profesorów seminaryum chemskiego mimo pokus Czerkaskiego. Zdrada ks. Wój-

cickiego, deportacya i mier biskupa na wygnaniu.

C
1. ^ tolica Apostolska, prekonizujc ks. Teraszkiewicza na dyece-

zyalnego biskupa chemskiego, mianowaa równoczenie su-

fraganem jego, z prawem nastpstwa ks. Jana Kaliskiego, pro-

boszcza w Konstantynowie, a dziekana osickiego. A do mier-

ci biskupa Teraszkiewicza pozosta jednak ks. Kaliski na swo-

jem probostwie. Z chwil mierci Teraszkiewicza, gdy rzdy dye-

cezyi na niego spady, wypadao mu przenie si do Chema
i zaj rezydency biskupi. Nim to uskteczni zdoa, sprawo-

wa w jego imieniu rzdy dyecezyi sdziwy rektor seminaryum

duchownego, ks. Jan Szokalski, scholastyk katedry chemskiej.

Ksidz Jan Kaliski posiada wszystkie przymioty po-

trzebne biskupowi w tak trudnych warunkach, w jakich ster

dyecezyi jemu si dosta. Z najczystszymi obyczajami czy du-

cha prawdziwie kapaskiego t.j. ducha ofiary, tam gdzie chodzi-

o o interes Kocioa. Grotów wszystko kadej chwili powici,
z odwag niczem nieustraszon umia praw jego broni. Opusz-

czajc swe ciche ustronie w Konstantynowie, aby zasi na

stolicy biskupiej, przewidywa, e go tam nic dobrego nie cze-

ka: jako cay jego ywot biskupi zatruty by utarczkami z rz-
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dem, co chwila wtrcajcym si mu do wewntrznych spraw ko-

cielnych i podkopujcym jego stanowisko jako biskupa.

Pocztek jego rzdów przypad w chwili dopiero co stu-

mionego powstania polskiego i w chwili najstraszliwszej, mci-

wej represyi rzdu na wszystkiem co polskie i katolickie, a tern

samem i na Unii chemskiej, jako posdzonej o zbytnie brata-

nie si z Polakami i acmnikami. Sam biskup nominat w szcze-

gólnoci w wielk popad nieask u rzdu, dlatego, e je-

den z synów jego mia udzia w powstaniu, jakkolwiek za

czyny oddalonego od siebie o mil 30 syna ojciec odpowiedzial-

nym by nie móg. Nadto, przy wstpieniu na stolic biskupi

ks. Kaliskiego, nastpia zmiana w systemie rzdowym na nie-

korzy polskoci i katolicyzmu, najnienawistniejsze jednemu i

drugiemu osobistoci stany u steru rzdu w Warszawie, a mia-

nowicie gówn dyrekcy spraw religijnych katolickich obj
z pocztkiem roku 1864 knia Czerkaskij, tatar z pochodzenia,

najzawzitszy wróg polskoci i katolicyzmu, majcy prawdziwe

mongolskie instynkta, a który cho sam w nic nie wierzy, chcia

mimo to wszystkich nietylko na Rusyan, ale take na prawo-

sawnych przemieni.

2. Tatarski knia rozpocz rzdy swoje od tego, e rozka-

za podwadnemu urzdnikowi w wydziale spraw religijnych,

Radoszewskiemu, na podstawie akt wypracowa szczegóowy ra-

port o stosunkach w dyecezyi chemskiej. Gdy z tego raportu

zasign jakiej takiej informacyi, zawezwa do siebie do War-

szawy biskupa nominata, celem konferowania z nim w sprawie

jzyka, obrzdów kocielnych i wychowania modziey w ducho-

wnem seminaryum. Biskup stawi si na wezwanie i podczas dwu
miesicznego pobytu w Warszawie miao na pytania mu zadawa-

ne odpowiada. W sprawie jzykowej, która przed innemi Czerka-

skiemu leaa na sercu, objania go, e caa ludno w chem-
skiej dyecezyi mówi po polsku i tylko w niektórych miejscowociach

uywa narzecza ruskiego, skaonego zreszt bardzo, tak e
z tego powodu nauki katechetyczne i homiletyczne, w cerkwiach,

odbywaj si w jzyku polskim, e równie w seminaryum du-

chownym, prócz przedmiotów cile teologicznych i prócz filozo-

fii, które si wykadaj od zaoenia seminaryum w jzyku a-
ciskim, reszta pomocniczych przedmiotów bywa wykadana
jzykiem polskim; a co do obrzdów to one otoczone s
powag synodu Zamojskiego, majcego sankcy Stolicy Apo-
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stolskiej. Knia bardzo by niezadowolony z tych objanie bi-

skupa, zarzuci mu brak dobrej woli wzgldem rzdu i nazwa
go „atiszczikorn"; ustpstwa jednak aduego na zacnym bi-

skupie nie w
t
ytargowal Biskup znosi pokornie wszelkie upoko-

rzenia, jakich od tego czowieka w ksicej mitrze doznawa, ale

tern silniej sta w obronie praw swego Kocioa, nie dajc si

niczem poruszy ani grob ani obietnic. Gniewao to tem bar-

dziej Czerkaskiego, e zdawao mu si, i przed wadz jego

wszystko korzy si powinno; nie omieszka te póniej da
uczu zacnemu biskupowi swej osobistej zemsty.

Jakkolwiek ksidz Kaliski ju od do dawnego czasu by
prekonizowany przez Stolic Ap. na biskupa dyecezalnego, Czer-

kaski nie dopuszcza jego konsekracji, nawet wtenczas, gdy Sto-

lica Apostolska przez sekretarza stanu kardynaa Antonellego

o to si wyranie upomniaa. Knia wola wystawia rzd na

koszta wynikajce z corocznego posyania kleryków po wice-
nia do Wgier lub do Lwowa, anieli zezwoli na konsekracy

ks. Kaliskiego. I nie dziwimy si temu bardzo; biskup nomi-

nat guchym pozosta na napomnienia i ukazy ksicia, czy to,

gdy mu tene wyrzuca, e Koció unicki zanadto odstpi od

obrzdku wschodniego (prawosawnego), i gdy da od niego

stopniowego oczyszczania obrzdów od naleciaoci aciskich,

czy gdy domaga si wprowadzenia jzyka rosyjskiego do ka-

za parafialnych i do wykadów seminaryjskich i zerwania wszel-

kiej wspólnoci duchowiestwa unickiego z aciskiem, tak w na-

boestwie, jak w stosunkach prywatnych, albo usunicia orga-

nów, gdzie jeszcze w cerkwiach byy i ustanowienia przy cer-

kwiach dyaków, którzyby na wzór wschodni gr organów pie-

wem zastpowali, czy gdy nakazywa mu, by przyjmowa do

dyecezyi ksiy ruskich z Galicyi, oczywicie takich, którzy znani

byli rzdowi z gotowoci do odstpstwa. Taka postawa nomi-

nata obracaa w niwecz wszystkie zabójcze przeciw Unii plany

kniazia, wic có naturalniejszego, jak nienawi jego do ks. Ka-

liskiego i ch odsunicia go od steru dyecezyi. Wnet te
pozbawiono Kaliskiego pensyi biskupiej, próbujc, czy si nie-

dostatkiem nie da zama. Oczywicie próba ta, jak tyle innych

okazaa si prón.
Przekonawszy si knia, po rónych dowiadczeniach, e na

niewzruszonym biskupie nic nie wymoe, zacz go pomija i

wprost z duchowiestwem jego si znosi, usiujc w niem wy-
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woa opozycy przeciw biskupowi. Do jednego z ksiy ode-

zwa si tak np. „postawcie si tak, abycie nie wy jego, ale on
was si obawia!" Nadto, przez naczelników powiatów i przez

andarmów rozesa parochom ruskim stosy kaza ruskich, kosz-

tem rzdu zakupionych w Gralicyi, z zarczeniem, e kto z nich

po raz pierwszy jedno z tych kaza ludowi z ambony od-

czyta, z rk naczelnika wojennego otrzyma gotówk sto ru-
bli nagrody, i na ten cel da naczelnikom powiatowym na

kady powiat po 1,000 rubli do dyspozycyi. I to nie skutkowa-

o; duchowiestwo stao wytrwale przy swym biskupie. Uciek si

tedy do kamstwa. Doniós biskupowi, e 70 parafij i ksiy, któ-

rych wymieni po nazwisku, da zastpienia jz}7ka polskiego j-
zykiem ruskim. Biskup zapyta cae duchowiestwo, czy tego pra-

gnie i od caego duchowiestwa odebra przeczc odpowied.

Doznawszy takiego zawodu i upokorzenia, wyobraa sobie,

e zbytnia zaleno duchowiestwa parafialnego od wadzy bi-

skupiej i od kolatorów polskich, a ludu od swych parochów,

jest niepowodzenia jego gówn przyczyn i wpad na pomys,

e trzeba u jednych i drugich t zaleno osabi, a za to

w tern wiksz zaleno od rzdu i jego aski ich wprzdz. Ce-

lem wic uchylenia zalenoci parochów od patronów, a ludu od

parochów, postara si o zniesienie ukazem wyjednanym u ce-

sarza, a datowanym z d. 14(26) lipca r. 1864 prywatnych pa-
tronatów i o otrzymanie do znacznej sumy pienidzy na re-

peracy i odnowienie cerkwi parafialnych, aby ludowi naocznie

okaza ojcowsk troskliwo monarchy o dobro i pomylno
Unii i przekona go, e rzd nie myli, jak zoliwi ludzie go

podejrzywaj, o zniesieniu Unii; powtóre odj parochom zarzd

majtku cerkiewnego, a odda go w rce dozorów kocielnych,

które tene ukaz do ycia powoa. Celem za oddania w wik-
sz zaleno duchowiestwa parafialnego od rzdu, a osabie-

nia wadzy biskupiej nad niem ,sprawi, e cesarz Aleksander II

dnia 18 (30) czerwca r. 1866 wyda nowy ukaz, który przezna-

cza caemu duchowiestwu pensyi od 300 do 500 rubli rocznie;

biskupowi odejmowa prawo przenoszenia parochów z miejsca na

miejsce, lub pozbawiania ich za wystpki kanoniczne beneficyów,

bez pozwolenia komisyi dla spraw wewntrznych; wybór dzieka-

nów w rce parochów oddawa, (w praktyce nie proboszczowie,

lecz komisya ich mianowaa) i wreszcie dyaków po parafiach
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ustanawia 1
). W rzeczy samej wadza biskupia nad duchowie-

stwem bya tym ukazem bardzo podkopana; dopóki jednak ks.

Kaliski, szanowany i miowany przez duchowiestwo i lud rz-

dzi dyeeezy, ze owoce ukazu w praktyce albo wcale na jaw

nie wystpoway, albo bardzo nieznacznie. Lecz wkrótce po jego

publikacyi biskupa od rzdów usunito.

Niemniej zaleao Czerkaskiemu na przeksztaceniu duchow-

nego seminaryum w Chemie, na nadaniu mu kierunku czysto

rosyjskiego i dyzunii przychylnego. Atoli i na tern polu do-

zna! nie mao zawodu i za ycia ks. biskupa Kaliskiego nie do-

czeka si podanych owoców, cho energicznie i radykalnie

wzi si do dziea.

Wiedzia z raportu jaki sobie o stosunkach dyecezyi chem-
skiej kaza wygotowa, a moe i z tego, co mu biskup Kaliski

za bytnoci swej w Warszawie ustnie powiedzia, e midzy pro-

fesorami seminaryjskimi byo trzech wyksztaconych na akade-

miach prawosawnych: Mikoaj Pociej, Jan Szelemetko i Zienie-

wicz. Uradowao to kniazia i mniema, e wanie ci nadadz
si doskonale do oprawosawienia seminaryum. Po kolei, cichaczem

sprowadzi ich do Warszawy, wyznaczywszy kademu po 150

rubli na podró i w rozmowach jakie z nimi mia, zachca ich,

aby uywali do wykadów jzyka rosyjskiego i tyme jzykiem
posugiwali si w stosunkach domowych. aden z zawezwanych
przez ksicia nie stawi mu wprost opozycyi, z obawy natych-

miastowej utraty zajmowanego stanowiska, ale te aden nie

zobowiza mu si stanowczo do tego, czego ksi od niego-
da, owszem kady, jak umia, wymawia si niemonoci spe-

nienia od razu i w caej rozcigoci rozkazu jego, tak dla bra-

ku podrczników odpowiednich w jzyku rosyjskim, jak dla nie-

dostatecznej u suchaczy zajomoci jzyka rosyjskiego i zdaje

si, e mu tylko poowiczn dali obietnic zastosowania si do

jego ycze. Mimo to zdawa si Czerkaski w pierwszej chwili

by zadowolonym z otrzymanych obietnic. Poniewa jednak spie-

szno mu byo z reform, pragn mie wicej profesorów, na

którychby móg liczy, e zamiarom jego odpowiedz. Przy bo-

ku jego, w komisyi spraw wewntrznych, znajdowa si na po-

sadzie tumacza jzyka rosyjskiego dawniejszy ucze akademii

kijowskiej Filip Bieganowski. Przywoa go do siebie i pod gro-

1
) Mamy ten ukaz w kopii wierzytelnej i podamy go w dodatku pod nr.

4, poniewa dotd w adnej ksice nie byt drukowanym.
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b, e go natychmiast z urzdu wydali, jeeli si do woli jego

nie zastosuje, wyprawi do Chema na profesora jzyków so-

wiaskiego i rosyjskiego. Bieganowski niechtnie przyj t pro-

fesur i tylko twardej uleg koniecznoci, wiedzc dobrze, z ja-

k misy Czerkaski do seminaryum chemskiego go przeznacza.

W jednej rozmowie odezwa si bowiem Czerkaski w te sowa
do niego: ,.tam ju trzech waszych jest w Chemie, was posyam
czwartego — wszak dobrze znacie moje, t. j. rzdowe, zamiary:

bdziecie tam przodowa w naszej ruskiej sprawie, na nominata

waszego nie zwaajcie — ze mn do czynienia mie bdziecie,

wicej nie potrzebuj przecie wam powiedzie!". Pity wycho-

waniec akademij prawosawnych, ks. Lebedyski, znajdowa si

na parani w Winiowie; wydoby go std i ustanowi profeso-

rem obrzdku, dodajc mu pod Chemem parafi Kamie. By
za tym, jak mniema, pionierom prawosawia w seminaryum

uatwi dziaanie, postanowi usun z katedry teologii kanonika

i czonka konsystorza, ma w dyecezyi i na polu literackim za-

suonego, ks. Deodata Smoleca, wychowaca jeszcze akademii

duchownej warszawskiej i znanego z wybitnych zasad katolic-

kich. Przyzwa go do siebie do Warszawy i ni std ni z owad
stawi mu alternatyw albo podró do Kaugi, albo rezygnacy

z profesury z cakowit emerytur. Ks. Smoleniec wybra na-

turalnie ostatnie, cho go oszukano potem, bo mu tylko poow
emerytury przyznano. Wreszcie pragn usun rektora semina-

ryum, ks. Stefana Szokaiskiego, tylko dlatego, e by kapanem
katolickich przekona, za powód za podawa jego wiek pode-

szy i nadwtlone siy, któremu nie pozwalay z potrzebn energi

sprawowa urzdu. W miejsce jego upatrzy sobie w G-alicyi ja-

kiego ks. Hipolita Krynickiego, kapelana parafii Polany Suro-

wiczne (w górach Sanockich za Rymanowem), czowieka niedo-

brych obyczajów i wroga Unii, sprowadzi go, mimo e biskup

jego, t. j. biskup przemyski, odmówi mu litteras dimmissoriales,

i biskupowi Kaliskiemu jako odpowiedniego na rektorstwo przy-

sa. Biskup Kaliski zasignwszy o Krynickim dostatecznych

wiadomoci,a mianowicie majc w rku list nuncyusza z Wie-

dnia, naj niekorzystniej wiadczcy o Krynickim, opar si i po-

sady profesorskiej w seminaryum zaj mu nie pozwoli 1
). Czer-

*) Nuncyusz pisa do biskupa: „Prosi mnie X., abym dla dobra Kocioa
dal swoje zdanie o x. Hipolicie Krynickim, kapanie dyecezyi przemyskiej, na
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kaski umieci go natomiast w gimnazyum unickiem chemskiem,

powierzajc mu urzd nauczyciela religii, mimo protestacyi bi-

skupa i mimo e go biskup od funkcyj kapaskich zasuspendo-

wa. Na protestacy swoj otrzyma od Czerkaskiego odpowied

krótk: „tak chc, tak by musi".

3. Na szczcie profesorowie seininaryum chemskiego, na

których ksi Czerkaski tak bardzo liczy, nie stracili na aka-

demiach prawosawnych wiary i nie myleli bynajmniej w inte-

resie rzdowym modziey sobie powierzonej psu. Z wprowadze-

niem jzyka rosyjskiego si ocigali, a w caem swojem post-

powaniu ogldali si na postaw swego biskupa, owszem, ile

mogli, pomagali mu piórem i rad w przecinaniu matactw

wszechwadnego kniazia; a kiedy spostrzegli, e jeden z ich gro-

na profesorskiego, znany nam z czasów biskupa Teraszkiewicza,

ks. Wójcicki, przeoony szkoy dyaków i profesor w semina-

ryum, szpiegowa kroki i czynnoci biskupa i o nich tajemnie

donosi Czerkaskiemu; na wspólnej konferencyi wykazawszy mu
w oczy jego nikczemno i zdrad Kocioa, zerwali z nim

wszelkie stosunki koleeskie.

Wójcicki mci si przez denuncyacye na biskupie nietyl-

ko z przyrodzonej podoci, lecz take dlatego, e biskup objw-

szy rzdy, znajc z dawna sprawki jego, pozbawi go wszyst-

kich urzdów, jakie z askawoci jego poprzednika dziery.

Ksi Czerkaski przywróci wprawdzie Wójcickiego do urzdów

i biskupa skaza na koszta indagacyi, ale w duszy ks. Wójcic-

kiego pozostaa nieugaszona nienawi do biskupa. Do denun-

cyacyi biskupa doda teraz Wójcicki denuncyacye na swoich

kolegów, czem im si otwarcie odgraa, gdy podanej przez nie-

go rki na znak udanej zgody nie chcieli przyj, wiedzc, to
obuda. Grdy wychodzi ze wspomnianej konferencyi, odezwa si

teraz kapelanie w Polanach, który przez rzd rosyjski wezwany zosta na profe-

sora do seminaryum chemskiego. Z zebranych wiadomoci od ludzi godnych za-

ufania, zdaje mi si, e rzd rosyjski troskliwie si stara umieci go na posadzie

rektora seminaryura; lecz ta ch rzdu rosyjskiego przez was odrzucon zostaa,

jako dobijajca si o czowieka najgorszego i szkodliwego religii katolickiej",

(por. Tygodnik katolicki, wychodzcy w Grodzisku na r. 1866, str. 117 i 118,

i w mej Historyi Unii str. 198).
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do nich bezwstydnie: „kiedy tak, to zobaczycie -ja was wszyst-

kich zgubi". Krótko po tern zajciu popieszy do Warszawy
do Czerkaskiego i wystawi mu profesorów chemskich jako bun-

towników, konspirujcych wespó z biskupem przeciw rzdowi,

którzy nietylko jzyka rosyjskiego nie uywaj do wykadów,
ale nawet modzie prowadz w duchu rzdowi wrogim. Nie

znalazszy odrazu u kniazia zupenej wiary, szuka poparcia

swych intryg u archiereja rezydujcego w Warszawie, przed

którym podobno klka i powtarza: „ja tylko jeden w caym
Chemie rusin, ja tylko potrzeb dyecezyi rozumiem". Wreszcie

uwierzy Czerkaski skargom Wójcickiego i gazety rosyjskie za-

czy teraz zwolna odzywa si, e rzd napróno wyrzuci pie-

nidze, wysyajc kandydatów kleru chemskiego na akademie

prawosawne i e tylko jeden jest czowiek w Chemie, wdzicz-

ny za dobrodziejstwa rzdowe, a tym jest ks. kanonik Wójcicki.

Kopic doki pod biskupem i kolegami swymi chcia wi-

docznie ks. Wójcicki sam miejsce biskupa zaj i wszystkich

innych niemoliwymi na to nastpstwo uczyni. Stao si czego

pragn; dnia 11 (23) wrzenia 1866 r. w nocy zosta biskup

aresztowany i do Wiatki wywieziony. W drodze jeszcze, gdy

przez Lublin przejeda, ofiarowa mu gubernator wolno, po-

wrót do rzdów dyecezyi i pienidze (10,000 rubli), byleby na

odstpstwo si zdecydowa. Pokus t odepchn oczywicie, ale

przywieziony na miejsce przeznaczenia, gdzie zasta innego po-

dobnego sobie wygnaca, biskupa Krasiskiego, w miesic po-

tem (19 padziernika) nagle ywot zakoczy 1
) )

schodzc ze

wiata jako prawdziwy mczennik za spraw w. Z nim zgas

ostatni obroca Unii na stolicy biskupiej chemskiej.

Rzdowi rosyjskiemu trzeba byo speniony gwat okry
jakim pozorem sprawiedliwoci, wic w kilkanacie dni po wy-

wiezieniu biskupa ukaza si w nr. 241 „Dziennika Warszaw-

skiego" dugi artyku peen inwektyw na wywiezionego. Czyta-

my w nim midzy innymi, e „wywiezienie biskupa byo tylko

spónion kar za czynny udzia jego samego i rodziny jego

w powstaniu polskiem i za nieustajcy, nielegalny opór przeciw

rzdowi". Do tych gównych oskare doda jeszcze rzd to, e
biskup popiera skaenie obrzdów kocielnych, e odmówi za-

*) Chodziy pogoski, e zosta otruty; niema jednak na to dowodu.
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prowadzenia jzyka ruskiego, w miejsce polskiego, do kaza, e
nie chcia ksiy galicyjskich do swej dyecezyi przyjmowa.

Papie Pius IX, dowiedziawszy si o deportacyi i mierci

nominata na wygnaniu, odda mczennikowi zasuon pochwa-

i napitnowa jak naleao rzd w allokucyi mianej dnia 29

padziernika tego roku J
).

>) por. „Expositio documentis etc." sfer. 203—209, i 226; dok. 89 90 i 100;

— „Tygodnik katolicki", 1. c. str. 4^8, 435 i 452; — „Warta", 1. c. nr. 191 i 192;

— „Ostatnie chwile Unii i t. d." str. 27-34, i LXXI.—LXXXVI.—Dodajemy
jeszcze, e za rzdów ks. Kaliskiego w r. 1864 28 Listopada (10 Grudnia) zniós

rzd rosyjski ukazem carskim cztery klasztory bazyliaskie w dyecezyi chem-
skiej: w Chemie, Lublinie, w Biaej i Zamociu; kocioy ich zamieni na para-

fialne, a zakonnikom pozwoli przenie si do jedynego pozostaego w Warsza-

wie klasztoru.



IV. Rzdy intruza, ks. Józefa Wójcickiego, od roku

1866 do 1868.

1. Nikczemne wystpienie ks. Wójcickiego przeciw biskupowi Kaliskiemu i

nieprawno jego rzdów. — 2. Przeksztacenie seminaryum duchownego w du-

chu prawosawnym z pomoc ksiy galicyjskich. — 3. Pobyt kniazia Czerka-

skiego w Chemie i nastpstwa tego pobytu.— 4. Eeforma obrzdku w Chemie
przez Wójcickiego w duchu prawosawnym. — 5. Podobna reforma narzucona

przez niego parafiom w dyecezyi. Opór przeciw niej duchowiestwa i ludu.— 6.

Objazd dyecezyi przez ks. Marcelego Popiela, celem przeprowadzenia reformy ob-

rzdku. Adresy duchowiestwa do cesarza przeciw Wójcickiemu i upadek jego.

7
1. / chwil wywiezienia biskupa Kaliskiego, stan ks. Wój-

cicki pod dwojakim wzgldem u celu swych ycze: pozby
si swego przeciwnika i zaj jego miejsce. Tego samego dnia

bowiem, którego biskup Kaliski przemoc od swej dyecezyi

oderwany zosta, zaj Wójcicki paac biskupi i w imieniu

rzdu instalowa si jako administrator dyecezyi, jednake nie

z tytuem administratora, lecz oficyaa, co ju samo w sobie

byo potwornoci kanoniczn, bo oficya lub wikaryusz gene-

ralny, al ter ego biskupa, jest podug prawa kocielnego tam
tylko moliwy, gdzie dyecezy rzdzi biskup. Lecz mniejsza

o nazw jak przybra i nosi; jakkolwiek si nazwa, nie

by w adnym razie niczem innem jeno intruzem, bo nie b-
dc upowaniony do sprawowania rzdów ani przez wywiezio-

nego biskupa, ani przez kapitu, ani przez Stolic Apostolsk,

wszed nie przez drzwi ale przez okno do owczarni Chrystuso-

wej i jako uzurpator przywaszczy sobie wadz, do której cie-

nia prawa nie mia, w której go tylko wola rzdu trzymaa.
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Zaraz te przy objciu wadzy okaza ca nikczemno swoj
w okólniku (z dnia 11 (23) wrzenia), w którym zwiastowa dye-

cezyi, e biskup Kaliski wywieziony, a rzdy dyecezalne, z woli

namiestnictwa, jemu powierzone. W okólniku tym napotykamy

bowiem takie ustpy: „Zarzdzajcy do dnia dzisiejszego chem-

sk dyecezy nominat Jan Kaliski rozporzdzeniem wysokiego

rzdu zosta usunity od przodownictwa i oddalony z granic dye-

cezyi. Takie losy, które z woli boej dotkny sternika dyecezyi

naszej, s skutkiem nieszcznie przez niego obranego stano-

wiska i dziaalnoci opacznej wzgldem naszego w. Kocioa
unickiego i ruskiej narodowoci i kar za czyny jego i niektó-

rych osób z jego rodzestwa, udzia w ostatnich zaburzeniach

kraju i za przeciwprawny, cigy opór rzdowi, który przyj
nas Unitów pod swoj dobroczynn opiek. Jknijmy przede-

wszystkiem bracia Dad pohabieniem, jakie z urgania prawom
boskim i cesarskim cign na nas byy biskup nominat; zabo-

lejmy nad dziwnem zalepieniem, które nie dao byemu nasze-

mu przewodnikowi i niektórym z grona naszego jasno widzie

i prawdziwie oceni tak zamiar}?- rzdu naszego, jak i dobro-

dziejstwa szczodrze przeze na cay unicki nasz Koció i ow-

czarni zlewane oby si upamitali i powrócili na ciek
prawdy, niepamitni bracia nasi, z rozdroa, na które zostali

uniesieni przez przyja lub przykad pasterza, który zapomnia

o swych owieczkach..." x
).

Zaprawd, tak pisa, i to jeszcze w publicznej, do caej

dyecezyi wystosowanej odezwie, o biskupie i o czowieku najza-

cniejszym, który dopiero co pad ofiar wiernoci swym obowiz-

kom i sumieniu, móg tylko czowiek, co sumienia i wstydu

wszelkiego si pozby! Z tego pierwszego okólnika moga ró-

wnie odgadn nieszczliwa dyecezy, czego w najbliszym

czasie od takiego nikczemnika miaa si spodziewa. Bo czegó
nie naleao si lka od czowieka, który zaraz pierwszym

aktem w urzdzie swoim ly poprzednika, a wypowiada po-

gróki przeciw tym, co stali najbliej wygnanego biskupa w cza-

sie jego rzdów i najczynniej go wspierali? We wspomnianym
okólniku napotykamy bowiem jeszcze taki ustp: „Ukarawszy

za susznie nominata, rzd nie cierpi zapewne tych z nas, któ-

rzyby, jak to dotd si zdarzao, odwaali si postpowa nie-

*) Por. „Gazet Warszawsk" r. 1866 w nr. 241.
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odpowiednio do obowizków swojego powoania". Miao to nieza-

wodnie znaczy, e rzd ich cierpie nie bdzie, gdyby si nie

przykadali do msyfikowania i oprawosawiania Unitów.

Duchowiestwo miejscowe chemskie zaprotestowao natych-

miast przeciw prawowitoci rzdów Wójcickiego, a mianowicie

dwaj czonkowie konsystorza i profesorowie seminaryum ducho-

wnego: ks. kanonik Harasowski, wicerektor seminaryum i ks.

Zieniewicz. Obaj te niezwocznie porwani zostali przez andar-

mów, bdcych na rozkazy Wójcickiego i osadzeni w wizieniu

w Lublinie. Reszta duchowiestwa dyecezalnego, nie wyjmujc
kanoników katedralnych, rozproszonych po parafiach, podzielaa

najzupeniej wystpienie dwóch uwizionych kolegów i nieuzna-

waa zwierzchnictwa Wójcickiego nad sob, lecz jawnego, go-

nego protestu nie podniosa. Pojedynczy lkali si to uczyni,

wiedzc, e innego skutku protest mie nie bdzie, jak ich uwi-
zienie lub wypdzenie z parafii, a do zbiorowego protestu przyj
nie mogo, poniewa rzd wspólnego porozumienia si nie do-

puszcza.

Po mierci biskupa Kaliskiego sdzili niektórzy, e mo-

naby, nie majc innego wyjcia z trudnego pooenia, intruza

tolerowa dopóki Bóg nie poda pomylnej sposobnoci do otwar-

tego wyamania si z pod jego wadzy; ogó jednak duchowie-

stwa nie da mu niczem pozna, e wadz jego uznaje; owszem

kady, ile móg, unika go, zwaszcza gdy papie Pius IX w en-

cyklice z dnia 17 padziernika 1867 r. otwarcie napitnowa go

charakterem „intruza", w te o nim odzywajc si sowa: „lecz

naj boleniej szem jest to, e znalaz si ks. Wójcicki, czowiek

podejrzanej wiary, który wzgardziwszy karami i cenzurami ko-

cielnemi i nie zwaajc na straszny sd Boy, nie lka si

przyj zarzdu tej (chemskiej) dyecezyi z rk wadzy wiec-

kiej i wyda róne rozporzdzenia, które jako przeciwne karno-

ci sprzyjaj nieszczsnej dyzunii *)".

Wójcicki, nie zwaajc na postaw duchowiestwa, na smu-

tek ,i ból ludu patrzcego ju na blisk zgub swoj i tylko wie-

rzcego jeszcze we wspaniaomylno cesarza, który wocianom
przybyym do Petersburga, w deputacyi z podzikowaniem za

uwaszczenie, powiedzia midzy innemi: „daj wam moje cesar-

skie sowo, e nie pozwol nikomu naruszy wiary waszej", ko-

J
) _Expositio docurnentis etc." 1. c. str. 230.
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rzysta z pierwszej chwili oniemienia i postrachu, spadego na

wszystkich i przj^stpi niezwocznie do wykonania wszystkich

przez rzd albo raczej przez Czerkaskiego wymaganych reform.

2. Na pierwszem miejscu zwróci uwag swoj na semina-

ryum duchowne. Na zupenem onego przeksztaceniu najwicej

zaleao Czerkaskiemu, a intruzowi nadarzaa si przez t rzeko-

m reform podana sposobno dokuczenia dawnym kolegom,

od których kiedy tak zasuonego dozna upokorzenia. Wanie
okoo tego czasu umar sdziwy rektor seminaryum, zacny ks.

Szokalski; na wakujc wic przez t mier posad wprowadza

ju 12 padziernika (r. 1866) czekajcego od tak dawna na ni
niegodnego przybysza z Galicyi ks. Hip. Krynickiego. We wstp-

nej przemowie do uczniów przy wprowadzeniu na urzd zapo-

wiada zaraz ten nowy rektor, e odtd tylko jzyk ruski t. j.

rosyjski moe by cierpiany w seminaryum; e tak w wyka-
dach naukowych, jak w prywatnych rozmowach tylko tym j-
zykiem wolno si alumnom posugiwa, nie za jzykiem narodu

polskiego, „który, jak wiadomo, zawsze stara si wykorzenia

ruskie obrzdy i jzyk".

Dziewiciu uczniów seminaryum, nie mogcych ukry swe-

go oburzenia, zostao wkrótce potem z seminaryum wydalonych

i pod dozór policyi oddanych. Wójcicki, zwiastujc im ten wyrok,

mia jeszcze udawa zy i ból nad ich losem i zarcza, e nie

z jego winy s wydaleni.

Obok Krynickiego wprowadzi Wójcicki na inne wakujce

w seminaryum posady dwóch, wieo z Galicyi wezwanych,

witojurców, ks. Diaczana i ks. awrowskiego; pierwszego mia-

nowa profesorem teologii dogmatycznej, drugiego wicerektorem

seminaryum i obu równoczenie radcami czy assesorami konsy-

storza; tak e w przecigu kilku tygodni w skad konsystorza

i seminaryum weszli przewanie witojurcy, ludzie sprzedajni,

za groszem i dostojestwami gonicy. Zreszt Wójcicki nie ogra-

niczy si na wymienionych, dopiero co kilku przybyszach. Wie-

dzc dobrze, e w duchowiestwie miejscowem nie mia popar-

cia i e w niem go nie znajdzie, sprowadza galicyjskich

ksiy skonnych do odstpstwa caymi szeregami i oddawa im

waniejsze wród duchowiestwa parafialnego pozycye t. j. dzie-

kanie. Ksi Czerkaski gorliwie go w tern popiera. Take sze-

regi alumnów seminaryum duchownego witojurcami zapenia,
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pragnc sobie przygotowa jak najwikszy zastp wspópraco-

wników w duchu rosyjskim i antyunickim.

3. Aeby powag intruza podnie i wespó z nim i jego

przybocznymi doradcami, przybyszami z G-alicyi, dalsze rodki

zniszczenia Unii obmyli, zjecha ksi Czerkaski osobicie na

dzie 8 listopada r. 1866 do Chema, pod pozorem uroczystego

w tym dniu otwarcia eskiego pensyonatu, z nazwiska unickie-

go, a w rzeczywistoci prawosawnego, zaoonego za przyczy-

nieniem si ksicia, a za porad zmarego ks. kanonika i rekto-

ra seminaryum, Jana Pocieja. Wójcicki uczci wjazd swego do-

broczycy osobnem naboestwem w cerkwi katedralnej, odpra-

wionem naturalnie wedle obrzdku prawosawnej cerkwi i z opusz-

czeniem imienia papiea Piusa IX. Podczas liturgii wygosi ka-

zanie ksidz galicyjski Liwczak, w którem nie chwa Bo, ale

podchlebstwem rzdowi karmi pospdzanych przez andarmów do

cerkwi suchaczy.

Po tej uroczystoci i po uroczystociach otwarcia wspo-

mnianego pensyonatu, majcego z przyszych on Rusinów,

a zwaszcza ksiy ruskich lepsze od dotychczasowych patryotki

ruskie uczyni i tym sposobem jedne przeszkod wicej w sze-

rzeniu prawosawia w Cheskiem usun, odby Czerkaski kilka

tajnych narad z Wójcickim i zbiegami galicyjskimi. Bezpored-

niem nastpstwem tych narad byo, e dziewiciu alumnów,

o czem wyej bya mowa, z seminaryum natychmiast relego-

wano za opór okazany przeciw w}^kadom w rzyku rosyjskim

Bdc w Chemie, nie móg sobie take ksi Czerkaski odmó-

wi przyjemnoci odwiedzenia seminaryum duchownego. Przy-

bywszy do seminaryum, kaza wszystkim profesorom, zaczyna-

jc od prof. Diaczana, niedawno z Galicyi sprowadzonego, w swej

obecnoci uczniów egzaminowa. Cel tej wizyty mona byo
z góry przewidzie. Miaa ona Czerkaskiemu da sposobno do

zaczepki dawnych profesorów, a w szczególnoci wychowaców
akademii moskiewskiej i kijowskiej, oskaronych przez Wójcic-

kiego i kolegów galicyjskich, a w których, jak nam wiadomo,

knia tak wielkie pokada nadzieje. Podczas kiedy wic egza-

min galicyjskich profesorów zyska najwysze pochway kniazia,

podczas kiedy knia nazwa Diaczana: „drogocennym nabytkiem",

wydawao mu si w egzaminie dawnych profesorów chemskich

wszystko nagannem i wymowa jzyka rosyjskiego i sposób od-

powiedzi uczniów. Przeto te egnajc seminaryum rzek do
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nich: „wy panowie nie zasugujecie na najmniejsze zaufanie rz-
du". e Czerkaski me wydali ich zaraz z posad, jak podobno

Wójcicki o to si doprasza, tumaczy chyba ta okoliczno, e
w pierwszej chwili nie mia innych profesorów na ich miejsce,

a krótko potem sam ni std ni z owad popad w nieask u ce-

sarza i z urzdu gównego dyrektora spraw wewntrznych i re-

ligijnych w Królestwie Polskiem usunity zosta.

Ustpienie Czerkaskiego z urzdu otworzyo drzwi wizien-

ne ksiom: Harasowskiemu i Zieniewiczowi. Opuszczajc wizie-

nie po ustpieniu Czerkaskiego, znaleli oni wprawdzie dawniej-

sze posady swoje ju w posiadaniu innych; mogli jednak obj
beneficya parochialne. Miecz, wiszcy nad gowami krajowych

profesorów chemskich od czasu wizyty Czerkaskiego, spad wresz-

cie na dwóch z nich: ks. Szelemetk i ks. Lebedyskiego w ci-

gu roku 1867, aeby otworzy miejsce dla dwóch nowych przy-

byszów z G-alicyi, midzy którymi by ks. Marceli Popiel, da-

wniejszy katecheta w Tarnopolu i autor „Liturgiki", napisanej

w duchu podanym rzdowi. Powierzono mu te wykad litur-

gii, czyli obrzdów po Lebedyskim. Jak gorco ks. Wójcicki

mie go w Chemie pragn, zdradzi si sam, gdy w mowie
instalacyjnej nazwa go: „mesyaszem oddawna w Chemie ocze-

kiwanym". Pomidzy wszystkimi przybyszami galicyjskimi by
Popiel niezawodnie najwicej uzdolnionym, ale te i najprzewrot-

niejszym. Jak za fatalnym dla dyecezyi stao si sprowadzenie

go do Chema, poniej si dowiemy.

Czytelnik ciekawy pewno, jak te seminaryum pod sterem

nowych reformatorów, a przybdów galicyjskich si rozwijao!

Otó moemy jego ciekawo zaspokoi. W krótkim stosunkowo

czasie zakad ten, niedawno jeszcze wzorowy, doszed do naj-

wikszego rozprzenia pod wzgldem karnoci, a w parze z tym
upadkiem postpowa te upadek jego naukowy. Nowi profeso-

rowie pamitali wicej o przeksztaceniu dyecezyi w duchu pra-

wosawnym, anieli o dozorowaniu modziey i pilnem przygo-

towaniu si na wykady. Kontenci te byli, gdy uczniowie ich

w jzyku rosyjskim postpy czynili, cho w innych przedmio-

tach si zaniedbywali. Podrczniki rosyjskie i prawosawne, za-

prowadzone do wykadów teologicznych, dokonay reszty, t. j.

podkopay w modziey gotujcej si do stanu duchownego wia-

r i przywizanie do cerkwi, na której stray kiedy stan mia-

Dzieje Kocioa unickiego T. II. 12
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a. Dwaj dawniejsi profesorowie Bieganowski i Pociej, jeden do

wykadu jzyka sowiaskiego, drugi do wykadu filozofii, zaj-

mowali midzy nimi nic nie znaczce stanowisko i gosami swemi

najlepszego projektu przeprowadzi nie mogli. Poza lekcyami nie

mieszali si te do niczego, ale i Wójcickiego najzupeniej igno-

rowali, tak jak gdyby nie istnia.

Jak w seminaryum, tak w caej dyecezyi niead i zamt
najwyszy zapanowa wkrótce pod wiatym i umiejt-
nym sterem Wójcickiego. Po usuniciu Czerkaskiego, a oddaniu

komisyi spraw wewntrznych i religijnych pod bezporedni za-

rzd ówczesnego namiestnika, hr. Berga, straci Wójcicki gow,
w której, nawiasem mówic, nigdy wiele rozumu nie byo.

4. Ostatnim aktem Czerkaskiego przeciw Unii, przed ust-

pieniem, by cyrkularz, wydany dnia 31 stycznia r. 1867, a wzbra-

niajcy duchowiestwu obu obrzdków, ruskiego i aciskiego,

wszelkiej duchownej i kocielnej cznoci, tak e ani ksiom
unickim nie wolno byo w aciskich kocioach funkcyj duchow-

nych sprawowa, ani ksiom aciskim w cerkwiach unickich,

jak to dotd bywao podczas odpustów i innych wikszych wit.
Czerkaski chcia przez to lud ruski, unicki, odzwyczai od uczsz-

czania na uroczyste naboestwa aciskie i od uwaania Ko-

cioa aciskiego za jedno z unick cerkwi. Na tej drodze przez

Czerkaskiego wytknitej szed, po odwoaniu kniazia, dalej ks.

Wójcicki z pomoc urzdników cywilnych, policyi, andarmów,

wojska i galicyjskich przybyszów: Wasiewicza (dziekana chem-

skiego), awrowskiego, Diaczana i Popiela. Nie posiadajc je-

dnak zrcznoci Czerkaskiego, skutków prawie adnych nie

osiga.

Najgówniejszem jego usiowaniem byo cae naboestwo,

tak Msz w. jak administracy Sakramentów w., zastosowa do

zwyczajów rosyjskich dyzunickich, a znie wszystko to, co pod

wpywem synodu Zamojskiego wprowadzonym zostao, bd
w celu zewntrznego zblienia Unitów do acinników, bd
w celu oywienia ycia religijnego wród ruskiej ludnoci. Parali-

ujc ustawy synodu Zamojskiego, zwyk by zasania si owiad-

czeniem Benedykta XIII, jakoby te ustawy o tyle tylko miay

zatwierdzenie jego, o ile si nie sprzeciwiay dawnym dekretom

papiey i soborów powszechnych. Tymczasem papie ten

nie powiada bynajmniej w dekrecie swoim, e tylko o tyle

ustawy synodu Zamojskiego zatwierdza, o ile one dawnym de-



179

kretom Stolicy Aposto, o obrzdach wschodnich si nie sprzeciwia-

j, lecz mówi e, „zatwierdzajc wszystkie pojedyncze statuta Za-

mojskiego synodu, nie chce przez to obala dawniejszych pa-

pieskich konstytucyj o obrzdkach wschodnich". Jeeli bowiem

dawniej, czy to na soborze Florenckim, czy przy zawieraniu Unii

brzeskiej Stolica Apostolska zarczya nietykalno obrzdków

wschodnich, to nie w innem znaczeniu, jeno, e ona sama
z siebie ani obrzdków tych cakowicie znosi, ani te w rze-

czach istotnych po dokonanej Kocioów wschodnich z Kocio-

em rzymskim Unii narusza nie bdzie. To jednak nie znaczy-

o, e si zrzeka take prawa pozwolenia na zmiany w obrz-

dach, gdyby jej w tej mierze ze strony któregokolwiek Kocioa
yczenia objawione byy. Takie yczenia pewnych odmian w ob-

rzdku wypowiedzia cay episkopat ruski na synodzie Zamoj-

skim i Stolica Apostolska, zbadawszy potrzeb, na nie si zgo-

dzia, ale zgadzajc si uczynia susznie wyrane zastrzeenie,

e przez to nie odstpuje od zasady tylokrotnie przez poprze-

dnich papiey, odnonie od wschodnich obrzdków wypowiedzia-

nej. To, nie inne znaczenie maj sowa papiea Benedykta XIII

w zatwierdzeniu ustaw synodu Zamojskiego! Inaczej nie miao-

by adnego sensu zatwierdzenie synodu przez Stolic Apostolsk.

Ks. Wójcicki niesusznie wic powoywa si na dekret tego pa-

piea, celem okazania, jakoby ustawy liturgiczne synodu Zamoj-

skiego nie obowizyway Kocioa ruskiego 1
).

Reformy obrzdowe zacz Wójcicki od samego Chema i

to od katedry chemskiej, gdzie najmniej napotyka trudnoci,

majc w kapitule katedralnej prawie samych witojurców ga-

licyjskich. Sprzeda za bezcen organy katedralne, w nocy powy-

>i Breve papiea Benedykta XIII z dnia 19 lipca r. 1724, umieszczone

na pocztku ustaw synodalnych Zamojskich, brzmi w odnonym ustpi: ..Sin-

gula in ca (synodo) edita statuta, ordinationes et decreta auctoritate Apostolica

tenore praesentium confirinamus et approbamus illisque inviolabilis Apostolicae

iirmitatis robur adjicimus, ita tamen quod per nostram praedietae synodi confir-

mationem nihil derogatum esse censeatur constitutionibus Romanorum Ponti-

ficum, Praedecessorum nostrorum et decretis Conciliorum generalium emanatis

super ritibus Graecorum, quae non obstante hujusmodi confirmatione semper in

suo robore permanere debent".

Wystarczy sowa powysze z uwag przeczyta, aeby nabra przekonania,

e one nie mog mie tego znaczenia, jakie im przeciwnicy liturgicznych reform

synodu Zamojskiego przypisuj i e jedynie moje tumaczenie jest moliwe.
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nosi z katedry awki i konfesyonay jako niezgodne z przepisa-

mi obrzdku wschodniego, uprztn monstracy, aby uniemo-

ebni na przyszo wystawienie najw. Sakramentu, pochowa

dzwonki, którymi Unici zwykli si byli na wzór acinników

podczas liturgii posugiwa, ale których prawosawni nie uy-
waj dlatego, e ani w. Jan Chryzostom, ani w. Bazyli W.

o nich nie wspomina. Take alby i kome z zakrystyi powyrzu-

ca, kaza po polsku prawi nie pozwoli i jak móg nalado-

wa naboestwo prawosawne rosyjskie.

5. Podobnej reformy pragn w caej dyecezyi i w tym

celu posypay si jak z rogu obfitoci w cigu roku 18b7 okól-

niki do duchowiestwa parafialnego. Przybierajc w nich mask
wielkiej gorliwoci o czysto obrzdku i narodowoci ruskiej,

nakazuje duchowiestwu przez dziekanów, midzy którymi ju
mia galicyan, zaniecha jzyka polskiego w przemawianiu do

ludu tak w cerkwiach, jak w stosunkach parafialnych, uywa
do kaza tylko jzyka ruskiego, w obrzdach unika wszelkich

acinizmów, wyrzuci organy i zastpi je piewem, znie aw-

ki, konfesyonay, usun piewanie godzinek, noszenie szkaple-

rzy, odmawianie róaca, piewanie gorzkich ali, jednem sowem

wszystko, co trci acinizmem i przypomina ludowi jego jedno
z Kocioem rzymskim, a wszystkie pomienione naboestwa ka-

e zastpi tak zwanym akafistem. Mimo, e równoczenie

z rozesaniem okólników otrzymali gubernatorowie, naczelnicy

powiatów, policyanci i andarmi polecenie dopilnowania, aby

rozporzdzenia rytualne Wójcickiego weszy w ycie i mimo, e
ci nie zaniedbali spenia najsumienniej obowizku ledzenia

ksiy unickich i donoszenia o nieposusznych, ogó duchowie-

stwa z wyjtkiem pewno galicyjskich ksiy zoy okólniki

Wójcickiego do akt i w praktyce je ignorowa. Wójcicki posy-

a nieposusznym pimienne upomnienia albo sprowadza ich

do Chema na „wygowor," wstrzymujc si z pocztku od

kar. Gdy za to nie wiele pomagao, tedy w okólniku z dnia

8 wrzenia 1867 r., po rozwlekych wyrzekaniach na teroryzm

wywierany przez kobiety na ksiy i po przytoczeniu kilku cy-

tat z Pisma w., e kobieta winna milcze w kociele, jeszcze

raz surowo nakazuje zastosowa si do swych dawniejszych ry-

tualnych rozporzdze i poleca ksiom, aby wspólnie z cerkie-

wnymi starostami, wójtami gmin lub sotysami rozbierali orga-

ny lub na publicznej sprzedawali je licytacyi. Od tej chwili
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rozpoczy si gwaty barbarzyskie ze strony wadz cywilnych,

idcych z Wojcickiem rka w rk wedug odebranego zlecenia

z góry. Tym gwatom odpowiedzia po stronie Unitów bohater-

ski opór, opacony cikiemi ofiarami materyalnemi i cierpie-

niem osobistem wielu duchownych i wieckich osób.

Jeli ksidz, tu i ówdzie z obawy przed utrat posady, po-

way si po rusku z ambony do ludu przemówi, lud, zwasz-

cza na Podlasiu, opuszcza natychmiast cerkiew, woajc w gos

na ksidza: „nie mów nam po rusku, ale po polsku, bo z tego

ruskiego bdzie zaraz rosyjskie", albo nawet miejscami ci-
ga ksidza jako zdrajc z ambony i z cerkwi wyprowadza.

Tak si zdarzyo w Kolembrodach, Przegalinach, Rudnie i w kil-

ku innych parafiach. W wielu przeto miejscach zaniechali ksi-

a zupenie nauk, gdy ich nie mogli miewa po rusku dla opo-

zycyi ludu ani po polsku dla opozycyi rzdu. Gdy ksia zaprze-

stali pieni polskie intonowa, lud sam je intonowa i piewa;

a gdy andarmi lub kozacy piewajcych po polsku ze wityni
wydalali, piewa lud dalej na cmentarzu i na drogach publicz-

nych. Podobnie nie atwo pozwala sobie lud bra organy. Nie-

raz przez kilka dni i nocy caemi gromadami pilnowa cer-

kwi swej i klucze od niej parochowi odebrawszy, urzdnikom

nadesanym przez gubernatora wyda ich nie chcia, byle orga-

nów nie straci, a gdy je dzi z nakazu rzdu rozebrano, lud

jutro je ustawia, skoro mu si udao rozebrane odszuka. By
opór zama, nakada siedlecki gubernator Gromeka wysokie

kontrybucye na biednych ludzi, kaza im tygodniami sotnie ko-

zaków ywi, zabiera im nieraz przez wojsko, zaog w wiosce

stojce, cay dobytek, wielu w wizieniach pozamyka, niejedne-

go ksidza podejrzanego o podsycanie oporu uwizi, albo wgb
Rosyi wysa. Nic to wszystko albo prawie nic nie skutkowao.

Bywao, e wieniacy, gdy kapana za to aresztowano, e w je-

go cerkwi piewano polskie pieni i organu nie zniesiono, pusz-

czali si w pogo za kozakami uprowadzajcymi ksidza i zmu-

szali kozaków do wydania sobie pasterza. Taki wypadek zaszed

np. w parafii Dobry pod Bia z ksidzem Terlikiewiczem,

gdzie lud krwi wasnej nie szczdzi i cho tylko na krótki czas

pasterza swego ze szponów odactwa uwolni.

Napróno sili si sam Gromeka tumaczy ludowi, e nie

chodzi o zmian wiary, e rzd niema zamiaru zmusza go do

prawosawia; napróno wysa dziesiciu wieniaków kosztem
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rzdowym do G-alicyi, aby si naocznie przekonali, e i tam

w cerkwiach niema organów, i kazania po rusku, nie po polsku

si prawi, a Unici nie przestaj by Unitami. Wysani nie zbu-

dowali si bynajmniej tem, co widzieli w G-alicyi, tak e podró
ta przyczynia si chyba do utwierdzenia ich w dotychczasowem

postpowaniu i w odwanem bronieniu dawnych obrzdów i miej-

scowych zwyczajów.

6. Jednego jeszcze rodka chwyci si rzd celem uspoko

jenia wzburzonego ludu i skonienia go do poddania si rozpo

rzdzeniom ks. Wójcickiego. Sdzc, e tylko nieudolno i nie

zrczno Wójcickiego wywoaa takie zaburzenie, a e inna

zrczniejsza od niego osobisto byab}' tego unikn umiaa

wysa gubernator Gromeka ks. Marcelego Popiela na objazd

Podlasia, aeby wizytujc kocioy podlaskie poucza lud, e
przez nakazane w naboestwie zmiany nie narusza si wiary,

lecz przeciwnie przywraca si obrzdom pierwotn ich cz3^sto.

Popiel nie czu si pewnym na tym objedzie, bo pilnie omija

parafie wicej wzburzone i zaglda tylko do uchodzcych za

spokojniejsze, albo do takich, które w rku kolegów jego gali-

cyjskich si znajdoway; a jednak ledwo z yciem uszed. W pa-

rafii Hrud, za Bia, zamknito przed nim cerkiew, aby jej sw
obecnoci nie splami, a gdy dziekan, ks. Kalinowski, z obawy

o parafi i o siebie chcia perswazy skoni lud do wydania

kluczy, przerwano mu mow jego sowy: „taki ty odstpca jak

i on, kiedy nas namawiasz do oddania mu kluczy". Lud zosta

zwycizc, bo i nasanych kozaków drgami i kamieniami roz-

pdzi, ale za to proboszcz miejscowy odpokutowa. Poczytany

za sprawc bantu, zosta z probostwa usunit}^ i na tuac-

two skazany. Z wyjtkiem kilku parafij, gdzie lud spokojnie si

zachowa, w innych wszdzie napotyka Popiel na ten sam opór,

na t sam pogard, co w parafii Hrud; nawet duchowiestwo,

którego los cakiem od jego referatu do Wójcickiego i rzdu
zalea, nie szczdzio mu swej wzgardy, nie przyjmujc go ni-

gdzie z tymi honorami, jakie mu wedle przepisu rzdowego od-

dawa miao. Miejscami przyszo do krwawych bójek midzy lu-

dem, a wojskiem konwojujcem wizytatora i usiujcem utoro-

wa mu przystp do cerkwi, organy z cerkwi wyrzuci lub pie-

wu polskiego wzbroni. Tak si stao w parafiach: Zabociu,

Dohobrodach, Kodniu, omazach i innych. Wojsko miao je-

dnak zakaz strzelania do ludu. Natomiast zapeniy si wiezie-
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nia powiatowe za opór stawiany wizytatorowi i urzdnikom ce-

sarskim, niektóre za gromady przez kontrybucye przyprowa-

dzono do ndzy.

Podczas kiedy si to dzieje, duchowiestwo podlaskie u-
dzc si troch nadziej, e cesarz nie moe takich gwatów
pochwali, jakich si Wójcicki i miejscowe wadze dopuszczaj

porozumiewa si cichaczem midzy sob i ukada adres do ce-

sarza na rce namiestnika hr. Berga, z prob o usunicie Wójcic-

kiego i o przeznaczenie dla dyecezyi innego administratora, zgo-

dnie z prawami kocielnemi. Lubelskie duchowiestwo opónio
si ze swoim adresem i nie poczyo si z adresem podlaskim.

Nie dorównywao ono te w ostatnich czasach pod wzgldem
gorliwoci duchowiestwu podlaskiemu. Berg odesa adres ce-

sarzowi, który kaza petentom odpowiedzie, nie wchodzc
wcale w ich zaalenia, e zbiorowe podawanie prób jest nie-

prawnem. Nie koniec na tern, poniewa sam cesarz osdzi pe-

tycy za nieprawn, wic petenci dopucili si wystpku kary-

godnego. I oto, podana sposobno dla okrutnego tyrana Gro-

meki do drczenia nieszczliwych i zncania si nad nimi. Za-

czy si przeto indagacye: kto kogo podmawia, kto podpisy

zbiera? Jednych podobao si Gromece skaza na areszt domowy,

nie pozwalajc im opuszcza parafij bez paszportu naczelnika

powiatowego; innych, w liczbie 17 i to przewanie dziekanów

osadzi w czarnem, brudnem i niezdrowem wizieniu siedlec-

kiem i trzyma ich okoo czterech miesicy. Uwizionych morzy
nietylko godem, ale ich we dnie i w nocy mczy indagacya-

mi. chcc wymódz pimienn deklaracy, e bd cesarzo-

wi we wszystkiem posuszni i groc w razie przeciwnym

wywiezieniem na Sybir. Wszyscy odgadli podstp w daniu
podpisu na posuszestwo i zrozumieli, e byby to podpis na

przyjcie zmian obrzdku, wymaganych przez Wójcickiego i

rzd; podpisu wic odmówili.

Ta niewzruszona stao czcigodnych winiów zmusia Gro-

mek do ustpstwa i poprzesta na owiadczeniu, e cesarzowi

we wszystkiem, co sumienia ich nie narusza, wierni bd. Kilku

tylko dao nadto jeszcze przyrzeczenie, e jeli lud si zgodzi

po rusku kazania miewa bd. Po takiej deklaracyi wypuci
wszystkich na wolno, nie pozwalajc im jednak bez paszpor-

tu parafii swojej opuszcza. Kilku z nich wkrótce po odzyskaniu

wolnoci umaro, nadwyrywszy zdrowie swoje w wizieniu.
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Swoj drog take ks. Wójcicki, mszczc si za petycy
o swe usunicie z urzdu, wskazywa wadzom powiatowym tych,

którym pragn szczególniej dokuczy i przy pomocy andar-

mów sprowadza ich do Chema, do wizienia duchownego, jak

ks. Welinowicza z Drelowa i ks. Eustachewicza z Parczewa. Ks.

Welinowicz w tern wizieniu ywot zakoczy. Prócz tego, przed-

stawi gubernatorowi ks. Charampowicza z Lubienia na wygna-

nie wgb Rosyi.

Z tych nieudanych eksperymentów wyniós jednak rzd
nauk, e ani ogó duchowiestwa, ani lud nie by jeszcze go-

tów do prawosawia i e dyecezyi pod rzdami Wójcickiego

duej zostawi nie mona; e zatem lepiej da jej raz jeszcze

biskupa prawowitego i pod jego firm zrcznie dzieo zaczte

dalej prowadzi. Nabrawszy takiego przekonania da dymisy
ks. Wójcickiemu w pierwszych dniach wrzenia 1868 r. i powo-

a ks. Kuziemskiego ze Lwowa do Chema. Wójcicki otrzyma

za swoje zasugi chleb askawy z roczn pensy 3,000 rubli v
).

*) „Ostatnie chwile Unii pod berem rosyjskim", str. 34--G7. S tam tak-

e osawione okólniki ks. Wójcickiego; „Warta" tygodnik powicony nauce j t. d.

1. e. str. 193 j 194; „Moja Historya Unii" str. 199—204 i 277—281.



V. Rzdy biskupa Michaa Kuziemskiego od roku

1868 do 1871.

1. Charakterystyka biskupa Kuziemskiego. Oczekiwania, do jego nominacji przez

Unitów chemskich przywizywane. Pierwsze miesice rzdów jego tym oczeki-

waniom odpowiadaj. — 2. Dalsze rzdy i rozporzdzenia Kuziemskiego Unii

szkodliwe. Trudnoci, z jakiemi Kuziemski mia do walczenia. Jego dymisya

i powrót do Galicyi.

1. l\ zd, postanowiwszy ju w pocztkach r. 1868 obdarzy

raz jeszcze dyecezy chemsk prawowitym biskupem,

nie szuka go midzy swojem, krajowem duchowiestwem. Wie-

dzia, e tam nie atwo znalazby dogodnego i widokom swoim

odpowiedniego. Zwróci raczej oczy na kler galicyjski i na

górze w. Jura upatrzy sobie czowieka ambitnego, naczel-

nika witojurców, oficyaa arcybiskupa ruskiego we Lwowie,

Michaa Kuziemskiego, który ju dlatego wydawa mu si naj-

stosowniejszym kandydatem na stolic biskupi chemsk, e
obok, czy mimo ortodoksyi znany by w Gralicyi z nienawistne-

go i w najwyszym stopniu wrogiego dla narodowoci polskiej

usposobienia. Ks. Kuziemski szczyci si sam z tej nienawici do

polonizmu. Kiedy po konsekracyi biskupiej egna si ze swoi-

mi lwowskimi przyjaciómi, mia z dum wyrzec do nich sowa:

,.cay mój wiek darem si z acinizmem i polonizmem" (ciyj

mój wik ja borowsia z atynyzmom i polonyzmom). Takiego wa-
nie czowieka potrzebowa rzd.

Ks. Kuziemski chtnie przyj ofiarowan sobie godno,
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wierzc rzdowi, e jej o nic innego nie chodzi tylko, aby w spola-

czonych Unitach chemskich obudzi poczucie* ich ruskiego po-

chodzenia, aby im z gowy i z serca polsko wybi i aby

z pomoc powagi biskupiej, usun z cerkwi unickiej niektóre

zwyczaje aciskie, nie legalnie wprowadzone, czyli aby obrzd-

kowi ruskiemu przywróci jego pierwotn czysto. To wszyst-

ko przemawiao bardzo do przekona ks. Kuziemskiego, pracu-

jcego oddawna w tym kierunku w Gralicyi, tylko z mniejszem

powodzeniem wobec miejscowych trudnoci, które zwyciy nie

zawsze byo w jego mocy. W zalepieniu za czy w krótkowi-

dzeniu swojem nie przypuszcza, e ta wielka dbao rzdu
o czysto obrzdku unickiego ma inny ukryty cel, nie bdcy
ju wówczas dla adnego mylcego czowieka na ziemi polskiej

tajemnic, t. j. cel, uatwi sobie przez zrównanie obrzdku uni-

ckiego z prawosawiem przeprowadzenie Unitów chemskich na

prawosawie.

Poda rzdowi rk pomocn do oprawosawienia Unitów

i odegra rol Siemaszki nie zamierza niewtpliwie ks. Kuziern-

ski, godzc si na przyjcie ofiarowanej stolicy biskupiej chem-
skiej; bo gdy, jako biskup chemski, spostrzeg do czego rzd
w rzeczywistoci dy i zrozumia czego ode chce, wola
stolic biskupi opuci, anieli hab odstpcy si okry. To te
Stolica Ap., nie majc mu pod wzgldem prawowiernoci nic do

zarzucenia, nie opieraa si jego prekonizacyi na biskupa chem-
skiego; owszem, nominacy dworu petersburskiego przyja przy-

chylnie, cieszc si nadziej, e z przybyciem prawowitego bi-

skupa smutne stosunki nieszczliwej dyecezyi przecie jako si

polepsz x
). Prekonizacya Kuziemskiego odbya si ju dnia 22

czerwca 1868 r.

Wiadomo o prekonizacyi biskupa przez Ojca w. nape-

nia Unitów chemskich niewymown radoci. Z ust do ust obie-

gay sowa: „mamy przecie biskupa, bdzie dobrze, Unia jaki

czas podyszy jeszcze!" Byli tacy, co si udzili, e niebezpie-

czestwo dla Unii t nominacy biskupa na dugie czasy usu-

') Rzd rosyjski wysuwa na pierwszem miejscu ks. Marc. Popiela, jako

kandydata na biskupstwo, ale dano mu w Rzymie do zrozumienia, e Popiel

uznania Stolicy Apostolskiej nie otrzyma. Cofnito wic kandydatur Popiela,

a przedstawiono w jego miejsce Kuziemskiego (por. list papiea Piusa IX z d.

13 maja 1874 r. do biskupów ruskich galicyjskich).
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nite. Niekamany dowód tej serdecznej radoci da poczciwy

lud chemski wraz ze swem duchowiestwem, gdy biskup Ku-

zfemski odbywa we wrzeniu roku rzeczonego solenny wjazd

do stolicy biskupiej. Wszdzie po drodze, gdzie biskup przeje-

da, lud zbiera si tumnie i klczc baga o bogosawie-
stwo. Do samego Chema zeszo si na przyjazd jego okoo 10

tysicy ludzi. I jakkolwiek zbliajcy si do biskupa nie mile

byli tern uderzeni, e nigdy inaczej nie odzywa si do nich jak

po rusku, to znowu pierwszy list pasterski, ogoszony d. 25

sierpnia (6 wrzenia) 1868 r. rozwia budzce si obawy. Z li-

stu tego przemawia gos prawdziwie biskupi i katolicki. „Przy-

chodzimy do Was, odzywa si w nim biskup do swych owie-

czek, z ca i szczer nadziej, e nauk pasterza i ojca wasze-

go sucha i zupen, a nieudan ufno w nim pokada bdzie-

cie. Nie taimy przed sob ciaru obowizków pasterskich, ani

nieudolnoci si naszych; jednake ulywa nam one po czci
uroczyste przyrzeczenie wysokiego rzdu, e w niczem nie bdzie

cienia sumienia naszego, ani te w niczem przeszkadza je-

dnoci wiary naszej z Kocioem rzymsko-katolickim; najbardziej

za wspiera nas i zachca silna nadzieja w Bogu, w Jego

witej pomocy i modlitwie wiernych" x
).

Pierwsze te miesice rzdów biskupa Kuziemskiego po-

twierdzay najzupeniej nadzieje w nim pokadane i pozwalay

nawet tym, co nie atwo poddaj' si zudzeniom, spodziewa

si lepszej przyszoci dla Unii. Nietylko bowiem wkrótce po

przybyciu biskupa do dyecezyi, za jego przyczyn odzyskali wol-

no ksia i wocianie uwizieni za rzdów ks. Wójcickiego,

poniewa do jego nieprawnych rozporzdze liturgicznych za-

stosowa si wzbraniali, ale biskup, zastawszy po Wójcickim

wewntrzne stosunki kocielne w najwyszem rozprzeniu, wzi
si niezwocznie po swej intronizacyi do energicznej naprawy

zego i zaprowadzenia adu i karnoci. Duchowiestwu poleci

trzyma si cile, w sprawowaniu obrzdów, rytuau unickiego;

przywróci procesye i uywanie dzwonków przy Mszy w., tu-

dzie uroczysto Boego Ciaa i Niepokalanego Poczcia za

Wójcickiego zaniedban. Zorganizowa konsystorz, wyznaczajc

do pewnych spraw staych referentów, wznowi egzamina kon-

») „Tygodnik katolicki", r. 1SGH, str. 536 i ..Ostatnie chwile Unii pod

berem moskie\vskiem ft
, str. 70- 73.
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kursowe i instytucye kanoniczne na probostwa, aby zapobiedz

samowoli rzdowej w przerzucaniu parochów z jednego na dru-

gie beneficyum. Radzie seminaryjskiej powierzy wygotowanie
nowej ustawy dla seminaryum, podrczniki prawosawne, z wy-
jtkiem prawa kanonicznego, usun i na wychowanie przysze-

go duchowiestwa baczn zwraca uwag. Wreszcie, zaj si
pilnie wizytacy dyecezyi, której oddawna Chemskie nie pami-
tao, tak, e w cigu dwóch lat wszystkie podlege sobie kocioy
zwiedzi. By si za ubezpieczy przed samowol urzdników
miejscowych, wystosowa memorya do namiestnika, okrelajcy
rozcigo i granice wadzy swej w rzeczach kocielnych, a gra-

nice wadzy urzdów cywilnych, ale odpowiedzi na niego nigdy

nie odebra.

2. Natomiast otrzyma po kilku tygodniach innej treci list

od namiestnictwa z Warszawy, skarcy si na to, e okólniki

ks. Wójcickiego nie s po parafiach obserwowane, e jeszcze

w cerkwiach parafialnych sycha jzyk polski w naukach i pie-

niach religijnych, e nie wszdzie organy, godzinki polskie i róa-
ce s usunite. Pod tym naciskiem wyda biskup d. 23 padzierni-

ka 1868 r. okólnik do duchowiestwa, w którym mu przypomi-

na wszystkie okólniki ks. Wójcickiego w tej materyi wydane i

nakazuje tylko jzyka ruskiego do nauk parafialnych i pieni

religijnych uywa godzinki, róace i kolendy ruskim akafi-

stem, a organy piewem ruskim zastpi.

Biskup zrazi sobie niezmiernie serca duchowiestwa i ludu

wiernego tym okólnikiem i zrodzi przeciw sobie nieufno, któ-

rej ju do koca swych rzdów nie zatar. Osdzajc ustpstwo

jego ze stanowiska czysto historycznego, wybaczylimy mu to

wszystko, co pod wzgldem liturgicznym ostatnim okólnikiem

nakaza i prawdopodobnie wielkacz duchowiestwa miejscowe-

go, znajc t trudno pooenia jego wobec rzdu, byaby z po-

baliwoci okólnik przyja, gdyby w nim nie by zarazem za-

twierdzi i uprawni okólników ks. Wójcickiego. Przecie biskup

Kuziemski wiedzia dobrze, e ks. Wójcicki najzwyczaJDiejszym

by intruzem i nie mia, jako intruz, cienia prawa do rzdzenia

dyecezy! A wiedzc to, jake móg jako biskup katolicki gro-

mi duchowiestwo za to, e intruzowi nie byo posuszne, e
jego okólniki ignorowao? Czy raczej duchowiestwo to nie za-

sugiwao na pochwa swego biskupa i prawowitego naczelnika

dyecezyi? Jeeli widzia, e musi uczyni jakie ustpstwo rz-
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dowi, niechby je by sam od siebie uczyni i niechby si nie

by powoywa na rozporzdzenia nieprawnego poprzednika swe-

go! Samo wprowadzenie jzyka ruskiego do kaza i pieni, sam

zakaz organów, róaców i godzinek, biorc cile rzeczy nie by
jeszcze naruszeniem obrzdku przez synod Zamojski zreformo-

wanego. Dranio to lud, nawyky oddawna do organów, do pieni

polskich, do róaca i godzinek i miao w intencyi rzdu su-

y za pomost do prawosawia, ale w ostatecznoci móg na te

zmiany biskup zezwoli bez obrazy swego sumienia. Skoro za
nie ograniczy si na wydaniu rozporzdzenia od sie-

bie, lecz wystpi w charakterze potwierdzajcego to, co ks.

Wójcicki jako intruz uczyni, straci prawo do obrony i wywo-
a w caej dyecezyi suszne przeciw sobie oburzenie i podej-

rzenie ').

Dla wyjanienia trudnej pozycyi biskupa wypada nam tu

nadmieni, e ksia galicyjscy, zajmujcy róne wane
stanowiska duchowne w Chemie, którzy oddawna w duszy

z Uni zerwali i kadej chwili gotowi byli jawnie jako pra-

wosawni wystpi, wiedzc, e biskup Kuziemski nie pynie

penymi aglami do portu prawosawnego, lecz pracuje nad pod-

niesieniem karnoci wród duchowiestwa, e wszdzie ad za-

prowadza w stosunkach wewntrznych kocielnych — szydzili so-

bie z niego i z pracy jego i zaczli tajnemi drogami podkopy-

wa jego stanowisko wobec rzdu, ju to denuncyujc go, e
nie dosy rusyfikuje „opolaczonych" Unitów chemskich, e zanad-

to toleruje zlatynizowanie obrzdku ruskiego, ju te podsuwa-

jc rzdowi plany prdkiego oprawosawienia dyecezyi. Na
czele ich sta ksidz Marceli Popiel , a prócz niego nale-

eli do nich ksia: Cybyk, Semik, Stecua i Sitnicki, wszyscy

galicyanie. I Popiel i Sitnicki obszerne memoryay wyprawili

do Petersburga przeciw biskupowi; Popiel jedzi nadto osobicie

do stolicy i wrczy ministrowi, hr. Tostojowi, który zwyk na-

zywa Uni poowicznym kocioem (demie Eglise), projekt prze-

prowadzenia prawosawia w Chemskiem. Biskup nie móg nie

wiedzie o intrygach przeciw sobie i przeciw Unii, i mona
si domyli

,
jak przyjemne byo jego pooenie , zwasz-

cza, e i przyboczny jego sekretarz i kapelan, a wic osoba za-

') Okólnik wsporaniony znajduje si w „Tygodniku katolickim" r. 1868,

.str. 562 i 563; w mej „Hiatoryi Unii', str. 281— 284.
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ufana, ks. Hoszowski, równie galicyanin, wnet do wrogów jego

si przyczy i przez tajne donosy nikczemnie go zdradza.

Prawdopodobnie wskutek powyszych donosów i intryg

zada minister owiecenia hr. Tostoj od biskupa Kuziemskie-

go sprawozdania o stanie dyecezyi chemskiej. Biskup Kuziem-

ski przesa mu bowiem (r. 1868) raport, którego ton w najwy-
szym stopniu nienawistny polonizmowi i acinizmowi da si

w czci wytumaczy nietylko zastarza niechci Kuziemskie-

go do wszystkiego co polskie i aciskie, ale take zamiarem

usunicia podejrze wznieconych przeciw sobie w ministerstwie

przez ks. Popiela i sojuszników jego, jakoby nie dosy tpi po-

lonizm i acinizm. Raport by dugo przed wiatem tajony i do-

piero w trzy lata po ustpieniu ks. Kuziemskiego, kiedy rzd
rosyjski ju rk przykada do ostatecznego zniesienia Unii,

publikowano go w „Prawitelstwiennym Wiestniku", t. j. w Go-
cu urzdowym Petersburskim (r. 1874), skd go „Czas" kra-

kowski w amach swoich w polskim przekadzie umieci. Oto

dosowne jego brzmienie: „Wspólnemi siami aciskiego ducho-

wiestwa i szlachty obrzdek ruski po czci zniszczono i zast-

piono przez aciski (?), przyczem ludno ruska zamieniona na

polsk; po czci za obrzdek ruski skaono do tego stopnia, e
trudno ju odróni cerkiew rusk od aciskiego Kocioa i ob-

rzdek grecki od aciskiego (jaka przesada!). Obrzdkowi grec-

kiemu i cerkwiom ruskim grozio niebezpieczestwo wyrzucenia

w niedugim czasie za rzek Bug, a ludnoci ruskiej zniknicia

zupenie w Królestwie Polskiem, podobnie jak przedtem Ru wy-

pchnit zostaa z za Wisy i z za Wieprza przez stae i usilne

starania misyonarstwa aciskiego i szlacheckiego. Niewtpliwie

cel tego wspólnego misyonarstwa by wicej polit3Tczny anieli

religijny; z religijnych wzgldów nie byo potrzeby przemienia

na acinników Unitów, nalecych do jednego z acinnikami

rzymskiego Kocioa. Chodzio tu o narodowo. Za najlepszy

rodek tej propagandy byo uwaane ponianie obrzdku grec-

kiego wobec aciskiego i jzyka ruskiego wobec polskiego. Pro-

staczek widzia wszdzie i we wszystkiem kwitnicie obrzdku
aciskiego, pogard swej wiary i jzyka i natrzsanie si z nich,

i zacz wzdycha do acinizmu i polonizmu, jakby do czego
lepszego. W tych miejscowociach, gdzie obok jednej cerkwi sta

wspaniay aciski Koció, grzmicy muzyk i piewaniem wszel-

kiego rodzaju, ludno ruska patrzya na Koció i obrzdek je-

go, z podziwem i zazdroci (có temu winien Koció aciski,
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e Koció ruski nie umia równie okazaego naboestwa u sie-

bie urzdzi ?). Pobita tem, co widziaa w kociele, ludno ta

albo zaprowadzaa praktyki Kocioa aciskiego w cerkwi, albo te
opuszczaa ostatnie i przechodzia na acinizm (jeeli tak, to

wedle wasnego wyznania ks. Kuziemskiego, które i my podzie-

lamy, czynia to dobrowolnie, bez gwatu i przymusu zewntrz-

nego). Dopomagao do tego i samo duchowiestwo unickie,

po czci umylnie i dobrowolnie, po czci przymusowo (?),

w ostatnim wypadku szo ono tam, kdy je wprowadzia aci-
sko- polska rka patrona. Nacisk acinizmu, polonizmu i patro-

natu wyda najszkodliwsze dla obrzdku wschodniego owoce,

albowiem wprowadzi do niego wszelkiego rodzaju aciskie do-

datki. Zewntrzna posta cerkwi stracia swój pierwotny charak-

ter; wntrze jej przybrao podobiestwo kocioów aciskich,

uchylono ikonostasy i cesarskie wrota, postawiono mnóstwo

otarzy zbudowanych w ten sposób, i przy nich nie podobna

byo odprawia naboestwa wedug obrzdów wschodnich; wy-

stawiono obrazy witych których nie zna Koció ruski, umie-

szczono organy, wprowadzono polskie modlitwy i polskie w ko-

ciele kazania. Posuszny swemu patronowi, duchowny ruski od-

prawia liturgi na sposób aciski, albo te prowadzi swych

parafian do aciskich klasztorów i kocioów pod pozorem, e
w Unii wszystko jedno czy Koció czy cerkiew (cz}'

-

ks. biskup

sdzi, e nie tak?) i nakoniec rzec? dosza tak daleko, e ruska

cerkiew zostaa opuszczon, a Koció przepeni si wiernymi

grecko-unickiego obrzdku.

Skaenie obrzdku greckiego dochodzce do ostatecznoci

nie mogo by duej cierpianem. Uznali to i sami biskupi

chemscy. W nowszych czasach (1811 roku) biskup Szumborski

pocz przywraca obrzdek grecki, ale próba ta wzbudzia tak

powszechne oburzenie polskich patronów i podburzanego przez

nich ludu, e biskup zmuszony by od swego zamiaru odstpi.

Potem nie pozostaway adne przeszkody (?) do kaenia obrzdku
greckiego; napyw acinizmu i polonizmu przybra najobszerniej-

sze rozmiary i nawet biskupi chemscy dozwalali wprowadza
po cerkwiach bractwa róacowe, szkaplerze i wszelkie polskie

modlitwy, organy, pieni i t. p., mowa polska stanowczo zapa-

nowaa.
Ostatnie powstanie w Królestwie Polskiem otworzyo oczy

na ostateczne niebezpieczestwo, zagraajce tam ludnoci ru-

skiej. Wniknwszy w biedno pooenie ludu ruskiego i samego
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grecko -unickiego wyznania, postanowi rzd siln rk podtrzy-

ma i ochroni rusk narodowo i wyznanie, uywajc do tego

odpowiednich i rzeczywistych rodków" 1
).

Caa ta nieszlachetna i mioci prawdy bynajmniej nie na-

cechowana filipika przeciw polonizmowi i acinizmowi nie mia-

aby sensu, gdyby, jakemy powyej powiedzieli, biskup Ku-

zieinski nie by mia na celu zadokumentowa przez ni rzdo-

wi swoje czysto ruskie, antypolskie i antyaciskie stanowisko,

wstrzsane i podkopywane przez intrygi ks. Popiela i stronni-

ków jego.

Ale jakkolwiek jestemy przekonani, e biskup Kuziemski

tylko ten i nie inny mia cel, nie godzio mu si w taki spo-

sób pisa do rzdu znanego z tendencyj najnieprzyjaniejszych

dla Unii i katolicyzmu; nie godzio si posuwa do twierdze

graniczcych ze wiadom nieprawd i pochwala tego, co rzd
dotychczas samowolnie w Kociele unickim zrobi, to jest: nie

godzio mu si pisa w kocu memoryau: „e rzd uy dla

ochronienia ruskiego wyznania odpowiednich i rzeczywistych

rodków". Piszc tak, powinien biskup by czu, e chcc nie

chcc, pracuje dla prawosawia i drog mu toruje!

Zdaje si, e rzd petersburski na czas jaki zaspokojony

by raportem biskupim i czeka, co biskup dalej uczyni, aeby
spraw zblienia Unii do prawosawia o krok naprzód posun.
Biskup tymczasem przez do dugi czas nie wdawa si w a-
dne nowe reformy i zajmowa si wycznie zaatwianiem zwy-

kych, biecych interesów dyecezalnych. Dopiero w kocu
marca (dnia 29) r. 1869 odzywa si znowu, niewiadomo czy wsku-

tek nowego nacisku rzdu, czy z wasnej inicyatywy, w licie

pasterskim do swego duchowiestwa, celem przypodobania si

rzdowi. Nawymylawszy wiele w pierwszej czci listu na ucisk

Polaków, na wytpienie ywiou ruskiego w chemskiej ziemi

przez rzd polski i na nieprawne, bo przeciwne ustawom Stoli-

cy Apostolskiej odstpstwo wielu rodzin ruskich od Unii do ob-

rzdku aciskiego, wzywa duchowiestwo, aby mu kady pa-

roch wygotowa w przecigu czterech miesicy:

a) prawdziwie wierny spis wszystkich, którzy sami przy-

jli obrzdek aciski;

b) taki spis wszystkich zrodzonych z bezprawnie przesz-

x
) „Czas" nr. G2, r. 1874, z dnia 17 marca, str. 2.
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ych na acistwo, nie ograniczajc si przy ukadania spisów

adnym terminem;

c) po utworzeniu spisów i zbadaniu wszystkich miejsco-

wych okolicznoci, mogcych dobroczynnie wpyn na odstp-

ców, kady proboszcz ma poda dokadny raport, w którym wy-

razi, jakich rodków dotychczas uywa dla osignicia wspo-

mnianego celu ').

W nastpstwie tego spisu miay wszystkie rodziny katoli-

ckie aciskiego obrzdku, których przodkowie kiedykolwiek do

obrzdku ruskiego naleeli, by zmuszone do powrotu do ob-

rzdku unickiego. Dziwna rzecz, e biskup tak gorliwy o rewin-

dykacy osób, które nie tyle same, co ich przodkowie w wie-

kach ubiegych zamieniy obrzdek ruski na aciski i których

dusze w zupenem znajdoway si bezpieczestwie, nie upomina

si sowem adnem o tych, którzy gwatem od Unii do dyz-

unii oderwani zostali, a których zbawienie na najwiksze na-

raone byo niebezpieczestwo! Jeeli w którym, to zaprawd
w tym okólniku okaza si ks. Kuziemski nie biskupem katolic-

kim, lecz pospolitem narzdziem rzdu! On, co z powoania swe-

go biskupiego powinien by dusze przed zgub ratowa, dusze

w bezpiecznej znajdujce si opiece chce wyrwa z tego bezpie-

czestwa i na najwidoczniejsze niebezpieczestwo utraty zbawie-

nia narazi, odrywajc je przemoc od obrzdku aciskiego do

obrzdku unickiego, cho nie mogo mu by tajnem, e dni Unii

byy policzone, e Unia pod berem rosyjskiem bya tylko po-

mostem do prawosawia!

Droga ustpstw jest pochy, powiedzia kto. Jake smut-

nie prawdziwem okazao si to zdanie na biskupie Kuziemskim!

W ciku r. 1870 wyda kilka takich rozporzdze do ducho-

wiestwa swego, obudzajcych suszne powtpiewanie o prawo-

wiernoci jego.

Pod dniem 7 lutego zgani duchowiestwu, na rozkaz rz-

du, e do ksig metrycznych zapisuje albo imiona ruskie z od-

cieniem polskim, albo imiona nie stojce w kalendarzu ruskim

(cerkownyj moytwosów) i zaleci mu, aby na przyszo nie da-

wa na chrzcie imion, nie stojcych w moytwosowie w.
wschodniej cerkwi, a wic imion Kocioa aciskiego, jak gdy-

) „Tygodnik Katolicki" r. 1S70. str. 384 i „Ostatnie chwile Unii i t. d."

Dzieje Kocioa unickiego T. II. 13
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by wici obrzdku aciskiego do innego Kocioa naleeli, jak

wici obrzdku ruskiego unickiego. Razu pewnego zapomnia
si biskup tak daleko, e ks. Stanisawa ckiego nie chcia

wywici dla jego polskiego imienia i pozwala sobie przytem

wcale nie biskupich wymówek: „co to za jakie imi — .Stani-

saw?" Wreszcie speni akt wicenia dopiero, gdy mu ksidz

cki owiadczy, e ma jeszcze drugie imi: Symeona. W mar-

cu (dnia 27) zakomunikowa dyecezyanom rozporzdzenie rz-

du, aeby Unici w wojsku sucy nie wayli si, jak do-

td bywao, przyjmowa sakramentów od aciskich kapanów,

lecz aby je przyjmowali od prawosawnych popów. Jak ksidz

Kuziemski móg to rozporzdzenie pogodzi z charakterem ka-

tolickiego biskupa, nie pojmujemy. Wielka te zdja trwoga

ca dyecezy wskutek publikacyi jego; kady si pyta, azali

biskup nie przeszed ju na prawosawie? A jednak ksidz Ku-

ziemski nie chcia by apostat i broni si przed apostazy!

Musia nacisk rzdu by grony, a biskup nie mia odwagi wst-

pi na drog mczestwa w obronie wiary. Tumaczy wic so-

bie, e to nie on rozporzdza, ale rzd, on za tylko rozporzdze-

nie rzdowe komunikuje!

Wreszcie gdy do wiadomoci rzdu doszo, e lud unicki

po zniesieniu bractw róacowych i szkaplerznych we wasnych
cerkwiach, zapisuje si do tyche bractw w kocioach aci-
skich, nalega znów na biskupa, aeby to ludowi wzbroni i su-

rowo zgani. Kuziemski nietylko z gotowoci wol rzdow wy-

konywa, ale nadto wzywa biskupa lubelskiego (dnia 23 czerwca),

aby duchowiestwu swemu surowo zakaza przyjmowa Unitów

do bractw i w ogóle jakkolwiek posug duchown dla nich

spenia i dla pewnoci, e biskup lubelski to uczyni, prosi go,

aby mu rozporzdzenie swoje w tym przedmiocie wydane w ko-

pii przesa.

Jednake te i podobne usugi kosztem narodowoci polskiej

i samego Kocioa, oddane rzdowi przez biskupa Kuziemskiego

w cigu jego niedugich rzdów nie wystarczay mu. Kuziemski

dziaa zbyt powolnie i niedosy otwarcie w duchu prawosawnym.

„Oczyszcza" jak móg obrzdek unicki na wzór obrzdku pra-

wosawnego, ruszczy dyecezy energicznie, polonizm i acinizm

w niej tpi; nawet czasem, jak syszelimy, spenia akt gra-

niczcy z przechyleniem si do prawosawia: wszystko to podo-

bao si rzdowi, ale mu nie wystarczao. Kuziemski uwaa
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mszczenie i odmian obrzdku za cel posannictwa swego, a dla

rzdu by to tylko rodek do innego celu. W tym punkcie roz-

chodzi si z rzdem, z którym a dotd szed rka w rk.
Roli Siemaszki nie chcia, nie mia odwagi odegra, a tego rzd
widocznie w trzecim roku jego rzdów biskupich od niego za-
da, tern wicej, e mia w razie jego odmowy kogo innego

w pogotowiu, który si sam do tej roli ofiarowa, t. j. ks. Mar-

celego Popieli.

Ks. Kuziemski czujc, e mu si grunt z pod stóp usuwa,

uczyni jeszcze jeden wysiek, aeby si nadal przy sterze dye-

cezyi bez apostazyi utrzyma. Wypracowa obszerny memorya
w sprawie obrzdkowej, nakrelajc w nim ostateczne granice,

do których i moe; przesa go hr. Tostojowi jako ministrowi

owiecenia i postawi alternatyw: albo rzd na warunki jego

si zgodzi i nic wicej po nad nie da od niego nie bdzie,

albo pozwoli mu urzd zoy i za granic si wydali. Kuziem-

ski udzi si podobno, e rzd wobec tej stanowczej alternatywy

ustpi i jego nie puci. Jeeli takiemu zudzeniu si poddawa,

to dowiód, jak mao zna rzd i jak pytko osdza rzeczywi-

sty stan rzeczy. Odpowied rzdu bardzo prdko nadesza; mo-

naby std wnie, e rzd tylko czeka na odezwanie si Ku-

ziemskiego, — ale jaka odpowied! Najniewdziczniejszy suga
rzdu nie mógby bardziej upokarzajcej odprawy od niego

otrzyma, jak j otrzyma wierny suga, biskup Kuziemski.

Z pominiciem Kuziemskiego wezwa rzd Popiela, aby mu
zoy osobist relacy „o interesach dyecezyi chemskiej". Popiel

jedzie do Petersburga, konferuje z ministrem i naturalnie na tych

konferencyach przystaje na wszystkie dania rzdowe. Wraca do

Chema, a za nim nadchodzi dla niego poczt nominacya na admi-

nistratora dyecezyi, wraz ze zwolnieniem od urzdu biskupa Kuziem-

skiego dla nadwyronego zdrowia, w sam Wielki Czwartek r. 1871.

Popiel wstpuje natychmiast w urzd nieprawnie sobie powie-

rzony jako intruz, a biskup Kuziemski, widzc wilka wchodz-
cego do owczarni, nietylko nie protestuje przeciw jego niepraw-

nemu wdarciu si na stolic biskupi, nietylko owieczek swoich

nie przestrzega, przed nim ich nie zasania, ale zbiega jak na-

jemnik, lkajc si gorzkiego chleba wygnaca, od owczarni

swojej i nie daje duszy swojej za owce swoje, jak na dobrego

pasterza przystao i jak tego mia tyle wieych i bliskich przy-

kadów na biskupach polskich, ssiadach swoich. Pod stra
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urzdników uchodzi cichuteko bez poegna uroczystych do

Galicyi, skd przyby, zostawiajc owczarni w szponach dra-

pienika. Jak meteor ukaza si na widnokrgu chemskim, za-

jania, rozprysn si i zgas, ciemno wielk za sob zostawia-

jc. O, zaprawd, gruba, piekielna ciemno zalega biedn dye-

cezy chemsk po jego ustpieniu, a z tej ciemnoci zdaa do-

latuj nas jki ofiar katowanych i dobijanych na komend ga-

licyjskich apostoów! Siedzc bezpiecznie we Lwowie, mia
Kuziemski obfity materya do rozmylania nad zdaniem, które

mu przypisuj: „e Unia siln bdzie, gdy si oprze na prawo-

sawiu". Opiera j przez cay czas rzdów swoich, ile mu si

stao, na prawosawiu, zrywajc starannie wszystkie wzy, -
czce j z Kocioem aciskim — oto dokd j zaprowadzi po

dwóch latach i siedmiu miesicach rzdów, oddajc bez oporu

i protestacyi w rce intruza, prawosawiu oddanego. A tak s-

dzc biskupa Kuziemskiego nawet z najwiksz pobaliwoci,

trudno uwolni go od winy tych nieszcz, które spotkay dye-

cezy chemsk za rzdów nieprawnego nastpcy jego 1
).

Ku-

ziemski umar w aszkach górnych w Galicyi 5 grudnia 1879

roku.

l
)
„Ostatnie chwile Unii i t. d." str. 69—92 i str. XCIII—C; „Warta",

1. c. nr. 195; i moja „Historya Unii" str. 204—212.



VI. Urzdowe pogrzebanie Unii za rzdów intru-

za ks. Marcelego Popiela, r. 1871— 1875.

1. Pierwsze wystpienie Popiela w charakterze administratora dyecezyi. — 2.

Popiel sprowadza nowe zastpy ksiy galicyjskich a dla wicenia kleryków

prawodawnego biskupa Sokolskiego z Kijowa. — 3. Unickie ksigi liturgiczne

zarzyna zastpowa prawosawnemi i przeksztaca na mod prawosawn nabo-

estwo, naprzód w katedrze chemskiej. — 4. Na wzór katedry stara si w ca-

ej dyecezyi naboestwo odmieni przez stosownie dobranych dziekanów. — 5.

Postawa ogóu duchowiestwa i ludu chemskiego wobec pierwszego nacisku Po-

piela i rzdu. — 6. Wadze cywilne zaczynaj wtpi o moliwoci przeprowa-

dzenia projektów Popiela. Tostoj zwouje z tego powodu konferency do Peter-

sburga. Cesarz pochwala dzieo zaczte. Okólnik Popiela z d. 2 padziernika r.

1873 w sprawie obrzdów. -- 7. Straszne skutki padziernikowego okólnika Po-

piela. Krwawe wypadki w Drelowie i Pratulinie. — 8. Chwilowy odwrót rzdu

przeraonego rozgosem krwawych wypadków w Drelowie i Pratulinie. W miej-

sce krwawvch rodków, dragonady w osadach najgorliwszych. Dwie deputacye lu-

du chemskiego do Kotzebuego, a nastpnie do cesarza przejedajcego przez

Warszaw, bez skutku. — 9. Encyklika papiea Piusa IX, w sprawie przelado-

wanych Unitów chemskich i nastpstwa jej: podniesienie ducha w przeladowa-

nych, nowe zaostrzenie nacisku ze strony przeladowców. Poczynajce pod tym

naciskiem apo^tazye pewnej czci ludu i niektórych ksiy. — 10. Uroczyste

przyjmowanie Unitów do prawosawia w r. 1875; publiczne akty apostazyi Po-

piela, duchowiestwa katedralnego chemskiego i innych znaczniejszych miast;

deputacya chemska do Petersburga z prob o przyjcie caej dyecezyi na ono

prawosawia; urzdowe pogrzebanie Unii w dyecezyi chemskiej. — 11. Postawa

wielkiej czci ludu i duchowiestwa wobec apostazyi Popiela i sojuszników je-

go i wobec dekretu rzdowego. Zakoczenie.

I)1.
|

Jnia 25 marca r. 1871 uwiadomi konsystorz chemski dye-

cezy, e biskup Kuziemski dla nadwtlonego zdrowia

ze stolicy biskupiej ustpi i e rzdy dyecezyi przeszy na ks.
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Marcelego Popiela, jako administratora. Wiadomo ta jak grom
spada na dyecezy, bo cho nie byo wiele powodu do aowa-
nia ustpujcego biskupa, wiedziano jednak, e ogromna zacho-

dzia rónica midzy nim, a zajmujcym jego miejsce Popielem.

W Kuziemskim pokadano jeszcze jak tak nadziej, e do pra-

wosawia ani sam nie przejdzie, ani dyecezyi otwarcie do niej

nie poprowadzi; po Popielu wszystkiego si obawiano, poznaw-

szy dostatecznie w kilku latach jego pobytu w Chemie nikczem-

no jego charakteru i cakowite zaprzedanie si rzdowi.

Nie tajnem równie byo, e od przybycia swego do dye-

cezyi odgrywa rol donosiciela, e intrygowa w Petersburgu

przeciw Kuziemskiemu, e jedzi osobicie do Petersburga i tam

z hr. Tostojem konferowa. e za te konferencye nie dobro,

lecz zgub Unii miay na celu, mona byo ju z samego ze-

wntrznego wystpowania jego po powrocie z Petersburga od-

gadn. Odtd bowiem nosi si zupenie na podobiestwo ro-

syjskich popów: w sukni dugiej i szerokiej, z brod zapuszczo-

n i dugiemi wosami. Wszyscy te, gdy obj administracy

dyecezyi, odczuli, e cikie czekaj ich próby, cho moe nie

wszyscy przewidywali, e w niedugim czasie tak cikie, jakie

przej mieli.

Za uwiadomieniem konsystorskiem o nowym zwierzchniku

dyecezalnym z ramienia rzdu wyszed okólnik, rodzaj listu pa-

sterskego ks. Popiela — rzecz rozwleka, kilka arkuszy obejmu-

jca, a powiadajca nie wiele. Widocznie nie chcia Popiel odrazu

wszystkich planów swoich zdradzi,— roztropno nie pozwala na

to, — ale tyle kady wyczyta z listu jego pasterskiego, e nie

przychodzi do owczarni Chrystusowej jako pasterz dbay o zba-

wienie dusz, jako obroca jej, lecz przeciwnie, e sam j napa-

da jako wilk. W caym okólniku picio-arkuszowym ani jednem

sowem nie wspomina o Stolicy Apostolskiej, o cznoci z ni
Kocioa unickiego, ani sowem nie zachca duchowiestwa i lu-

du do wytrwaoci w Unii, ale raczej obraca si okoo materyi

ulubionej przez pisarzy ruskich galicyjskich ze szkoy w. Jura,

t. j. mówi wiele o czystoci rytu wschodniego, o przywizaniu

do narodowoci ruskiej, o nieprzyjacioach obrzdku wschod-

niego i narodu ruskiego, rozumiejc przez nich Polaków i kato-

J
) Lescoeur, Eglise catholiue sous le gouvernement Russe. Paris, 1876.

tom II, str. 338.
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lików rzymskich, o dobrodziejstwach przez rzd Kocioowi uni-

(•'. ieinu i narodowi ruskiemu wywiadczonych 1
).

Zobowizujc si przed Tostojem w Petersburgu do zniszczenia

1'nii, wymówi sobie Popiel zupen swobod dziaania i uycie

wszystkich rodków, jakie uzna za stosowne, nadto pomoc wa-
dzy wieckiej wedle potrzeby. Nietylko Tostoj, ale i cesarz zgo-

dzi si na warunki przez Popiela stawione i ten objwszy
rzdy dyecezyi, chwali si z tego, jak wielk otrzyma wadz,
aby kady wiedzia, co go czeka w razie oporu.

2. Ostrony i przebiegy a przytem wiadomy miejscowych

stosunków i usposobienia ogóu duchowiestwa i ludu chem-
skiego, wiedzia, e odrazu uderzy na duchowiestwo i lud

z wymaganiami rza,dowemi byoby niebezpiecznem i celuby chy-

bio, wiedzia, e na duchowiestwo krajowe, w dyecezyi zro-

dzone i wychowane liczy bardzo nie moe. Postanowi przeto

przed przystpieniem do szerszej i energicznej akcyi zaopatrzy

si w dostateczn liczb wspópracowników, na ktorychby móg
• alko wicie liczy, i pójd z nim rka w rk.

Sprowadza wic sobie nowy zastp ksiy z Galicyi, któ-

rzy zreszt przez cay czas rzdów Kuziemskiego nie przestali

w Chemskie przenosi si. Jedni z tych przybyszów przycho-

dzili z zupen wiadomoci celu, dla którego ich werbowano:

inni przynceni obietnicami zotych gór i w przekonaniu, e
rzdowi tylko o oczyszczenie obrzdku, a nie o zmian wiary

chodzi. Ale i ci ostatni, raz pchnici na z drog, nie mieli

póniej odwagi zej z niej, gdy im si oczy otworzyy i gdy

si na zasadzce, podstpnie na siebie zastawionej, poznali.

Z wyjtkiem jednego (ks. Emiliana Piaseckiego) wszyscy z cza-

sem pod naciskiem Popiela i rzdu apostazowali. Obok wywi-
conych ksiy, majcych ju po czci posady, przyjmowa Po-

piel do seminaryum duchownego z Galicyi rozmaitych najwt-

pliwszej wartoci moralnej przybdów i jednym ju po kilku

miesicach, innym po roku, po dwóch latach kaza dawa wi-
cenia kapaskie, byle mie kim, do swych celów przydatnym,

wakujce beneficya obsadzi. Do wicenia kleryków sprowa-

dza sobie z Kijowa biskupa Józefa Sokolskiego, bugarzyna,

którzy przeszedszy w r. 1860 z pewn liczb duchowiestwa i

ludu bugarskiego do Unii, otrzyma z rk papiea Piusa IX
wicenie biskupie, a kiedy wróci na Wschód, wszed w zmow
z posem rosyjskim w Konstantynopolu i za jego namow przy-
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by do Rosyi, gdzie naturalnie znowu apostazowa. Odtd mie-

szka Sokolski w klasztorze prawosawnym w Kijowie a
). Wanie

tego a nie innego prawosawnego biskupa upatrzy sobie Po-

piel, aeby alumnów, jeszcze nie zupenie gotowych do przy-

jcia wice z rk jawnego prawosawnego , tern atwiej

w bd wprowadzi i powolnymi sobie uczyni, uwag, e
przecie Sokolski przez samego papiea by konsekrowany,

a przeto wicenia przeze udzielane nie mog by nie-

wane. Pomimo to
,
gdy Popiel pierwszy raz Sokolskiego

sprowadzi, nikt z alumnów wicenia z rk jego przyj
nie chcia. Byli to jeszcze synowie ludnoci miejscowej. Po-

piel ustpi tym razem, ale pogrozi, e gdy drugi raz opór sta-

wia bd, wszyscy pójd w sodaty. Pogróka poczona z wpy-
wami przeoonych seminaryum skutkowaa i odtd ju co rok

Sokolski wici ksiy w seminaryum chemskiem. W tych wi-
ceniach to uwagi godne, e nie odbierano od neopresbyterów

wyznania wiary i przysigi wiernoci ani sposobem katolickim

ani sposobem prawosawnym. Wyznania wiary katolickiej i przy-

sigi na wierno Stolicy Apostolskiej nie da Popiel od nowo

wywiconych, poniewa nie chcia, aby si uwaali za unickich

i katolickich ksiy, ale raczej za zwolnionych od obowizku

posuszestwa wzgldem Stolicy Apostolskiej. Wyznania za pra-

wosawnego nie mia jeszcze od nich odbiera, aeby im zby-

tnio nie utrdnia pracy na parafii, gdy w takim razie by-

by ich kady susznie poczytywa za popów, którzy formalny

akt apostazyi spenili. A do urzdowego zniesienia Unii wy-

wici biskup Sokolski w taki sposób w przecigu trzech lat od

objcia rzdów przez Popiela przeszo stu ksiy. Tern samem

przybyo Popielowi stu apostoów w dziele zniszczenia Unii,

których sobie sam wychowa z pomoc znanych nam profeso-

rów galicyjskich. Kady z nich idc na parafi otrzymywa od

Popiela ksiki liturgiczne prawosawne z poleceniem, aby tyl-

ko podug nich naboestwo odprawia.

3. Równoczenie ze sprowadzeniem ksiy galicyjskich i

alumnów z Gralicyi do seminaryum chemskiego, zaj si Po-

piel gruntownem oczyszczeniem kocioa katedralnego ze wszyst-

J
) Porównaj pismo czadowe paryskie „Correspondant", w poszycie listo-

padowym r. 1860; „Revue des missions catholiques" nr. 31, lip. 1874; i „Les-

coeur" 1. c. tom 11, str. 349.
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kiego, co jeszcze nosio na sobie charakter unicki i odróniao

nazewntrz czy w ustroju katedry, czy w naboestwie Uni od

prawosawiu. Wyrzuci z zakrystyi katedralnej wszystkie uni-

ckie ksigi liturgiczne i mszay, trebniki, mineje, tripodiony,

a w miejsce ich zaprowadzi ksigi liturgiczne prawosawne

w Moskwie, Kijowie lub Petersburgu drukowane, sprowadziwszy

poprzednio kosztem rzdu takie stosy ksiek, i w chwili danej

móg w nie wszystkie cerkwie caej dyecezyi zaopatrzy. Usun
otarz w. Jozafata, konfesyonay (przy spowiedzi spowiednik i peni-

tent wedle obrzdku wschodniego stoj), awki i dzwonki mszalne za

Kuziemskiego przywrócone. Co do samej mszy w. zniós z ubio-

rów kapaskich alby i zamiast nich sukni kolorow (epitra-

chil) przepisa; zniós humera (naplecznik), pasek do przepasa-

nia alby, zamieniajc go na pas szeroki; zamiast wina biaego

kaza uywa czerwonego, do kielicha kaza dolewa ciepej wo-

dy, a puryfikaterz zastpi gbk. Zamiast czarnego ornatu

przepisa do mszy aobnych ornat czerwony. W czasie, mszy

nakaza celebransowi obraca si do ludu na „Mir wsim", a nie

obraca si na dwa wozhosy. Msza pooony na jednej stro-

nie otarza mia na tern samem miejscu przez ca msz pozo-

sta. Ewangeli kaza piewa przed carskiemi wrotami i to

twarz do ludu zwrócon, nie z boku, jak dotd byo zwy-

czajem, przez wzgld na uszanowanie Najw. Sakramentu, prze-

chowywanego w cerkwiach unickich w wielkim otarzu. Bogo-

sawienie kielichem we mszy w. na „Spasy Boe ludy Twoje"

zastpi bogosawieniem rki. Spoywanie darów (komunia) po

mszy nie przy otarzu, lecz przy ertewniku nakaza odbywa. Za-

przesta kommemoracyi papiea, w wyznaniu wiary sów „i od

Syna", oraz uroczystoci Niepokalanego Poczcia, Boego Ciaa i

w. Jozafata, mimo e synod Zamojski wyranie je przepisuje.

Wszystkie otarze boczne pousuwa i tylko jeden gówny otarz

z ikonostasem i wrotami carskiemi zostawi: mszy cichych zabro-

ni, a przy jednym otarzu tylko jedn msz odprawia pozwoli.

Gdzie zatem wicej przy kociele byo ksiy, wszyscy razem

t msz odprawiali (soborno) z t rónic, e ci, którzy nie byli

naczczo, komunikowa nie mogli.

"W czasie mszy i przy komunii wiernych zabroni klka-

nia, a gdy kto z ludu klka, podnoszono go nie bardzo grze-

cznie. Klkanie miay zastpi pokony. Komunikanty dla cho-

rych, odtd tylko w Wielki Czwartek miay by konsekrowane,
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napawane krwi najwitsz, suszone i tarte a potem rozpusz-

czone w winie wiernym dawane. Jutrznie i nieszpory do nie-

poznania zostay zmienione. A przy lubach maeskich wpro-

wadzi metalowe korony, picie wina i caowanie si nowoe-
ców w kociele; przy chrztach spacer okoo stolika w rodku

cerkwi.

Procesye winny byy odtd w lew, nie w praw stron

kocioa wychodzi. Do krzyów kaza poprzyrabia ukone ra-

miona (pereczotki). A to wszystko li dlatego, e tak byo w cer-

kwi rosyjskiej, prawosawnej, aeby lud przywykszy w swo-

ich cerkwiach do prawosawnego obrzdku, tern mniej mia
wstrtu do samej dyzunii. Rosyanie nazywali to powrotem do

pierwotnego wschodniego obrzdku, ale dotd nie zdoali dowie,

e taki by pierwotnie na Wschodzie obrzdek; przeciwnie, ju
wyej mówic o synodzie Zamojskim i jego reformach, mieli-

my sposobno wykaza, e wiele zwyczajów obrzdku wscho-

dniego, zwaszcza przez prawosawie przyjtych, nie maj wca-

le odlegej staroytnoci za sob. U reformatorów chemskich

by zreszt wzgld na czysto i dawno obrzdku tylko pozo-

rem, okrywajcym inne, dobrze nam znane zamiary. Ale tym

pozorem oni wojowali, dopóki waciwego, zamierzonego celu

nie osignli.

Gdy ju naboestwo cae w kociele katedralnym we-

dle mody prawosawnej byo zaprowadzone, a nawet wik-

sza cz ksiy w Chemie za przykadem swego zwierz-

chnika na wzór popów przebraa si, chodzc w brodach, z du-

giemi na ramiona spadajcemi wosami, w sukniach szerokich

i do ziemi sigajcych, zacz ks. Popiel sprowadza dziekanów

do rezydencyi swojej, zatrzymywa ich po kilka dni w Chemie,

bra do katedry na naboestwa, kaza si przypatrywa spra-

wowania liturgii w katedrze, a gdy si nowej liturgii wyuczyli,

nakazywa im, opatrzywszy ich w prawosawne ksigi liturgicz-

ne, w tene sam sposób u siebie naboestwo odprawia i ksi-

y dekanalnych do tego zmusza. Wypytywa te pilnie dzieka-

nów o usposobienie poszczególnych ksiy dekanalnych, a o nie-

posusznych kaza sobie i wadzom cywilnym donosi. Poniony

w ten sposób urzd dziekaski do urzdu szpiegowskiego, sta

si wstrtnym ludziom zacniejszym, niekaryerowiczom i ci te

pod rónymi pozorami od niego si wymawiali. Ale nie zbywao

Popielowi na ksiach galicyjskich, wzdychajcych za karyer
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i ci najchtniej w zamiary Popiela wchodzili, widzc e gorliwa

suba dziekastwa, w myl instrukcyi ks. administratora, przy-

niesie gratylikacye, godnoci, ordery. Do tej klasy naleeli i

szczególniejsze zasugi okoo nagicia obrzdku do formy pra-

wosawnej pooyli: ks. Seweryn Ulanicki, dziekan tomaszowski;

ks. Cyryl Chruciewicz, dziekan bigorajski; ksidz Aleksander

Koncewicz, dziekan krasnostawski. Byli te i tacy midzy ówcze-

snymi dziekanami, co ulegajc naciskowi ustpili jedynie z obawy

o utrat posady i utrzymania dla rodzin swoich i ci nakaniali kon-

dekanaluych ksiy do naladowania swego przykadu, tumaczc
im, e nie chodzi o wiar, lecz tylko o obrzdek. Ci te rzeczy-

wicie, gdy Popiel i rzd swoje zamiary wyraniej objawili, e
jeszcze o co wicej, anieli o obrzdek chodzi, posuszestwo

Popielowi wypowiedzieli, a wypowiedziawszy, postradali posady

i poszli do wizienia. Byo takich omiu w ogólnej liczbie 12

dziekanów. Trzech wyej wyszczególnionych apostazowao, a je-

den; lkajc si ciernistego ywota mczestwa, zakoczy samo-

bójstwem.

Miejsce krajowych dziekanów zajli zaraz galicyjscy przy-

bysze. Ale i ci zdaniem Popiela nie do spiesznie dziaali. Postano-

wi przeto przyzwa do pomocy wadze cywilne i wojskowe.

Posa swe instrukcye gubernatorom: Grromece —siedleckiemu, i

Bokowskiemu—lubelskiemu, aeby je zakomunikowali wadzom
podrzdnym z obowizkiem dogldania, czy i o ile ksia po pa-

rafiach do instrukcyi przez dziekanów otrzymanych si stosuj.

Odtd kada czynno religijna parochów bya ledzona; o ka-

dym obrzdku podug rytuau unickiego, nie za podug instruk-

cyi odprawionym byo Popielowi doniesione. Za denuncyacy szo

zaraz wezwanie od Popiela do denuncyowanego, aeby si w Che-

mie stawi i z nieposuszestwa wytumaczy. Najmniejsza kara,

jaka denuncyowanego spotykaa, bya zapata 10 do 15 rb.; a po

wikszej czci nastpowao za doniesieniem odjcie pensyi, wy-

rzucenie z beneficyum albo degradacya na wikaryat.

W cigu tego drczenia ksiy zmiarkowa Popiel, e zjaz-

dy ich na odpusty, jako uatwiajce wzajemne midzy ducho-

wiestwem porozumiewanie si, nie ma byy przeszkod w prze-

prowadzeniu jego planów. Wic skoni gubernatorów, e zabro-

nili parochom wydala si do ssiedniej parafii bez paszportu

naczelników powiatowych, którym znowu gubernatorzy przyka-

zali, aby tylko w rzadkich wypadkach dawali takie paszporty.
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Utrudniajc ksiom wzajemne porozumiewanie si, uatwi so-

bie Popiel niezmiernie kampani przeciw nim. Napadajc bowiem

na pojedynczych, odgrodzonych od reszty, móg tern atwiej je-

dnych nastraszy, a drugich okama, e inni dawno to uczy-

nili, czemu oni si sprzeciwiaj.

5. Mimo te drakoskie rodki unickie duchowiestwo, zwasz-

cza na Podlasiu, dzielnie si trzymao i susznie za wzór su-

y moe aciskiemu, które chocia bezenne tak cikich

ofiar w podobnych wypadkach z siebie nie czyni, jak du-

chowiestwo onate, nieraz liczn obarczone rodzin i niezasob-

ne. Mniej wytrwaem okazao si duchowiestwo w gubernii lu-

belskiej, na pograniczu galicyjskiem. W dodatku, przy kocu
ksiki, podamy spis dokadny wszystkich ksiy chemskich, któ-

rzy w jakikolwiek sposób padli ofiar przeladowania Popiela

i rzdu rosyjskiego; wic tu wyliczaniem nazwisk nie bdziemy
nuyli czytelnika i nadmienimy tylko, e na sto kilkadziesit

krajowych ksiy tylko 18 sztandar swój za rzdów Popiela zdra-

dzio. Zaiste, chlubne to wiadectwo dla tego ciko dowiadczo-

nego duchowiestwa, które cho nie zawsze lka si potrzebo-

wao wizienia lub deportacyi wgb Rosyi, za opór przeciw od-

stpstwu i za niedopomaganie do apostazyi ludu, to jednak

w najagodniejszym razie miao przed sob emigracy do

Galicyi, gdzie nie mogo liczy ani na wielkie wspóczucie, ani

na otrzymanie posad duchownych, mimo e miao do tego pra-

wo, poniewa przybdy galicyjskiego ruskiego duchowiestwa

gównymi byli sprawcami ich nieszczcia i ich probostwa po-

zajmowali.

Rzd rosyjski chcia te widocznie uy tego rodka na

zastraszenie wiernego sztandarowi katolickiemu duchowie-

stwa chemskiego, kiedy w pocztkach obrzdowej propagandy

ksidza Popiela gubernator Gromeka, we wrzeniu 1872 roku

czterech proboszczy, wskazanych sobie przez ks. Popiela jako

najniebezpieczniejszych przeciwników tendencyi rzdowych: ks.

Teofila Bojarskiego z Dobratycz, ks. Grzegorza Terlikiewicza

z Dobrynia, ks. Aleksandra Starkiewicza z omaz i ks. Emilia-

na Sieniewicza ze Sworów, po daremnych kontrybucyach i trzech-

miesicznem wizieniu, dawszy im na rok jeden paszporta, od-

wie kaza 7, rodzinami pod stra andarmów do Galicyi. Po-

piel wymiarkowa pewno swoich dawnych przyjació lwowskich,

e witojurcy galicyjscy nie przyjm wygnaców do grona dye-
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cezalnego duchowiestwa i posad im nie dadz i e skutkiem

tego ci biedni, do ostatniej przywiedzeni ndzy i opuszczeni

przez swoich braci, sprzykrz sobie tuactwo, upokorz si, wró-

c do kraju, na wszystko si zgodz i innym dotd opornym

pouczajc bd przestrog, aby na Galicy nie liczyli i oporu

swego zaniechali. Inaczej nie monaby poj, czemu im tylko

na rok jeden dano paszporta.

W rzeczy samej, u w. Jara ks. Malinowski, oficya metro-

polity ruskiego, najzimniej ich przyj i nietylko posad im od-

mówi, zasaniajc si prawnymi kruczkami krajowymi , ale

nawet Mszy witej nie pozwoli odprawia, dopóki si obrzd-

ku miejscowego nie wyuczyli.

Zawiód si jednak mocno Popiel, jeeli wraz z rzdem bu-

dowa na wiadomem sobie naprzód zem przyjciu tuaczy w Gra-

licyi. Zacni wygnacy i t bole mnie znieli i w wierze si

nie zachwiali, widzc dla kogo i dla czego cierpi! Dla marne-

go grosza i dla kawaka chleba nie zaprzedali sumienia i dla

pozostaych w Chemskiem braci nie stali si pokus upadku!

Wielk pociech i podpor znajdowali ksia, odwanie sto-

jcy w obronie swego unickiego obrzdku i swej wiary, w lu-

dzie wiernym. Lud ten poczciwy, do wiary i obrzdku swego

gorco przywizany, jak tylko gdzie spostrzeg, e ksidz na

mod prawosawn naboestwo odprawia, opuszcza cerkiew

i szed choby mil kilka do takiej cerkwi, gdzie wiedzia, e si

liturgia po dawnemu odprawia — tam te zwyk by do spo-

wiedzi przystpowa, gotujc si jakoby na mier. W rzeczy

samej dla wielu bya ta spowied ostatni, bo denuncyowani

za opór przeciw rozporzdzeniom wadzy duchownej szli albo do

wizienia albo na wygnanie, albo jak póniej usyszymy, przy-

pacili speniony obowizek sumienia ofiar ycia.

Stanowczej jeszcze wystpowa lud zwaszcza podla-

ski wobec wieo nasanych sobie ksiy galicyjskich lub przez

biskupa Sokolskiego wywiconych. Ju na innem miejscu po-

wiedzielimy, e ci ksia przychodzili na parafie z prawosaw-

nemi ksikami liturgicznemi i tylko podug nich naboestwo

odprawiali. Lud przybywa zwykle z ciekawoci na pierwsze
ich naboestwo, a dostrzegszy odmiany, ly ich czsto zaraz

w cerkwi, nie pozwala im nieraz dokoczy go, albo po sko-

czonem naboestwie zajeda kilku wozami przed probostwo,

poznosi na nie rzeczy nasanego proboszcza, jego samego z fa-
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mili na wóz wsadza, wywozi na granic parafii, albo dokd
sam ksidz chcia i radzi ma wicej nie wraca. Najgoniejsze

tego rodzaju wypadki byy: w Poubiczach, w Drelowie, w Ró-

ance, w Szpikoosach, Hrudzie, Prochenkach, Krzyczewie, Pi-

szczacu, Gsi, Kodniu i Witulinie.

Oczywicie kade takie wystpienie ludu pocigao za so-

b naprzód indagacye, protokóy wadzy duchownej, a wicej

jeszcze naczelnika powiatu, policyi i andarmeryi. Za indaga-

cyami szy kontrybucye, najmniej 400 rb. na gromad, a rosy one

w miar trwajcego oporu. Dla cigania kontrybucyi przysyano

wojsko, które nadto gromada wasnym kosztem ywi musiaa,

tak e niektóre gromady wiejskie, niedawno zamone, dochodzi-

y w przecigu kilku tygodni do zupenej ndzy, prócz pustej

chaty i goych pól nic nie majc. odactwo, nie lkajc si a-
dnej kary od swych przeoonych, krado biedny lud bez litoci

i ostatnie bydeko wyprowadzao mu z obory, nie mówic ju
o tern, e bezczecio w barbarzyski sposób ony i córki jego.

Lud jednak, odliczywszy stosunkowo mae wyjtki, zama si

tern na Podlasiu nie pozwala. atwiej sza propaganda w Lu-

belskiem.

6. Miejscowi naczelnicy powiatów i w ogóle miejscowe po

wiatowe wadze cywilne zwtpiy ju, wobec postawy ludu i

wikszej czci duchowiestwa, o moliwoci przeprowadzenia

postanowie popielowych i rzdowych i którzy z sumieniem si

rachowali, a katowskiemi narzdziami by nie chcieli, szukali po-

zorów i sposobów, aeby si od suby w tych stronach uwol-

ni, gdzie tak nieludzkie woono na nich obowizki. Ale inne-

go zdania by ksidz Popiel, innego gubernatorowie siedlecki i

lubelski i innego hr. Tostoj. Im si zdawao, e byoby oznak
saboci, gdyby rzd ustpi i e rzd musi bd co bd wol
swoj przeprowadzi. Popiel mianowicie, który oddawna rzd
zapewnia, e byle cokolwiek uy energii, rzecz caa bez zbyt

wielkich powiedzie si trudnoci, nalega na kontynuacy roz-

pocztego dziea i z nowym projektem wybra si na wiosn

r>. 1873 do Petersburga, do hr. Tostoja, aby zatwierdzenie jego

otrzyma. Okamujc go, wystawia, jakoby wiksza cz dye-

cezyi chtnie bya przyja zmiany obrzdowe i e dla przeprowa-

dzenia ich w drugiej poowie naley szybko, stanowczo, a je-

dnostajnie wszdzie wystpi, do czego jednak potrzebne jest

energiczne poparcie wadz cywilnych i wojskowych.
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Tostoj powoa do Petersburga gubernatorów: siedleckie-

go i lubelskiego, namiestnika Królestwa, szefa andarmeryi Szu-

waowa, ks. Gorczakowa i w. ks. Konstantego dla narady. Z wy-

jtkiem ks. Gorczakowa, Szuwaowa i gubernatora lubelskiego

caa rada owiadczya si za natychmiastowem wprowadzeniem

zmian obrzdowych we wszystkich parafiach i za uyciem od-

powiednich rodków. Cesarz przychyli si do zdania wikszoci

pod wpywem ony swojej, oraz niesychanie fanatycznej pan-

ny Budow, w której rodzie zdaje si by dziedziczn nienawi

do Unii od czasów Budowa, przeladowcy Unitów litewskich.

Na protokóle rady pod prezydency hr. Tostoja odbytej, napi-

sa cesarz „wykona" l
). To jedno sowo: „wykona", dao mi-

nistrowi Tostojowi, a nastpnie i ksidzu Popioowi nieograni-

czon wadz w uyciu rodków do przeprowadzenia ich

planów, a zarazem do obejcia si z duchowiestwem i lu-

dem unickim w sposób dowolny. Gubernatorowi lubelskiemu i

siedleckiemu polecono równoczenie, aeby ksiy, nie chccych

si podda rozporzdzeniom Popiela, wzywali do siebie i upo-

minali do posuszestwa, upartych za aby w porozumieniu z ks.

Popielem wyrzucali z beneficyów i wydalali za granic. Posu-

sznych rozporzdzeniom Popielowym, a dla swego wiernopod-

dastwa przez lud zniewaanych, mieli wynagradza z kontry-

bucyj z ludu ciganych.

Oprócz tego zredagowa Popiel okólnik zatwierdzony przez

Tostoja do caego duchowiestwa w sprawie obrzdów, rozwo-

dzcy si nad tern szeroko, e obrzdek ruski w Unii przez

wpyw Polaków i obrzdku aciskiego zosta skaony, e to

skaenie jest przeciwne wielokrotnym orzeczeniom papiey, po-

czwszy od papiea Klemensa VIII, za którego si Unia brze-

ska dokonaa, a do papiea Benedykta XIV, a nawet Grzego-

rza XVI, którzy wszyscy w bullach swoich uroczycie zarczali,

e Stolica Apostolska szanuje obrzdki wschodnie i pragnie ich

zachowania, e wic wszystkie odmiany obrzdku ruskiego do-

konane w Unii, jako bez wiedzy i pozwolenia Stolicy Apostol-

skiej spenione, s nieprawne i niewane.

W dalszym cigu swego okólnika powiada: „Wród takich

') Dnia 10 ^22) czerwca t. j. wpi dni po ukoczonej naradzie, por. Les-

coeur 1. <•. tom II, str. 343. Lecz O. Lescoeur myli si co do roku; podaje r.

1872, a rzecz miaa miejsce w r. 1873.
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okolicznoci chemski dyecezalny konsystorz, postawiony na stra-

y nietykalnoci wszystkiego przekazanego nam od przodków

naszych, cigle wydawa rozporzdzenia, odnoszce si do oczysz-

czenia naszego obrzdu i naboestwa od niewaciwych im. a-
cisko-polskich dodatków i samowolnych skae.

Lecz nie zwaajc na to kapani chemskiej dyecezyi, nie

idcy za dobrem, lecz za zem i dotychczas jeszcze nie odprawia-

j naboestwa wedug porzdku, przekazanego nam przez Ojców
w., ale pozwalaj sobie robi rónego rodzaju zmiany, dodatki,

opuszczenia i zachowywa przy naboestwie obrzdy, waciwe
acisko - polskiemu, a nie grecko-unickiemu Kocioowi. Wiele

wity chemskiej dyecezyi jeszcze i teraz nosi t sam dawn,
nieksztatn posta, nie maj ikonostasów, a otarz ich tak zbu-

dowany, e nie mona na nim odprawia z obchodem ani li-

turgii, ani innych naboestw, jak tego wymaga nasz wschodni

obrzdek... Takie i tym podobne niestosownoci w naszym Ko-

ciele sprzeciwiaj si ustawom i postanowieniom soborów i pa-

piey rzymskich, bywaj czsto przedmiotem niepotrzebnych

sporów midzy duchowiestwem dyecezalnym i w ostatnich cza-

sach wzbudziy nawet nieporzdki w niektórych parafiach".

Okólnik by datowany z d. 2 padziernika 1873 r, a do

dziekanów rozesany pod dniem 19 padziernika wraz z annek-

sem, zawierajcym instrukcy, jakie zmiany do naboestwa
wprowadzone by maj. Dziekani mieli go rozesa do wiado-

moci wszystkim parochom, a ci na dowód odebrania go wa-
snorcznie cyrkularz podpisa. Podobnie otrzymali okólnik ra-

zem ze wspomnian instrukcy gubernatorowie i naczelnicy po-

wiatów do dalszej onyche komunikacyi niszym urzdnikom,

majcym szpiegowa ksiy unickich po parafiach, o ile do okól-

nika i do instrukcyi si stosuj.

Przytoczylimy powyej ustp z okólnika Popiela, bo on

potwierdza to, comy dawniej powiedzieli o zachowaniu si ogó-

u duchowiestwa i ludu wzgldem nakazów rytualnych ksidza

Popiela.

W kocu okólnika swego zaleca ks. Popiel duchowiestwu,

aby cigle i nieustannie owiecao powierzon sobie trzod, e
obrzdy samowolnie przyjte z acinizmu sprzeciwiaj si usta-

wom cerkwi wschodniej i deklaracyom papieskim i dlatego usu-

nite by winny i aby naboestwo najpóniej od dnia 1 (13)

stycznia 1874 r. we wszystkich cerkwiach podug instrukcyi do
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okólnika doczonej odprawia si zaczo: Obowizkiem dzieka-

nów byo przestrzega spenienia tego ukazu w dekanatach i

o kadem wykroczeniu donosi 1

).

Instrukcya dodana do okólnika nie zawiera nic nowego,

lecz powtarza to, co ks. Popiel ju w katedrze chemskiej za-

prowadzi, a co powyej omówilimy. Dlatego by unikn roz-

wlekoci, powtarza jej tu nie bdziemy. Przypominamy nadto

czytelnikowi, e ks. Popiel, przed wydaniem osawionego okól-

nika padziernikowego, ju przez cae pierwsze dwa lata rzdów
swoich nie przestawa na drodze ustnej i przez przykad dawa-

ny w katedrze, wywiera nacisku na duchowiestwo, aby nalecia-

oci polskie i aciskie z naboestwa i w ogóle i z liturgii

usuno. Okólnik padziernikowy r. 1873 by tylko pierwszym

publicznym i pimiennym aktem, który rzecz dotd wicej po-

ktnie próbowan na otwart urzdow drog wprowadzi.

7. (Idy okólnik w rku wszystkich ksiy po parafiach ju
si znajdowa i ci ksia, którzy postanowili Kocioowi wierny-

mi pozosta i na krok nie ustpi, uprzedzili parafian, co ich

w niedugim czasie czeka, niepokój wielki objawi si wród ludu,

zwaszcza podlaskiego. Gubernatorowie dostrzegszy te zaniepo-

kojenia ludnoci, nakazali naczelnikom powiatów, celem zapobie-

enia zbrojnym rozruchom, objeda cichaczem przed nadejciem

terminu okólnikiem naznaczonego wszystkich ksiy i odbiera

od nich deklaracy, czy od 1 (13) stycznia 1874 r. maj zamiar

zastosowa si do okólnika popielowego, czy nie, a ewentualnie

odwodzi ich od daremnego oporu. Gdyby który ksidz danej
deklaracyi odmówi, mieli mu nakaza uda si do Chema, by

tam przed konsystorzem odmow swoj ponowi i oznajmi mu,

e w takim razie straci posad i moe wynie si, dokd ze-

chce. Niechccym uda si do Chema groono, e ich tam prze-

moc andarmami zaprowadz.

Midzy inkwirowanymi w ten sposób ksimi trzeba trzy

kategorye rozróni: takich, którzy stanowczo odpowiedzieli, e

') Mylnie daj temu okólnikowi Popiela dat 20 padziernika- -nawet En-
cyklika papieska bd ten popenia. Po raz pierwszy ogosi i rozebra go ks.

J. Bojarski, jeden z wygnaców chemskich pod tyt. „Recenzia rozporzdzenia

ks. Popiela, pseudo-administratora dyecezyi chemskiej", Lwów 1874.—Por. tak-

e „Ostatnie chwile Unii pod berem mosk. M
, str. 116— 123.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 14
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do okólnika si nie zastosuj; takich, którzy przez wzgld na

rodzin powiedzieli sobie, e wykonaj dane zmiany rytualne,

ale nigdy nie zgodz si na zmian wiary i gdyby tego od nich

wymagano, pójd razem z drugimi dzieli los wygnaców
i takich , którzy gotowi byli wszystko zrobi , czego rzd
od nich zada. Do pierwszej klasy na samem Podlasiu naleeli

prawie wszyscy dawniejsi krajowi ksia, do drugiej naleeli

przewanie dawniejsi krajowcy w Lubelskiem, którzy raz na po-

chy drog wszedszy, w znacznej czci nie mieli odwagi zej
z niej, gdy póniej odstpstwa od wiary zadano od nich; do

ostatniej za klasy trzeba zaliczy wszystkich (z wyjtkiem je-

dnego) ksiy galicyjskich i wychowaców chemskiego semina-

ryum lat ostatnich, wywiconych przez biskupa Sokolskiego,

z jedynym wyjtkiem ks. Lipiskiego, który wola do Galicyi

emigrowa, anieli sumienie swoje zaprzeda.

Przybyym na rozkaz naczelników powiatowych do konsy-

storza chemskiego, stawiano na pimie w jzyku rosyjskim czte-

ry pytania: a) ozy otrzymali okólnik? b) jakich uyli rodków
dla wykonania gc? c) czy zaczn od nowego roku odprawia
naboestwo w myl okólnika? d) czy maj co do dodania lub

ujcia od powyszego? Po odmówieniu zastosowania si do okól-

nika i instrukcyi Popioowej, pozbawiano ich natychmiast posa-

dy i wolnoci i oddawano w rce gubernatorów, lkajc si nie-

zawodnie, aby wróciwszy do parafii ludu przeciw pseudo- admi-

nistratorowi i rzdowi nie burzyli. Gubernatorzy albo ich pod

ostrym dozorem policyi w pewnych miejscach internowali, albo

w zwykem zamykali wizieniu, bd w cytadeli warszawskiej,

bd w Radecznicy pod Lublinem w gmachu poklasztornym na

wizienie zamienionym i oddanym pod stra galicyjskiego ksi-

dza Hajdy, bd gdzieindziej.

W Siedlcach osadzono w cigu jednego tygodnia dwuna-

stu proboszczów, w Lublinie piciu, w Piaskach pod Lublinem

jednego, w Warszawie dwóch, w Iy dwóch, w Zamociu je-

dnego i jednego w Sandomierzu *). Niektórzy z uwizionych.

*) Uwizieni lub internowani z powodu nieprzyjcia okólnika ks. Popiela

jeszcze przed dat 1 (13) stycznia r. 1874 byli nastpujcy ksia: w Siedlcach

Porfiry Dyakowski z Holowna, Leon Horoszewicz z Dolhobrod, Andrzej Horo-

szeuicz z Midzyrzecza (stare miasto), Faustyn Hannytkiewicz z Midzyrzecza

(n. miasto), Pawe Szymaski z Ucimowa, Grzegorz Karpowicz z Janowa pódl.,
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póniej w gb Rosyi wywiezieni zostali i tam równie pod ci-

sy dozór policyi oddani l
). Inni przestrzeeni na czas nie sta-

wili si do Chema przed Popiela i uszli za granic, jeszcze przed

terminem, oznaczonym przez okólnik Popielowy 2
).

Godnym pasterzy swoich okaza si lud unicki, osobliwie

na Podlasiu. Lud postanowi tam mianowicie, gdzie mu prze-

wodniczyli prawdziwi duszpasterze, i za ich przykadem, cho-

ciaby mu przyszo ycie z wiar powici; rozumia bowiem

dobrze, e przyjwszy zmian obrzdów, bdzie musia take
wiar swoj zmieni i do prawosawia si zapisa. Aeby post-

powa jednomylnie i wedle planu pewnego, lud ten zacny,

z którym nieatwo porówna inny w caej Europie, jake sobie

Micha Szul&kiewicz z Przegalin, Antoni Zatkalik z Horodyszcza, Ludwik Ka
liski z Chopkowa, Józef Kurinanowicz z Rudna; w Zamociu internowani: ks.

kanonik Harasowski prób. z Teratynia; w Sandomierzu ks. Emilian Pociej, syn

Jana ks. Pocieja a do r. 1866 prof. w seminaryuru, a w kocu prób. w Lesz-

czanach, póniej w Galicji; w Iy ks. Longin Ulanicki z Buna i ks. Witold

Manicki z Busowna. W Lublinie internow. ks. Ludwik Zatkalik z Holi, Micha
Lipiski ze Serebryszcz, Micha Horoszewicz ze Zberea, Micha Szelemetko

z Kossynia, Klemens Ponasiski z Dohobyczowa; w Piaskach Micha Krypia-

kiewicz z Horyszowa; w Warszawie ks. Jan Szelemetko b. prof. semin. chelm.,

i ks. Leon Górski z Mutwicy.

Do tych doda trzeba jeszcze uwizionych przed wydaniem okólnika za

opór w zaprowadzaniu obrzdów dyzunickich . w pobernardyskim w klasztorze

w Radecznicy, pod dozorem przybdy galicyjskiego ks. Hajdy: ks. Antoniego

Zachorowicza, przeora Bazylianów w Chemie, Emiliana Starkiewicza z Horbowa,

Leona Szokalskiego z Kijowa, Michaa Grabowicza, Seweryna Wasilewskiego,

Pelagiusza Rzewuskiego, Bazylianina z Warszawy, ks. Aleksandra Szulakiewicza

z Orchówka.

*) Wglb Rosyi w tym czasie pieszo, etapem, jak zbrodniarzy zapdzono:

ks. Ignacego Bukowieckiego z Grodziska do Penzy pod Uralem. Jakuba Zatka-

lika ze Swirzów do Powieca (gub. Ooniecka), Seweryna Wojnowskiego z Roz-

toki i Tadeusza Witaszyskiego ze mudzi (wie w Hrubieszowskiem) do Ko-

stromy. Antoniego Zatkalika do Tuly (obona choroba wstrzymaa go w wizie-

niu w Pocku).
2
) Do Galicyi uszli ksia: Jan Charampowicz z Lubienia, Walery Char-

lampowicz z Cycowa, Aleksander Zatkalik z Róanki, Teodor Telakowski z Ro-

gowa, Adolf Wasilewski z Krzyczewa, Jan Bojarski z Zabtocia, Julian Malczy-

ski z Wiszniowa, Edward Malczyski z Sahrynia, Romuald Musiewicz ze wi-
dnik, Kostanty Gruszkiewicz z Mircza. Emilian Zaremba z Chyowiec, Mikoaj

Nazarewicz z Tomaszowa, skazany na wygnanie do gubernii Twerskiej, nie

mówic o tych, którzy póniej schronienia w Galicyi szukali, a których razem

jest okoo 70.
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radzi? Pasterze jego wygnani, albo w wizieniu, albo na tua-

ctwie widn od ndzy i zmartwienia; wzajemne nawet poro-

zumiewanie si midzy sob niesychanie utrudnione, przez roz-

kwaterowanie po wioskach unickich wojska, andarmów, policyi,

a jednak wymiany myli i porozumienia si byo potrzeba. Jak-

e do tego porozumienia wspólnego dochodzi? Oto pod oson
ciemnych nocy na umówione haso: „bdzie wesele" zgromadza si

ów lud po gstych lasach, ile razy miarkuje, e wikszy nacisk rnu

grozi! Tam powaniejsi wiekiem i wiatlejsi daj rady i wskazówki,

jak sobie wobec grocego nacisku poczyna; dodaj sobie i in-

nym odwagi. Kade takie zebranie zaczynao si od modlitwy.

A jak ta modlitwa by musiaa! Chyba tak tylko pierwsi chrze-

cijanie w katakumbach rzymskich si modlili? Uroczysta przed

Bogiem i niebem przysiga, e nikt wiary swej nie odstpi, zwy-

ka bya t modlitw koczy.
Na tych naradach nocnych postanawiano zwyczajnie: ksi-

dzu intruzowi, t. j. przez Popiela przysanemu albo w ogóle od-

prawiajcemu naboestwo wedle prawosawnego obrzdku, od-

biera klucze od cerkwi i do cerkwi go nie wpuszcza; gdy to

si nie da, naboestwa jego unika, w domu albo w innych

cerkwiach jeszcze prawowiernych lub w kocioach aciskich

modli si, od ksiy intruzów ani Sakramentów w. ani adnej

posugi duchownej nie przyjmowa.

W napreniu wielkiem byli wszyscy, gdy nadchodzi osta-

teczny termin ogólnego zaprowadzenia naboestwa na wzór

prawosawny, t, j. za zblieniem si 1 stycznia starego stylu r.

1874. We wszystkich kocioach znajdowaa si tego dnia tajna

policya obserwujca ksiy, jak naboestwo odprawiaj. Wedle

rozrónienia, jakiemy wyej midzy ksimi chemskimi uczy-

nili, jedni dotd nie wywiezieni, miao odprawiali naboestwo
podug dawnego zwyczaju, inni, bojaliwsi, albo udali chorych i

naboestwo dnia tego opucili, albo mae uczynili zmiany w li-

turgii, inni wreszcie, i to Galicyanie, albo wywiceni w ostatnich

latach przez Sokolskiego i maa liczba dawniejszych ksiy, in-

strukcy Popielowa posusznie spenili. Z naboestwa tych ostat-

nich lud wedle wspólnej umowy tumnie wychodzi, nie jednego

z nich w cerkwi poturbowa, albo go z niej wyprowadzi, nie

pozwalajc liturgii dokoczy, klucze mu odbiera i radzi z pa-

rafii si wynosi. Na denuncyacy ksidza takiego zjedao nie-

bawem do parafii wojsko, aby buntowników ukara. Lud dowie-
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dziawszy si o niebezpieczestwie, na znane haso: „bdzie we-

sele" imponujcymi tumami zbiega si nawet ze wsi ssiednich

i otoczywszy cerkiew, czeka na cmentarzu na nadchodzce woj-

sko. Zwykle naczelnik powiatu albo inny jaki wyszy urzdnik

lub wojskowy zaczyna od przemowy do ludu, usiujc go prze-

kona, e winien ustpi, e taka jest wola wadzy duchownej

i samego cesarza, e opór na najsmutniejsze narazi go nastp-

stwa. Lud odpowiada na to, e cesarz pewno nie wie, czego od

nich w jego imieniu daj, bo pamita dobrze, jak w r. 1865

sowo monarsze da tym, którzy byli w Petersburgu dzikowa
mu za uwaszczenie, e nie pozwoli, aby kto narusza ich wiar i

obrzdy, a co do wadzy duchownej, to tej nie ma po ustpie-

niu biskupa Kuziemskiego i Popiel nie ma prawa wydawa roz-

porzdzenia w rzeczach duchownych.

Pytano jeszcze potem lud, czy bdzie chodzi do cerkwi

na naboestwo i czy bdzie przyjmowa posugi duchowne od

ksiy posusznych rzdowi i Popielowi, a gdy i na te pytania

nastpowaa odmowna odpowied, wystpowao wojsko do spe-

nienia swej funkcyi. Wezwawszy lud do rozejcia si do domów
swoich, gdy tene zwykle dobrowolnie si nie rozchodzi, aby pa-

rocha odstpcy do cerkwi nie dopuci, rozpdzao go nahajka-

mi i szturchacami. a w kilku miejscach nie wzdragao si na-

wet uy broni palnej przeciw bezbronnym, wiary swej bro-

nicym, którzy zreszt wszystkie obowizki poddanych wzgl-

dem monarchy najsumienniej wypeniali. Popyna wic w kil-

ku parafiach krew, aby bogato martyrologium unickie w nowe

wzbogaci ofiary. Najgoniejszemi stay si dwa wypadki roz-

lewu krwi z powodu opozycyi ludu podlaskiego przeciw nowym
odmianom obrzdku: w Drelowie, wsi powiatu radzyskiego i

w Pratulinie, wsi powiatu konstantynowskiego.

W Drelowie by proboszczem ks. Teofil Welinowicz. syn i

nastpca ks. Jana Welinowicza najzacniejszego kapana, inter-

nowanego za rzdów ks. Wójcickiego na rozkaz tego intruza,

a zmarego na apopleksy w czasie internowania w Chemie.

Syn nie poszed w lady ojca, owszem ulegszy naogowi pija-

stwa, sta si na wszystko obojtnym i przepisom Popiela bez

oporu si podda. Ale gdy w nowy rok odprawia naboestwo
stosownie do rytuau Popiela, lud w37prowadzi go z cerkwi

i klucze mu od niej odebra. Na skarg przez apostat zanie-

sion do naczelnika powiatu, zjecha sam naczelnik, major Ko-
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tow, niezy czowiek, ale lepo wykonujcy rozkazy swej wa-
dzy, z oddziaem wojska pod komend niemca kurlandczyka

Beka. I Kotów i Bek nie aowali sów, aeby lud skoni do

spokojnego rozejcia si, do wydania kluczy od cerkwi i do

uczszczania na naboestwo parocha miejscowego, ale jeden i

drugi daremnie si silili. Tedy Bek kaza wojsku uderzy bro-

ni sieczn. Lud widzc si naprawd napadnitym, wzi si do

obrony i wielu onierzom bro z rki wyrwa, ale kilkunastu

wród niego odnioso mniej lub wicej cikie rany. Zakopota-

ny dowódca da wojsku znak do odwrotu, ale równoczenie te-

legrafowa do Petersburga, co dalej czyni. W kilku godzinach

odebra odpowied, której si nie spodziewa: pierebit' wsiech
(wymordowa wszystkich). Chcia jeszcze raz uy tylko postra-

chu i udawa, e kae strzela, podczas kiedy kaza nabi bro
lepymi nabojami. Nastpia teraz uroczysta chwila. Lud wi-

dzc, e po tym pierwszym wystrzale nikt nie pad, wysa do

Beka z poród siebie najbardziej powaanego w caej gminie

gospodarza, który mu owiadczy: „Strzelaj naprawd, jeli masz

wadz, jestemy wszyscy gotowi zgin; sodko jest umiera za

wiar". Jako wisny kule na lud klczcy i piewajcy pie-

ni pobone i piciu wieniaków pado trupem na miejscu: Se-

men Pauk, Teodor Bocian, Andrzej Charytoniuk, Jan Roma-

niuk, Pawe Kozak, prócz kilkudziesiciu ciej i lej rannych.

Ale na tem nie do; za uchodzcymi do domów puszczono

wojsko, które dogadzajc swej dzikoci, katowao jednych, in-

nych aresztowao. Aresztowanych liczono 60 osób obojga pci i

rónego wieku. Wszystkich zwizano i odprowadzono do rónych

wizie: do Radzynia, Siedlec i do Biaej. Dziao si to d. 5 (17)

stycznia 1874 r.

W dziewi dni póniej odbya si jeszcze straszliwa rze

i powtórzya si wicej jeszcze wzruszajca scena w Pratulinie.

Miejscowy proboszcz pratuliaski by ju wraz z innymi od kil-

ku tygodni w Siedlcach uwiziony. Lud przeczuwa, co go cze-

ka, gdy mu pasterza jego brano i rzuca si przed odjedaj-
cym na kolana, aby mu bogosawi na czekajce go próby. Po-

kazao si zbyt prdko, jak suszne byy przeczucia ludu, jak

potrzebne byo mu bogosawiestwo pasterskie. Z chwil wy-

wiezienia proboszcza pratuliskiego, ks. Józefa Kurmanowicza,

oddano zarzd parani pratuliskiej proboszczowi w Krzyczewie,

ks. Leontemu Urbanowi, jednemu z wywiconych przez bisku-
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pa Sokolskiego. Parafianie pratuliscy wiedzc dobrze o tem, e
ks. Urban odprawi w Krzyczewie w nowy rok naboestwo po-

dug reformy Popiel i e parafianie jego o mao co w rzek Bug
za to go nie wrzucili, schowali, by zapobiedz powtórzeniu takie-

go u siebie naboestwa, klucze od cerkwi i postanowili ich ks.

Urbanowi nic wyda. Ks. Urban doniós o tem gubernatoro-

wi (Jroinece, a ten nakaza naczelnikowi powiatu, Kutaninowi,

zjecha Da miejsce i lud uspokoi. Kutanin, mody jeszcze i zr-

czny, by przekonany, e dopnie celu. Przekada jak umia lu-

dowi nieuniknion konieczno poddania si woli rzdu. Lud by
niezomny. Przypomnia sobie potem Kutanin, e we wsi Derle,

nalecej do parafii, by wieniak nazwiskiem Pikua, przez

wszystkich powaany i suchany. Postanowi wic uy jego po-

rednictwa, a mniemajc, e Pikua inaczej do ludu odezwa
si nie moe, tylko tak jak on mu rozkae, upomnia jeszcze przed

przemow Pikuy lud, aby to czyni, co mu Pikua powie. Lud
z pocztku zdumia si, gdy spostrzeg Piku stojcego obok

naczelnika. Ale wnet rozradowa si, gdy Pikua w te odezwa
si sowa: „Chciae panie naczelniku, abym nauczy lud, jak ma
postpowa; dobrze wic, speni twoj wol. lecz to, co ja im

powiem, oni oddawna wiedz. Dla nas wszystkich jest jedna

tylko droga, trzyma si silnie naszej w. wiary, cokolwiek si

z nami sta moe". Po tych sowach uklk, co za jego przy-

kadem wszyscy uczynili, doby krzyyka, który zwyk by na

sobie nosi i wymawia gono sowa powtarzane przez lud:

„Przysigam na moje siwe wosy, na zbawienie duszy, tak jak

pragn oglda Boga przy skonaniu, e na krok nie odstpi
od naszej wiary i e aden z moich ssiadów tego uczyni nie

powinien. wici mczennicy tyle mk ponieli za wiar, nasi

bracia za ni krew przelali i my take naladowa ich bdzie-

my". Zaprawd jest to jedna ze scen bolesnego dramatu, ode-

granego w Chemskiem, któr miao postawi mona obok

wspaniaych przykadów mczeskich z pierwszych wieków

chrzecijastwa! Pikua ledwo przysig skoczy, zosta zwi-
zany i odstawiony do wizienia; ale Kutanin nic nie wskóraw-

szy, zawstydzony do domu wróci.

Wskutek raportu Kutanina wykomenderowa gubernator

nowy oddzia wojska pod dowództwem drugiego niemca, jakie-

go Steina. Stein grozi, e jeeli lud nie rozejdzie si, strzela

kae do niego. Jeden z gromady wysun si naprzód na t
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grob i rzek mu z powag: „Wiemy, e wedle postanowienia

cesarskiego nikogo bi nie wolno, dlatego jeli nas napada i

bi bdziecie, bdziemy si bronili, czem kto moe, a jeeliby

cesarz upowani was do zabijania nas, lud gotów jest zgin
za Boga i wiar i nie cofnie si przed mierci". Komendant
oburzony t przemow, a jeszcze wicej miaoci przemawiaj-

cego, gdy go tene wezwa, aeby sam pierwszy wiar swoj
lutersk zmieni, kiedy innych do takieje odmiany namawia,

rozkaza wojsku atak przypuci do ludu. Lud si broni kijami

nieledwie nie zada wojsku poraki. Zmiarkowawszy to Stein,

zakomenderowa ogie plutonowy. Natenczas wszystek lud za-

przesta obrony i przyklknwszy zacz piewa: „wity Boe"
i „Kto si w opiek". Strzay trway kilkanacie minut i przez

ten czas piew nie ustawa, mimo e liczne paday ofiary w za-

bitych i rannych. Z ust rannych nie wyszed podobno aden
jk wrogom zorzeczcy. Trupem pado na miejscu dziewiciu,

a czterech tej samej doby z ran cikich umaro. Oto ich imio-

na: Daniel Karmaszuk, ukasz Bojko z gu, Bartomiej Osy-

piuk z Bohuka, Konstanty ukaszuk, Nicenty Hryciuk, Filip

Kuryluk, Onufry Wasyluk Konstanty Bojko z Zaczopek, Igna-

cy Franczuk, Maksym Hawryluk, Jan Andrzejuk z Derla, Mi-

cha Wawryszuk z Olszyny, Wojciech Leoniuk z Krzyczewa.

Ciaa zamordowanych zostawiono przez cay dzie na

cmentarzu koo cerkwi, aeby spdzonemu z okolicznych wsi lu-

dowi pokaza, co kadego czeka, kto rzdowi i wadzy Popiela

si nie podda. Ale skutek tego widowiska nie odpowiedzia ocze-

kiwaniom rzdu. Lud nietylko nie ulk si mierci widokiem

tylu pomordowanych braci swoich, ale owszem zentuzyazmowa

si dla sprawy w., i kady byby chcia na wzór polegych pal-

m mczesk osign, a ci, których rodziny wyday z poród

siebie mczenników, dumnymi byli z zaszczytu, jaki ich spotka.

Opowiadaj, e kiedy matka Onufrego Wasyluka chciaa paka
na wiadomo o mierci syna, ona zamordowanego wstrzymu-

jc j do paczu, uspokajaa j temi sowy: „Nie paczcie, mat-

ko, straty syna, tak jak ja nie pacz straty ma; wszak on

ani za zbrodni, nie za wystpek zabity; owszem cieszmy si,

e poleg za wiar! O, gdybym ja bya godn umrze z nim

wczoraj!"

Prócz zamordowanych bya do znaczna liczba rannych,

do wizie za dostao si okoo 80 osób.
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Z tych dwóch wypadków móg rzd, a szczególnoci ks.

Popiel i hr. Tostoj nabra przekonania, e si nic znajdowali na

waciwej drodze do osignicia zamierzonego celu, e majc do

czynienia z ldem, który nic zna bojani mierci, gdy chodzio

o wiar, trzeba bdzie chyba wszystkich wymordowa, aby cel

2jn. W dodatku spotkao jeszcze rzd upokarzajce zawsty-

dzeni*-, gdy relacye posów obcych mocarstw i dzienniki zagra-

niczne wiadomo o powyszych gwatach na cay wiat roznio-

sy. Rzd wypiera si wprawdzie przez dzienniki sobie zaprze-

dane, jak Brukselski „Nord" i Lwowskie „Sowo", popenionej

zbrodni; zrozumia jednak,e zatai ona si nie da i e go okryje

plam barbarzystwa w oczach Europy. Czci wic ze wzgl-

du na opini Europy, czci z obawy, aby przy dalszem zmu-

szaniu do uczestniczenia w odmienionem na sposób prawosaw-

ny naboestwie opór ludu nie przybra groniejszych rozmia-

róWj postanowi rzd po wypadkach drelowskich i pratuliskich

zaprzesta krwawych gwatów i chwyci si innych rodków.

8. Chwilowe cofnicie si dao si tern zrczniej uoy, e
wanie wtenczas przypada zmiana w osobie namiestnika. Hr. Berg

umar, a miejsce jego w pocztkach r. 1874 zaj jako gen.-guber-

nator hr. Kotzebue. Dla uspokojenia ludnoci ogoszono w „Go-
cu Urzdowym" (Prawitelstwiennyj Wiest.) artyku zwiastujcy, e
rzd bynajmniej niema zamiaru zaprowadzi prawosawia w dye-

cezyi chemskiej, ale pragnie tylko oczyszczenia obrzdku w myl
ustaw papiey Klemensa VIII. Benedykta XIV i Grzegorza XVI.

Nastpnie poleci Kotzebue jednemu z internowanych wt War-

szawie ksiy unickich, Janowi Szelemetce, b. profesorowi w se-

minaryum chemskiem, aby mu przygotowa dokadny opis wy-

padków w dyecezyi chemskiej, tak iby si móg w caej spra-

wie naleycie zoryentowa i odzywa si w sposób upowaniaj-

cy do lepszej na przyszo nadziei. Wreszcie kaza sobie przez

gubernatorów przysa deputacy wieniaków, by popróbowa

z nimi swojej wymowy, wymiarkowa ich usposobienie i uspo-

koi ich. Gubernator Gromeka wysyajc deputacy, pozwoli je-

dnemu z uwizionych, Waremczukowi, do niej si przyczy-
gen.-gubernator majc deputatów przed sob, stara si przekona

ich, e niesusznie oburzaj si na zmiany w obrzdach, które

tylko maj na celu oczyszczenie ich obrzdku, a nie ich oder-

wanie od zwizku ze Stolic Aposto., i e zawsze w jednoci

z Rzymem bd mogli pozosta. Na przemow gen.-gubernatora
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kilku wocian gos zabierao, najtrafniej mia mówi Warem -

czuk. Wszystkich za mowa bya mniej wicej nastpujca: „Nie

wiemy wprawdzie, kiedy i przez kogo byy wprowadzone do

cerkwi unickiej obrzdy, które dzi rzd postanowi tak gwato-

wnie znie, ale od bardzo dawnych czasów istniej one i w na-

szem przekonaniu stanowi cao naszego obrzdku. Na ich

zniesienie nie przystaniemy, chobymy mieli ponie najwik-

sze ofiary i wolimy cakiem wyrzec si cerkwi i przej do Ko-

cioa aciskiego, bo w tych zmianach uwaamy j za sprofa-

nowan. Prosimy o wydalenie Popiela, o powrót biskupa Ku-

ziemskiego, on jeden moe by naszym biskupem, bo jest na-

maszczonym z postanowienia Ojca w. u
. Kotzebue odpowiedzia,

e im przyrzeka wyjedna u cesarza innego biskupa w miejsce

Popiela, lecz biskup Kuziemski wróci nie moe dla nadwtlo-

nego zdrowia. Tedy suszn mu zrobili wocianie uwag: „Nie

chcemy biskupa innego jak od Stolicy Apostolskiej, a zre-

szt prosimy o pozwolenie udania si do Petersburga i do Rzy-

mu. My wszystko cesarzowi wypowiemy, cesarz wysucha nas

askawie i do prób naszych si przychyli; w Rzymie za do-

wiemy si, czy Ojciec w. zezwala na te zmiany i jeeli powie,

e one nie psuj naszej wiary, to i my je pod tym warunkiem

przyjmiemy". Ostatni zwrot zaambarasowa nieco Kotzebuego.

Koczc wic audency, owiadczy delegatom, e nie moe im

pozwoli jecha do Petersburga bez upowanienia monarchy,

a na pozwolenie jechania do Rzymu adn miar liczy nie mo-

g. Natomiast doniesie cesarzowi o wszystkiem, co od nich sysza.

Deputacya opucia genera- gubernatora nie bez pewnych

nadziei, i by moe, e sam on przemawia w Petersburgu w du-

chu pojednawczym, lecz system uchwalony w Petersburgu prze-

ciw Unitom nie pozwala na ustpstwa. Taki wróg Unii i kato-

licyzmu jak Tostoj byby pewno wola tek ministeryaln zo-

y, anieli zej z drogi obranej.

By pewno jeszcze rodek ratowania Unii w Chemskiem

w chwili, kiedy rzd zachwia si, na widok bohaterskiego a nie-

zomnego oporu ludu, gdyby na czele Kocioa unickiego w Chemie

nie byli wówczas stali sami zdrajcy, apostazyi oddani, lecz

kapani pokroju ksidza nominata Kaliskiego i gdyby w skad

duchowiestwa parafialnego nie byo weszo tylu galicyjskich

przybyszów, na wszystko gotowych dla miego grosza. Z je-
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(Inoniylnym oporeni duchowiestwa caego i ludu byby si mu-
sia rzd rachowa i swoje nawracanie na dalszy czas od-

oy. Lecz przetrzebiwszy miejscowe, zacne i prawe duchowie-
stwo, szeregi jego zapeniwszy do poowy J

) zdrajcami i posta-

wiwszy przemoc na czele jego prawdziwe wyrzutki nietylko

stanu kapaskiego, lecz w ogóle ludzkoci, by pewien siebie,

e do celu wytknitego dojdzie i konsekwentem postpowaniem

opór ludu zamie, zwaszcza gdy wypdzi reszt prawych ka-

panów z ich parafij i biednemu ludowi nigdzie punktu oparcia

nie zostawi. Postanowiono tylko cokolwiek odmiennego, ale nie-

mniej barbarzyskiego jak poprzednio chwyci si rodka do

osignicia celu. Przypomniano sobie dragonady Ludwika
XIV i zaaplikowano je do Unitów chemskich, ale w sposób da-

leko niesprawiedliwszy, okrutniejszy i bardziej nieludzki, jak je

praktykowano za Ludwika XIV we Francyi na kalwinach.

Do miasteczek i wiosek, w których mieszkaa ludno nie-

zomnych katolickich przekona, zakwaterowano zaogi wojsko-

we, nakadano na te osady wysokie kontrybucye za nieprzyj-

cie odmian obrzdowych, dochodzce nieraz do tysica rubli,

wojsku nakazano te kontrybucye ciga i kosztem ludnoci si
ywi, a do cignicia caej kary i zamania oporu parafii.

Niektóre parafie, zdecydowane nie ustpowa pod adnym wa-

runkiem, zostay do najzupeniejszej doprowadzone ndzy, po-

traciy zasoby pienine, jakie pojedynczy mieli, sprzty domo-

we, nawet inwentarz cay, zabierany bez litoci przez onierzy
na swe wyywienie. Do takich, przez kwaterunek wojska i kon-

trybucye najbardziej zrujnowanych osad, zaliczy trzeba wsie:

Róank, Dohorody, Ham, Kolembrod, Rudno, Przegaliny, Os-

sow i inne: miasteczka: Kode, omazy, Rozsosz, Wodaw.
Gdy ludno, jak rzecz naturalna, niedo prdko pozbywa-
a si dobytku swego i nie do chtnie krwaw prac swoj
onierzom wydawaa, spotykay j jeszcze w dodatku ozy
nahajek kozackich, pod któremi niejeden ducha wyzion. Dwa
wypadki mierci z tej okazyi znane nam s w Kolembrodach i

omazach. W pierwszem miejscu skona pod razami wo-

!
) Mimo, e dyeceya chemska liczya 260 cerkwi, ksiy nie miaa

w ostatnich czasach wicej na 200, a z tych 100 byo galicyan i wywiconych
przez biskupa Sokolskiego, w seminaryum chemskiem, na stop rusk i dyz-

unick zreformowanem, wychowanych.
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cianin, w drugim mieszczanin. Ucisk ludu doszed do tego, e
ludno niektórych wsi zrozpaczona, pod oson nocy wyniosa si do

lasów przylegych i zostawiwszy puste chaty, wolaa zdaa od

wojska w mrony czas (pod koniec stycznia i w cigu lute-

go) mieszka pod goem niebem, anieli w chatach swoich mie-

szkajc na nieustanne dokuczania jego by wystawion. Rzd
nie ograniczajc si na tych udrczeniach, wybiera sobie jesz-

cze, z niektórych naj wytrwaej przy wierze stojcych gromad,

tych, których uwaa za najwpywowszych i zamyka ich w wi-
zieniu, tak e w niedugim czasie przepenione byy wizienia

w Siedlcach, w Biay, w Radzyniu.

Miejscami doprowadza ten nieludzki ucisk pojedyncze in-

dywidua do zemsty na tych, którzy byli gównymi jego spraw-

cami, to jest na zdrajcach parodiach. W kilku miejscach bo-

wiem podpalono ich domy mieszkalne lub zabudowania gospo-

darskie. W innem miejscu zdarzy si z tego powodu wypadek

strasznego samobójstwa. Wypadek ten mia miejsce we wsi Ko-
da, w parafii Horbów w nocy z dnia 10 na 11 grudnia 1874 r.

i by nastpujcy. We wsi wspomnianej y cichy i pobony wo-
cianin z on i dwojgiem dzieci, nie majcy wicej nad lat 36.

Nazywa si Józef Koniuszewski. Ostatnie dziecko urodzio mu
si przed dwoma miesicami; ochrzci je z wody, aeby go nie

da chrzci nowemu, przez Popiela przysanemu parochowi, po

wywiezieniu dawniejszego proboszcza i osadzeniu go w Radecz-

nicy. Wójt dowiedziawszy si, e Koniuszewski nie da ochrzci

nowonarodzonego dziecka parochowi rzdowemu, naoy na nie-

go kar 2 zp., potem 5 zp., trzeciego dnia 10 a czwartego 20-

Gdy Koniuszewski, który tylko posiada dwie morgi roli, nie

móg kary woonej na siebie zapaci, siantowano mu rzeczy.

I na tern nie koniec, wójt nakada coraz wysze kary i w do-

datku ly i zniewaa biednego czowieka. W tern rozpaczli-

wem pooeniu umyli Koniuszewski sobie, onie i dzieciom y-
cie odebra i porozumiawszy si z on dokona tego w nast-

pujcy sposób: owin on z dziemi w stos somy w stodole i

podpaliwszy go sam si na wierzch pooy l
). ledztwo urzdo-

1
) Potwierdza ten fakt korespondencya urzdowa angielska, t. j. konsu-

lów angielskich przy dworze petersburskim w Warszawie akredytowanych: „Do-

cuments officiels publies par le gouvernement anglais au sujet du traitement bar-

bare des Uniates en Pologne". Zurich 1877, str. 23.
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we kazao Roniuszewskiego ogosi za obkanego. Niewtpliwie by
to rodzaj obkania umysu. Ale kto o to obkanie nieszcz-

liwego czowieka przyprawi, o tem ledztwo urzdowe milczy,

bo by musiao wasny rzd za nie odpowiedzialnym uczyni.

Niektórzy naczelnicy wojska, którym si nudzio siedzie

na wsi wród niewygód, bez jakiegokolwiek skutku swej misyi,

wpadali nadto na szczególniejsze, dziko wyrafinowane pomysy,

by lud zgnbi i do ustpstwa skoni. Oficer Gubaniew, kon-

systujcy w Biay, gdy przyby z wojskiem na wie, kaza so-

bie wszystkich wocian spdzi i wybrawszy pierwszego lepsze-

go z gromady, zapytywa: czy pójdzie na odmienione naboe-
stwo do cerkwi? Odebrawszy odpowied odmown, kaza bi na-

chajkami. dopóki katowany albo si nie podda, albo pod raza-

mi nie zemdla. Wszyscy mni musieli by wiadkami tego ka-

towania i nie wolno byo nikomu z miejsca si ruszy, pod gro-

z tej samej lub wikszej jeszcze kary.

W innych znowu miejscach trzymano kady pojedynczy

dom przez duszy czas pod tak cis stra, e mieszkacom
jednego domu nie pozwalano si widywa i znosi z mieszka-
cami domu ssiedniego. Tak odosobnionym mówiono potem, e
ju wszyscy we wsi na nowe naboestwo si podpisali, e oni

sami nie ostoj si i musz pój za przykadem reszty. W ten

sposób przywiedziono kilka gmin do ustpstwa, zwaszcza takie,

które ju od do dawnego czasu cierpiay.

Wród tego strasznego ucisku dowiaduje si lud, e cesarz

wracajc z zagranicy z wód, bdzie w miesicu lipcu (r. 1874)

przez Warszaw przejeda. W przekonaniu, e cesarz nie wie

o gwatach, jakich od tak dawna z powodu swej wiary doznaje,

postanawia wysa z poród siebie do Warszawy na przyjazd

cesarski deputacy, przedstawi cesarzowi swoje smutne pooe-
nie i prosi go, aby dalszego ucisku sumienia swoim urzdnikom

zakaza, da wic w tym celu od wadz miejscowych paszpor-

tów, gdy od czasu przeladowania inaczej wydala si z miej-

sca nie byo wolno. Wadze paszportów odmawiaj; mimo to

uchodzi deputacya tajemnie, z gotow na pimie prob, przepi-

san przez ostrono na kilkunastu egzemplarzach, aeby, gdy

jednego i drugiego policya w drodze schwyci, w rku innych

adres pozosta. W rzeczy samej policya warszawska uprzedzona

o wydaleniu si kilkunastu wieniaków chemskich celem wr-
czenia cesarzowi petycyi, uja niektórych przed przyjazdem mo-
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narchy. Kilku jednak ocalao i ci umówili sobie kobiet je-

dn, aeby, gdy cesarz do cerkwi pojedzie, albo z niej wy-

chodzi bdzie, staraa si poda mu prob. Stao si tak,

proba dosza do rk monarchy. Proba ta w prostych uoona
sowach skary si bez wszelkiej przesady na ucisk doznawany,

nie tai, e rozporzdzenia Popiela stay si przyczyn krwi roz-

lewu i baga, aby dyecezya powierzona bya biskupowi z ramie-

nia Ojca w. przysanemu i aby na przyszo nie byo nikomu
wolno narusza obrzdku unickiego. Koczy si za bardzo zr-

cznym apostrofem: „To, co byo zego dotd, powiada, dziao si

zapewne bez Twojej wiedzy Najjaniejszy Panie, bo kto ma
w swojem obszernem pastwie tylu niechrzecijan i pozwala, aby

kady chwali Boga wedle swego przekonania, ten nie pozwoli-

by na ucisk nas chrzecijan obrzdku unickiego. W to wierzy-

my i dlatego niniejsz prob do stóp Twoich skadamy". Ale

jaki by zawód biednego ludu! Genera - gubernator hrabia

Kotzebue odpowiedzia delegatom w imieniu monarchy: „e pro-

ba ich nie moe by uwzgldnion i e jego Cesarska Mo ufa,

e ludno grecko-unicka od wieków ruska i zawsze wierna tro-

nowi, uwolniwszy si od nieszczsnych obdów i nieprzyjaznych

przekona, sprowadzajcych j z powinnej drogi, nie zaniecha si

ugruntowa w swoich staroytnych liturgicznych obrzdach i oka-

e si po dawnemu pokorn i spokojn, jak Najj. Pan przy-

wyk j widzie do obecnego czasu u
. Odpowied bya dana dnia

29 czerwca (11 lipca) r. 1874.

Po tej odpowiedzi tak wyranie pochwalajcej wszystko,

co si dotd w dyecezyi chemskiej od objcia rzdów przez Po-

piela stao, rozszed si lud smutny do domów swoich, straciw-

szy ostatni cie nadziei doznania jakiejkolwiek ulgi. Dotd u-
dzi si wci, e wszystkie gwaty, jakie go spotykaj, bez wie-

dzy i przeciw woli cesarza przez urzdników popeniane byy i

pociesza si, e dozna ulgi, gdy cesarz o cierpieniach jego si

dowie. To ostatnia deska nadziei znika nagle toncym ju
w potokach zalewajcych ich nieszcz. Na domiar nieszczcia

Popiel drcy o siebie przez cay czas pobytu cesarza w War-

szawie i lkajcy si, aby cesarz o pooeniu rzeczy przez wie-

niaków owiecony nie wzruszy si litoci i przeladowania

zaprzesta nie kaza, gdy si przekona z odpowiedzi monarchy,

e obawy te s ponne, zabra si z tern wiksz energi do kon-

tynuacyi zacztego dziea. Rozesa do wszystkich dziekanów roz-
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porzdzenia, zalecajce im popiech w wykonaniu okólnika pa-

dziernikowego.

9. Od samego pocztku przeladowania oglda si wci
lud unicki w Chemskiem, prawdziwie katolickim instynktem

wiedziony, na Stolic Apostolsk i wci oczekiwa od niej czy

to sowa pociechy, czy owiecenia, czy zachty do odwagi i wy-

trwaoci, tern bardziej, e rzd i nikczemni, a zaprzedani sual-

cy jego ustawicznie na rozmaite tony powtarzali, e wprowadza-

ne przez nich zmiany obrzdowe zgodne s z dekretami i orze-

czeniami papiey rzymskich. Stolica Apostolska, nie mogc si

odezwa przed otrzymaniem zupenie autentycznych wiadomoci

o zamachach rzdu rosyjskiego na zgub Unii w Chemskiem,

wstrzymywaa si do dugo z podniesieniem gosu dla pobudek,

których kady rozsdny czowiek atwo si domyli. Wiadomoci
gazeciarskie, nie zawsze do cise, czsto z drugiej lub trze-

ciej rki pochodzce, nie mogy jej adn miar wystarczy,

a inne, powaniejsze i autentyczniejsze, nie zaraz do niej docho-

dziy. Dopiero po wyemigrowaniu pewnej czci ksiy chem-
skich do Galicyi, gdy jeden z nich wiekiem, stanowiskiem, jakie

w dyecezyi swej zajmowa w konsystorzu i na parafii, wykszta-

ceniem i cierpieniem dla sprawy w. odznaczajcy si, t. j. ks.

Jan Bojarski wybra si do Rzymu w czasie wielkiego postu r.

1874 i w imieniu reszty duchowiestwa wygnanego przedstawi

Ojcu w. Piusowi IX smutne nad wszelki wyraz i grone poo-

enie Unii, ogosi namiestnik Chrystusowy encyklik do
biskupów ruskich galicyjskich dnia 13 maja (1874),

której przedmiotem byo wytumaczenie stosunku Stolicy Apo-

stolskiej do obrzdków wschodnich, a w szczególnoci do Ko-

cioa ruskiego i najmocniejsze potpienie tego, co dwaj intruzi,

ks. Wójcicki i Popiel, na wasn rk w dotychczasowej ruskiej

unickiej liturgii zmienili. Oto najwaniejsze ustpy encykliki,

niweczce wszystkie matactwa Wójcickich, Popielów i im po-

dobnych!

„Od pierwszych lat dugiego panowania Naszego, pisze pa-

pie, wszelkiego dokadalimy starania i wszelkie ponosilimy tru-

dy dla utrzymania i pomnoenia dobra duchownego Kocioów
wschodnich, uroczycie midzy innemi owiadczajc, e wicie
i nietykalnie zachowanemi i strzeonemi by maj waciwe im
katolickie liturgie, które ju poprzednicy Nasi w wielkiem mieli

powaaniu.... e za najcilejszy jest zwizek midzy nauk
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dogmatyczn, a porzdkiem liturgicznym, nie zaniedbywaa ni-

gdy Stolica Apostolska, która jest nieomyln wiary nauczyciel-

k i najmdrsz prawdy obronicielk, ilekro dostrzega, e do

Kocioa wschodniego wcisn si jakikolwiek niebezpieczny i nie-

stosowny obrzdek, potpi go zaraz, zgani i na przyszo
wzbroni.

- Z drugiej strony, wzmiankowana troskliwo o zachowa-

nie w caoci dawnych liturgij nie przeszkadzaa przybiera do

obrzdków wschodnich niektórych obrzdów innym Kocioom
waciwych, które, jak to Grzegorz XVI pisa do Ormian kato-

lickich: „przodkowie ich umiowali, poniewa im si stosowniej-

szymi wyday, albo które dlatego sobie przyswoili, e w nich

upatrywali znami odróniajce ich od heretyków i schizmaty-

ków". Std, by dalej uy sów tego papiea (Grzegorza XVI),

trzeba to mie za zasad, i nie godzi si bez pozwolenia Sto-

licy Apostolskiej i bez bardzo wanych przyczyn w obrzdach

liturgicznych wprowadza jakichkolwiek zmian, nawet pod pozo-

rem oczyszczenia obrzdów i zastosowania ich do dawniejszych

liturgicznych dekretów Stolicy Apostolskiej.

Na tym fundamencie prawnym... opiera si take, jak to

przy wielokrotnych sposobnociach owiadczono, a szczególniej

w breve Pawa V, porzdek liturgiczny Rusinów, których rzym-

scy papiee szczególniejsz yczliwoci i osobliwszymi wzglda-

mi zaszczyca nie przestawali... Najopakaszy stan. w jakim

dyecezya chemska znajduje si obecnie, na nowo caej naszej

czujnoci i troskliwoci najsuszniej wymaga.

wieo albowiem doniesiono nam, e pomidzy tamtymi

katolikami grecko-ruskiego obrzdku zacity zuchwale wszczto

spór o sprawy liturgiczne, i e nie zbywa tam na ludziach, któ-

rzy, chocia do duchownego nale stanu, ubiegajc si za no-

wociami, uzuchwalaj si samowolnie zmienia i przeksztaca

w. obrzdki, od niepamitnych czasów z poytkiem wprowadzo-

ne, bd przez synod Zamojski który Stolica Apostolska za-

twierdzia, uroczycie uchwalone.

Lecz co bardziej nas boli i najdotkliwszym smutkiem serce

nasze przejmuje, jest to, co wieo dowiedzielimy si o naj-

opakaszym stanie dyecezyi chemskiej. Gdy bowiem jej biskup,

którego My sami przed kilku laty postanowilimy i który do-

td duchownym wzem z ni jest zwizany, z niej si oddali,

jaki nieprawny administrator, którego my ju poprzednio za
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niegodnego urzdu biskupiego uznalimy, nie waha si bynaj-

mniej przywaszczy sobie wadzy kocielnej, podepta wszystko

we wspomnionej dyecezyi, a szczególnie liturgi kanonicznie po-

stanowion zuchwale na wasn rk zmieni. Z aoci mamy
jeszcze przed oczami okólnik z 20 (2) padziernika L873 r., któ-

rym ów nieszczsny pseudo administrator powaa si naboe-
stwo i w. liturgi odmienia w tym wyrauie duchu, iby w ka-

tolickiej dyecezyi chemskiej dyzuuicka zapanowaa liturgia,

a dla oszukania ludzi prostych i nieowieconych i dla skonienia

ich tern atwiejszego do dyzunii nie rumieni si przytacza nie-

których Stolicy Apostolskiej postanowie i, nacigajc je do

swoich celów, podstpnie ich naduywa. Zreszt, co wspomnia-

ny okólnik o sprawach liturgicznych stanowi, to kady widzi,

e niewanem jest i mocy obowizujcej niema i jako takie

niewane i nie obowizujce my to apostolsk powag nasz
ogaszamy. Przedewszystkiem bowiem wspomnian}T administra-

tor nie posiada adnej kocielnej wadzy, gdy mu jej ani pra-

wy biskup przy swojem ustpieniu, ani póniej Stolica Apostol-

ska nigdy nie przekazali, a zatem dla kadego widoczne jest i

jawne, e on nie wszed przez drzwi do owczarni owiec, ale

wszed indy i za intruza winien by poczytany.

A do tego polecaj Kocioa kanony wite, aby staroyt-

ne wschodnie obrzdki prawnie wprowadzone, wicie byy za-

chowane, gdy poprzednicy nasi, rzymscy papiee za suszne i

stosowne uznali zatwierdzi je, o ile ani wierze katolickiej si

nie sprzeciwiaj, ani kocielnej karnoci nie nadweraj; zatem

nikomu zgoa bez wiedzy tej w. Stolicy nie godzi si w rze-

czach liturgicznych najmniejszych czyni odmian, jak tego do-

statecznie dowodz konstytucye Stolicy Apostolskiej wyej przy-

toczone...

adnej take nie ma wagi, co dla pozoru podaj, jakoby

tego rodzaju liturgiczne zmiany dlatego byy wprowadzone, ae-

by obrzdek wschodni oczyci i do pierwotnej nieskazitelnoci

przywróci, albowiem liturgia Rusinów nie moe by inn, jeno

tak, jak j albo wici Ojcowie Kocioa ustanowili, albo kano-

ny synodalne uchwaliy, albo prawny wprowadzi zwyczaj, a za-

wsze za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej bd wyranem, bd
milczcem; a jeeli w teje liturgii jakie zmiany z biegiem cza-

su nastpiy, to zaiste nie bez wiedzy rzymskich papiey i nie

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 15
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w innej myli, jeno aby te obrzdki od wszelkiej heretyckiej

i schizrnatyckiej zmazy uwolni i tyra sposobem dogmata kato-

lickie dokadniej wyrazi, celem ubezpieczenia czystoci wiary i

pomnoenia dobra dusz. Std pod obudnym pozorem oczysz-

czenia obrzdku i przywrócenia go do dawnego ksztatu nie in-

ny kryje si zamiar, jeno przygotowa zasadzki na wiar chem-
skich Rusinów, których oderwa od Kocioa katolickiego i po-

pchn do herezyi i schizmy ludzie najprzewrotniejsi usiuj.

Atoli wporód najsroszych, jakie na nas zewszd spadaj,

ucisków pociesza nas i pokrzepia widok najwzniolejszego i pra-

wie bohaterskiego, mnego, a niezomnego ducha, jaki wieo
sprawili Bogu , anioom i ludziom Rusini chemskiej dye-

cezyi, którzy odrzucajc chemskiego administratora rozkazy;

woleli raczej wycierpie wszelkie ze, nawet ycie swe na naj-

wiksze niebezpieczestwo wystawi, anieli wiar swoj narazi

i od katolickich obrzdów odstpi, które przejwszy po przod-

kach, w caoci i nietykalnoci na wieki zachowa postano-

wili 1
' l

).

Encyklika papieska daje krótk ale stanowcz odpowied

na wszystkie podstpne wybiegi Popiela i stronnictwa jego: tu-

maczy mianowicie jasno, jak dawniejsze orzeczenia Stolicy Apo-

stolskiej o nietykalnoci obrzdków wschodnich rozumie trzeba;

nie pozostawia wtpliwoci, e zmiany przez synod Zamojski i

póniej do obrzdu ruskiego unickiego wprowadzone z wiedz

Stolicy Apostolskiej si dokonay, majc bd to wyrane, bd
milczce jej potwierdzenie, jako zmiany praktyczne, wierze i po-

bonoci Rusinów poyteczne, bo chronice ich cerkiew od b-
dów i e Popiel, pomijajc ju nieprawno jego wadzy, nie

mia adnego prawa na swoj rk i swoj powag obrzdy te,

pod jakim bd pozorem, odmienia. W tem ley gówna dla nas

warto Encykliki wspomnianej „Omnem sollicitudinem", Rusi-

nom za chemskim, oddajc im nalene pochway za wytrwae

bronienie swej _wiary katolickiej , przyniosa w chwili naj-

sroszego ucisku prawdziwy balsam pociechy i bya dowo-

dem czuej o nich pamici Ojca witego którego im jako

obojtnego dla ich sprawy wystawiano. Lud chemski dowie-

dzia si o encyklice do wczenie, majc przez mieszka-

') W caoci i w oryginale znajduje si Encyklika w „Acta S. Sedis"

tom VII, str. 593—98 i w mojej „Historyi Unii" str. 284—287.
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jcych w Lubelskiem na pograniczu Galicyi ywe stosunki z da-

wnymi swymi pasterzami wygnanymi do Galicyi. Raz po raz ten

i ów odwaniejszy i w wierze gortszy, nie zwaajc na niebez-

pieczestwo, cichaczem przez granice, wymyka si, szukajc

u swoich pasterzy w trudniejszych wypadkach rady lub pocie-

chy. W ten sposób, jak tylko encyklika nadesza do Galicyi,

niektórzy ksia chemscy, przeoywszy j na jzyk polski,

w wielu egzemplarzach w strony rodzinne posali, gdzie j znów

przepisywano, tak, e w kadej wsi w niedugim czasie po kil-

ka znajdowao si egzemplarzy i ci, co czyta umieli, skrycie

innym j czytywali, dodajc sobie sowy Ojca w. wzajemnie

zachty do wytrwaoci. Obok encykliki otrzymali jeszcze Unici

za staraniem ks. Jana Bojarskiego bogosawiestwo Ojca w. i reli-

kwie w. Jozafata, mczennika Unii, których cz znaczna z oka-

zyi kanonizacyi bogosawionego z Biaej na Podlasiu, gdzie

ciao jego a do r. 1873 spoczywao *), na danie Stolicy Apo-

stolskiej do Rzymu si dostaa. Przy tych relikwiach, nie ma-

jc gdzie uczszcza na naboestwo, zbiera si lud, opiece w.
mczennika si poleca i modli.

') Rzd rosyjski nie yczc sobie obecnoci witych zwok bogosawio-

nego Mczennika wród ludu unickiego, który wielkie mia do witego nabo-

estwo, postanowi je przed zakoczeniem z Uni usun. Naoczny jeden

wiadek opisa, w jaki sposób tego aktu dokonano. Podug jego relacyi w krót-

koci to opowiemy:

W roku 1873 odbywano wewntrzn reperacy cerkwi pobazyliaskiej

w Biaej, której parochem by wówczas ks. Liwczak, jeden z galicyjskich przy-

bdów. Wtajemniczony w intencye rzdu i Popiela, owiadcza ks. Liwczak sta-

rocie, t. j. prezesowi dozoru kocioa i bractwa, e z powodu restauracyi kocioa
trzeba ciao wystawione ku czci publicznej w otarzu bocznym w. Barbary zdj
z otarza i przenie na czas reperacyi do zakry.styi, aby si trumna nie uszkodzia

i proponuje bractwu, aby napisao wniosek do gubernatora o pozwolenie prze-

niesienia zwok w., ofiarujc si sam do napisania go. Starosta i bractwo, nie

przypuszczajc nic zego, przystali na to. Tymczasem Liwczak uzyskawszy przy-

zwolenie starosty i bractwa pisze do gubernatora Gromeki: „e parafianie Bialscy

zgadzaj si na usunicie relikwii w. Józefata do grobu pod cerkwi iproszo to".

Skutkiem tego porozumiewa *i Gromeka z Popielem i obaj nakazuj dziekanowi Fi-

lewiczowi, aby zjtcha do Biay, przyzwawszy ksiy Leona Szokalskiego, Jana

Koncewicza i Jakóba ypowskiogo; prócz tego jeszcze nakazuje Popiel od siebie

wybra si w t podró dziekanon Wachowiczowi i Mikoajowi Kalinowskiemu,

zobowizujc dziekana Filewicza, aby ksia zamówieni do Biay, zdjli ciao w.
Józefata z otarza i pochowali pod cerkwi. Gromeka wykomenderowa take na
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Wewntrzne ludu na duchu podniesienie encyklik papie-

sk i bogosawiestwem Ojca w. odbio si na twarzach jego

i w caej jego zewntrznej postawie, tak e to nawet policy

uderzyo, która jednak nie umiaa sobie zda sprawy z tego

dziwnego spokoju i jakby uweselenia ludu. Dopiero Popiel, któ-

ry sam ze Lwowa otrzyma kilka egzemplarzy encykliki, owieci

policy. W trop zatem poszo poszukiwanie encykliki. Poszukiwania

by}7 daremne, bo chocia ten i ów wocianin przyzna si, e
j mia, dodawa zaraz, e jej nie wyda, chociaby go za to na

Sybir wywie chciano i e na nic si nie zda wywiezienie go

na Sybir, poniewa inni wiedz, gdzie jego egzemplarz jest prze-

chowany i po jego wywiezieniu na pewno go odszukaj.

Na to take w tern miejscu winnimy zwróci uwag, e
lud, po opaceniu krwawemi i cikiemi ofiarami, swego czynne-

go oporu przeciw narzucanym zmianom obrzdkowym i przeciw

nowym parochom sprzyjajcym tym zmianom zaprzesta, praw-

dopodobnie za rad dawniejszych swoich zacnych pasterzy, w poo-

wie r. 1874, wic odbierania kluczy cerkiewnych parochom za-

przedanym rzdowi, przeszkadzania im w naboestwie i t. p.,

pogrzebanie w. zwok kiku cywilnych urzdników, stra ziemsk i oddzia in-

walidów pod broni. Z ludu przyzwano kilku wójtów, starost i kilku czonków

bractwa. Frócz dziekana Filewioza nikt z wezwanych ksiy nie wiedzia o celu

swego wezwania do Biay. Gdy im to oznajmiono po ich przybyciu do Biay.

uchyli si zaraz od udziau ks. Leon Szokalski, proboszcz z Kijowca, za co zo-

sta aresztowany. Czynno rozpoczto o G godz. rano, otoczywszy cerkiew stra-

ziemsk i wojskiem; z pomoc lusarza odrubowano trumn od dany;—gdy

przyszo do zdjcia jej z otarza, ksia usunli si od tego, tak samo czonkowie

bractwa, a z robotników mularskich jedni zaraz z cerkwi uciekli, gdy ich do usu-

nicia trumny wezwano, drudzy na kolanach bagali, aby ich od tego zwolniono.

Skoczyo si wic na tem, e j usunito za pomoc straników. Ostatnich za-

chci do tego niegodny ksidz Mikoaj Kalinowski, dziekan Janowski. Straa-

cy zanieli trumn opiecztowan do grobu pod Kocioem, zoyli j w niszy

opatrzonej drzwiami, które opiecztowali ks. Filewicz i naczelnik powiatu, a na-

stpnie cay grób zamurowano i miejsce wejcia do niego zakryto, (por. „Wiado-

moci kocielne", wychodzce we Lwowie, rok 1877, nr. 1). Dziao si to dnia

27 maja (7 czerwca) r. 1873. —Pikny obraz w. Jozafata, przedstawiajcy chwi-

le mczestwa witego, wykonany przez . p. Simmlera, warszawianina, dla cer-

kwi Bialskiej, zosta dawniej jeszcze przez rosyau zabrany i przeniesiony

do galeryi obrazów w Petersburgu, gdzie rosyanie zwiedzajcym galery tuma-

cz go w ten sposób: ..Miateniki Polaki ubiwajut naszewo episkopa" (buntow-

nicy Polacy morduj naszego [prawosawnego] biskupa).
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a przybra postaw najzupeniej biern wobec nowego porzdku

:y, — parocha i jego naboestwo ignorowa, w cerkwi si

nie pokazywa i adnej posugi duchownej od niego nie przyj-

mowa. W takich warunkach nie trudno byo parochom Popielo-

wi oddanym przeszoroczny padziernikowy okólnik wykona.
Nikt im si teraz nie sprzeciwia, ale te nikt na ich na-

boestwo nie uczszcza. Lecz bierna postawa ludu nie podo-

baa si take ani Popielowi ani rzdowi, bo przy takiej postawie,

dokonywaa si wprawdzie, stosownie do ich woli, reforma

obrzdku i naboestwa unickiego, ale poza ludem, bez jego

wspóudziau; podczas gdy rzdowi zaleao na term aeby przez

zmiany obrzdowe lud przygotowa na prawosawie. Trudno je-

dnak byo drczy go lub kontrybucyarni, zaogami wojskowemi

i wizieniem kara za spokojne zachowanie si. Z tego niewy-

godnego dla siebie i dla swych celów pooenia postanowi prze-

to rzd, zajakbd cen, wyj i co prdzej, raz na zawsze, spra-

w Unii w Chemskiem zakoczy. W tym celu wysya w ró-

ne strony Chemskiego emisaryuszy, mówicych dobrze po pol-

sku, zobowizujc ich, aby mówili ludowi, e w Chemie pod

wzgldem naboestwa wszystko pod naciskiem wiernych wró-

cio do dawnego stanu i e byle na prowincyi ostro si posta-

wiono, duchowiestwo zmuszone bdzie podug dawnych zwy-

czajów unickich na nowo naboestwo odprawia. Z Chemem
nie atwa bya z Podlasia komunikacya, zwaszcza e w ostat-

nich czasach silny kordon wojska, ustawiony na kracu powiatu

wodawskiego dla obrony Popiela, oddziela jego rezydency od

Podlasia. Niegodziwy podstp powiód si wic emisaryuszom

tern atwiej, e udawali Polaków katolików, sprawie unickiej y-
czliwych i przedstawiali si ludowi jako ludzie nalecy do wy-
szych warstw spoeczestwa, i nie jako zwyczajni agenci policyjni,

lecz jako podróni, przejedajcy przypadkiem przez okolic.

Co po tem nastpio, atwo si domyli. Gdy lud, przez nieucz-

ciwych agentów podburzony, zacz miejscami parochów nowa-

torów z probostwa wypdza, ikonostasy z cerkwi wyrzuca, li-

turgiczne ksigi unickie i dzwouki mszalne przywraca, rozsy-

pao si w póniej jesieni r. 1874, na nowo, wojsko po wioskach

i miasteczkach podlaskich i wznowio dawne kontrybucye, kato-

wania, wywoenia do wizie w gb Rosyi, a nawet na Sybir.

Trudno nie przytoczy cho kilku przykadów okruciestwa o-
nierzy przy tej sposobnoci.
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Zdarzay si wypadki rozbierania kobiet do naga i chosta-

nia ich z urganiem prawdziwie zwierzcem.

Naczelnik powiatu siedleckiego, Kaliskij, wróg zawzity

Unii, wypdzi ca wie, Czoomyje przy 18° R. mrozu w pole

i trzyma j kaza wojsku ca dob pod goem niebem bez po-

ywienia, potem puciwszy lud do domów pozwoli wojsku „po-

hula", t. j. puci sobie wodze. Co si wówczas we wsi dziao —
opisywa trudno.

W omazach i w Rudnie dwóch wocian, pod chostami

onierzy, Bogu ducha oddao.

W Dohorodach, gdy wojsko wszystko zjado co lud mia,

a jednak nikt z wocian ani odstpc zosta, ani przysanego

sobie ksidza galicyjskiego uzna nie chcia, naczelnik powiatu

spdziwszy mczyzn na pole, tak dugo kaza ich nahajkami

okada, a przyzwolenia danego nie dali i to z dodatkiem,

e je daj dobrowolnie.

W Choroszczynie naczelnik powiatu Gubaniew, gdy piciu

wocian nie móg skoni do uznania reform obrzdowych, bi

ich po twarzy, rzuca na ziemi, depta nogami i w kocu wo-
y na nich samych, cice na caej gminie obowizki: podwód

stójek i t. p.

W Kodniu, nie do, e wojsko przez trzy tygodnie stojc

i mieszczan zniewaajc, ywi im si kazao, cigno jeszcze

z nich 5250 rubli sr. kontrybucyi.

W Polubiczach, w których duej ni gdzieindziej wojsko

kosztem ludnoci si ywio i ludowi biednemu dokuczao, gdy

ju ludno do najwyszej dosza ndzy, jeden z gospodarzy, na-

zwiskiem Jan Konowicz, widzc, jak mu onierze ostatnie wa-

rzywo, którem si z rodzin ywi, t. j. kod kapusty zabierali,

zbliy si bagajco do odactwa i prosi, aby mu cho cokol-

wiek dla niego i dzieci zostawili; otrzyma za to 25 nahajek.

W katowaniu ludu odznaczy si mianowicie niejaki Goo-
wiskij, który bez rónicy pci i wieku kaza po kilkadziesit

chost wylicza, nie zwaajc, e ciaa chostanych krwi si ob-

leway. Kozacy nieraz ze wstrtem odwracali si od katowa-

nych ofiar, rce im ze znuenia opaday; Goowiskij bez litoci

dalej bi kaza.

Podobnem co Goowiskij barbarzystwem odznaczali si na-

czelnicy: powiatu konstantynowskiego Klimenko, wodawskiego

Tur, radzyskiego Kotów, gubernialny naczelnik stray Czujkow
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i syn gubernatora Gromeki, gorlny pod kadym wzgldem po-

tomek ojca. Od szczegóowego opisu ich barbarzystw powstrzy-

mujemy si na tern miejscu, gdy nie wiele si róni od tam-

tych i o niektórych bdzie jeszcze sposobno do wzmianki po-

niej *).

Có po ludzku dziwnego, e wród takich i od tak dawna
ponawiajcych si udrcze znaleli si ludzie sabszego ducha,

którzy w kocu przystali na wszystko, czego od nich dano,
byle wreszcie dawny spokój odzyska? Przedtem, jak wiemy, nie

dano wprost od przeladowanych, aby prawosawie przyjli,

owszem wypierano si intencyi zmuszania do odmiany wiary i

wymagano tylko zastosowania si do zmian w obrzdku litur-

gicznym, nakazanych przez Popiela. Teraz podsuwaj ju najem-

nicy rzdowi, lub tajni emisaryusze jego, tu i owdzie ludowi

myl poczenia si z prawosawn cerkwi, obiecujc za to

zote góry, jak: zwrot szkód poniesionych, uwolnienie synów od

wojska, zwolnienie od podatków, nowe nadanie gruntów, powrót

uwizionych krewnych do domów i tym podobne.

Pocztek apostazyi uczyniy pod wpywem takich obietnic

i innych szalbierstw z jednej strony, a z drugiej pod wpywem
grób losu parafii pratuliskiej, drelowskiej, polubickiej i innych

—

dwie: kodeniecka i wereszczyska. Niegodni parochowie ich:

pierwszej Józetat Urban (Galicyanin), drugiej byy Bazylianin

Józef Kolbu, byli gównymi sprawcami tej apostazyi; oni to lud

pod mówili do „dobrowolnego poczenia si" z prawosawiem i

w kocu roku 1874, kiedy ju hr. Tostoj i ks. Popiel wtpi
zaczynali, czy zdoaj dzieo swoje przeprowadzi, donieli gu-

bernatorowi Gromece, e parafie ich dopraszaj si o ask przy-

czenia ich do prawosawia. G-romeka nie chcia w pierwszej

chwili da wiary doniesieniu i zada, aby mu przysano wo-
cian, by z ust ich wasnych usysza potwierdzenie tego, co mu
dwaj apostaci duchowni donieli. Wocianie stawieni przed sa-

trap, odpowiedzieli na zapytanie jego: „jak nas zaczto straszy

tern, co si dziao w Drelowie, Pratulinie, Polubiczach, Dohoro-
dach, e i u nas tak bdzie, to ju przystajemy, byle tego nie

Vi wiadkowie naoczni wymieniaj zwykle jeszcze nastpujce miejscowo-

ci, które podobnie jak powysze wiele od onierzy rosyjskich ucierpiay: Szpi-

kolosy, Parczew, Ostrów. Wisznice, Horodyszcz, G, Ucimów, Szpaków, Ja-

nów, Kornica, Borsuki, Gnojno, osice.
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byo i przyczamy si. gdzie chcecie". Grdy nastpnie Groineka

zda o tern raport do Petersburga, przyjto i tam z niedowierza-

niem doniesienie jego i wysano dwóch po sobie komisarzy dla

sprawdzenia raportu na miejsce, skd proba o przyjcie do pra-

wosawia wyj miaa. Panowie komisarze pochwalili naturaln :

e

lud, e przyszed do rozumu i obie parane do prawosawia przy-

jto; ale o spenieniu obietnic przez agitatorów ludowi czynio-

nych, ani iednem sowem nie wspomniano.

Zyskawszy tym sposobem dwie parafie w chwili, w której

si tego najmniej spodziewano, nabrali Popiel i dziaacze rosyj-

scy na nowo odwagi do kontynuacyi swego dziea.

Sceny, których odtd Podlaskie, gdzie lud wci najwik-

szy stawia opór, widowiskiem byo, równaj si bez przesady

okropnoci swoj temu, co dzieje Kocioa donosz nam o krwa-

wych przeladowaniach pierwszych chrzecijan. Do powiedzie,

e ci, którzy ich naocznymi byli wiadkami, wyznaj, i nie wierzy-

liby w moliwo takich okruciestw ze strony rzdu chrzecija-

skiego wzgldem wasnych najspokojniejszych poddanych, li dla

ich religijnego przekonania i to w sawionym z postpu i cywili-

zacyli wieku XIX w Europie, gdyby oczami swemi nie byli na

nie patrzeli. Rzecz to tem smutniejsza, e godzi si przypuci,

i inne rzdy europejskie wiedziay doskonale przez swoich am-

basadorów uwierzytelnionych u dworu petersburskiego o tem, co

si w Chemskiem dziao — dowodem tego midzy innemi ogo-

szona w roku 1877 przez rzd angielski korespondencya urzdo-

wa posów dworu angielskiego ze swym rzdem o tym przed-

miocie — a jednak wszystkie dwory milczay i ani jeden nie

podniós gosu w obronie srodze uciemionych 1
).

Na Podlasiu chodziy wojska od parafii do parafii, o któ-

rych wiedziay, e s najprzeciwniejsze wszelkim zmianom w obrz-

dach religijnych i zmuszay je kontrybucyami, katowaniem,

wizieniem lub obietnicami do podpisu na prawosawie. Wojsku

towarzyszy zwykle naczelnik powiatu; ten, przybywszy do wsi,

zwoywa naprzód gospodarzy i nakania do dobrowolnego pod-

l
) Mamy pod rk francuskie tumaczenie tej ciekawej kore^poirlencyi,

stwierdzajcej w wielkie] czci fakta przez nas opowiaiane. Nosi ona tytu:

„Documents officiels publies par le GouYernement anglais. Correspondance relati-

ve au traitement des membres de PEglise grecque-unie en Russie, prosentee par

ordre de sa Majeste a la chambre des Communes le 5. Mars 1877". Zurich, 1877.
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pisii petyoyi 'i" cesarza o przyjcie do prawosawnej cerkwi. Gdy
po przemowie naczelnika kto z gospodarzy odezwa si, chocia-

by z najwikszem umiarkowaniem, e tego uczyni sumienie im

nie pozwala, co si w bardzo wielu powtarzao parafiach, brano

go natychmiast do wizienia, jako buntownika przeciw woli ce-

sarskiej, a po kilkomiesicznem wizieniu wysyano w gb Ro-

syi na wieczne wygnanie. Z wizienia siedleckiego wysano naraz

w cigu 1875 roku 140 wocian za taki opór w gb Rosyi,

a 120 z Biay. Wysyki te powtarzay si potem, wci w mniej-

szej lub w wikszej liczbie, przez rok 1875 i 1876, tak e
w pierwszej poowie roku 1876, podug urzdowych relacyj, po-

syanych rzdowi angielskiemu przez jego konsula uwierzytelnio-

nego w Warszawie, znajdowao si na wygnaniu w guberniach

jekaterynosawskiej i chersoskiej 600 wocian podlaskich, oder-

wanych od on i dzieci, li dla staoci w swej wierze 1
).

Uwiziwszy gównych przywódzców ludu w kadej opornej

parafii, i usunwszy ju poprzednio z nich prawych pasterzy,

zncano si dalej nad pozostaymi, dopóki nie uzyskano podpi-

su na danej petycyi, choby tylko od kilku. Niekiedy posugiwa-

no si dla osignicia celu najbezecniejs?.ymi rodkami, oburza-

jcymi nie ju chrzecijaskie, ale nawet przyrodzone uczucie

moralnoci.

W miasteczkach omazach, gcly ludno adn miar wia-

ry swej odstpi nie chciaa, spdzono j razem z ludnoci wsi

okolicznych na miejsce otwarte, potem oddzielono niewiasty od

mczyzn i zamknito je w ujedalni wojskowej, a gdy to si

stao, naczelnicy powiatowi, Aleszko i Grubaniew, raz jeszcze we-

zwali mczyzn do spenienia woli rzdu, odebrawszy za od-

mown odpowied, zawoali na kozaków: „marsz do ujedalni,

i dieajte z enszczynami, czto chotitie!" Kozacy rzucili si do

ujedalni, i mona sobie wyobrazi rozpacz mów i ojców zmu-

szonych patrze na gwacenie on i córek, a nie mogcych ich

wyrwa z rk dzikich potworów za inn cen jak ofiar wypar-

cia si swej wiary. Przywizanie przyrodzone do najdroszych

na ziemi istot wzio w tej chwili gór nad obowizkiem sumie-

nia i aby je uchroni od sromoty, podpisali, co im przedoono,

z dodatkiem, e to „czyni dobrowolnie i bez przymusu," bo

*) Docuraents offciels publies par le Gouvemement anglaiw i t. d. str. 60.
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tego dodatku arliwi dziaacze wszdzie z cynizmem si do-

magali.

We wsi Koryszynce (powiat bialski) zgromadziwszy lud

na jednem miejscu, podcito w jego przytomnoci ywemu by-

dlciu yy, a czynic to wród przejmujcego dreszczem ryku

bydlcia odzywano si do zgromadzonych: „oto wszystkim wam
tak bdzie, jeli prawosawia nie przyjmiecie".

Mimo to, rzadkie zdarzay si na Podlasiu wypadki, iby
drczona w ten sposób gmina, czy parafia, ryczatem dla oku-

pienia sobie pokoju odstpowaa Unii i godzia si na prawo-

sawie. Zwykle koczyy si opisane powyej zncania wojska

na odstpstwie kilku, lub co najwyej kilkunastu w pojedyn-

czych gminach. To odstpstwo wystarczao te wrzekomym apo-

stoom, aby ca gmin lub parafi poczyta za prawosawn.
Znueni przeladowaniem siepacze chwycili si w niektó-

rych miejscach jeszcze innego, atwiejszego rodka. Sprowadzali

z pojedynczych parafij po kilku wocian do miasta powiatowe-

go i od tych dali podpisu na odstpstwo, a gdy napotykali

na opór, trzymali ich w wizieniu, póki nie spenili ich woli.

Podpis tych kilku decydowa znowu o losie caej parafii. Uwa-

ajc ich za delegatów, donosili gubernatorowi, e ta a ta pa-

rafia prosi dobrowolnie przez tych delegatów o przyjcie na ono
prawosawia.

Jeszcze inaczej postpowano w Hrubieszowskiem i w ogóle

w Lubelskiem dla dojcia do tego samego celu. Lud nie okazy-

wa tam w czasie zmian obrzdkowych tak wielkiego oporu jak

na Podlasiu, z wyjtkiem kilku miejsc, jak np. w Szpikoosach,

gdzie parafia, z powodu nieprzyjcia ksidza wprowadzajcego do

naboestwa reformy Popielowe, zapacia 1000 rubli kontrybu-

cyi, a znaczniejsi gospodarze poszli naprzód do wizienia, potem

w gb Rosyi wywiezieni zostali a
).

*) W chwili wysyania wocian ze Szpikolos do Rosyi przyzwano ich ony
i dzieci, aby tyche wpywem zama ich opór. Skazacy spostrzegszy swe ro-

dziny, zawoali: „Czycie przyszy poegna si z nami, czy nas do prawosawia

namia?" „Nie, nigdy, zawoay chórem niewiasty, umrzemy raczej, ale wiary si

nie wyprzemy!" Wtedy skazani na wygnanie w te do nich przemówili sowa

„Patrzcie wic czem nas za nasz wierno cesarzowi obdarzaj; patrzcie na na-

sze rce i nogi okute; to wszystko dla Pana Jezusa ponosimy, ale nie paczcie

nad nami; nie odbierajcie nam zasugi przed Panem Bogiem! Pamitajcie nie su-

cha adnych namów; w niebie si zobaczymy".
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Zreszt, ludno ruska w Lubelskiem zachowaa si do
biernie, nie okazaa wiele odwagi w obronie swej wiary, bez

wielkiego oporu przechodzia na prawosawie i tem samem uni-

kaa ofiar, któremi Podlasie swoj wytrwao w wierze opaca-

o. (Wczesny naczelnik warszawskiego wydziau dla spraw uni-

ckich, Baranów, jeden z gównych dziaaczy w nawracaniu Uni-

tów chemskich do prawosawia—niejako kierownik tego nawra-

cania, rezydujcy prawie stale w Chemie od chwili wybuchu

przeladowania, aby by bliej pola dziaania—liczc na bierno
i indeferentyzm ludu lubelskiego, dba tylko o apostazye ksiy
parafialnych i o ich petycy o przyczenie si do prawosawia.

Zyskawszy ksiy, by przekonany, e pozyska take bez wiel-

kiej trudnoci ich parafie. Jako nie zawiód si bardzo w swych

oczekiwaniach. Zastawia za sida na ksiy w ten sposób: Zwo-
ywa ich przez dziekanów w oznaczonym czasie i miejscu na

tak zwane kongregacye dekanalne, groc im w razie nie sta-

wienia si pozbawieniem posady. >Sa te kongregacye zjeda
sam w asystencyi urzdników cywilnych, stray ziemskiej i an-
darmów i pod groz tej zbrojnej asystencyi wymusza na obec-

nych podpisy na odstpstwo od Unii ich samych i ich parafij.

Pierwsz tak dekanaln kongregacye zwoa w dekanacie

Tomaszowskim, w Posadowi u ks. ysiaka, galicyanina, na d. 4

lutego 1875 r. Z 29 ksiy nalecych do dekanatu zjechao

tylko dziesiciu i chocia po reszt z Posadowa konie rozesa,

nikt wicej nie przyby. Dziekan Seweryn Ulanicki, w porozu-

mieniu z Baranowem, zaraz po ukoczonem w cerkwi naboe-
stwie oznajmi zebranym na probostwie, i gównym celem ich

zwoania jest podpis pod petycy do cesarza o przyczenie ich

i ich parafij do prawosawia. Ksia struchleli na to owiadcze-

nie, ale nie mieli odwagi wprost i otwarcie dania odmówi.
Kady ba si pierwszy odezwa, aby go jako przywódc i gó-
wnego buntownika odrazu nie aresztowano i nie uwiziono albo

w gb Rosyi pognano. Z kopotu wybawio ich dopiero po na-

myle danie, aby nietylko w swojem, lecz take w parafian

imieniu petycy podpisali. Jeden ze mielszych zwróci Barano-

wowi uwag na to, e w obcein imieniu, bez poprzedniego upowa-
nienia, podpisywa akt tak wany jest faszowaniem dokumentu

i kar kryminaln za sob pociga. Zbio to z toru Baranowa

i pomocnika jego, dziekana Seweryna Ulanickiego; pozwoli roz-

jecha si ksiom bez podpisu i zapowiedzia nowe zebranie na
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9 lutego w Poturzynie, w mieszkania samego dziekana. Przed

rozjechaniem si ksiy zaleci im, aby parafianom nic o podpi-

sach na prawosawie nie mówili i przyrzek, e si postara

u wadzy o pozwolenie dania w tym razie podpisu w imieniu

parafian, bez obawy odpowiedzialnoci za to przed sdami. Wi-

dzc, na co si zanosi, uszo do Galicyi, jeszcze przed 9 lutego,

z dekanatu Tomaszowskiego i ssiedniego kilku ksiy, pouczyw-

szy poprzednio parafian o grocem im niebezpieczestwie i opa-

trzywszy ich we wskazówki, jak si dalej zachowa maj. Na
zebranie d. 9 lutego stawili si tylko ci, którzy z bojani o swój

i swej rodziny los gotowi byli na odstpstwo pod naciskiem wy-

saców rzdowych i kilku takich, co wpywem swoim chcieli

w stanowczej chwili sabszych od odstpstwa odwie i urzdni-

kom rosyjskim miao prawd w oczy wypowiedzi. Baranów,

niezbdny na tym zjedzie, przystpi znów z cyrografem w r-
ku do bezbronnych ofiar z daniem podpisu na apostazy w ich

i parafian imieniu. Sabsi dali podpis, a na ich czele dziekan

Seweryn Ulanicki, mimo e go wasna matka ze zami w oczach

na pami ojca zaklinaa, aby podpisem duszy nie gubi; odwa-

niejsi uszli przez drzwi na ogród wychodzce, a przez policy

nie strzeone i w kilku godzinach byli zagranic, t. j. w Gali-

cyi, z któr dekanat Tomaszowski bezporednio ssiaduje.

Podobnie czyni Baranów w innych dekanatach w Lubel-

skiem.

10. Zbierajc tymi i tym podobnymi rodkami proby
o przyczenie do prawosawia i majc je przez tak zwanych

delegatów od 45 parafij podlaskich i od 26 ksiy, sdzili gów-
ni dziaacze na pocztku r. 1875, e nadesza ju chwila, w któ-

rej mona uroczycie zacz przyjmowa pojedyncze parafie na

ono cerkwi prawosawnej.

Na sam pocztek obrano Biae, serce i ognisko Unii

w Chemskiem od czasu, jak zwoki w. Jozafata, patrona Unii

za staraniem ksit Radziwiów tu spoczyway. Wyboru tego

nie uczyniono pewno bez ukrytej myli i bez powodu gbsze-
go. Skd ycie dla Unii chemskiej przez dugie lata tryska-

o, tam pogrzeb jej mia si rozpocz. Do morderstwa moral-

nego dodano szyderstwo. Gubernator siedlecki, Gromeka, rozka-

za wójtom ssiednich wsi przysa do Biay na d. 12 (24) sty-

cznia 1875 r. przynajmniej po trzech wocian z kadej parafii,

które podpisay prob o przyczenie dó prawosawia. Nadto
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wykomenderowa na ten dzie kilkunastu ksiy odstpców
ikolicy. Odpowiedni delegacy wyznaczy take z para-

fii bialskiej, której paroch, ksidz Mikoaj Liwczak, ju by
poprzednio apostazowa. Prócz tego zjecha na rozkaz rzdu
prawosawny arcybiskup z Warszawy Joannicyusz. Gdy wocia-
nom, mniemanym delegatom parafialnym, oznajmiono z rana

w dniu, na który byli zamówieni, e maj i do cerkwi, uro-

ie si podpisa na akcie apostazyi w swojem i parafii imie-

niu i podzikowa Bogu za ask powrotu do prawosawia (woz-

sojedinienia), chcieli wraca do domów swoich, ale wojsko oka-

lajce ich zewszd nie dozwolio im tego. Szed wic lud wród
szpaleru wojska do cerkwi jak na rusztowanie, a w cerkwi pod-

czas odczytywania przez Gromek pozwolenia najwyszego mo-
narchy na przyjcie do prawosawia gonym paczem oznajmi,

jaka bole w tej chwili go ciskaa i jaka rozpacz nim szarpa-

a. Gazety rosyjskie miay tyle cynizmu, e pacz ten czytelni-

kom swoim wystawiay jako oznak niewypowiedzianej radoci

ze szczcia, które lud ten w powrocie do prawosawia spoty-

kao 2
). Archirej Joannicyusz zrozumia dobrze, skd owe zy py-

ny, kiedy po naboestwie zbliajc si do wocian, odezwa
si do nich ze wspóczuciem: „wy prawdziwie mczennicy" i

kiedy wtenczas take o przybdach galicyjskich powiedzia:

„gdy da Bóg, e ta sprawa si skoczy, to t przeklt swoocz

halick precz rozgoui u
.

Dla uwietnienia uroczystoci wystpi nikczemny ks. Li-

wczak, podczas liturgii arehireja, z mow pen obelg na prze-

szo polsk, na mniemany ucisk i tyrani Polski, na Uni i

na w. Jozafata, którego nazwa przeladowc prawosawia i lu-

>) Pukownik Mansfield referujc swemu rzdowi o tych nawróceniach,

daje w wielu miejscach swych listów doskonal illustracy tej radoci, z jak
lud unicki wedle gazet rosyjskich miaf przyjmowa prawosawie. Gdyhy wic ko-

mu nasze opowiadanie przesadzonem si wydawao, niech zajrzy do korespon-

dencyi urzdowej angielskiej, powyej przez nas kilka razy wspomnianej. Cytujemy

tu jeden z niej ustp: „Cette conversion a ete effectuóe par divers moyens, parmi

leauele les >nvices ont jou un grand role, et i (Mansfield) fait valoir, en s'ap-

payanl >ur des informations dignes de foi, les circonstances dans lequelles des

cruautós de la natur la plus r-Yultante ont ete commises par les autorites mi-,

litaires, cruautós qai peuvent seulement tre comparóes a celles, auxquelles on

avait recourt aux epoquesles plus sombres del'Inquisition". (cfr. Documents offi-

ciels i t. cl." str. 24, 31 i 35).
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du ruskiego. Po uroczystoci nastpia uczta dla duchowiestwa,
czynowników rosyjskich i dla ludu. Ucztowa byo za co, bo rzd
wyznaczy na ten cel kilka tysicy rubli. To te ucztujcy wstali

od stou w nie bardzo trzewym stanie.

Po Biay przysza kolej na Janów dnia 25 marca (6 kwiet-

nia), gdzie uroczysto nietylko pijastwem ale i bezwstydnemi

orgjami si zakoczya; na Chem dnia 13 (25) maja i na Zamo
dnia 15 (27) maja.

Do innych miejsc, prócz wymienionych, nie zjeda Joan-

nicyusz osobicie; zastpili go gubernatorowie, którzy przez

naczelników powiatowych i nisze wadze z pomoc wojska zbie-

rali rodkami nam wiadomymi, gdzie nie mogli od caych gro-

mad i parafij, to przynajmniej od kilku wocian z kadej gro-

mady, deklaracye na przyjcie prawosawia.

W kilka dni po odbyciu aktu apostazyi w Biay uzna
rzd za potrzebne w jakikolwiek sposób wytumaczy wiatu po-

wód, dla którego Unici podlascy tak dobrowolnie i bez przy-

musu opucili Uni i przyjli prawosawie. Powód ten odkryli

sprytni dziaacze rosyjscy w encyklice papiea Piusa IX, z d.

13 maja 1874 r., któr wyej rozebralimy. Ta sama encyklika,

która jak wiemy, utwierdzaa lud i duchowiestwo w ich opor-

nem przeciw Popielowi i rzdowi stanowisku, która im doda-

waa odwagi do obrony wiary i obrzdku po ojcach odziedzi-

czonego, miaa tene lud popchn wraz z duchowiestwem do

apostazyi od Unii t. j. od wiary katolickiej i od obrzdku! Dzi-

wny pomys! A jeszcze dziwniejsze uzasadnienie go w „Gocu
urzdowym", który tak odstpstwo ludu w Biay motywuje:

„Lud ruski pozna z tej encykliki, e papie pochwala wszyst-

kie naleciaoci aciskie w obrzdku unickim i e tern samem
pochwala zamach wymierzony na czysto obrzdku grecko-

ruskiego przez jego wrogów. Poznawszy za to, zacz groma-

dnie garn si do swego macierzyskiego kocioa, do cerkwi

prawosawnej". Prawie si oczom wierzy nie chce, e mona
byo umieci w pimie urzdowem elukubracy tak raco po-

liczkujc prawd i zdrowy rozum, a jednak znajduje si ona

wraz z opisem uroczystoci bialskiej w „Gocu urzdowym"
(Prawitielstwiennyj Wiestnik) pod dat 27 stycznia 1875 1

).

*) „Documents officieles" str. 25—28 i „Czas" nr. 27 r. 1875.
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Nim, po odbytych w Biay uroczystociach, przystpiono do

ponowienia winnych miejscach owych ohydnych, rzekomo dobro-

wolnych aktów apostazyi, postanowi Popiel da dobry caej dye-

cezyi przykad, nie czeka przybycia do Chema ani Joannicyu-

sza, ani policyi, ani andarmeryi, locz wraz z duchowiestwem

miasta Chema dobro walnie i jawnie akt apostazyi wykona.

Dnia 18 lutego odby z duchowiestwem katedralnem i konsy

storskiem sesy, na której zapada uchwaa, e si uoy i pod-

pisze akt zjednoczenia dyecezyi chemskiej z prawosawnym ro-

syjskim Kocioem, e si uoy i podpisze prob do cesarza

o zezwolenie na to zjednoczenie i poprosi administratora dyece-

zyi (Popiela) o przedstawienie go cesarzowi i o wyjednanie naj-

wyszego zatwierdzenia.

Oto brzmienie protokuu:

„Protokó duchowiestwa katedralnego i konsystorza dye-

cezyi chemskiej",

„Dnia 18 lutego 1875 r., zebrao si na posiedzenie pod

prezydency administratora chemskiej dyecezyi katedralnej du-

chowiestwo katedry chemskiej i duchowny konsytorz dyecezyi

chemskiej.

Sekretarz konsystorza odczyta nadesze od zwierzchnoci

dyecezalnej raporty dziekanów: augustowskiego z 16 stycznia,

nr. 25: hrubieszowskiego z 2 lutego, nr. 32; chemskiego z 5 lu-

tego nr. 46; tomaszowskiego z 8 lutego, nr. 21 i bigorajskiego

z 9 lutego, nr. 30; oraz telegram z d. 16 lutego z doczeniem

owiadcze szczerego yczenia duchowiestwa parafialnego tych

dekanatów powrócenia wraz z wiernymi na ono Kocioa pra-

wosawnego, do którego odwiecznie naleeli nasi przodkowie i

pozostania w niezmiennem posuszestwie najwitobliwszemu

wszechrosyjskiemu Synodowi rzdzcemu. Nastpnie administrator

dyecezyi zawezwa zebranie do wypowiedzenia swej opinii w po-

wyszym przedmiocie. Zebrani po wszechstronnem i dojrzaem

rozwaeniu obecnego pooenia rzeczy w dyecezyi chemskiej i

zwaywszy, e bdce obecnie w parafiach w pomienionych de-

kanatach duchowiestwo, z wyjtkiem kilku ksiy z liczby 120

proboszczów, jednomylnie prosi zwierzchno dyecezaln o wy-

jednanie najmiociwszego zezwolenia monarszego na poczenie

si napowrót i powierzonych im parafian z Kocioem prawosa-

wnym, i e w gubernii siedleckiej ju nastpio poczenie si

znacznej wikszoci grecko-unickich pRranj (?) dyecezyi chem-
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skiej, pozostae za nie zaniedbaj pój za ich przykadem, posta-

nowili :

po 1-sze, uoy i podpisa akt o poczeniu si chemskiej

dyecezyi grecko - unickiej z prawosawnym Kocioem wszech -

rosyjskim;

po 2-gie, uoy i podpisa najpoddasz prob o najwy-
sze zezwolenie na takowe poczenie si:

po 3-cie, prosi administratora dyecezyi o przedstawienie

rzdowi o niniejszem postanowieniu i o wyjednanie upowanie-
nia do zoenia tej najpoddaszej proby z doczeniem aktu

o poczeniu si napowrót i oryginaów owiadcze duchowie-
stwa, za porednictwem wybranej w tym celu deputacyi grecko-

unickiego duchowiestwa, skadajcej si z administratora dye-

cezyi, dwóch protojerejów katedralnych i wszystkich dziekanów

wyej wspomnianych dekanatów.

Protoku czytali i podpisali: administrator dyecezyi chem-
skiej, starszy protojerej katedralny Marceli Popiel; starszy pro-

tejerej katedr, archipresbyter Józef Wójcicki; rektor seminaryum

duchownego starszy protojerej katedralny Hipolit Krynicki; se-

kretarz konsystorza, protojerej katedr. Jan Hoszowski; czonek

konsystorza duchownego, nauczyciel seminaryum ks. Ignacy

Hojnacki; czonek konsystorza duchownego, nauczyciel religii

szecioklasowej szkoy eskiej ks. Micha Dobrzaski; inspektor

seminaryum duchownego ks. Ambroy Sietnicki; wikaryusz ka-

tedialny ks. Jan Makar: wikaryusz katedralny ks. Emilian Bar-

wiski" x
).

Podpisani naleeli z wyjtkiem ks. Wójcickiego do ducho-

wiestwa przybyego z Galicyi.

Tego dnia, w którym protokó spisano tak zwany „Akt

katedralnego duchowiestwa chemskiego", to jest akt odstp-

stwa i umotywowanie onego. Akt ten, mimo jego rozwlekoci,

podajemy równie w dosownem brzmieniu na wieczn pamit-
k przewrotnoci jego autorów i aby sobie czytelnik zdoa jak

najdokadniejszy utworzy obraz o przewodnikach i o samym
fakcie odstpstwa chemskiego:

„Akt katedralnego duchowiestwa chemskiego".

„W Imi Ojca, Syna i Ducha witego".
„My z aski Boej zarzdzajcy dyecezy chemsk, ducho-

*) „Czas" nr. 85 r. 1875.
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wiestwo katedralne i czonkowie konsystorza Kocioa grecko-

anickiego w Królestwie Polskiem na niejednokrotnych naradach

wzilimy na rozwag, co nastpuje:

Wszystkim nam, zebranym tu w imi Boe, wiadomo, jak

znaczcy i trudny czas przebywa teraz dyecezya chemska, któ-

ra uwydatnia denie do urzdzenia spraw kocielnych i utrwa-

lenia duchownej swej pomylnoci. Religijno-moralne ycie wier-

nych przedstawia pole, gdzie dokocz si walka pomidzy sta-

rym a nowym porzdkiem kocielnego naboestwa , walka

z oczywist przewag powodzenia i szczcia po stronie przed-

siwzitych reform w duchu prawosawia, jak tego jawnie do-

wodzi wiey fakt przyczenia si. licznych parafij unickich do

prawosawia. Z drugiej strony ostatni list najwitobliwszego pa-

piea, wymagajc powrócenia Unitom poprzednich niewaciwych
wschodniemu obrzdkowi nowoci przy odprawianiu naboestwa,
stawia nas i wiernych naszych wobec niezliczonych trudnoci, które

pokrótce mog by wyraone w nastpujcych zaoeniach: albo

pozosta w posuszestwie najwitobliwszemu papieowi i na-

tenczas naley naruszy zasadnicze prawa Unii przez przywró-

cenie zlatynizowanego obrzdku, albo pozosta przy dawnych

prawach Unii, zatem by nieposusznymi woli papieskiej, a na-

tenczas wierni nasi pozostan bez swego arcypasterza. Ale po-

niewa owczarnia bez pasterza dezorganizuje si, jak powiedzia-

ne jest w Pimie w.: „pora pasterza i rozprosz si owce trzo-

dy" (Zach. XIII, 7), to co pozostaje nam czyni? Gdzie szuka

duchownego kierownika, któryby by dla nas i dla naszych wier-

nych narzdziem uwicenia i zesania aski Boej? Wszystko

to skania nas do poddania uwanemu badaniu, jak powinnimy

postpi, dla dobra Kocioa (Dzieje ap. XX, 21), dla zbawienia

dusz (Piotr V, 2), poruczonych naszym pasterskim troskom i sta-

raniom i dla pokoju z naszem sumieniem.

Obecne pooenie dyecezyi ma pocztek w odlegej przeszo-

ci i pozostaje w zalenoci od samego powstania nauki, której

jestemy wyznawcami i sugami, oraz losów, którym z dopusz-

czenia Wszechmocnego i Wszech dobrego Boga podlegao z bie-

giem lat.

Ze Wschodu, z Kocioa greckiego zajaniao wiato praw-

dy chrzecijaskiej nad ludami sowiaskimi. wici, równi apo-

stoom, Cyryl i Metody u sz, opowiadajc sowo Boe pomidzy

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. 10
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Sowianami, przetumaczyli na ich jzyk rodowity Pismo w. i

szereg ksig do naboestwa. W tym samym jzyku odbywa si
opowiadanie Ewangelii przez ksiy grockich poród Rosyan (?)

]

)

za Wodzimierza w., który z Bizancyum przyj chrzecijastwo:

skada si ofiara bezkrwawa, której towarzysz modlitwy i pie-

ni wedug obrzdku Kocioa wschodniego. W pierwszych po-

cztkach powstania pastwa ruskiego prawosawno - wschodnie

wyznanie gboko przenika podstawy ludowego ycia ruskiego,

czy si z politycznym i spoecznym ustrojem pastwa, uwi-
ca rodzinny byt Rosyan (?), stanowi ródo owiaty i rozwoju

narodowego. Rosyanie (?) widzieli w swem wyznaniu wite mie-

nie, które powinni zachowywa w niezmniennej czystoci i ca-

oci, a nazwa „Rosyanina" jednoczy si i zlewa z nazw „pra-

wosawnego".

„Prawdy te jasno poczuwali hierarchowie, którzy zawi-
zali Uni z Rzymem w kocu XVI wieku, kiedy Rosya (?) za-

chodnia wskutek rónych nieszczliwych wypadków bya pod-

lega Litwie i Polsce, dokadnie i cile zastrzegajc nietykal-

no i cao wschodniej nauki i zachowanie caego prawosaw-
nego obrzdku, a ograniczajc zjednoczenie z Rzymem, na sa-

mem tylko uznaniu wadzy papieów nad Kocioem rusko - za-

chodnim. W oryginalnym dokumencie, zoonym przez biskupów

Pocieja i Terleckiego w 1595 roku papieowi Klemensowi VIII

wyraone byo, e ruscy hierarchowie prosz papiea rzymskie-

go o pozostawienie ich przy wierze (?), sakramentach i obrz-

dach Kocioa wschodniego, w niczem ich nie naruszajc, lecz

pozostawiajc tak jak byo w staroytnoci, a przy poczeniu ko-

cioów o potwierdzenie za siebie i za swych nastpców, e wa-

runki te nigdy nie bd naruszone. W takim tylko wypadku, t.

j. kiedy wszystko to bdzie przyjte, zachodnio-ruscy hierarcho-

wie upowanili Hipacyusza Pocieja i Cyryla Terleckiego w imie-

niu ich (biskupów), caego duchowiestwa i wiernych uzna po-

dlego papieowi, jako najwyszemu pasterzowi Kocioa Chry-

stusowego. Pierwsi ordownicy Unii nie mieli, nie decydowali

si targn na religijn wiar ludu, na odprawianie naboestwa
i obrzdków, przekonani, e wszelkie ich podobne usiowanie na-

) O Rosyanach jeszcze wówczas nikt nie wiedzia; znano ludy sowiaskie

nad Dnieprem, które przynajmniej dwa wieki póniej przybray wspóln nazw
Rusinów ale nie Rosyan.
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potka jednomylne i grone odparcie ze strony caej masy lu-

dnoci. Ale zaraz potem biskupi uniccy, którzy zdradzili w du-

sz}' interesa ludu i swe wyzname pod naciskiem rzdu polskie-

mu i kierownictwem zahartowanych w intrygach Jezuitów, sto-

pniowo zmieniaj ustaw kocieln i wprowadzaj do skadu
apostolski. £0 dodatek „i Syna", zapominajc o sowach apostoa

Pawa (2 Tym. I, 6): „Napominam ci, aby wznieca ask Bo-

, która jest w tobie przez woenie rk moich, albowiem Bóg
nie da nam ducha bojani, ale mocy i mioci i trzewoci."

Jakkolwiek zrcznie obmylane byy rodki dla zagarnicia lu-

du zachodnio-ruskiego w sieci panowania rzymskiego i dla spo-

laczenia, ale zaraz na pocztku przy ogoszeniu Unii lud odgad
wewntrzne znaczenie dokonanego wypadku; w zjednoczeniu

z Rzymem dostrzeg niepodlego jedynie biskupowi rzymskie-

mu, lecz targnienie si na czysto wyznania wschodniego, na

podstawy ycia ludowego i narodowo; zrozumia, e Unia do-

tyczy nietylko wyznania, lecz skierowana jest ku zupenemu po-

choniciu Rosyan, (którzy wcale do Unii nie naleeli) i wyt-
pieniu nawet ich nazwiska, e nawrócenie na Uni musi poci-

ga za sob przejcie na katolicyzm, a nastpnie cakowite i zu-

pene spolaczenie. Std ta straszna zacito, jak lud maoruski

okaza w samym pocztku wzgldem Unii, a nawet wzgldem
samej nazwy „Unita"; std straszne pustoszce wojny domowe,

nacechowane niesychanemi okruciestwami z obydwóch stron (?).

Cik t chwil przebywaa i ziemia chemska, odznaczajca

si szczególn wytrwaoci i wiernoci dla prawosawia, szcze-

gólniej w miejscowociach, które weszy do skadu gubernii Sie-

dleckiej.

Licznymi, smutnymi i bolesnymi wypadkami przepenione s
stronnice historyi Unii, która wywoaa ze strony prawosawnych

zacit wojn religijn. Przodkowie nasi walczyli, cierpieli i

umierali za czysto i cao swej wiary prawosawnej. Wieczna

pami wielkim bojownikom tej epoki, którzy z dzieln walecz-

noci walczyli za dobr spraw i pokornym parafialnym paste-

rzom Kocioa, którzy bdc pozbawieni wiata i owiaty i do-

prowadzeni do stanu poniajcego, silnie bronili wiary i narodo-

woci, a ze spustoszonej i zniszczonej spucizny ojców ocalili nie-

tykalne poczucie jednoci plemienia ruskiego i wiar, przekazan

przez przodków.

I tern wicej potrzeba byo usiowa i powicenia ze stro-
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ny pracowników prawosawia, im bardziej nalegajco i mielej

dziaali ordownicy Unii. Sami rzymscy papiee od czasu do cza-

su wstrzymywali gorliwo i popiech gosicieli i ordowników
Unii, dcych do najspieszniejszego zamienienia jej na katoli-

cyzm i swemi bullami, potwierdzajc wito i czysto kociel-

nego obrzdku wschodniego, polecali zachowanie takowego przy

odprawianiu naboestwa. Niektórzy z bogobojnych i roztropnych

biskupów, obraeni niewaciwem mieszaniem si duchowiestwa

katolickiego do spraw Unitów, starali si do pewnego stopnia

przeciwdziaa mu i ocali Uni od ostatecznego pochonicia

przez katolicyzm.

Zaledwie upyno pó wieka od czasu wprowadzenia Unii,

Maorosya z pierwszotronowem miastem Kijowem przesza pod

potn rk monarchy rosyjskiego, zdoawszy zachowa w ca-

ej czystoci wyznanie prawosawne i obrzdek wschodni, ponie-

wa wadza papieska narzucona bya ludowi ruskiemu bez jego

na to zgody. Ale od tego czasu coraz wicej i wicej wprowa-

dza si nowoci do obrzdku unickiego, dlatego e z jednej stro-

ny caa prawie szlachta wschodnio-ruska zdoaa przej na la-

tynizm, a z drugiej rzd polski i stronnictwo jezuicko-szlachec-

kie napraj wszystkie siy dla zagadzenia rónicy midzy ka-

tolicyzmem a Uni, eby zapobiedz odpadniciu od Polski

pozostaej czci Rosyi (Rusi) zachodniej, stale i bez przerwy,

pomimo Unii i wszelkich jej podstpów i ucisków gono owiad-

czajcej sympaty dla pokrewnej i jednoplemiennej Rosyi. Sobór

Zamojski 1720 r. usiowa doprowadzi Koció greko - unicki do

ostatecznej organizacyi wedug wzoru aciskiego, ale w rzeczy-

wistoci nie byo pokoju i zgody pomidzy tymi cigle zbliaj-

cymi si ze sob w osobie swych przedstawicieli, biskupów, wy-

znaniami, a w kocu XVIII wieku powstaje nawet okrutne

przeladowanie proboszczów grecko -unickich z powodu podejrzy-

wania ich o zwizki z Rosyanami i denia do oderwania pro

wincyj zachodnio - ruskich od Polski. Wszystkie te sztuczne i

gwatowne rodki nie zapobiegy jednak i nie zmieniy przezna-

czonego Polsce losu, a tylko rozjtrzay i owiecay lud ruski.

Ze skoczeniem bytu politycznego Polski Unia w prowincyach,

które odeszy do Rosyi zacza szybko upada; za panowania

Katarzyny II przeszo na prawosawie okoo 2 milionów Uni-

tów (tylko?), a w 1839 r. za panowania bogosawionej pamici

cesarza Mikoaja Pawowicza i pozostali Unici zachodnio - ruscy,
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po uroczysteni wyrzeczeniu si Unii, przyjci zostali na ono ko-

cioa prawosawnego. Tak 2 nadzwyczajn atwoci runa
sprawa podtrzymywana podwójnem gwaceniem: z jednej strony

gwaceniem wolnoci sumienia, z drugiej uciskiem materyalnym.

Zatem sprawa Unii bya spraw ludzk, a nie spraw Bosk.
Nie taki by los kraju chemskiego, stanowicego niegdy

kraniec ksistwa halickiego. Wskutek szczególnych okolicznoci

politycznych odwiecznie ruska ziemia zostaa przyczon do Kró-

lestwa Polskiego, które weszo do skadu cesarstwa w 1814 r.

wedug traktatu wiedeskiego. Nietolerancya religijna, nieprzy-

ja do ludnoci ruskiej, denie do panowania, które przeszy

w spcidku od dawnej Polski do potomstwa, uwydatniy si i te-

raz w cakowitej sile. cienio si tylko pole dziaania, lecz nie

zmieniy si denia. wiadczy o tem szereg powsta, intryg
;

tajnej walki przeciwko wadzom, narzeka, nieprawdziwych ob-

janie postanowie i rozporzdze rzdu zmierzajcych do do-

bra ludu. Tymczasem im mielsze i nieroztropniejsze byy usi-

owania wszczcia zamieszek i nieadu, tembardziej wprowadza
si nieporzdek do kocielnego obrzdku grecko - unickiego, tem

janiej i dokadniej wyraa si zamiar doprowadzenia go do zu-

penego podobiestwa z obrzdkiem katolickim (aciskim). Z cer-

kwi robi si kocioy, z liturgii msza, zamiast piewu kociel-

nego wprowadzone jest granie na organach, zamiast kazania ru-

skiego kazanie w jzyku polskim i t. p. Jedne nowoci upowa-
nia wadza dyecezalna, drugie wprowadzaj sami proboszczowie,

skd zupena dowolno, nieporzdek, rónorodno w odprawia-

niu naboestwa. Jednoczenie parafie dugo pozostaj bez ksi-

y, dokonywaj si w wielkiej iloci przejcia na latinizin greko-

Unitów, zmuszonych z koniecznoci do uciekania si do ksiy
katolików do spowiedzi i zaspokojenia innych potrzeb duchow-

nych, tak e w niektórych miejscach dla grecko unickich ksiy
przedstawiaa si mono pozostania bez parafian; podlega za-

borowi mienie kocielne pozostawione bez opieki; zabierane s
pola, nalece do probostw, nakoniec same witynie po wik-
szej czci dochodz do ostatecznej ruiny i opuszczenia.

Nieszczsne pooenie Królestwa Polskiego, które doznao

szeregu klsk, podlego spustoszeniu wskutek intryg i spisków,

zwrócio nakoniec na siebie uwag rzdu. Najja. Panu podo-

bao si oswobodzi wocian od zalenoci poddaczej, nadaw-

szy im grunta; potem nastpi cay szereg reform, które zmie-
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niy ksztat kraju i urzdzone zostay gromady wiejskie z nada-

niem im samorzdu; zaprowadzone zostay szkoy wiejskie, w któ-

rych dzieci wieniaków mogy otrzyma elementarne wykszta-

cenie, wolne od psujcego wpywu agitatorów politycznych;

urzdzone zostay na nowych zasadach, bardziej odpowiednich

wspóczesnemu stanowi nauki i potrzebom kraju, rednie i wy-
sze zakady naukowe, w których mode pokolenie mogoby po-

biera wychowanie w ruskim duchu. Jednoczenie ze szczodro-

bliwoci monarchy duchowiestwo grecko-unickie otrzymao pa-

c, co dao mu wicej rodków powicenia si sprawie suby
pasterskiej, oraz uwolnione zostao od zalenoci rónowierców

(Polaków katolików), kolatorów i opiekunów; zostay nowo zbu-

dowane, odrestaurowane i wyporzdzone zrujnowane cerkwie,

i w ogóle zwrócono uwag na stan i potrzeby chemskiej dye-

cezyi grecko - unickiej.

Nie mogli pozosta nieczuymi i bezczynnymi na tyle do-

brodziejstw lud i duchowiestwo. Pod wpywem nowego ycia

zmartwychwstao i oywio si w nich, którzy wynieli z du-

gich pokus jzyk i tradycye ojców, poczucie zwizku z pokrew-

n Rosy (raz nazywaj autorowie memoryau lud chemski ro-

syjskim, tu znowu pokrewnym Rosyi — czy to nie perfidia?

)

"Wobec ruchu ludowego (ale nie w myl autorów memoryau),

sprawionego przez uczucie wdzicznej mioci dla monarchy,

który rozwiza pta niewolnictwa, cicego tak dugo nad lu-

dnoci, duchowiestwo (ale nie chemskie) poczuo konieczno

uwaniej rozway swe pooenie w kraju i janiej poczu swe

stosunki i obowizki wzgldem wiernych. Na podstawie dziaal-

noci duchowiestwa pocza si myl, e obowizane jest dziaa
dla dobra i zbawienia dzieci Boych (Efez. 10, 11), powierzo-

nych ich staraniom pasterskim, a nie powica siebie i czas na

intrygi polityczne, na szkod temu samemu ludowi ruskiemu,

do którego sami nale.
Chemska grecko - unicka zwierzchno dyecezalna, wyda-

jc rozporzdzenia o przywrócenie kocielnego porzdku i zwy-

czajów uwiconych wiekami, miaa na widoku jedyny cel: „aby-

my si wszyscy zeszli w jednoci wiary i poznania Syna Bo-

ego, w ma doskonaego, w miar wieku zupenoci Chrystu-

sowej" (Efez. IV, 11—13). Ciya na niej wysoka odpowiedzial-

no moralna za duchown pomylno chemskich grecko-unic-

kich wiernych. „Biada pasterzom, którzy gubi i rozszarpywaj
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trzod pastwiska mego, mówi Pan (Jer. 23, 1). Oto ja sam na

pasterze bd szuka trzody swojej z rk ich (Ezech. 34, 3)."

Na niej przez historyczny bieg wypadków, nakrelonych w dzi-

wnych drogach Opatrznoci Boskiej ciyo nadzwyczaj wane
dziaanie doprowadzenia chemskich grecko - unickich wiernych

do monoci strzeenia jednoci ducha, to jest jednomylnoci

religijnej w zwizku pokoju i mioci ze swoj, czasowo zapo-

mnian i odrzucon, niemniej jednak zawsze pen mioci mat-

k, ze w. Kocioem prawosawnym.

Zadanie to wywoane przez zdezorganizowane pooenie

dyecezyi chemskiej (ale któ j zdezorganizowa, jeeli nie sam

rzd), uwarunkowane przez cay szereg przyczyn historycznych

(sic) i uwydatnione szczególniej w rónorodnoci i dowolnoci

obrzdów odprawiania naboestwa, przy wspódziaaniu z góry

do pewnego stopnia zostao zrobione. Odpowiednio do obowiz-

ków cicych na pasterzach parafii chemski konsystorz dyece-

zalny wyda postanowienie w r. 1873 o przywróceniu i oczysz-

czeniu obrzdku, jaki istnia w greko - unictwie przed soborem

Zamojskim, a jaki obowiza si zachowa dla siebie i nastp-

ców swoich papie Klemens VIII. Znaczna wikszo duchowie-

stwa (?) gboko poczuwaa i prawno i konieczno tego wa-

nego rodka, który powinien by utrwali porzdek w spra-

wach kocielnych, a byli i tacy ksia, którzy nie rozstali si

ze staremi i przeyten i nadziejami monoci prowadzenia dalej

swych prac pasterskich dla przeksztacenia obrzdku grecko-

unickiego, co nie zgodzili si podledz wydanym rozporzdze-

niom. Zacza si czynna, gboko utajona agitacya zoliwych

ludzi poród ciemnej ludnoci wiejskiej gubernii siedleckiej, któ-

rej towarzyszyy nieposuszestwo i zawichrzenia: „Oto i okrty,

wielkie bdc i gdy je srogie wiatry pdz, obracane bywaj
od malutkiego steru, gdzie wola sterujcego zechce", tak i j-

zyk may wprawdzie czonek jest ale wielkie rzeczy podnosi.

Oto jako may ogie jako wielki las spala! I jzyk jest ogie

powszechno nieprawoci. Jzyk postanowiony jest pomidzy

czonkami naszymi, który plugawi wszystko ciao i zapala koo

narodzenia naszego, zapalony od pieka" (Jan 3, 4). Wina tych

smutnych wypadków spada na tych, którzy tak dugi czas siej

zdrad i nienawi dla podtrzymania swej sprawy, osaniajc

witem imieniem religii wcale niereligijne cele (co za obuda

i nikczemno zarazem!).
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I w tej to cikiej chwili dla chemskiej greko - unickiej

dyecezyi ukazaa si przysana z Ofalicyi w znacznej liczbie dru-

kowanych egzemplarzy encyklika papiea rzymskiego Piusa IX,

wydana 13 maja r. 1874, która uprawnia wszystkie skaenia i

latynopolskie nowoci w odprawianiu naboestwa Kocioa unic-

kiego, bogosawi odstpców od cerkwi i ludu (?), zachca Uni-

tów do nieposuszestwa (wzgldem zdrajców Unii). Znaleli si
rozpowszechniacze i tumacze odezwy papieskiej, zbierajcy wo-
cian w guchych, osamotnionych miejscowociach i lasach dla

odczytania ludowi papieskiej odezwy i objanie jej znaczenia, któ-

rym towarzyszyy przytem podegajce napomnienia i wymaga-
nia silnej obrony niby to deptanej wiary (czy jej nie depta-

no?). „Iali ródo z tego poniku wypuszcza sodk i gorzk
wod?" (Jak. 3, 11). W taki sposób biskup rzymski okazuje

si otwartym stronnikiem nieprzyjacielskich ludowi ruskiemu d-e politycznych i ordownikiem zawichrze kocielnych, przeciw-

ko którym powstawali jego poprzednie}', uznajcy wito i niety-

kalno obrzdku wschodniego i pogwacenie warunków, pod

którymi dosza do skutku podlego Kocioa zachodnio-ruskie-

go wadzy rzymskiego arcy-pasterza. Rezultatem encykliki pa-

pieskiej a szczególniej jej tumaczenia byy nowe i niezawodnie

ostatnie zwichrzenia. Samo sumienie i zdrowy rozsdek ludu po-

kazay, e te zawichrzenia, jako nastpstwo encykliki papieskiej,

powinny by ostatniemi i odpowiedzi bezporedni na odezw
Ojca w. byo nawrócenie si Unitów gubernii siedleckiej na pra-

wosawie (?).

Po dojrzaem rozwaeniu wszystkich powyszych okolicz-

noci i zwaywszy:

e czyny papiea rzymskiego ostatecznie zrywaj ten mo-

ralny i duchowny zwizek, jaki istnia pomidzy nami, jako po-

dlegem mu duchowiestwu, a nim jako naszym Ojcem w. pa-

sterzem, albowiem czyny jego jawnie s sprzeczne z duchem
aktu, na podstawie którego nastpio poddanie si biskupów za-

chodnio ruskich wadzy Rzymu, i z wszystkiemi bullami jego

poprzedników, którzy uznawali wito obrzdku wschodniego

i nietykalne jego zachowanie w greko -unictwie;

e obecnie w katolicyzmie, z inieyatywy tego papiea, wpro-

wadzone zostay dogmata, jako to: o Niepokalanem Poczciu
Przenajwitszej Maryi Panny i o nieomylnoci papiea, niezna-

ne staroytno-chrzecijaskiemu wiatu, nieznane i naszym przód-
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kom przy zawarciu Unii i ogoszenie ostatniego z pomidzy do-

gmatów, t. j. o nieomylnoci papiea pocigno za sob rozdwo-

jenie w samym katolicyzmie, albowiem liczni jego wyznawcy,

uznajc czyny papiea za sprzeczne z kanonami, wyrzekli si

posuszestwa tronowi rzymskiemu i wszelkich z nim stosunków

w sprawach kocielnych;

e dalsze przebywanie w Unii (sic), zatem w podlego-

ci papieowi rzymskiemu moe by dla zych ludzi powodem
do tego, aby w imi katolicyzmu i w jego interesach sprawia

rozterki midzy nami a naszymi parafianami i budzi wtpliwoci
o czystoci i prawoci naszych czynów, a równie podniecajc

nas i naszych wiernych przeciwko rozporzdzeniom i postano-

wieniom rzdu, a nawet przeciwko najjaniejszemu monarsze,

który zla dobrodziejstwa na swój lud i na nas pokornych sug
otarza Boego, stawia nas w niemonoci spenienia swych obo-

wizków odpowiednio naszemu stanowi, do którego powoani je-

stemy wedle nauki Odkupiciela i Pojednawcy Pana naszego,

Jezusa Chrystusa, któr jest mio, sprawiedliwo i pokój

w Duchu w.:

nam gboko przekonanym (!) o prawdach prawosawia, któ-

rzy poznalimy przez wiekowe dowiadczenie wieloliczne klski

obcego panowania i podlegoci Rzymowi, nie pozostaje nic wi-
cej, jak tylko pragn, abymy przez zupene przywrócenie po-

przedniej jednoci z Kocioem prawosawnym, my i nasi wierni

mogli znale t spokojno i duchowne krzewienie si, jakiego

bylimy pozbawieni do obecnej chwili, oraz by wszystkie staro-

ytne ustawy naszego prawosawnego Kocioa rosyjskiego i cay
staroytny porzdek kocielnego odprawiania naboestwa by
utrwalony teraz i na przyszo dla caej grecko-unickiej ludno-

ci kraju tutejszego. Ostatni z mieszkajcych teraz w granicach

Rosyi Unitów odpadli niegdy od prawosawia w skutek zbiegu

nieprzyjaznych okolicznoci (!), ale nie ze swej winy, przycza-

my si znów do wiary naszych Ojców, wierzc i ufajc, e pe-

en mioci Bóg zleje na nas hojnoci swego miosierdzia i owie-

ci nas wiatem prawdy, dla której sercem nigdy nie bylimy
obcymi, zawsze bdc w duchownej spólnoci z jedynym, wi-
tym, wspólnym, apostolskim Kocioem prawosawnym i wyzna-

jcym jego nauki, jednoplemiennym i pokrewnym nam ludem

ruskim (ma by rosyjskim).

Dlatego w gorcych i serdecznych modlitwach (?) wezwaw-
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szy na pomoc ask Pana Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa

Chrystusa, który sam jest prawdziwym, nieomylnym, gow je-

dynego, prawdziwego, wspólnego kocioa i wszechwadnego Du-

cha w., postanowilimy stanowczo i niezmiennie:

a) uzna na nowo jedno naszego kocioa z prawosaw-
nym, katolickim, wschodnim kocioem i dlatego przebywa
odtd cznie z powierzonymi nam wiernymi w jednej wierze

z witymi, wschodnimi prawosawnymi patryarchami i w po

dlegoci najwitobliwszemu prawosawnemu synodowi wszech-

rosyjskiemu;

b) najpoddaniej prosi Najpoboniejszego, Najjaniejszego

Pana naszego o przyjcie niniejszego zamiaru naszego pod swo-

j Najdostojniejsz opiek i pomaganie jego spenieniu dla po-

koju i zbawienia dusz Najwyszem swojem uznaniem i monar-

sz wol, abymy i my pod dobroczynnem jego berem z caym
ludem ruskim jednemi ustami i jednem sercem chwalili Boga
w Trójcy jedynego wedug staroytnego obrzdku apostolskie-

go (?), wedug przepisów w. soborów powszechnych i wedug
tradycyi wielkich Ojców w. i nauczycieli prawosawnego Ko-

cioa katolickiego.

Na dowód czego my wszyscy i zarzdzajcy dyecezy chem-
sk duchowiestwo katedralne i czonkowie konsystorza duchow-

nego niniejszy akt wspólny stwierdzamy wasnorcznymi pod-

pisami, a na dowód ogólnej na to zgody doczamy wasnorcz-
ne deklaracye duchowiestwa parafialnego.

Pisano w miecie Chemie, roku od wcielenia si Boga So-
wa tysic osiemset siedemdziesitego pitego, lutego dnia 18.

(Podpisy te same, co na protokule) 1
)

u
.

Nie widzimy potrzeby rozbiera bliej „aktu duchowiestwa

katedralnego i konsystorskiego w Chemie", bdcego tkanin
kamstwa i przewrotnoci; uwany czytelnik pracy naszej i w ogóle

kady znajcy jako tako dzieje Rusi od jej poczenia z Polsk
i dzieje, Unii bdzie umia da sobie dostateczn odpowied na

kamliwe i oszczercze wywody aktu. Na dwa tylko punkta zwra-

cam}'' uwag, e ci sami, którzy w akcie Polakom i acinnikom
czyni zarzut, i wyzyskiwali Uni w celach politycznych i na-

rodowych polskich, od pocztku do koca spraw religijn mie-

szaj ze spraw narodow rusk i owszem narodowo rusk po-

*) „Czas" nr. 89 i 90 r. 1875.
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wicaj dla narodowoci rosyjskiej; powtóre, e autorowie osa-

wionego akta dla uratowania mniemanej czystoci obrzdku,

a wic dla formy, która sama w sobie wszdzie i zawsze jest

rzecz obojtn, powicaj rzecz, t. j. prawd wiary i przenosz

dyzuni dla odzyskania strupieszaej starej formy obrzdku nad

posiadanie yciodajnej prawdy! To jest kwintesency caego ak-

tu i to wystarczy mie na uwadze, aby sam akt i autorów jego

naleycie oceni.

Do aktu doczono pod t sam dat najpoddanniejsz pro-

b do cesarza o najaskawsze przyczenie dyecezyi chemskiej

do cerkwi prawosawnej wszechrosyjskiej. Jakim niewolniczym

serwilizmem tchnie ta proba, kady z atwoci si domyli,

przeczytawszy powyszy memorya; dlatego te nie bdziemy
jej przytaczaniem nuyli czytelnika a

).

Prob wraz z aktem miaa deputacya skadajca si z de-

legatów duchowiestwa i ludu zoy osobicie u stóp najpobo-

niejszego cesarza w Petersburgu. Wybrano na to dzie 25 mar-

ca (6 kwietnia) 1875 r. W skad deputacyi wchodzili: pseudo-

administrator dyecezyi Marceli Popiel, wszyscy protojerej o wie

katedralni, midzy którymi prócz Wójcickiego nie byo ju ni-

kogo z dawnych ksiy chemskich, dziekani, krom trzech da-

wniejszych take wszyscy galicyanie, wreszcie wieniacy wrze-

komo delegowani przez parafie a w rzeczywistoci na rozkaz

naczelników wysani. Podró deputacyi i pobyt jej w Petersbur-

gu rzd kosztem swoim opaca. Kiedy ju deputacya w dro-

dze si znajdowaa, przypomniano sobie, e dla jej okrasy przy-

daoby si jakie nazwisko historyczne wskazujce na kogokol-

wiek z twórców Unii Brzeskiej. Z Warszawy zawezwano wic
telegrafem Mikoaja Pocieja, ostatniego z dawnych profesorów

seminaryum chemskiego, ucznia akademii prawosawnej mo-

skiewskiej, a syna ks. Jana Pocieja, smutnie nam znanego pra-

ata katedry chemskiej i ongi rektora seminaryum chemskie-

go 2
). Pociej, czowiek wiecki, ojciec dziesiciorga dzieci, skaza-

») „Czas, nr. 27 r. 1875.

2
) Ci Pociejowie wywodz si z rodziny sawnego Hipacego Pocieja, bisku-

pa Wodzimierskiego i Brzeskiego, twórcy Unii Brzeskiej. Mikoaj, prof. w se-

minaryum by trzecim synem ks. Jana; dwaj drudzy synowie jego: ks. Emilian,

take dawniej profesor w seminaryum i kanclerz konsystorza i najmodszy ks.

Antoni pozostali wierni Unii. Pierwszy emigrowa do Galicyi, drugi internowany
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ny tylko na utrzymanie z pensyi profesorskiej, a przytem w za-

sadach Unii w akademi moskiewskiej zachwiany, nie mia w so-

bie do siy moralnej, aby si od zaszczytu naleenia do depu-

tacyi wymówi, podda si wezwaniu i akt apostazyi wraz z in-

nymi delegatami speni.

W Petersburgu urzdzono przyjcie deputacyi jak najso-

leniej. Po wysuchaniu liturgii w nadwornej kaplicy paaca zi-

mowego, zaprowadzono mniemanych deputatów ceremonialnie

na pokoje cesarskie, gdzie ich przyjli cesarz, cesarzowa, na-

stpca tronu, wielcy ksita i wielka wita dworska. W imie-

niu ludu i duchowiestwa dyecezyi chemskiej wrczyli z kolei

cesarzowi proby o pozwolenie przystpienia do prawosawia:

Popiel, Liwczak, dziekan Bialski, i Mikoaj Pociej. Popiel jako

administrator dyecezyi, Liwczak w imieniu duchowiestwa pa-

rafialnego, a Pociej specyalnie w imieniu ludu. Kady z nich

mia przytem krótk przemow do cesarza, zarczajc, e krok

ten czyni z zupen rozwag i dobrowolnie i e ju nic nie

odczy ich od prawosawia i Rosyi. Cesarz zezwoli na przy-
czenie dyecezyi chemskiej do prawosawia, dzikujc Bogu, e
tak wite da natchnienie duchowiestwu i ludowi chemskie-

mu; w uniesieniu radoci opatrzy w kosztowne dary, w szcze-

gólnoci w kosztowne obrazy Zbawiciela i Matki Boej katedr

chemsk i cerkwie w Biay i w Janowie, i w kocu hojnie

w paacu swoim deputatów ugoci *).

Po przyjciu proby deputacyi chemskiej przez cesarza,

traktowano w stosunkach urzdowych dyecezy chemsk jako

eparchy prawosawn. Synod Petersburski otrzyma polecenie,

aby j urzdowo do prawosawia wcieli i uregulowaniem na

sposób dyzunicki jej dalszej administracyi si zaj. Synod spe-

ni cesarskie polecenie w pierwszych dniach maja (11).

Popiel spodziewa si niewtpliwie, e przy tej sposobnoci

w nagrod za swe usugi zostanie przynajmniej biskupem dye-

cezalnym chemskim, tem bardziej, e ju przed Kuziemskim

sam rzd rosyjski w Rzymie na stolic biskupi chemsk go

wysuwa i tylko dla oporu papiea godno ta go omina. Je-

by] w Królestwie w Kroniczynie. ('por. „Ostatnie chwile Unii pod berem rosyj-

kiem", str. CXVIII).
l
) „Documents officiels publies par le gouvernement anglais i t. d.*' str.

48-52.
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li na to liczy, jake si zawiód! Synod przyczy! bowiem dye-

cezy chemsk do prawosawnej dyecezyi warszawskiej, utwo-

rzonej, jak nam wiadomo, za rzdów cesarza Mikoaja, a maj-
cej dotd tylko 4 2 parafie (41,336 dusz) w caem Królestwie

Polskiem; arcybiskupstwu dyzunickiemu warszawskiemu nada
tytu aroybiskupstwa chemsko warszawskiego, a Popiela zamia-

nowa tylko biskupem sufraganem z tytuem biskupstwa lubel-

skiego.

Oto odnony dekret synodu:

„Najwitobliwszy synod, wobec majcego dokona si 11

maja r. b. przyczenia si napowrót parafij grecko-unickieh,

wchodzcych do skadu dyecezyi chemskiej, postanowi:

a) kapastwo i duchowne owczarnie przyczajcej si na-

powrót chemskiej dyecezyi grecko - unickiej, wedug uwico-
nych przepisów i przykadów Ojców w., przyj do cakowitej

i zupenej cznoci ze witym prawosawnym katolickim wscho-

dnim Kocioem, do nierozcznego skadu kocioa wszechro-

syjskiogo; przytem udzieli kapastwu, przyczajcemu si na-

prwrót do prawosawia, pontyfLkalnego bogosawiestwa naj-

witobliwszego synodu z modlitw wiary i mioci do Pana i

Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, aby utrwala i pomylnie
rzdzi spraw suenia ich witemu Kocioowi;

b) przystpujc do prawosawia chemsk dyecezy gre-

cko - unick przyczy do warszawskiej i utworzywszy jedn
dyecezy prawosawn, nazwa j na pamitk tego, e chem-
ska prawosawna katedra biskupia zaoona bya jeszcze w po-

cztku XIII wieku, chemsko - warszawsk dyecezy, a jej arcy-

biskupa nazwa chemsko - warszawskim w zamian ustanowio-

nego w r. 18-40 nazywania go warszawskim i nowoi>eorgiew-

skim;

c) bezporednie zawiadywanie nowo przyczajcemu si na-

powrót do prawosawia parafiami grecko - unickiemi poruczy
oddzielnemu biskupowi, jak nada mu nazw biskupa lubel-

skiego, sufragana dyecezyi chemsko - warszawskiej, z zastrzee-

niem, aby sulragan ten rezydowa w miecie Chemie i zarz-

dza nowo przyczajcemi si napowrót parafiami stosownie do

instrukcyi, jaka bdzie udzielona od Najwitobliwszego Synodu,

pod gównem zawiadywaniem dyecezalnego arcybiskupa chem-
skiego i warszawskiego;

d) istniejcy obecnie chemski grecko - unicki konsystorz
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duchowny zwin, a w zamian takowego utworzy chemski za-

rzd duchowny , skad i atrybucye którego bd okrelo-

ne przez oddzielne postanowienie, z zastrzeeniem przytem, e
sprawy wikszej wagi zarzd ma przedstawia do roztrznie-

nia chemsko warszawskiemu konsystorzowi duchownemu;

e) poniewa zatrudnienia tego ostatniego wskutek tego zna-

cznie si powiksz, przeto, oprócz obecnie oznaczonej dla tego

konsystorza liczby czonków, wyznaczy z duchowiestwa nowo-

przyczajcych si napowrót parafij dwóch nowych czonków,

wybieranych przez biskupa sufragana, a zatwierdzanych wedug
ogólnej zasady, na przedstawienie arcybiskupa dyecezalnego przez

Najwitobliwszy Synod;

/) istniejce w m. Chemie grecko-unickie duchowne semi-

naryum i szko dla przysposobienia suby kocielnej zamieni

na prawosawne zakady duchowno - naukowe, nie zmieniajc

ustawy tych zakadów a
); zarzd za i zawiadywanie takowemi

poruczy bezporednio chemskiemu biskupowi sufraganowi;

g) pozostawi temu biskupowi dla obsadzenia wolnych po-

sad kapaskich w nowo przyczajcych si napowrót parafiach

powoywanie wedug jego uznania z Gralicyi osób, które ze

wzgldu na przymioty moralne bd godne zaj u nas posady

kapaskie;

h) na nowo otwierajc si katedr biskupa lubelskiego su-

fragana dyecezyi chemsko-warszawskiej, Najwitobliwszy synod

uznaje za poyteczne i suszne mianowa obecnego administra-

tora dyecezyi chemskiej, starszego protojereja katedralnego, Mar-

celego Popiela, jako bdcego obecnie we wdowiestwie, z za-

strzeeniem, aby prekonizacya jego na biskupa dokonan bya
w m. Petersburgu, po poprzedniem przyczeniu si tego pro-

tojereja do Kocioa prawosawnego 2
)

u
.

Takiego tylko wynagrodzenia nie spodziewa si pewno ksidz

Popiel; on, który ostatnie lata wszechwadnie rzdzi dyecezy

chemsk, zeszed naraz, po oddaniu tylu usug rzdowi rosyj-

skiemu, na zwykego oficyaa i wikaryusza generalnego z charak-

terem biskupim. Nie pozostao mu jednak nic innego, jak loso-

wi si podda i udawa szczliwego, e wreszcie zawin do

*) Poniewa ta ustawa od dawna na modl prawosawn uoon bya.

-) „Czas", nr. 126, r. 1875. —
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portu. Wyrazem pewno tego udanego szczcia miao by kazanie

w katedrze chemskiej 11 (23) maja r. 1875, z okazyi uroczy-

stego w niej ponowienia aktu apostazyi przez duchowiestwo m.

Chema, wygosi. „Teraz nasta czas, odzywa si w tej mowie,

w którym Ru chemska moe osuszy odwieczne zy, swoje. Teraz

w porodku nas zamieszkao królestwo niebieskie, które podug
sów Zbawiciela podobne do ziarna rzuconego w ziemi
Najjaniejszy siewca posia nasienie swoich dobrodziejstw i ask
na gruncie serc unickich i ono upado na dobr ziemi, a zro-

szone ask Bo przynioso owoc prawosawia. Dopóki istnie

bdzie Ru chemska, dzieci jej bd prosi Boga za swojego cesa-

rza oswobodziciela i owieciciela, i wiecznie nosi w sercu nie-

ograniczon mio i wdziczno dla Ich Cesarskich Moci, e
raczyli najaskawiej przyj nasz deputacy i najpoddasz
prob o poczenie z prawosawn cerkwi... 1 )".

11. W chwili kiedy w Petersburgu i Chemie obchodzo-

no uroczycie „dobrowolne przystpienie" Unitów chemskich do

prawosawia i ogaszano dyecezy chemsk jako prawosawn
eparchi, z 250,000 Unitów chemskich zaledwie 100,000 wedle

urzdowych raportów naleao do dyzunii; z 23 parafii w deka-

natach: Sokoowskim, Radzyskim, Konstantynowskim i Bialskim

ani jedna dusza od Unii nie odstpia, inne za parafie tylko

na mocy deklaracyi kilku, najwyej kilkunastu czonków z ka-
dej gminy, zmuszonych do tego przez wadze cywilne, a bynaj-

mniej nieupowanionych przez reszt parafian, za prawosawne
poczytane - równie nic o dyzunii wiedzie nie chciay, nie mó-
wic ju o ksiach, z których na ogóln liczb niespena dwu-
stu, dla dochowanej Kocioowi wiernoci, okoo siedemdziesiciu

jczao w wizieniach lub w gb Rosyi wywiezionych byo,
a drugie siedemdziesit spoywao gorzki chleb wygnaców w Gra-

licyi i stamtd gony podnosio protest tak przeciw urzdowe-
mu zamienieniu dyecezyi na eparchi prawosawn, jak przeciw

kamstwu, jakoby caa dyecezya dobrowolnie Unii odstpia i

o przyczenie do prawosawia prosia 2
).

'j Mowa Popiela znajduje si w ksice: „Ostatnio chwile Unii pod berem
rosyjskiem", str. 216—220.

s
) Przy kocu ksiki podamy w dodatku pod nr. 5. imienny spis tak

uwizionych i internowanych w gbi Rosyi unickich ksiy chemskich, jak zbie-
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Rzd ignorowa oczywicie wszystkie protestacye winiów,
wygnaców i przeladowanych, tak jak guchym si okaza dwa

lata póniej na gos niemiertelnej pamici papiea Piusa IX.,

gdy tene, na krótko przed mierci, we wspaniaym memo-
ryale wystosowanym do ksiciu Gorczakowa upomnia si o zwrot

wydartych Kocioowi katolickiemu Unitów chemskich x
). Ow-

szem, pracowa niestrudzenie dalej nad zamaniem opozycyi

wiernego swej cerkwi ludu.

Ze wspomnianych wyej 23 parafij, które do owej chwili ani

jedn nie splamiy si zdrad, wybra rzd co najpowaniejszych

wocian, uwaanych powszechnie za przywódców reszty i jako

buntowników naprzód w wizieniu zamkn, a potem t. ]. przy

kocu roku 1875, wraz z uwizionymi dawniej w liczbie 600

w gb Rosyi wywióz, rozsiedlajc ich w jednej poowie guber-

nii Chersoskiej, w drugiej poowie w gubernii Jekaterynosaw-

skiej wród ludnoci prawosawnej, gdzie ani porozumiewa si

z sob, ani do Kocioów katolickich przystpu mie nie

mogli 2
).

Pozostaych za na zagrodzie rodzinnej, a równie jak wy-

wiezieni ojcowie, mowie i bracia wytrwale przy swej wierze

stojcych, usiowa rzd na próno skargami sdowemi i karami

pieninemi za nieuczszczanie na naboestwo nasanych im

prawosawnych lub oprawosawionych popów i za nieprzyjmo-

wanie od nich posug duchownych zdawi i zwolna do pra-

wosawia skoni. Tylko przez cig ostatniej wojny tureckiej, ma-

jc waniejsze sprawy na gowie zwolni, nieco przeladowania,

tolerowa nawet udawanie si pojedynczych za granic do Grali-

cyi po chrzest i luby; lecz po ukoczeniu wojny dawny

ucisk i nacisk wznowi. Lud przecie trwa odwanie i wytrwale

przy sztandarze katolickim i w wielkiej czci od popów pra-

wosawnych i ich naboestwa stroni.

Aeby lud zaprzedany przez zdrajców duchownych i prze-

gych do Galicyi. — Z pomidzy dawnych ksiy chemskich kilkunastu aposta-

zowao — ogó apostatów duchownych tworzyli ksia z Galicyi przybyli, albo

wychowani w seminaryum chemskiem w ostatnich latach i przez biskupa So-

kolskiego wywiceni.

') Urzdowe dokumenta z sekretaryatu stanu Stolicy Apostolskiej, ty-

czce si przeladowania katolików w Polsce i w Rosyi. Lwów 1878.

2
) Documents officiels publies par le gouvernement anglais, str. 60.
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moc do prawosawia zaliczony, a w rzeczywistoci popów pra-

wosawnych i ich naboestwa unikajcy i tajemnie szukajcy

pociechy religijnej w ssiednich, cho nieraz do odlegych, ko-

cioach aciskich, zmusi do uczestniczenia w prawosawnem
naboestwie, wyda namiestnik królestwa, hr. Kotzebue dnia

L8 padziernika r. L875 do zwierzchników dyecezyi aciskich

w Królestwie Polskiem rozporzdzenie, aeby ksiom sobie pod-

wadnym wzbronili oddawa dawniejszym Unitom posugi du-

chowne, groc wykraczajcym przeciw zakazowi najsurow-

szemi karami. Biskup lubelski, Walenty Baranowski (f 1879), i

ówczesny administrator dyecezyi Warszawskiej, ks. Zwoliski

i L877 . zakomunikowali bez wszelkich uwag ukaz namiestnika

duchowietwu swemu do zastosowania si. jak gdyby w tern nic

przeciwnego sumieniu swemu kapaskiemu nie byli widzieli 1
).

Natomiast biskup Augustowski, ks. Wierzbowski, w którego dye-

cezyi dziewi parafii unickich si znajdowao, gdy na otrzyma-

n przez rzd wiadomo, e Unici tych parafij przystpuj do

Sakramentów w. w Kocioach aciskich, zosta przed Kotze-

buego zawezwany, aby si z tego wytumaczy (r. J878), stanow-

czo owiadczy, e do wykonania powyszego zakazu rki przy-

oy nie moe 2
). Cze mu za to!

.Na Podlasu, gdzie i tak niebardzo gsto zdarzay si Ko-

cioy aciskie, postpowa rzd jeszcze radykalniej. Nie ogra-

niczajc si na zakazie udzielania posug duchownych przez ksi-

y aciskich Unitom, zniós w cigu przeladowania tamtejszych

Unitów kilkanacie kocioów aciskich pod pozorem, e para-

fie do nich przywizane tysica dusz nie liczyy i zamieni je

na prawosawne. Rzeczywistym za powodem ich zniesienia byo,

uniemoebui Unitom szukanie u ksiy aciskich pociech reli-

gijnych. Do tych zniesionych aciskich kocioów naleay ko-

cioy: w Kodniu, gdzie by cudowny obraz Matki Boskiej,

w Lipsku, Niecieczu, Orchówku, Rozsorzu, Pratulinie i kilku in-

nych mniej nam znanych miejscach 3
).

W kocu winnimy jeszcze powici sów kilka czcigod-

nym kapanom chemskim, którzy zmuszeni opuci swe parafie

<tatnic chwili Unii i t. d. str. 229.

2
) Czas krakowski, r. 1878, nr. 284.

3
) Ostatnie chwile Unii i t. d. str. 228.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II.
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i strony rodzinne, szukali przytuku i schronienia u swych wspó-

braci z rodu, wiary i obrzdku w Galicyi.

Biskupom ruskim galicyjskim nadarzya si wyborna spo-

sobno, przez przyjcie do swych dyecezyi tak znakomitych

duszpasterzy, wypróbowanych szermierzy w walce z faszem,

podstpem i gwatem, zamania wpywu stronnictwa witojur-

skiego i wzmocnienia w swych dyecezyach ywiou unickiego.

Niestety, nie skorzystali z tej sposobnoci! Ulegajc wpywom
zapeniajcych katedralne kapituy i konsystorze witojurców

odmówili wygnacom pod rónymi pozorami umieszczenia ich

na posadach duchownych. A przecie dopraszajcy si o t a-

sk mieli do niej prawo, jeeli nie z innego powodu, to z tego,

e gówn ich nieszczcia przyczyn byo galicyjskie duchowie-

stwo, którego sto niegodnych czonków rzd rosyjski w zgnie-

ceniu Unii w Chemskiem czynnie wspierao i prawowiernych

kapanów posady zajo *).

Konsystorze ruskie galicyjskie we Lwowie i Przemylu,

zimno i sucho zbywajc proby nieszczliwych ofiar, zasaniay.

si to prawem krajowem, nie pozwalajcem dawa posad cudzo-

ziemcom, to prawem kocielnem, wymagajcem egzaminu kon-

kursowego przed udzieleniem plebanii. Ale gdy i jedna i druga

przeszkoda za wpywem ówczesnego namiestnika Galicyi, hr.

Agenora Gouchowskiego, i za staraniem jednego z wygnaców
ks. Jana Bojarskiego, usunita zostaa, nie okazay im take wie-

le wicej przychylnoci. Trzeba byo osobistego wstawienia si

nieodaowanego kardynaa sekretarza stanu, Aleksandra Fran-

chi i nuncyusza Jacobiniego, aeby wreszcie kilkunastu z nich

otrzymao posady duchowne w jednej i drugiej dyecezyi. Wia-

domo nam tylko o trzynastu, którzy otrzymali bd probostwa

bd wikaryaty w dyecezyi lwowskiej i przemyskiej -).

Kilku innych, bezennych, zaradzio swemu opakanemu loso-

wi przez wstpienie do zakonu bazyliaskiego, którego kilka klaszto-

rów znajduje si dotd w Galicyi. Inni penili obowizki wikaryu-

szówprzy kocioach aciskich, inni byli nauczycielami w szkoach

J
) Ze stu mniej wicej ksiy galicyjskich, którzy w ostatnich latach do-

browolnie do Chema emigrowali, tylko dwóch nie apostazowalo: ks. awrowski,

który przed ostatniem przeladowaniem umar i ks. Emilian Pjasecki, który do

Galicyi wróci.

-i „Ostatnie chwile Unii", str. 242- -264 i ('XXXVI.
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ludowych, a kilku pozostao jeszcze bez staego utrzymania i za-

Los ksiy internowanych bd w gbi Rosyi, bd w Kró-

lestwie by o wiele niepomylniejszy; niektórzy otrzymali posady

prywatne, inni. jako jedyne ródo utrzymania mieli, stypendya

mszalne, udzielane przez ksiy aciskich, wspóczujcych ich

doli. W ogóle dalsze dzieje nieszczsnych rozbitków Unii

zarówno kapanów, jak wieckich wymagaj jeszcze gruntowne-

go i ródowego opracowania >).

Otó stanlimy u koca tych bolesnych dziejów, które nie

atramentem ale krwi pisaby naleao! wietny ich pocztek —
najsmutniejszy koniec! A co boleniejsza, e spoeczestwo na-

sze nie moe si wymówi od wszelkiej winy tak smutnego

koca tej tyle kiedy obiecujcej cerkwi. Grdyby katolicka Pol-

ska posannictwo swoje wzgldem Rusi bya zrozumiaa, i nie

przestajc na jej zjednoczeniu ze Stolic Apostolsk, baczne za-

wsze bya zwracaa oko na wychowanie duchowiestwa ru-

skiego i gdyby bya to duchowiestwo, jak wymagaa susz-

no, pod wzgldem prawnym i materyalnym postawia na ró-

wni z duchowiestwem aciskiem, byaby ocalia Uni i siebie;

bo byaby przez okazan o Koció unicki dbao wdziczn
Ru szczerze do siebie przywizaa, od ogldania si na Rosy
j odzwyczaia, ostatki dyzunitów ruskich do Unii przyciga,

Rosyi z góry wszelki powód odcia do mieszania si do swych
wewntrznych spraw krajowych; byaby jednem sowem w tak

zjednoczonej z sob Rusi silne przedmurze przeciw prawosa-

wiu zyskaa.

Unia bya traktowana przez Polsk po macoszemu; a ze

Stolic Apostolsk i z sam Polsk do lunym poczona w-
zem, w sobie dostatecznej nie miaa siy, aeby gówn zapor
prawosawia znie, owszem sama atwo skaniaa si ku wro-

gim Polsce i katolicyzmowi podszeptom, a tern samem w orga-

nizmie Polski bya na wypadek politycznych z Rosy zawika
niebezpiecznym dla caoci tego organizmu czonkiem.

') Autor nip mia niestety do czasu, z powodu innych zaj, aby opra-

cowa dalsze dzieje rozbitków wspomnionych.
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Rol Rosyi w sprawie unickiej dostatecznie w cigu naszej

pracy owietlilimy. Do niej wic obecnie powróci nie widzi-

my potrzeby. Pomimo bólu, jaki na kadym kroku ciska na-

sze serca, bylimy objektywnymi i na chwil nie zapomnielimy

o obowizku historyka, którego jedyny materya stanowi fakta

i dokumenta. Czsto te czerpalimy ze róde rosyjskich i urz-

dowych.
Czy upadek Unii pod rzdem rosyjskim jest nieodwoal-

ny, trudno nam przesdza; daru proroctwa nie mamy, i wy-

roki Boe s nam nieznane J
). Jeli za rychlej czy póniej, na-

tej czy owej drodze, z pomoc tych czy owych rodków, stoso-

wnie do tego jak Opatrzno losami narodu ruskiego i naszemi,

zczonemi najcilej z jego losami, pokieruje. Unia w caym na-

rodzie ruskim odyje na nowo— to moe take przyj kolej na

ziszczenie si nadziei przez papiea Urbana VIII do niej przy-

wizywanej, e przez ni Wschód cay do jednoci Kocioa po-

wróci.

A. M. D. G.

1
) Wskutek ukazu tolerancyjnego z 17 kwietnia 1905 r. wydanego przez

panuja.cego Cesarza Mikoaja II, 200,000 Unitów wrócio na tono Kocioa ka-

tolickiego, ale ju do obrzdku aciskiego.
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A N N E K S A-

• Nr. 1.

(do struny ;! Cz I).

Kongr8gacya Greko - Ruska dyecezyi Lwowskiej odbyta w r. 1694
w Lwowie.

(Orygina znajduje bi w archiwum klasztoru Poezajowskiciio. Kopio z orygina-

u przepisa dla archiwum Chemskiego ks. Samuel Nowicki—stad przekopiowa

poniszy opia kongreiraeyj Lwowskiej ks. praat Szymaski i t kopi przedru-

kowujemy dosownie).

Kongregacya Greko-Ruska Diecezyi Lwowskiey w R. 1694
miana za Josepha Szumlaskiego. Extat authentica in Monaste-
rio poczajovJensi. Z niey constat e Stany Duchowny i wiecki,
Szlachta, Mieszczanie. Bractwa y wszyscy Woiewodztwa Ruskie-
go obywatele, i za Uniwersaami IST. K. Imci Jana III wydanemi
do Lwowa na dzie 16 Xbris in negotio perficiendae Unionis
zi achali si.

Król Jan dajc, aby po zjednoczonych in statu politico

wszystkich Obywatelów pastw swoich affektach y animuszach,

wzajemna te y równa myli y serc w zachowaniu wiary wi-
tey nastpia spoeczno y pod zupen Zwierzchnoci Gowy
Kocioa Boego zostawaa, wyda Uniwersa anno 1694 d. 6.

Novembris do Józefa Szumlaskiego Biskupa Lwowskiego, Bar-
laama Szeptyckiego Archymandryty Uniowskiego, ihumenów,
protoyereyow y wszystkiego Duchowiestwa, tudzie Rycerstwa

y ludzi mieyskiego Stanu Ritus graeci do Dyecezyi Lwowskiey
nalecych, aeby si do Lwowa na dz. 16 mca Decembra An-
no Dni 1694 spoinie i obecnie ziachawszy w Cerkwi Uspenia za-
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siedli, y tam o sposobach y srzodkach skutecznych, iakoby ta

zbawienna iedno w Wierze w. y Posuszestwie sklei si
i uformowa moga, doskonale namówi si zechcieli, aby si wi-
cey rozrónienie w zdaniach strony wiary nie znajdowao. Na-
stpia zatym. in seuelam tego Uniwersau pro die praesentata

Congregatio, na której comparuit y Pose Króla Imci, Krzy-
sztof na Usoli i Kustowie Skarbek, kasztelan Halicki z Instruk-

cy z Kancellaryi Koronney wydan sobie na ten ziazd in te-

norem seuentem, l-o aby opowiedzia, i Król niczego bardziey
nie da iak Cerkwi odszczepioney ziednoczenia y za dni pano-
wania swego t pociech y bogosawiestwo Boskie widzie,
poniewa dla rozrónionych in fide opiniy nie bez alu patrzy
musi, iakie dziei si zamieszania, niechci y zawzitoci midzy
ludmi, lubo pod iedn Zwierzchoci zostaicymi, ale bez a-
dney w swoich Duchownych obrzdach Gowy, która pod nie-

przyjacielem Krzya s. bdc, adney na Rusi jurisdykcyi ex-

tendere nie moe, kiedy kademu wolne do wierzenia zdanie Ko-
cioowi Boemu y Naywyszey Gowie iego przeciwne pro li bi-

tu permittitur, przez co nie maa liczba dusz krwi Chrystuso-w odkupionych od spolnego ciaa y zbawienney Jednoci od-

dziela si, a prawdziwe Chway Boskey rozmnoenie swoy usz-

czerbek y uym ponosi musi. Gdyby za w iedno zewntrznych
kombinacyi zrósszy si y zgromadziwszy ciao, wita y cd
wieków nastpia podana spoeczno, gdyby mniey potrzebne
rónoci za spraw Ducha „ który iest wiatem, y owieceniem
w trudnych, niedociekych y wtpliwych rzeczach, do prawdziwe-
go przyprowadzone byy Wiary S. wyznania, nic pewnieyszego,
eby przeciwko Bisurmaskey wciekoci, nigdy spokoynie mie-
szka nie mogacey, straszna by si y adn nieprzeamana mo-
c utworzj^a potga, któraby y odlegleysze kraie jak znowu
pod rzd y wadz Chrzeciask pocign y odebra, tak wiele

bkaicych si pod niepewnemi Zbawienia swego jurysdykcya-
mi owieczek pozyska y do przyrzeczoney sowem Zbawiciela
Ewangelicznym Owczarni przyczy moga.

Y w tym urodzony Pose nie ma uym y ublienie Na-
rodu Ruskiego opowie, który lubo iest z wiary, z dzielnoci y
mztwa swego osobliwie zalecony IKMci y R. P., iednake dla

rónoci Religiey swoiey w Pastwach IKMci w Miastach y Mia-
steczkach adnych promocyi do wyszych stopni y godnoci oso-

bliwie w dostpieniu Urzdów in Magistratibus mie nie moe,
a przeto chcc go Król z dobroci wrodzoney swoiey cum simi-

libus sibi porówna, y w iednakowey ozdobie widzie, na funda-
mencie prawa pospolitego wszelk wolno y przystp za posta-

nowion da Bóg spoecznoci w Wierze . prawdziwey wszyst-

kich, greckiey Religii ludziom do rónych honorów7 y urzdów
miociwie pozwala y deklaruie. A zatym zaprosi y zachci
Urodzony Pose wszystek ziazd tak z Duchowiestwa, iako te
Rycerskiego Stanu, z Bractw y ludu pospolitego zoony, per-
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to Diecezya Przemyska uczynia, która bez ublienia zwyczaiow
swoich y Ceremonii in Unione chwalebnie profecit, wzaiemnie

y oni przez przyjcie spoecznoci z Kocioem Rzymskim do
prawdziwey Zwierzchnoci y Chrystusowey Owczarni pospieszy
nie omieszkali, y t pociech Ojcowskiemu Sercu IKM. ieszcze

za dni szczliwego panowania Jego owiadczy chcieli, któr
Sobie po wiernych i yczliwych obiecnie poddanych, y która

Mu dalszych dni pomylnego ycia przyczyni y przeduy mo-
e. Caetera dexteritati coinmittuntur.

Któr gdy 17 xbris przeczytano, prosi ziazd IP. Posa,
aby mu da czasu wolnego do deliberacyi y ustpi. Gdy ust-
pi Pose y insi Arbitri, wzi gos Biskup perswadujc zgod
z Kocioem Rzyraslfim, a zatym zalecaic commoda tej wi-
tey zgody. Congregati non assentiendo Biskupowi prosili ten

Akt prolongowa ad pleniorem numerum, poniewa ut inuiunt,
nas tu wszystkich nie masz, albo te prosi Króla Imci, eby
congregowa raczy przez Uniwersay swoie ca Religi Greko -

Rusk nie w Uniey bdc w Koronie y WXL., take w Pa-
stwach IKMci Wooskich zostaic podug Constitucyi anni 1677,
tame dopiero rad uniwersaln uczyniwszy. Co biskup wzi in

deliberationem do iutra i Sessy solwowa na godzin 8.

Dnia 1S w Cerkwi S. Ierzego Biskup zagaiwszy Sessy
prosi duchownie i pokornie, aby Congregati swoich odstpili

propozycyi, a za manudukcy Króla IMci, nie ogldaic si na
nikogo, ani w odwlok puszczaic rzecz tak chwalebn ad obe-

dientiam SRE przystpili, perswadowa.
Tandem Pose przysa do Koa Congregatorum proszc

o audiency. Ale ziazd po dugich kontrowersyach czy ma go
sucha, czy te tylko odpisa na Instrukcy, przyzwoli aby
by suchany y wysa z koa swego Posów po IMci, który

przybywszy do gruntownie y obszernie zaleca Iedno. Co e
y Episkop proponowa, odpowiedzia ziazd, i prosiemy Króla
IMci, aby nas przy naszych wolnociach y wierze staroytney
nasey Greckiey zachowa, sin secus, deklaruiemy si z tym, e
ieeli Biskup nas w tym odstpi, my za Jegomocia nie poy-

dziemy. Na któr discrepancy odpowiedzia IP. Pose compe-
teutissime, ale nic nie wskóra, tylko e przez swoich posów
mieli vota swoie cum desideriis samemu Królowi IMci deponere

y respons do stancyi IP. Posa odesa.
Dnia 19 iutimowa Biskup aby by Respons napisany y

odesany. Na co bya zgoda y dany iest Respons Posowi, w któ-

rym 1-mo puncto wyrazili dzikczynienie IKMci za staranie Je-

go nietylko okoo caoci osób, y x
) ale te y dusznego zbawienia,

powtore dali pochwa IP Posowi, e wedug instrukcyi chwale-

') Jiruk w me. wyrazu.
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bnie sprawi si staraic si o Jedno narodu Greko-Ruskiego,
czego (ad finem inuiunt) y nasza kongregacya dzisieysza aequa-

nimiter sobie yczy salvis iuribus, privilegiis, dogmatibus et di-

ploniatibus pleno in robore reservatis. Tandem deklarui wysa
swoich Posów z doniesieniem Królowi IMci o tym wszystkim.

co na Jego rozkazanie iest constitutum una cum desideriis suis.

Interea Szumlanski Biskup urgebat, aby Posów do Króla

IMci na ten teranieyszy (sic) obrali, y cokolwiek constituimus,

z tym wszystkim et cum desideriis nostris ordynowali, upomi-
na si cum adjecta w gosie swoim declaratione, e iestemy
sine capite, sine dependentia, sine leg Ecclesiastica, obróciemy
si w Lutrów, Kalwinów y w róne scyssye poydziemy; y nie

tylko Nas Pan Bóg odstpi, ale y potpi, manifestuic si z tym
publice, e ia do Patryarchy Moskiewskiego referowa si x

)
—

bo do niego Ru nasza nigdy nie naleaa; do Metropolity Ki-

iowskiego nie chc, bo nie iest od nas Elektem, przez co zamane
nam s prawa, zwaszcza pacta w. Wadysawskie przez Mo
skw. Do Patryarchy Konstantynopolskiego nie mog; bo nie-

tylko, e tam nullus ordo, kiedy y teraz iest tam Patryarchów
kilku; iu te y konstytucya felicis Coronationis króla IMci nam
wszystkim Rusi do niego zagrodzia drog. Lecz kiedy ustawi-

cznie P. Boga o ziednoczenie wiary . w modlitwach naszych
prosiemy, abymy iednymi usty y iednym sercem mogli wielbi
przechwalebne y wysoce znamienite Imi Ctyca y Syna etc. z Ko-
cioem powszechnym bdc pod iednym Pasterzem widomym
Cerkwi Boey; zaczym do posuszestwa S. Stolice Apostolskiey

uti ad unum ovile za manudukcy Króla IMci przystpuymy,
a Naywyszego Oyca S. za Gow Uniwersalis Ecclesiae y Pa-

sterza naszego przyznaymy, biorc wiey przykad z Dyecezyi
Episkopii Przemyskiey, Szlachty, Bractw, Zakonników y wiec-
kich kapanów, których nierównie wicej anieli nas byd moe
w Dyecezyach Lwowskiey, Halickiey, ydaczowskiey, Trembo-
welskiey y Woiewodztwie Podolskim etc.

Wic gdy to w kler publica voce DIci Oyciec Episkop
Lwowski mówi, zgody na to nie byo, ale proponowalimy Po-

sów raczey wysa z tym do króla IMci, eby Generalny Sy-

nod nam by Rusi zoony y do szczliwszych czasów, aby by-

o to negotium odoone. Ale Imci Oyciec Episkop na ostatek

to deklarowa: na wysanie Posów do króla IMci nie pozwalam
poniewa ich WMpanowie z nieukontentowaniem Króla IMci

wysa chcecie. Ale to WMpastwu deklarui, e sam poyd t
drog, któr mi król IMci pokazuie. Kto chce ze mn i, nie-

chay idzie, a kto nie chce, wola iego. Zatym egnam WM Pa-

nów y P. Boga prosi bd, eby WMpanom dal Ducha S. ia-

1
) Opuszczono w ms. zapewne „nie bd".
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kobycio uznali prawd y do zgody . z Kocioem powszech-
nym skoni si kiedy mogli.

P<> którym gosie Szlachta niektóra. Zakonnicy niektórych

Monastyrów, Bractwa zas Stauropegialne y insze wszystkie Bra-
ctwa od tego pobonego dziea y ziednoczenia Wiary S. odst-
pili y z Cerkwi infectis rebus odeszli.

Co widzc Episkop zaraz eodem instanti Duchowiestwo
wieckie iakto Namiestników y Prezbyterów Parochialnych do
osobliwszey kaplicy w Cerkwi . Jerzego konwokowa, y z tym
co y w Cerkwi owiadczy si. Na co wszyscy unanimi voce ze-

zwolili mówic: my za Wasz Pastersk Moci idziemy y co-

kolwiek z Nayiaiey. Królem IMci. umówi y postanowi
raczysz, prosiemy aby nam to universaliter z Warszawy oznay-
mi raczy, y bdc w Warszawie na Seymie przez IKMc. y
RP. nas wieckich kapanów wymówi, emy nie s tey przer-

waney przez IP. Szlacht. Bractwa y Zakonników niektórych

kongregacyi przyczyn. Przy tym supplikuiemy do Maiestatu
I KM. y caey RP., abymy ubodzy Kapani wieccy od ciarów,
które ponosiemy y krzywdy nieznone cierpiemy, wolnemi byd
mogli. W czym nas podawszy Commiseracyi IKM. prosiemy
W. Pastersk Mo, aby za nas assekurowa, e tego wszyst-

kiego dotrzymamy.

NB. By ten ziazd sub praesentia we Lwowie lana Stani-

sawa in Ostróg Jabonowskiego kaszt. krak. Hetmana naywy.
koronnego. Conclusum opus 19 xbris 1694. -- Ab anno 1694 ad
annum 1700 pisze tene X. Szumlaski ob varias impetitiones,

calamitates temporum, rationes s.tatuum, mierci Króla Jana
a potym scyssyi in Repub. to witobliwe dzieo in silentio zo-

stawa musiao. Tandem anno 1700 konwokowa X. Szumlaski
pro 14 Aprilis to iest na Niedziel Myronosyc (Jestto 1 Nie-

dziela po przewodniey) swoie Duchowiestwo, albo zoy Sobór
Generalny Namiestniczy Duchowny we Lwowie w Cerkwi .
Jerzego, na którym conclusum, aby X. Szumlaski sam in per-

sona na naznaczone wtedy Senatus Consilium jacha, y sub aus-

\ iciia nowego Króla Augsta II to dzieo szczliwie zakoczy,
a zakoczywszy przez Uniwersay Duchowiestwu oznaymi. Co
wszystko y successit za pomoc Jabonowskiego, bo X. Szum-
laski otrzymawszy in Senatus consilio wydane iu Diploma
wolnociom Duchownym suce y Desiderium Religii Ritus
graeci potrzebno y upewniwszy si o dalszey Króla IMci y Se-

natu asce, solenn in facie tego Nayia. Króla, caego Sena-
tu y Zgromadzonych in magna frequentia Urzdników koron-
nych y Litewskich y Rycerstwa profess wiary uczyni w rku
Radziejowskiego Kardynaa i Prymasa, tudzie X. Antoniego de
Via Arcybiskupa Thebarum Nuncyusza w sam dzie S. Troycy
s. Lat., a za secundum Ritum Graecum d. 16 Maia 1700 w ko-

ciele XX. Kapucynów uczyni, y stanwszy potem we Lwowie
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ponowi te professy z swoim klerem y od kleru d. 1 Julii

eodem auno. (Przepisano co do sowa z pism Samuela Nowic-
kiego w Archiwum Chemskiem).

Nr. 2.

(od stony 14 Cze I).

Relacya ks. Jana Olszewskiego superyora klasztoru bazyliaskie-

go w Witebsku o zamordowaniu Bazylianów Potockich.

Historya JX. Jana Oleszewskiego o zamczeniu WW. 00.
Jakóba Kizikowskiego Superyora, Konstantego Zajczkowskiego
Wikarego, Theofana Kobieczyskiego kaznodziei, Jana Knysze-
wicza Regensa Muzyki Z. S. B. W. w Cerkwi katedralnej . Zo-
fii Poockiej przez Piotra Alexieiewicza Cara Moskiewskiego
uczyniona d. 30 czerwca (v. s.) 1705 r.

Historya JX. Jana Olszewskiego Z. . B. W. —
Niewidziany nigdy, ani syszany od pocztku przeladowa-

nia Cerkwi Chrystusowey od Cesarzów, Królów y Monarchów
Bawochwalstwu sucych, ani od heretyków naygorszych nie-

praktykowany tak bezpiecznie y bezbonie a do roku 1705,

którego JX. Olszewski Syperyor Witebski Author Summaryusza
ycia tych czterech Mczenników, te nieszczliwe dzieie pisa,

sawny y wiekom nastpuicym dziwny, Cerkwi Chrystusowey
w Rusi, Litwie y Polszce, Jedno . z Cerkwi . Rzymsk, iak

wszystkie inne po caym wiecie katolickie Cerkwie kluczom
Piotra poddane tryumfuicey chwalebney y poyteczny, Zakono-
wi S. B. W. ozdobny, odszczepiestwu greckiemu haniebney,
Piotra Alexieiewicza Cara Moskiewskiego nie mdrego naboe-
stwa y bdliwey arliwoci niegodziwy esperyment r. 1705 d.

30 Czerwca podug starego a 11 Lipca wedug nowego kalen-

darza, bezbonie w Cerkwi katedralney Poockiey . Zofii od go-
dziny z poudnia szóstey odprawiony, wedug tey, która moga
byd od swoich Braci Zakonników, a zwaszcza tego okrutnego
postpku pozostaych Uczesników, iako te y od samych Mo-
skiewskich ludzi wiadomoci, dla wieczney pamitki przez na-

mienionego JX. Olszewskiego napisany. — Czterech tedy Zakon-
ników Z. S. B. W. to iest Jakóba Kizikowskiego Superiora, Kon-
stantego Zaiczkowskiego Wikarego, Jakóba Knyszewicza Re-
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gensa Muzyki y Theofana Kobieczyskiego kaznodziej -- Po-
tockich, rónemi mierciami niey specyfikowanemi, czci sam,

:i przez swoich ludzi, pozabija; pitego za Brata Anku-
dowicza Zakrystyana, po miertelnych ranach, tak e tylko chra-

pa pooony, P. Bóg dla wiadomoci tak tyraskiej Akcyi,któ-
lcy nikt inny wyraniey powiedzie nie móg in vivis a do ro-

ku 1713, którego JX Olszewski to mczestwo opisa, zachowa.
Co za okazya tego tyrastwa, sposób, rodzay mierci, czas ka-
dego z zabitych, zagubienie cia, y utaienie takowego zagubie-
nia, sposób y czas zachowania w yciu niektórych pozostaych
Zakonników w tyme Klasztorze Poockim, nakoniec eliberacya

z wizienia. —
£ 1. O okazyi tak srogiego tyrastwa.
Ukazyi adney, nie tylko osoba adna, ale ani Zakon cay,

ani kto z Unitów, do takiego witobóystwa nie tylko Carowi,

ale, ani adnemu Moskalowi nigdy, nigdzie nie da. — Co za
do klasztoru Potockiego . Zofii, dosy tego powodu, e od pó-

i ju blizko w Poocku stoic z woyskiem Mikita Repnin,
knia Genera, y bywa czysto w klasztorze u JX. Jakóba Ki-

zikowskiego Superyora Poockiego, y mile z nim konwersuic,
osobliw czy mia, czy zmyla konfidency. — Borys Piotrowicz

Szeremet Feltmarszaek od Anyleryi, bdc w Poocku, take
bywa w klasztorze y w Cerkwi, ludzko si obchodzc. Nakoniec
deniue w klasztorze kniaziów Moskiewskich wizyta a do syto-

ci w poufaey uprzeymooi, ani daa Zakonnikom, ani Moskalom
zerwa okazy urazy, albo mruczenia y do Monarchy odniesie-

nia, y Ouego na takie sprawy wzburzenia szczegulney: tylko ta-

meczni 00. Bernardyni Pooccy, -Franciszkanie y Dominikanie
domylaic si okazyi wnosili, e x. Theofan Kobieczyski Teo-
log kaznodzieia, majc kazanie u 00. Franciszkanów mówi
o Zwierzchnoci . Piotra y Jego Nastpców, tudzie o przod-

kowaniu Papiea Rzymskiego nad mnemi Patryarchami, ale bez

adney (do okazyi tego narodu i ich schyzmy wymiatania na
oczy) propozycyi. Moskale za inn okazy tak niegodziwcy re-

zolucyi Carskiey potwornie potem rozsiali, to iest, iakoby Za-
konnicy w Cerkwi bdc, czyli ieden z nich x. Konstanty Za-
iczkowski, Wikary Poocki, mia Cara sowy zely, co iawnym
byd faszem okae s. niey, gdzie o pocztku tego zaboystwa
na tyme x. Konstantym Zaiczkowskim niegodziwie zacztego.
— Inni zus nietylko Unici, Katolicy, Rzymianie, ale y niektó-

rzy Schyzmatycy, Pooccy, od których syszawszy Mieszczanie

Witebscy w Poocku pod ten czas tyrastwem (?) bawic si tak

Unici prawowierni, iako y niektórzy Schyzm tchncy, Bazylia-

nom Witebskim referowali okazy y Rezultatum tey Tragedyi,

któr naznaczyli byd Schyzrnatyków Poockich Czernców, zwasz-
cza Ihumena alias starszego ich Poockiego z Archyrnandryty
Siebieskiego, Schyzmatyka, który Carowi nie tylko oguem na
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Unitów skary, ale te na Zakonników Poockich specificative,

iakoby wielkie przeladowanie y krzywdy Duchowni i wieccy
Schyzmatycy od xx. Bazylianów Poockich cierpieli, y tym spo-

sobem Cara iu dawno na Zakon y wiar . zaiuszonego (iako

si niey pokae) zaitrzyli, wzniszczyli tak nieszczliw a sobie

haniebn powód. Dla czego tene katolickiej wiary ozor
;
wy

rzeczony Archymandryta, podobno y sumieniem, y polityk, y
strachem zatrwoony, wpadszy nazaiutrz w aprehensy, tak
ciko przy Mszy in praesentia Cara zachorowa, e nie móg
y poywa Ofiary, y Mszy koczy, ale rozebranego, do iego

stancyi odniesiono, który trzeciego, albo czwartego dnia umar.
Tey za aprehensyi sam Car mu by da skarg wtedy, kiego
do iego maicego mie Msz y iu proskomiduicego pyta si
his formalibus: Bat'ku czy harazd ia zdiea, szto tych popów
uniatow pokazni? na co on dugo haesitando, ledwie co oboit-
nie odpowiedzia. —

Prawdziwa tedy nieomylna okazya takich tyraskich Akcyi
Carowi szczególnie wiara . y Iedno z kocioem Rzymskim
bya, co si niey na oko pokae nastpuicemi dokumentami. —
— Pierwszy tedy dokument, e w roku 1704 po wzitym przez

Cara Moskiewskiego Rugodzowie, alias Narwie fortecy Szwedz-
kiey pod bytno p. Hrehorego Ogiskiego starosty Zmudzkie-
go, Hetm. pol. W. X. L. po przegraney Kryczborskiey rczo po
ratunek do Moskala zbiegego, y powrocie z tryumfem do Mo-
skwy alias Stolicy, po zaszey iu od króla JMCI. Augusta II

y Rpltey. Lith. przez IP. Ludwika Pocieja Podkomorzego na
ten czas Brzeskiego Legacyi, a na ostatek za Rekwizycy p.
Ogiskiego aby Car IMCI. wojsko swe exnunc z pod Rygodzo-
wa ruszone do Litwy wprowadzi, czyni Car consilium Gene-
ralne na Stolicy, tak wieckich wszystkich wojennych y Status

Ministrów, iako y Duchownych wszystkich Metropolitów, Bisku-
pów, Archymaudrytów znacznieyszych zebrawszy propozycy
wniós, jeeli mia woysko swoie do Polski a najprzód do Litwy
wprowadzi, y tam sedem belli z swoim antagonist Szwedem
sobie naznaczy albo nie? Po zdaniach rónych, rónie konsul-

tuicych y formuicych maxymy wedug swoich racyi, gdy przy-

szo na zdanie Duchownych, ci wszyscy nie tylko radzili, aby
si na to rezolwowa, ale te upominali Cara w te sowa: Nayia-
nieyszy Caru! P. Bóg Ci daie pogod sawy y nabycia, y przy-

suenia si Cerkwi, a to tym sposobem, e gdy Sedem belli tam
mie bdziesz, w Litwie y Polszce bardzo atwo Unitów, którzy

midzy Tob a Polakami y innemi Pastwy Chrzeciaskiemi
niezgod czyni, wyplenisz. Bo iedni dobrowolnie do Bohocze-
styi, których Unici przymuszaa y Cerkwie odbierai Bractwa (.?)

wróc si, drudzy za bd musieli, bo si Twoiey Caru potgi
ba bd. Naostatek Caru gdy si Ty Polakom przysuysz,
Szweda, który onych nka, zwyciywszy, y ci sami bd si
obawia Twoiey potgi, A zatym nie tylko utwierdzenie Paktów
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Hadziackich atwo od nich otrzymasz, ale te tak wiele Wa-
dyclw, które Unici trzymai, do aaszey wiary przywróc, si.

razem sami Polacy, zwaszcza Król odstpi od Unitów, iako

y przed tym, a Ty uczynisz to, co si bdzie widziao. Tak Ca-

ru Osudaru, tylko miey t intency y arliwo o Bohoczesty,
aby Unitów przepleni, y zwyciztwo z nieprzyjació da Ci Bóg
\ wsawi przed Narodami y Polaków przyia bdziesz obligo-

wa.
Tak tedy od Duchownych rezolucy wziowszy, deter-

minowa si, y benedykcy na t woyn do Polski od nich

wziowszy, ordynanss wyda kaza ku Litwie niektórym Pukom.
To wszystko w roku 1705 ultimis Januarii retulit pewny Poru-

cznik z Moskwy prowadzcy ludzi wybraców na wyrekrutowa-
nie Puków, bdcy Unitem potajemnym, który w Witebsku
w Cerkwi Bazyliaskiey spowiada si y komunikowa, natione

Woynianin. Jakoby si mia zwa, przez nieostrono x. Wi-
karego Witebskiego (któremu tene Porucznik swoie imi opo-

wiedzia), teraz ignoraturum, nie nanotowa bowiem pomieniony

x. Wikary, y tak w niepami poszo. Tene porucznik przyda
haec formalia do Zakonników Witebskich: wiedcie Waszmci
o tym zapewne, e na Waszmciów bdzie klska.

Drugi dokument: przed tym miesicem Xbrem P. i3orys

Piotrowicz Szeremet Feltmarszaek, da iawne w Newlu witai-

cym siebie Szlachcie Witebskiego Woiewodztwa mianowicie PP.:

Konstantemu Mikoaiowi Czenikowi y Rotmistrzowi abom,
przy których byli PP. szyszka Bazyli y Stonski P. Konstante-

go Ziciowie, P. wicicki Dzierawca Wawelski, y innych nie

mao przytomnych byo, tym sposobem do zrozumienia przyszey
klski. Pyta si w dyskursie P. Konstantego aby Rotmistrza,

wiele mia lat. dzieci? Gdy onemu na wszystkie pytania odpo-

wiedzia: midzy innemi czyni relacy o Córce sw^oiey Bazy-
liance w Misku mieszkaicey. Zgani ten stan Córki iego Sze-

remett, mówic: a to co Wmci potem? Wmci katolik, a do tych

Sobaków Córk swoi oddae! Odpowiedzia na ten nieuczciwy

dyskurs JP. aba: e to wszystko u nas iedno, iak Rzymianie
licy, tak Rusi-Katolicy Unici: a Pannie nie godzi si bro-

ni, do którego chce klasztoru wstpi. Tedy reposuit Szere-

mett, nie tak Mci Panie, ale tych y Sobak trzeba w pie wyci.
Usyszawszy to JPZaba, tak nie pocieszny y zaiuszony dyskurs

Szeremeta, przyby do Witebska y JX. Oleszewskiemu Superyo-
rowi tamecznemu (który to sam o sobie pisze) o wszystkich tych

pogrókach z wielkim alem opowiedzia, mówic: czego si tu

dobrego z tego przyjaciela spodziewa, kiedy na samym wey-
ciu w granice nasze takie czyni odpowiedzi.

Trzeci Dokumet. Tene Borys Szeremett bdc w Cerkwi
Witebskiey . Ducha, przy którey mniszki nasze zostai, a py-
taic si o fundacyi, Fundatorze, y uznawszy, e ubogie s y
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ndzn mai fundacy, l-o W. panny Benedykty Osypowskiey
Przeooney Witebskiey westchnowszy wyrzek te formalia: Nie
wiedaietie szto sia z wami stan: na ostatek mówi: Da wy nie-

winny niczoho, molite Boha y to powtarza nie wiedaiete szto

sia z wami stan, y na tym zakoczy.
Dokument czwarty da Alexander Daniowicz Meszczykow

(Menykow) na ten czas tylko Gubernatorem caej Moskwy ty-

tuowany, tym sposobem w roku tyme 1705 po odiedzie Sze-

reinetta z kawalery do Orszy, w Witebsku na ukiszkach re-

zyduicy we Szrod Wielkanocn, która bya 22 Aprilis z dzie-

sicio osób assystujcych, nieznaiomy ieszcze JJXX. Bazylianom
Witebskim, wszed do nich do klasztoru y do Gelli Starsze-
skiey, dawsz}r znak zwyk modlitw, y wziowszy Benedykcy
zwyczayn Boh, da prym sw^emu Diakowi, alias kawalerowi,

iako oni iu im ten tytu dawali, Onizymowi Mikityczowi Szczu-

kinow], przywitani honorifice od JX. Oleszewskiego Superyora
tamecznego Witebskiego, y powinszowani witami, do zwyke-
go siedzenia proszeni.—Zacz Szczukin zaraz kwesty: Czyi to,

pytaic, Bawan na Stopie? (by to posg drewniany ryty, suto

zocisty B. Jozafata Mczennika, na murowanym supie wyso-
kim, który wystawi p. JWJP. Kryszpin Woiewoda Witebski)

y wziowszy odpowied directe, e to nie Bawan, ale obraz BI.

Jozafata, przyda tene wy pomieniony Szczukin pytaic: coby
za by ten Josaphat? odebra replik, e by Ducha w. peny,
a Perwonaczalstwo Petra w. w Bogosawionych poczet onego
policzyo. Pyta daley Szczukin Zakonników: To wy Uniaty! Od-
powiedzieli: tak nas nazywai. Y std wszcz Dyskurs, de Pri-

matu Petri et Pontificum Romanorum, a oni iemu utwierdzali

responsis Confessionem Catholicam. Tymczasem Mszczyk (Men-

ykow) wcale milczc, oczyma ognistemi zaiuszone wewntrzne
wyraa passye, a tamci ich assystenci, których okoo 7 byo,
na kurytarzu przyzostali, o których JX. Oleszewski Superyor
Witebski nie wiedzia, sam ieden bdc w Celli, Xia za. ich

z Celi swoich doyrzawszy, potruchleli na poy, zwaszcza sy-
szc tak niedyskretny, a ogromny haas w Celli Starszeskiey.

Poczo tedy daley Szczukin y sowami ly JX. Oleszewskiego,

a sensim y znacznie, alici y wprtce skoczy blunierskim i-

zykiem do kwestyi o pochodzeniu Ducha w. Iu te do tego

Dyskursu wynurzywszy nieporzdn arliwo Alexander Dani-

owicz, y nie mogc da cuglów niezbonym przeciwko wierze

katolickie}7 passyom, wyrwa si y rzek: Maiete li Ewanheliu?
weli prinesti.—Pyta tedy JX. Superyor rzeczony: co mi tedy

WMP. nowego z Ewangelii przywiedziesz? reposuit: W totczas

weli nesti Ewanheliu. Posany po Ewageli zakrystyan przyniós:

produkowa tedy z Jana w. rozdziau 15 owe sowa: i e „ot

Otca ischodiaszczaho" y o tym dyszkurujc wawie, gdy zbywa-
o na subtelne katolickie odpowiedzi y Ducha . pene racyi po-

czo bluni Syna Boego, twierdzc, e nie wszystko ma Syn,
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mene iest. Na to, gdy X. Starszy pomieniony wniós, e blu-
nierski Zelanl mc rozumia, co mówi, ezarsit mówic: kak! j;i

mc rozumiej szto mowlu? tak >' ty Bkazuieszy? Wytumaczono
ma tedy, • dyskurs byl blunierstwem Syna Boego, ka-

tolickie rozumienie tego podanego pisma opowiedziano, a gdy
wawie assentiri nie chcia, Szczukin przeciwko onemu bluz

cv porwa si, mówi dhny, harazd po bahoczestiwomu
Ihumeo skazuiet, prawo Aria bezzakonnu chuu na Syna Boyia
hahoa 1

). Jerei swoia uasich sowach sozda. O co bardzo

aa Szczukina rozgniewany, laic JX. Oleszewskiego, wyszed na

korytarz, mówic te sowa, które syszeli Oycowie w swych Cel-

lach tremitantes: Zahu pohauych sobak, y choleryzuic obcho-

dzi klasztor ogrodem, a tymczasem Szczukin dyszkuruic, wi-
cey go laial politycznie, anieli mdrze rzecz swoi wywodzi,
a te do tego przyszo, e rzek: Prawo! Wy ludie mudryie,

naucyennyie, tokmo czto ludey swodite od puti spasenia y przy-

da: wy, Uniaty sowo w sowo psy obmanny kak Jezuity su-

kiny syny yz puti zwodite. — Ju te ta nie ukoiona (?) Szczu-

ki JX. Oleszewskiego doiezolucyi pobudzia, gdy do tego Szczu-

kina wyrzek: Mospanie! za co mnie WMPan zniewaasz, ieeli

o wierze dyszkuruiesz? Wiara rzecz w., o którey nie godzi si
tylko witobliwie dyszkurowa, a nie aia, zwaszcza tego, który

houor naleyty WMci oddaie, a mogc take WMPanaodaia Sza-

nuye WMP. siebie, a miy Imi Wielkie Cara IMCI, którego sug
- A do tego tako mi miesz o wiar aia, poniewa Nayian.

Car IMCI. woysku ordynowanemu do Polskiey midzy innemi,

y tene Artyku poda, abycie nietylko nam katolikom, ani y-
dom, ani Tatarom o wiar nie przyganiali, ani urgali. Na to

zdumiay, rzek: Dobro! prosti Bat'ku, wolno pohoworyti. —
Tamdem M^zczykow wróciwszy si z ogrodu przez drzwi, za-

woa: pono! stupay! y sam ku forcie si uda, a Szczukin

z dwiema (którzy lako niemi suchali dyskursu), wstawszy znowu,
mówi: Prosti Otcze aszcze pohreszycb y odchodzi, assystuice-

mu za ku forcie, mówi znowu: Otcze prawo, wy lud mudryi,

da ludey zwodite, 5ude wam bieda nie zadoho: Y to razy ze

trzy powtarzajc, odszed. Wszedszy tedy do kruchty cerkiew-

ney, Mszczyk kaza Cerkiew otworzy, y do Otarza szed pro-

sto, pytajc: a szczo to na prestole? (puszka cum Venerabili

staa). Odpowiedzia ieden z Zakonników Witebskich X. Marty-

nian Pamycz Zakrystyan, i by Naiw. Sakrament. Odpowie-
dzia Mszczyk: nie, nie znaiu Sakrament. Rzekszy Mszczyk o er-
towniku, pyta si, a se szczo? odpowie Zakrystyan: ertownik,
na to Mszczyk: to wy Jeretyki. a na to Szczukin poprawia-

aje Bi, e powinno by le (który) zamiast i.

Dzieje Kocioa unickiego. T. II. IX
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jc go: Pofolhuy, dieo to Bahoczestiwoie po naszemu ertow-
nik. Znowu si na Szczukina za to poprawienie d}7 skursu roz-

gniewa, y wicej nie mówic, wraca si ku Otarzowi N. P.

do lewej kaplicy, gdzie gow mao nachyliwszy y co zmówi-
wszy, odchodzi ku drzwiom bokowym z Cerkwi do kruchty,

a nim doszed do drzwi, obróci si do JX. Oleszewskiego wy
mianowanego Superyora Witebskiego arliwym gosem, (który

JX. Superyor pod ten czas w paszczu by y kapturze), rzecze:

Nu! prohli wy Sobaki krów Bahoczestiwuiu, prolietsia y wasza
Sobacza krów. Odpowiedzia, nie dobrze "WP. mówisz, ale krew
Chrystusow ofiaruiemy codziennie: na to on znowu: Nu! nu! nie

dolho was, nie doho! Sobaki. X. Superyor iednak sssyslowa

mu, wyprowadzaic go a do ostatnich drzwi na cmentarz.

A gdy przeprowadziwszy przy bramie si przy zosta, ieden z nich

mody (by to Szlachcic AYoiewodztwa Smoleskiego, po imieniu

iednak nie znany) nisko si stojcemu u Bramy pokoni raz y
drugi. Co spostrzegsz}7 Mszczyk, iu dobrze odszedszy od Cer-

kwi, obróciwszy si ku Bramy, kiwaic grono palcem, gono
y arliwie rzek: Nu! nu! nu! Sobaki nie dolho was, nie doho!
kak Sobaki krów waszu budut. piti! Na co JX. Superyor przy

bramie stoicy, odpowiedzia: MPanie! w rku to boskich iest,

obaczemy na ten czas. I tak si rozeszli. — Teye nocy o sa-

mey dwunastey godzinie pod klasztorem na dole pewny dom
zapalono, aby klasztor by zgorza. Ale P. Bóg uchowa, bo

wiatr obróci si ku Miastu y pod gór cz znaczn miasta

wypali, a Micha Borysowicz, Szeremetów syn, Pukownik, dla-

tego, e iego Pukowe onierze podle tego zapalonego domu
byy, y drugi z drugiey strony blizko Szpitala Bazyliaskiego

na Jurydyce Epskiej, to iest prochu beczek kilkanacie J
), gra-

naty, bomby gotowe przypadszy ludzi moskiewskich przymu-
sza, aby bronili ze wszech stron, a naprzód Szpital Bazyliaski

rozrzucono, który pewnieby by zapali Dzwonnic y Cerkiew

y klasztor; y tak oprócz strachu klasztor adney szkody nie

uczu.
Item Dokument, acz minoris importantiae e Moskale, Offi-

cyerowie y nisi, mawia b}7 li zwykli: Bieda wam bud. Tak-

e ieden kapral, który bdc fere domesticus y mensalis Mona-

sterialis, Wasilek, temu X. Jozafat Jakimowicz czego gdy na

iego prob odmówi, odpowiedzia formaliter: Ey Otcze kazno-

diju! koli wam bieda bud, prydam sia ia. — Y to nie mniey-

szym iest Dokumentem, gdy bowiem w Uroczysto . Piotra

przyby JX. Koparski na starszestwo Poockie do Poocka, JX.
Jakób Kizikowski Syperyor loci mia in votis zdawa starsze-

stwo ex sua obedientia przysanemu temu Koparskiemu, sam
za z podobneye obedyencyi wybiera si na Starszestwo do

») Trudno doj zwizku tych wyrazów.
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Wilna. Pariter y \. Theofan Kobieczyski kaznodzieia Poocki,
wybiera] Bi na t fnnkcy do Wilna, ustpujc kaznodzieystwo
X. Lawrtemu Roniatowskierau z woli Starszych przysanemu
do Poocka, którym te winszuic iednym przyiazdu, drugim
roziazdu. przybyli W WJJXX. Joachym Kory but Archimandry-
ta Polocki Chliboboryski y Chryzostom Frckiewicz Rudzimi-
ski. Aroli maudryta Ozereyski, y po skoczonym obiedzie odie-

daic JMCI. XX. Opaci z Poocka do siebie za rzek, JX, Ko-
parski instalotowany iu Superyor Poocki do Folwarku Czer-

swiaty nazwanego wyieda, proszc oraz z sob wy rzeczone-

go .IX. Jakóba Kizikowskiego Autecessora swego; ale JX. Kizi-

kowski titulo wywczasowania si na dalek drog do Wilna, wy-
mówi si y zosta w Klasztorze. Jedzie tedy, alici czego nie

bywao, o tym czasie zasta JX. Koparski zamknit zamkow
bram tak, e nikogo z klasztornych ludzi ani wpuszczono, ani

wypszczono y tak a musia ieden z X. Bazylianów idcych
z nowym Superyorem do folwarku wy rzeczonego, poy do
Kapitana Moskiewskiego proszc o otwarcie bramy dla wyiazdu.
Jako ten Kapitan dla znaiomoci posanego Xdza kaza otwo-

rzy bram przydawszy Sodata, aby go na mocie przez Dwi-
n rzek karau nie turbowa, a do XXy rzek: Batki stupayte
bo wam bud bieda; a gdy na most wiedali, karau puszcza
nie chcia, a potem z Zamku doszed Sodat do Kapitana ma-
jcego kommend nad mostem, który zdumiany rzek: Stupayte
Bat'ki nohami. -

§ 2. Ukazujcy czas y sposób tego tyrastwa.
]'\<>n- I Alexiewicz nazwany, którego pierwszego ieszcze

z W W. Kniaziów Moskiewskich Imperatorem zwano, swoie Imie-

niny w sam dzie Uroczysty . Piotra podug rusk. kalendarza
z piatyk, hulauiem y strzelaniem obchodzc lusztykowa, co si
dziao w dzie pitkowy. Nazaiutrz za to jest w sobot rano
JX. Chryzostom Frckiewicz Rudzimiski Archimandryta Czerey-
ski szed do stancyi Carskiey, aby Mu wizyt odda, a co rezo-

lutnieysza aby Go do siebie prosi. Gdy Go wpuszczono poko-
ni mu si y przywita; a zapytany, kto by? odpowiedzia e
iest Archimandryta Czereyski: po tym spytany: czyiey funda-
cyi? odpowie e Sapieyskiey: y wnet zaitrzony respons od
Cara odebra: koli ty Sapieyski id' precz, bo tebe moj Soba-
ka (ukazuic na brytana okrutnego) zakusit. idi! idi!

Relacya o Mczestwie 4eh 00., a pitego Brata. — Gdy
gonobrzmice dzwony w Cerkwi . Zofii katedralney o nieszpo-

rze zna day, y wszyscy 00. klasztoru tamecznego ruszyli si,

y iu nieszpor odprawiwszy retro do klasztoru powracali, nie-

którzy Zakonnicy iako to: JX. Theofan Kobieczyski iu z ka-

znodzieystwem Potockiego na Wileskie odmieniony, JX. La-
wrenty Rozniatowski, aktualny kaznodzieia dopiero go, inni za-

jako to: X. Konstanty Zajczkowski Wikary, X. Jakób Knysze
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wicz Regens Kapelii, Brat Malecj^usz Kondratowicz Zakrystyan,

litanie o BI. Jozafacie piewaic z ckopity koczyli, ali tumul-
tem wielkim ludzi (samych Officerów) paraduicy Car Piotr

Alexiewicz (wyraz opuszczony zapewne wszed) y napenia si
Cerkiew Officerami tak, e y przyciasno byd poczo. Dano zna
do Klasztoru, e Cesarz JMCI. iest w Cerkwi: a XX. kaznodzei
odbydwa iak wyszli z Cerkwi y stali na kurytarzu w paszczach,

biegli zaraz na przywitanie Cesarza JMCI.: Gdzie gdy doszli,

zastali Cara rewiduicego puszki w Cymborium u W. Otarza.

Chcc X. Theofan Kobieczyski kaznodzieia mówi do Cesarza

witaic go, on za rzek: Pono tia, odwróci si od niego: on
za z drugiey strony zaszedszy poczo rzecz mie, a Car znowu
w gniewie „pono" y odwróciwszy si chodzi po Cerkwi, obra-

zy rewidowa a te przed obraz kaplicy B. Jozafata (sic). Oyco-
wie za wszyscy szli za nim, tylko X. Jakób Knyszewicz z Bra-

tem Józefem Ankudowiczem w drug stron Cerkwi z drugiemi
Oificerami odstrychnli si, y tam pytaicym si o obrazach od-

powiadali. Stanowszy Car na gradusie y oparszy si o sam O-
tarz tyem pyta X. Konstantyna Zaiczkowskiego Wikarego lo-

ci: Czyi to Obraz? odpowiedzia B. Jozafata. Kakoy on swiatyi?

pyta, odpowiedzia Swiaszczenomuczemk. Pyta daley: kto jeho

muczy? wzi respons e Witebszczanie. Szczo to za lud? pyta,

odpowie X. Zaiczkowski: Szlachta y Mieszczanie. Kakoy wie-

ry? Zamilk X. Zaiczkowski. Alici Alexander Mszczykow sto-

ic przy gradusach, popdliwie rzecze: Skay, kakoy wiery? y
przyskakiwa do niego o to pytaic si. Dopiero wziowszy P.

Boga na pomoc X. Zaiczkowski odpowiedzia: Toy wiry szczo

y Twoia miost. A w tym zaraz szatanem zapalony Car skoru-

niem swoim w zby X. Zajczkowskiego bezbonie uderzy tak,

e si zaraz krwi obla, a potem trzcin w gow, rapirem,

czyli iak drudzy referowali tasakiem nos y uszy poobcina y na
szubienic prowadzi kaza. Widzc to przytomni tak niesy-

chaney Tragedyi XX. Kaznodzieie obydwa, a iu, iu nieszcz-

liwcy spodziewajc si konsekwencyi, mieli si ku drzwiom cer-

kiewnym. A te w samych drzwiach, gdy przy kaplicy gono
zawoano Kaznodziey! Kaznodziey! kto za paszcz z tyu por-

wa X. Theofan a Kobieczyskiego wy rzeczonego, a po X.
Theofan a Kobieczyskiego okrwawieniu X. Klemens (w}rey na-

zwany Lawrenty) Bozniatowski poszed do klasztoru czyni re-

lacy JX. Jakóbowi Kizikowskiemu Superyorowi loci, co si za

nieszczliwa w Cerkwi dzieie tranzakcya. Interim X. Theofana
Kobieczyskiego porwano przed Cara, na tyme mieyscu przy

kaplicy B. Jozafata zostajcego, y pytano go: Czy ty kaznodi-

ja? Zna si byd. Kaza mu Car rozszpili konierz u habitu,

y wziowszy za wosy Car i Alexander rapirami czyli szpadami

przez gardo pizebili z takim impetem, e mao ieden drugiego

nie dosigno. Inni za 'co wszystko Moskale opowiadali, bo na
ten czas nikogo z polskich ludzi nie byo zgoa), twierdzili e
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ind er trzymaj za wosy, a Car tasakiem szyi uci a do
opadnienia gowy To przy kaplicy B. Jozafata odprawio si.

A w drugiey strome Cerkwi, iak tylko Car uderzy skoruniem
,1X. Zaiczkowskiego Wikarego tamecznego w zby, a uszy y nos
oszyndowa poczo, Moskale Officerowie, którzy z nim byli, wraz
poczli zabiiar. siec, sztychem kl(';, bi, depta, iak kto móg

lgn. X. Jakób Knyszewicz y Brat Józef Ankiulowicz, któ-

rzy tak nawalnoci o ziemi upadli. Brat nayprzód, a na nie-

go pad! pomieniony X. Knyszewicz. Tak tedy upadych iu tyl-

ko nogami tukli, bili skOrniami, y ostrogami szarpali. Poty Bra-
ta Ankudowicza relacya. Nieco za X. Klemens Roniatowski,

atku wiadek oczywisty referuie. Daley nie ma powieci,
co si z temi pozabiianemi stao.

Car tedy, t niezbon akey ufatygowany, wyszedszy na
cmentarz PP. Baz\ lianek, usiad na ziemi, y rce we krwi m-
czenników zbroczone o traw uciera, a potym do forty PP. Ba-
zylianek wszedszy, kaza sobie da piwa y pi, które gdy Go
w klasztorze, pokornie spotykay mówi: ne boytesia! ne bud
wam niczobo. —

Tedy gdy X. Roniatowski da wiedzie X. Starszemu, e
X. Wikarego okrwawiono, a X. Kobieezyskiego ad necem por-
wano, X. Starszy wy rzeczony, to iest X. Kizikowski, uity
arliwoci honoru Boskiego, e Car way si kornmunikanty
Rzymskie na ziemi rk witokradzk miota, tudzie tknity
niewnnym Braci krwi wylaniem, a co naywieksza pogod do
mczestwa, którego iako ucze Chrystusów dawno pragno, po-
budzony, zaraz uczyni rekoncyliacy przed tyme X. Roriatow-
skim, paszcz y kaptur na siebie wdziawszy, szed na Cmentarz
y do Cerkwi, mówic: Jam venit hora mea. X. Roniatowski
raz go zatrzyma y drugi, perswadujc aby czeka na mieyscu,
czekaic woli Boey. Na ostatek gdy ju za trzecim razem vio-

lentissirne dzwoniono w fórtyaski dzwonek, poegnawszy X.

Roniatowskiego, który nie bez rzsistego ez wylania swoiego
Superyera nie mogc utrzyma, przy wschodach u forty zosta-

wi y natychmiast tumult, szelest y wielki zgiek sta si, gdy
porwano na witokradzkie bezbone rce. A odtd iu nikt

z XX. Bazylianów wiedzie nie móg o sposobie tak srogiego
tyrastwa na X. Kizikowskiego wywartego, y okrutney mier-
ci iego. Lecz Brat Ankudowicz niey y sam terminy y koniec
mczestwa iego opowie.

§ 'ó. O sposobie zachowania innych Zakonnych
Osób.

X. Roniatowski y innych Braci trzech z nim z Celi na
dó zszedszy pochowali si w podkletach, na których Celle wy-
budowane stay, czekaic pewnoy iu mierci, albo co bliszego.
Warty tedy w klasztor wprowadzono, y wszdzie u drzwi y okien
postawiono, podobn wart 3' w panieskim klasztorze po dwóch
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u drzwi, a po dwóch u okna kadego, Sodatów. — O pónocy
za ieden z ukrytych Braci Meletus Kondratowicz, tak by pra-

gnieniem z tego upau upragniony z owego strachu y boiani,

e mu si zdao iedno iak y, tak y na mier poy. I tak si
skradszy, do studni w sieniach przed drzwiami Refektarza b-
dcey, skoro za lin pocigno koo windowe, przyskoczywszy
Moskale porwali go mówic: ne boysia! ne boysia a hde was
boisz? Sponte przyszli pod karau, y a do iutra tak zostali

w klasztorze, nazaiutrz pod karauem kady z osobna w Celli

posadzeni, przystawiwszy po czterech do Celli kademu po czte-

ry do drzwi zewntrz, a cztery do okna Sodatów, w którym
tak cisym wizieniu Niedziel 12 ieden drugiego ani widzia,

nie tylko eby si mia z nim rozmówi. Papierów za adnych
zgoa mie nawet ani poustawa (Brewiarza) nie dopuszczono, ani

ksiki, co nie maym byo utrapieniem, e nie mieli czym si
zabawi poczciwym, a ustawicznie naygrawani od Sodatów, roz-

mów y sów, artów nieuczciwych y blunierstw penemi usza-

mi sucha musieli. Pobitych trupy z Cerkwi do budynku dzwon-
nicznego wleczono y ustpi z niego gosp< darzom kazawszy do
izby wewlekli X. Knyszewicza y Brata Ankudowicza, chrapi-
cych tylko, bo oprócz gowy posiekaney bardzo, ale nie mier-
telnie przez ko, mógby by si y podnie, ale strachem do-

bicia od Moskaów ciniony dyssymulowa si, któr jeszcze

czu. — O godzinie 10 w nocy X. Jakóba Kizikowskiego, Star-

szego, tame przywleczono in Socium dolorum y w korycie iak

wieprza pooono, zmczonego y jczcego ciko, który tylko

pótory godziny, nie tak yic, iak umieraic odda ducha P.

Bogu. Zkdby za przywieziony y iak mczony tam by, wiado-

moci wyraDey nie byo, bo tylko sami complices witokradz-
twa tego Moskale powiadali, e na Polatce Carskiey, na wyspie,

turturowany y mczony : a pytano o religii B. Jozafata, y de

supellectilibus, o czym si Car nie móg dowiedzie. Ten za co

by obwieszony X. Konstanty Zaiczkowski Wikary, nim go
wieszano, popa Moskiewskiego Schyzmatyka do niego ad dispo-

sitionem animae przyprowadzono, który sollicytowa: aby Uniu
prokla, a Bahoczestiu pryi. Z hab tego popa W. Mczen-
nik odprawi mówic: Id precz Synu diabelski! ia dzi Bogu
moiemu ofiarowa, y ciao Chrystusowe przyioem: gotowem
umiera y jimr za iedno Wiary w. prawosawney. Nie du-
go za iu obwieszany urwa si na ziemi, na kolana uklknow-
szy nazad si odwali, rce maic przy piersiach tak iako u O-
tarza zoone. Sam to oczywisty wiadek X. Missyonarz Jezuita,

do Persji przez Moskw iadcy, X. Olszewskiemu wyey iu
rzeczonemu w Witebsku referowa dnia pitego po zabiciu tych

W W. mczenników, e pod szubienic tak uoonego widzia.

Tych za dwóch ieszcze dyszcych, to iest X. Jakóba Knysze-

wicza y Brata Józefa Ankudowicza, nazaiutrz rano do Celli

Starszeskiey przynjesion} eh, iako chorych peoono y pilnowa-
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nu. \. Jakób Knyszewicz by wcale bez zmysu, tylko e chra-

pa. Brat za tai w sobie si, y nie wydawa si. A te sam
Car przyszed i przecierado z X. Jakoba Knyszewicza odchy-
liwszy, nie widzc na nim y podobiestwa czowieka, stratowa-

ny bowiem byl aa twarzy y gowie tak, e gdy cyrulik za roz-

kazem Carskim chcia ran na gowie goli, za brzytw y wo-
sami miso z skór cigno si, wzdrygnwszy si odwróci y
rzek: Ne by ti tomu ywym. Do Brata za przyszedszy, gdy on
oczy stulono, iakoby blizki mierci mia zawoa: Dla czoho ty ga-
zy zamkiiul. a ne smotrysz? Moszczno tebi hladieti! Dayte jomu Le-
kara! y odszed. A Cyrulik katolik P. Kokiewicz, sucy P. G-lu-

zinga Doktora woysk, wziwszy w kuracy, leczy i wyleczy,
a wyleczonego iako y tamtych czterech w sekwestr osobny dano.

Ksidz za wyrzeczony Jakób Knyszewicz o teye porze w Nie-

dziel, o którey ubity by, dokona ycia, y wzity z klasztoru.

Precz klasztor wszystek y celle tak warowano, e adna rzecz

w nich nie zgina, y kiedy za ukazem Carskim po 22 Niedzie-

lach z wizienia byli Zakonnicy wypuszczeni, wszystko w cao-
ci cokolwiek w której Celli byo, znaleli. Ale o yciu pozo-
staych piciu adney wiadomoci nie byo u XX. Bazylianów:
skd te za pewn rzecz maic, e wszyscy 9 zabici, tak y do
Rzymu pisano, a po kilkunastu Niedzielach kaza Kommendant
Ozierów, aby sobie do folwarku pisali o prowiant dla siebie y
dopiero w Czerstwianie wiadomo si ukazaa, e piciu yli
a czterech zamczeni polegli.

§ 4. Ukazuicy niepewno pogrzebania cia.

Ciaa pozabiianych iako y gdzie zatracono, powieci pe-

wney nie byo. Róni bowiem rónie powiadali, którzy bardziey

z domylenia tuszyli, alboli te podobno o iednym tylko zwaszcza
obwieszonym X. Konstantym Zaiczkowskim Wikarym, e potopie-

ni w rzece Dwiuie. Ale to pewna, e w Zamku (czy wszyst-

kich W W. mczenników ciaa, czy tylko niektóre) popalono: bo

y Moskale powiadali, e mnoho tiea poehli — spalili, y wia-
dek oczywisty Alesander Worski, Tumacz Polski, Ruski y a-
ciski Xicia Mykity Repnina nadworny, pogorzelisko widzia y
kostk nie dogorza by wzio, y mniszkom Bazyliaskim uka-

zowa, mówic: Panienki! oto Relikwie Waszych Braci! Wszak-
e y tey kostki Siostry wzi nie miay, bo zaraz Warta przy-

stpia, bronic Worskiemu rozmowy z Siostrami, y on boic
si, aby nie naleziono, kostk wzit gdzie porzuci. Pozosta-

ych za piciu a za trzecim ukazem Carskim kommendant
uwolni, y utraktowanych na rce Xdza Martyniana Sauycza
Wikarego pod ten czas Poockiego alias Czerswiackiego odda,

y wszystkie rzeczy tak z Cerkwi, iak y z Celi Zakonnych!
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Nr. 3.

Plan wytpienia Unii, wypracowany przez Józefa Siemaszk a ca-

rowi Mikoajowi przedoony przez ministra Szyszkowa.

(Wierny przekad z oryginau rosyjskiego z „VViestnika Jewropy", zeszytu kwie-

tniowego 1872 r., od str. 622— 643).

Po ostatnim rozbiorze Polski, zwrócia cesarzowa Katarzy-
na II, pragnc ludno rusk w prowincyach nowo nabytych,

z pomoc odpowiednich rodków nawróci do Kocioa wscho-

dniego, uwag swoj szczególnie na gubernie: Misk, Woy-
sk, Podolsk i Bracawsk, gdzie wielka liczba ludu porzucia
bya Uni i przesza do naszego Kocioa (dyzunickiego). Jej

cesarska mo zniosa istniejce podonczas biskupstwa unickie,

zostawiajc tylko jedno, którego zarzd powierzya greko-unio-

kiemu arcybiskupowi Lisowskiemu; usuna metropolit tego
obrzdu, arcybiskupa Rostockiego; zniosa zwierzchno zakon-

n, poddaa klasztory jurysdykcyi Lisowskiego, zabronili przyj-

mowa do nich nowicyuszów i rozkazaa zamkn klasztory,

które uwaaa za zbyteczne. Oto, jak si wyraaa w ukazie,

wydanym do gubernatora Tutolmina dnia 6 wrzenia 1795 r.:

„Art. 5. Zwaywszy raport uczyniony nam. a z którego

wynika, e liczba klasztorów obrzdu greko - unickiego nie stoi

w proporcyi do kocioów, wiernych dotd Unii. zobowizuj
Pana do zrobienia dokadnego spisu klasztorów wzmiankowa-
nych i po porozumieniu si z arcybiskupem Lisowskim do znie-

sienia tych, które dla spoeczestwa s niepoyteczne, t. j. które

si nie zajmuj ani wychowaniem modziey, ani uczynkami mi-

osiernymi okoo ubogich lub chorych. Co do pojedynczych

czonków klasztorów zniesionych, wcieli ich si do innych kla-

sztorów tego samego zakonu, które si jeszcze znajduj na Bia-

ej Rusi, lecz które na przyszo nie bd mogy przyjmowa
nowicyuszów bez naszego wyranego pozwolenia'1

.

To rozporzdzenie zostao potwierdzone przez inny ukaz

z 30 grudnia 1797 r. Tymczasem dziki ukadom zawartym
midzy rzdem a hr. Litta, nuncyuszem papieskim, dawny po-

rzdek rzeczy przynajmniej w czci wróci; gdy l-o oprócz

dyecezyi biaoruskiej utworzono dwie inne w ucku i Brzeciu;

2-0 pozwolono zakonnikom greko - unickim mie osobny zarzd
na wzór zakonów obrzdu aciskiego.
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Mimo to, poniewa ukaz z r. 1797 nie zosta wyranie od-

ny a gubernatorowie prowincyi dali od senatu zniesienia

klasztorów bazyliaskich, zgodzio si kollegium kocielne aa

zamknicie wikszej ich poowy.

By zapobiedz temu rozporzdzeniu, udali si Bazylianie do

ednictwa komisyi naukowej wileskiej. Komisya ta zapro-

ponowaa zmian zakonu bazyliaskiego na kocielne zgroma-
dzenie, oddane wychowaniu modziey wieckiej. Podug tego

planu zachowa zakon wszystkie swoje fundacye, osobny za-

rzd, niezaleny od unickiej wadzy biskupiej, wzmocni wzy
czce go z katolikami aciskimi i zachowujc w ten sposób

BWÓj dawny wpyw, bez innego wspózawodnictwa, tak na Uni
jak na duchowiestwo greko-unickie, dostarcza sam kandyda-
tów do biskupich godnoci. Wykonanie tej nowej reform}', ju
przez rzd potwierdzonej, zostao wkrótce powstrzymane, aeby
ustpi dawnemu porzdkowi rzeczy: ukaz, datowany dnia 2

padziernika 1810 r. oznajmi, e i dyecezye greko-unickie i

zakon bazyHask i bd tak jak dawniej administrowane i wska-
zywa zarazom miejsca, w których zakonowi bazyliaskiemu
wolno by miao utrzymywa szkoy dla modziey wieckiej;

co za do klasztorów zbytecznych, zdano sd o tern, które do
tej kategoryi miay by zaliczone, na dyrektora wydziau religi

j

zagranicznych.

Rozporzdzenie Ministerstwa spraw zagra-
nicznych z 18 2 2 roku, odnoszce si do zniesie-
nia klasztorów b a z y 1 i a s k i c h.

W r. 1822 wezwa ksi A. Gkdicyn (minister spraw religij-

nych i owiaty i sekcy greko - unick duchownego kollegium,

aeby si t kwesty zaja, zgodnie z programem, którego pod-

staw jej zakreli. Golicyn proponowa: 1) zamkn klasztory

bazyliaskie, mianowicie w tych osadach, których mieszkacy
odpadli od Unii do prawosawia; 2-e zamieni na kocioy pa-

rafialne klasztory, które kiedy suyy za parafialne i teraz maj
parafian; 3) zaoy trzy seminarya duchowne dla trzech dye-

cezyj, które ich jeszcze nie maj i umieci je w klasztorach

obszernych i dostatecznie udotowanych, zobowizujc je (klaszto-

ry) do wychowywania synów ksiy niezamonych, odpowiednio
do wokacyi i do utrzymywania onyche przez cay czas ich

nauk; 4) jeeli klasztorom pozostawionym zbywa na dochodach
tarczaieych do zorganizowania szkó wieckich, które zobo-

wizane s utrzymywa, wyznaczy im jako wsparcie cz do-

chodów klasztornych zniesionych; 5) rozdzieli reszt tyche do-

chodów w ten sposób, aeby jedna cz bya uyta na utrzy-

manie uczniów greko - unickich centralnego seminaryum, usta-

nowionego w Wilnie, w miejsce skadek, które na ten cel ro-

biono po klasztorach zakonu, druga za cz ma tworzy ka-
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pita przeznaczony, w moc ukazu z 18 stycznia 1820 roku, na
utrzymanie ubogich kocioów, które dotychczas wspierali majt-
niejsi parafianie dobrowolnemi i wspólnemi ofiarami.

Równoczenie zalecono sekcyi greko-unickiej. aeby nie-

zwocznie zdaa spraw z rzeczywistego stanu caego majtku
ruchomego i nieruchomego, nalecego do Bazylianów. Nadto
nakazano jej zabroni tyme zakonnikom przyjmowa do swego
zakonu katolików obrzdu aciskiego, a to w celu zblienia za-

konu do wieckiego duchowiestwa i oddalenia go (zakonu) na
przyszo od acinników.

Plan ten zosta wrczony greko-unickiemu kollegium.

Postanowienie greko-unickiego kollegiu m.

—

Sekcya greko - unicka zakomunikowaa mi o kwestyi w mowie
bdcej szczegóowy raport z nastpujcemi postanowieniami:

I. Na 83 klasztory, które zakon posiada w trzech zakon-
nych prowincyach, zostan 23, które bd miay tytu staych
klasztorów obrzdku sowiaskiego: w prowincyi biao - ru-

skiej 8 zamiast 18; w prowincyi litewskiej zamiast 42 poo-
onych w dyecezyach Brzeskiej i Wileskiej, tylko 12, z któ-

rych 4 przypadn na guberni misk, 5 na guberni grodzie-
sk, 2 na guberni wilesk i 1 na guberni biaostock; wre-
szcie poudniowa prowincya bazyliaska w dyecezyi uckiej za-

trzyma tylko trzy klasztory, pooone na Woyniu w Poczajo-
wie, w Krzemiecu i Mielcach.

II. Klasztory zatrzymane prowizorycznie. —
W teje prowincyi (zakonnej poudniowej) pi klasztorów, utrzy-

mujcych szkoy wieckie, pozostanie tak dugo, dopóki nie b-
d innymi zastpione. Z tych klasztorów dwa pooone s na
Woyniu, dwa w gubernii kijowskiej, a jedna na Podolu. Do
nich trzeba doda trzeba trzeci w dyecezyi wileskiej, który
pozostaje z tych samych powodów i wród tych samych okoli-

cznoci, co poprzedzajce.
III. Klasztory zamienione na parafie. — Zamie-

ni si na parafie klasztory, majce znaczniejsze dochody: S w dye-

cezyi Biaej Rusi: 3 w dyecezyi uckiej; 12 w dyecezyi brze-

skiej: 5 w dyecezyi wileskiej—razem 28 klasztorów. Te klasz-

tory przynios duchowiestwu wieckiemu na wasno 14,000
hektarów ziemi, zamieszkaych przez blisko 600 poddanych. Nie-

które klasztory przeznaczy si na rezydencye biskupie i semi-

narya.

IV. Klasztory przeznaczone na rezydencye bisku-
pie i seminary a. —Biskup Biaej Rusi ma swoj stolic w Pooc-
ku i posiada wystarczajc fundacy na utrzymanie arcybiskupa,

biskupa-sufragana, konsystorza i (duchownego) seminaryum. (Po-

siada on trzy tysice piset poddanych i 120.000 rb. asygnacyi).

Po erekcyi nowych dyecezyj uckiej i litewskiej w r. 1798 i po-

dziale ostatniej na dwie w r. 1809 t. j. na dyecezy wilesk
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z tytuem metropolii i na dyecezy brzesk, nie ustanowi rzd
adnych nowych rezydencyj biskupich.

Pod panowaniem polskiem mia biskup wileski stolic

swoj w teme miecie. Lecz w r. 1806, w którym dyecezya do

godnoci metropolii wyniesion zostaa, ju nie istnia koció
katedralny, poniewa go by odstpi ówczesny biskup brzeski

a teraniejszy metropolita Buhak uniwersytetowi wileskiemu.

\Y !«-n sposób jest dyecezya wileska bez stolicy biskupiej. Bi-

skup Hoownia, sufragan metropolity Buhaka zmuszony jest

mie ió kousystorz sar

ój na komornem u Bazylianów w miecie.

i la on wraz z konsystorzern swoim obszar ziemi, majcy
przeszl • piset poddanych i dwa domy gospodarcze (nazwane

jurisdica), znaj lujce si w Wilnie i Nowogródku.

Biskup brzeski otrzyma r. 1809 na rezydency swoj y-
rowicki klasztor Bazylianów. Dochody jego skadaj si z ziem,

na których przeszo 500 poddanych si znajduje i 3,000 rb. ro-

cznej pensyi. Konsystorz i sufragan otrzymuj kady po 2,000

talarów, co dla obu razem czyni 19,152 rb. w asygnatach. Dye-

cezya jest rzdzona przez metropolit Buhaka.

Biskup ucki rezydowa od utworzenia dyecezyi w r. 1798,

juto w klasztorze poczajowskim, ju w klasztorze ydyczy-
skim. Ostatni klasztor posiada omset poddanych i kapita

10,117 rb. w srebrze; dochody jego zostay w latach lb04 i 1825

przeznaczone przez ukazy na utrzymanie sufragana, konsysto-

rza i duchowiestwa katedralnego (kapituy katedralnej). Kapi-

tua posiada oprócz tego obszar ziemi o 70 poddannych i kapi-

ta 8,79S rb. srebrem. Co do samego biskupa, pobiera on tylko

6,000 rb. pensyi w asygnatach.

Tym trzem dyecezyom zbywa zupenie na seminaryach dla

duchowiestwa wieckiego.

Sekcya greko-unicka kocielnego kollegium ustanawia sto-

lice biskupie w nastpujcy sposób: 1) Biskup ucki bdzie mia
swoj stolic w oprónionym klasztorze Bazylianów owruckich.

Posiadoci jego obejmujce 1.328 poddanych i rozlege ziemie

suy bd na utrzymanie dyecezalnego seminaryum; 2) kla-

sztor yrowicki pozostanie siedzib biskupa brzeskiego i konsy-

storza jego; bdzie tam take seminaryum umieszczone. Na
utrzymanie ostatniego i kapituy wemie si ziemie i kapitay

rzeczonego klasztoru z dodatkiem dochodów klasztoru byte-
skiego, co uczyni razem 746 poddanych i 61,860 rb. srebrem,

krom sum spornych przechodzcych 42,000 rb. srebrem; 3) se-

minaryum dyecezalne wileskie umieszczone w klasztorze bere-

zwieckim, który posiada 313 poddanych i 21,050 rb. srebrem

kapitau. Kapitua bdzie opacana przez generaln kas ko-

cieln, o której zaraz bdzie mowa.

V. Klasztory zniesione. — Na zupene zniesienie

wskae si 23 klasztory: dwa w dyecezyi Biaej Rusi, jede-
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denacie w dyecezyi uckiej, cztery w dyecezyi brzeskiej, a sze
w dyecezyi wileskiej.

VI. Kasa generalna. — Sekcya greko-unicka kollegium

(kocielnego) da, aeby dochody tych zniesionych klasztorów,

podobnie jak klasztorów oddanych wieckiemu duchowiestwu
z tytuu parafii (art. IV), które razem dochodz do 2.000 pod-

danych i do wicej anieli 240.000 rubli srebrem w kapitale,

zczone byy z ogólnym funduszem Kocioa greko -unickiego.

Fundusz ten bdzie uyty na wsparcie ubogich i podeszego wie-

ku ksiy, na wspomoenie wdów i sierot, na wydawnictwo
ksiek religijnych, na ozdob i budow cerkwi. Nadto bra si
bdzie z tego samego funduszu roczn sum 4,000 rb. w srebrze na
opacenie kosztów utrzymania uczniów, umieszczonych w cen-

tralnem seminaryum wileskiem.

Sekcya greko -unicka da prócz tego: 1) aeby wycofano
kapitay klasztorów z rk prywatnych, na których majtkach
po wikszej czci ulokowane zostay i aeby je dla wikszego
bezpieczestwa umieszczono w rentach pastwowych; 2) aeby
dobra nieruchome przywizane do ogólnego funduszu kocielne-

go wydzierawione zostay na wzór dóbr skarbowych; 3) aeby,
poniewa cz jedna dóbr nalecych do siedmiu gównych
klasztorów zamienionych na parafie, a liczcych przeszo 385

poddanych — na 18,000 hektarach, ma równie stanowi cz
tego ogólnego funduszu, te dobra bya administrowane przez

ksiy, przeoonych nad rzeczonymi Kocioami, dopókiby po-

dzia i demarkazya gruntów stanowczo uskutecznione nie zosta-

y i dopókiby domy zniesionych zgromadze zakonnych nie bd
zamienione na zakady dobroczynne, albo sprzedane na licytacyi

na korzy funduszu generalnego.

VII. Szkoy duchowne. — Sekcya greko - unicka s-
dzi: a) e dobra nieruchome i kapitay przeznaczone na utrzy-

manie seminaryów i kapitu winny by powierzone osobnej ad-

ministracyi, odczonej od administracyi biskupiej i e t sam
zasad winno si rozcign na biskupstwo poockie, które ma
obecnie na utrzymanie stolicy arcybiskupiej i seminaryum wspól-

ny fundusz, t. j. okoo 3,500 poddanych i 120.000 rb. w asygn.

—

b) Trzy projektowane seminarya winny by postawione w tych

samych warunkach, co seminaryum poockie i poddane temu
samemu regulaminowi. — c) Seminarye te bd darmo przyj-

moway dzieci ubogich ksiy i to pidziesit w Poocku. ty-

le w Brzeciu, trzydzieci w Wilnie, tyle w ucku. - d) Usta-

nowi si przy kadym seminaryum szko elementarn dla dwu-
dziestu biednych dzieci. — e) Tak samo niektóre klasztory ba-

zyliaskie bd zobowizane mie podobne szkoy i wychowy-
wa w nich darmo po dziesi do dwudziestu biednych dzieci.

Szkó tych bdzie trzynacie. — f) W tych wszystkich elemen-

tarnych szkoach trzeba uczy w moc ukazu z 9 padz. 1827 r.
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ka sowiaskiego, piewu kocielnego, obrzdów i wiadomo-
ci przygotowawczych do kursó* serainaryjskich.

Ustanowienie szkoy <ui< hownej w klasztorze pociga za

sob zniesienie szkoy wieckiej, która zakonnicy utrzymywali.
AM ta stosuje si do klasztorów wileskiego i taduliskiego

w Biaej Rusi, do klasztoru poczajowskiego na Woyniu i do
dwóch klasztorów bazyliaskich na Litwie.

Takie s gówne propozycye sekcyi greko-
unickiej. Mam szczcie przedoy je Waszej Cesarskiej

Moci, uczyniwszy wycig z dugiego memorandum, które mi
dorczya; dodaem do tego not, wygotowan w kancelaryi mi-

nisteryum owiecenia i dajc ogólny pogld na dyspozycye,
jakie, powzió wypada ze wzgldu na klasztory bazybaskie
i ich majtki. Obecni czonkowie greko-unickiego kollegium
oywieni wespó ze swym godnym przewodnikiem arcybiskupem
Hulhakiem, najszczerszom powiceniem dla prawdziwych intere-

sów Kocioa i pastwa, spenili to zadanie z zupen jedno-

mylnoci. Jedyny czonek stanowi wyjtek: jest nim archi -

mandryta klasztoru meleckiego, wieo do kollegium powoany,
ksidz Bystry, który nie bdc przytomnym pocztkowi sprawy
odmówi udziau w deliberacyach i wypowiedzenia swej opinii.

Gówne rozporzdzenia podane przez sekcy greko unick
s tak suszne i tak odpowiadaj duchowi ukazu Waszej Cesar-

skiej Moci z dnia 9 padziernika r. 1827, którego celem byo
zapobiedz wszelkiemu zboczeniu od pierwotnej organizacyi Ko-
cioa greko-unickiego, e nie pozostaje mi nic innego jak wyo-y rodki najodpowiedniejsze do dopicia tego celu i sposób

wykonania propozycyi kollegium greko-unickiego, o czem kolle-

gium nie mogo zdania swego wypowiedzie.
Uwagi. — Cesarzowa Katarzyna II nie wahaa si go-

no owiadczy, e jej intency byo wytpi Uni w prowin-

eyach zabranych. W tej myli 1) nie znoszc wadzy kocielnej

greko-unitów, osabia jej dziaalno, jak si co dopiero powie-

dziao; 2) przeszkodzia duchowiestwu i szlachcie obrzdu aci-
skiego wywiera jakikolwiek wpyw na sumienie Unitów. Gdy
na pocztku r. 1794 synod otrzyma rozkaz wydania odezwy do
ludu w prowincyach nowo nabytych (z wyjtkiem Litwy), ae-
by go zachci do przyjcia prawosawia, Jej Cesarska Mo ze

swej strony zobowizaa gównego gubernatora Tutolmina, ae-
by sw czynno poczy z czynnoci synodu. Polecia mu
czuwa pilnie nad tera, aeby aden waciciel, aden urzdnik,
czy to duchowny czy cywilny, religii katolickiej jednego i dru-

giego obrzdu, nie way si czyni w tej mierze najmniejszej
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opozycyi, lub uprzykrza si tym, którzyby chcieli przyj pra-

wosawie, a tein mniej uywa wTzgldem nich jakiegokolwiek
gwatu. Najmniejsze usiowanie w tym sensie, dodaa, jako prze-

ciwne panujcej religii i naszej wyraniej woli. byoby uwaane
za zbrodni kapitaln, nalec przed trybunay i pocigajc
za sob sekwestr dóbr a do ukoczenia dziea.

To surowe rozporzdzenie w poczeniu ze stanem wojen-
nym, któremu owe prowincye (nowo nabyte) wtenczas poddane
byy, wydao swój owoc; niebawem widziano powstajce dyece-

zye prawosawne w guberniach Miskiej, a osobliwie Woyskiej
i Podolskiej. Lecz po mierci cesarzowej, gdy zwolniaa czujno
wadz miejscowych, nastpia gwatowna reakcya. Co wicej,
w r. 1797 jenera-gubernator Miska, Korneyew przedstawi Pa-
wowi I., e nawracania do Kocioa prawosawnego odbyway
si sposobem równie nierozsdnym jak okrutnym i nieudolno
ksiy ruskich raczej lud oddalaa anieli przycigaa (do Ko-
cioa prawosawnego). „Kocioy stoj próne, pisa: nietylko

nie s ozdobne i w porzdku utrzymane, lecz czsto zbywa ksi-
om na przyborach potrzebnych do sprawowania witych ta-

jemnic." Doda, e przykaza arcybiskopowi miskiemu, aeby
nie przeszkadza ludowi udawa si do duchowiestwa greko-

unickiego i mniema, e sprawa konwersyi postpi daleko spie-

szniej, gdy si uda zapewni spóludzia samyche pasterzy. Ukaz
tego samego roku zobowizywa gubernatora do wykonania tego

co sam cesarzowi przedstawi by.
Niedugo potem, byo to napocztku r. 1798, przywróco-

no dyecezye unickie na Litwie i w prowincyach poudniowych
polskich i postawiono je pod zarzd katolickiego kollegium,

w którem ani jednego czonka greko-unickiego nie byo. „Unici

s albo z katolikami albo z nami, lecz osobno dla siebie nie

istniej; wic nie mog mie czonków w onie kollegium", tak

mówi ukaz z r. 1800. Owoce .stara i zabiegów Katarzyny II

zmarniay; konwersye Unitów do Kocioa panujcego ustay,

podczas gdy w najlepsze rozpoczo si na nowo przechodzenie

do obrzdu aciskiego '). Przyczyny tego byy nastpujce:
1) Zaleno Unitów i duchowiestwa ich od

katolików (aciskich) jest najpierwsz tego
przyczyn — Do Unitów naley prawie sam lud prosty.

Otó wieniacy, bdc poddanymi panów katolików lub ich dzier-

awców, najzupeniej od nich zale i mog pod rozmaitymi po-

zorami by przez nich przeladowani z powodu swego przy-

wizania do prawosawia lub swej awersyi do Kocioa aciskie-
go. Duchowiestwo greko-unickie podobnie zaley od panów, po-

v
) Od tego czasu niema przykadu, aby parafie bd czciowobd w ca-

oci do Kocioa ruskiego byy przechodziy, odwrotnie nieraz zdarzao si.

(Uwaga ministra raportujcego).
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niewa nie jesi tak adorowane jak duchowiestwo aciskie i

yje z dobrowolnych ofiar wiernego ludu. Jeeli tedy ksidz dzia-

a zgodnie z widokami pana, wsparcia spywaj na niego obfi-

a' razie przeciwnym cierpi niedostatek.

2 Drug przyczyna jest niebezpieczny wpyw
ksiy bez miejsca. — Skutkiem powrotu niektórych pa-

rafii i kocioów greko unickich pod zarzd duchwiestwa pra-

wosawnego wielka liczba ksiy greko-unickich zostaa bez miej-

sca i bez rodków utrzymania; pozostali wic w swych dawnych
parafiach, a lepsi z nich przyjci przez panów miejscowych wy-
konywali urzd pasterski nad wiernym ludem, który wprawdzie
ju nie nalea do Unii, ale który oni starali si w niej utrzyma.

3) Zwyczaj posugiwania si w kaplicach do-
mowych szlacheckich i Kocioach aciskich
ksimi g r e k o- u n i c k i m i, którzy si zbliaj d o o b-

r z ad ku aciskiego. — Wielu wacicieli katolików wybu-
dowawszy kaplice, rzekomo dla siebie samych, a w których na-

boestwo z zupen wolnoci podug obrzdku rzymskiego si
odprawia, zadali i otrzymali od wadz rzymsko-katolickich po-

zwolenie utrzymywania przy nich ksiy greko- unickich, którzy

w rzeczy samej odprawiaj Msz w, i sprawuj inne funkeye
ijne, po czci podug obrzdku aciskiego. Podug najwie-

szych wiadomoci znajduj si i tacy, którzy s przywizani do
Kocioów aciskich jako wikaryusze. I tak w jednej dyecezyi

uckiej jest 182 takich ksiy, przydanych do tamtejszych Ko-
cioów lub kaplic aciskich, cze^o nieuniknionem nastpstwem
musi by pomieszanie obu obrzdków.

4) Powrót pa raf i
j
prawosawnych do Unii. —

Od czasu do czasu przechodz cae gminy do Unii ), zostawia-

jc duchowiestwu greko-ruskiemu, próne kocioy. Nadto wi-

dzie mona greko-unitów tworzcych assocyaeye przy kaplicach

dworskich i Kocioach aciskich. Synod wity zada ju i

da usilnie na nowo. aeby zniesiono kaplice dworskie istniej-

ce wród parafij greko unickich albo w ich ssiedztwie i aeby
oddalono od nich ksiy greko-unickich. — Na pierwsze danie
odpowiada kollegium kocielne, e suszno i tolerancya, uwi-
cone przez prawo, sprzeciwiaj si ttnu, aeby katolikom za-

broniono modli si w ich prywatnych kaplicach.

5) Skutki przejcia Unitów do obrzdku a-
ciskiego. — Z drugiej strony w Biaej Rusi i na Litwie
cae parafie przeszy do obrzdku aciskiego, nie mówic o fa-

miliach i osobach pojedynczych, których liczba jest znaczna.

Prawda, e niektórzy z nich ju powrócili do obrzdku greko-

ruskiego; mimo to obrzdek aciski spotyka si jeszcze w 8 ko-

l
) W powiatach poudniowych miskiej guberni! dochodzi ich liczba do

14. To samo powtarza w na Woyniu. (Uwaga ministra raportujcego).
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cioach i 28 kaplicach, do których naley 12,000 dusz, i to w sa-

mej Biaej Rusi.

Zmary arcybiskup Krasowski przypisywa te fakta wpy-
wowi duchowiestwa i szlachty katolickiej (aciskiej) i niedo-

stwu wadz miejscowych; inaczej Unici nigdyby nie byli prze-

szli do Kocioa aciskiego, którego nie rozumiej ani jzj^ka
ani obrzdów, albo byliby dawno wrócili do Unii.

Wszystkie te uwagi stosuj si take do naszego prawo-
sawnego duchowiestwa w prowincyach polskich i s potwier-

dzone przez raporta biskupów miskiego, woyskiego i podol-

skiego, jak tego dowodz ich róne doniesienia przesyane w.
synodowi.

6. Wspólne wychowanie modziey katolic-
kiej obu obrzdków. —Oprócz przyczyn wyej wskaza-
nych wychowanie, które modzie duchowna odbiera razem
z Rzymianami bd u acinników i Bazylianów bd w central-

nem seminaryum, ustanowionem przy uniwersytecie w Wilnie,

zblia duchowiestwo greko-unickie do acinników. — Punkt ten

by ju przeeranie z kuratorem Nowosilcowem i ze zmarym
arcybiskupem Krasowskim rozbierany; obaj uznali za rzecz ko-

nieczn odczy seminarzystów greko-unickich od aciskiego
obrzdku.

7

.

Wpyw duchowiestwa aciskiego na du-
chowny eh greko-unickich nawet w onie kolie-
gium. — Pomimo rozdziau kocielnego kollegium na dwie
sekeye, katolick i greko-unick, przewaga duchowiestwa aci-
skiego daje si czu przy niezliczonych sposobnociach, dziki
jego bogactwu i stosunkom socyalnym. I tak aeby poda przy-

kad: gdy w r. 1807 i 1810 przechodzenie katolików z jednego

obrzdku na drugi zostao wzbronione, sekeya greko - unicka

zakazaa Bazylianom przyjmowa do zakonu czonków obrzdku
aciskiego; lecz na sesyi generalnej, na której obie sekeye po-

czone byy, postanowiono inaczej, i upowaniono acinników
z ca swobod wstpowa do Bazylianów. Ilekro wic bdzie
chodzio o rodki zaradcze, majce powstrzyma szkodliwy wpyw
duchowiestwa aciskiego albo popize zblienie si Unii do

religii panujcej, czonkowie greko-unickiego kollegium bd
mieli rce zwizane, tak dugo, dopóki kollegium taki bdzie
miao skad jak obecnie.

8. Obrzdek. — Katarzyna II nie podaa adnej reguy
postpowania wzgldem Kocioa ruskiego; widocznie dla tego,

e sobie zamierzya po ostatnim rozbiorze Polski zniszczy go

cakiem. Z tego te powodu zostawia dugo dyecezy Biaej

Rusi bez pasterza, ograniczajc si na powierzeniu jej zarzdu
konsystorzowi, przez siebie ustanowionemu. Póniej postawia
na czele dyecezyi ks. Lisowskiego z tytuem arcybiskupa. Praat
ten odniós si r. 1785 do papiea, proszc go o odwoanie zmian



289

przez synod zamojski r. 17*20 w obrzdku Kocioa ruskiego

wprowadzonych: ua-.tpnie za zgod papiea kaza uoy Eucho-
Logiam (suebnik) i posia go do Rzymu wraz z tekstem so-
wiaskim liturgii w. Jana Chryzostoma i z tumaczeniem aci-
skiem, aeby je podda egzaminowi Stolicy Apostolskiej. Daiej

sprawa ta nie postpia; pokazuje si jednak z korespondencyi

midzy Lisowskim a kardynaami rzymskimi podonczas prowa-
dzonej, e przed synodem zamojskim greko-unici nie mieli zw}r -

czaju kommemorowa papiea we mszy w., jak to zreszt po-

wiadcza Euchologium potwierdzone przez Benedykta XIV: i dla

tego te Lisowski opuci imi papiea w swoim Euchologium.
Korespondencya wzmiankowana dowodzi nadto, e przez dugi
czas katolicy ruscy odmawiali „Credo" bez wszelkiej odmiany,
t. j. bez dodatku: Filioue, i e kurya rzymska domagaa si od
Lisowskiego zatrzymania tego dodatku, jako uwiconego przez

zwyczaj i dajcego wiadectwo Unii ruskiej z Kocioem
rzymskim.

Jeeli przed czterdziestu laty Lisowski ju znajdowa, e
duchowiestwo ruskie czynio w obrzdku swego Kocioa coraz

znaczniejsze odmiany, e nawet wprowadzao samowolnie nowe
uroczystoci, i e byo konieczn rzecz przywróci dawny
ksztat obrzdku: konieczno ta oparcia naboestwa publicz-

nego na trwaych podstawach daje si dzi daleko wicej czu,
gdy duchowiestwo tak otwarcie skania si do katolicyzmu (a-

cinizmui.

Konkluzye. — Uwagi dopiero co przedstawione napro-

wadzaj mnie na nastpujce rodki zaradcze, jakie wypadaoby
doda do tych, które dotycz zmniejszenia i reformy zakonu
Bazylianów, a które zreszt znajduj zgodnymi z intencyami
W. C. M., wyraonemi w ukazie z 9 padz. r. 1827.

I. Utworzy kollegium gr eko - u n i cki e. — Od-
czy zupenie sekcy greko unick od rzymsko-katolickiego
duchownego kollegium; nazwa j greko- unickiem kollegium,

wyznaczy jej oddzielny lokal na miejsce posiedze i mianowa
dla niej osobnego prokurora. Aeby jej doda znaczenia, nale-

aoby uzupeni jej personel na równi z kollegium aciskiem,
tak iby si skadaa z metropolity, z jednego archimandryty
i czterech assesorów, a to na koszt skarbu, jak niej si wyoy.
To kollegium miaoby zadanie, czuwa troskliwie nad tera,

1. aeby do naboestwa nie wprowadzano adnego nowego
obrzdu i aby cile przestrzegano dawnych obrzdów, które
ludno ruska w takiem ma powaaniu. adne Euchologium,
aden rytua, aden msza i adna inna ksika liturgiczna lub
nabona nie bdzie publikowan bez poprzedniej cenzury rze-

czonego kollegium i bez aprobaty pimiennej metropolity greko-
unickiego, jego prezydenta; 2. aeby forma rzdu i karno ko-

Dzije Kocioa unickiego. T. II. 19
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cielna byy w zgodzie z obrzdkiem greckim i aby byy wolne
od wszelkiego pomieszania z instytucyami obcemi.

II. Da lepsz organizacy zewntrzn dye-
cezyom. — Podczas wicej jak dziesiciu lat bya na Litwie

jedna tylko dyecezya. Akwizycya prowincyi biaostockiej, gdzie

kocioy nie byy liczne, spowodowaa podzia tej dyecezyi na
dwie i utworzenie czwartej stolicy biskupiej w Wilnie z tytuem
metropolii, tytuem zupenie czczym, poniewa w caej gubernii

wileskiej niema ani katedry, ani do wielkiej liczby kocio-
ów. Std i kollegium nie wie jeszcze samo, gdzie umieci sto-

lic tej archidyecezyi; a co do seminaryum, któreby powinno
by pod dozorem miejscowego biskupa, osadza je na kracu
dyecezyi, niedaleko Poocka, gdzie ju istnieje seminaryum do-

skonale zorganizowane. Arcybiskup nie moe take wywiera
wpywu bezporedniego na swój tak zwany metropolitalny ko-

ció, poniewa administracya jego jest powierzona jego sufra-

ganowi, biskupowi Hoownia. Biskup ten nie odpowiedzia zre-

szt swej misy i i z pomidzy wszystkich praatów greko - uni-

ckich uwaany jest za najmniej pewnego. W kadym razie skut-

kiem zej admimstracyi dyecezya ta niedomaga i majtek kate-

dry jest w nieadzie.

Z drugiej strony dyecezya ucka rozciga si: 1) na Podo-

le, gdzie ju niema ani jednego kocioa greko- unickiego i gdzie

tylko jest jeden klasztor bazyliaski w Barze, który zreszt tyl-

ko tak dugo ma istnie, a szkoa utrzymywana przez zakonni-

ków zastpiona bdzie przez inn; 2) na guberni kijowsk, któ-

ra ma tylko sze parafij i trzy klasztory ruskie, przeznaczone

take na zamknicie; 3) na Woy, skadajcy si z dwunastu
powiatów, z których trzy tylko posiadaj pewn liczb kocio-
ów obrzdku greko unickiego, t. j. powiat kowelski, graniczcy
z Litw i powiat dubieski, gdzie jest ze wszystkiem 28 kocio-
ów, nastpnie powiat owrucki, graniczcy z Litw a majcy 16

kocioów parafialnych, podczas kiedy liczba kocioów, które

w tych powiatach posiada religia panujca, dochodzi od stu do

stu pidziesiciu.

Istnienie administracyi dyecezalnej w takiej zupenoci, ja-

k znajdujemy w ucku, gdzie jest biskup miejscowy, biskup-

sufragan, konsystorz i kapitua, powinno byo przyczyni si do

rozwoju Unii w trzech rzeczonych guberniach. Nie inaczej si
stao. Nigdzie w rzeczy samej duchowiestwo greko - unickie nie

zblia si tyle do duchowiestwa aciskiego ile tam; nigdzie

take liczba ksiy ruskich nie jest w takiej dysproporcyi z ko-

cioami, które jeszcze przy Unii zostaj! W tej obszernej dye-

cezyi, powiedzielimy to ju. znajduje si niemniej jak 182 ksi-

y (ruskich) przywizanych do kocioów aciskich lub do ka-

plic nalecych do szlachty. W takiem pooeniu rzeczy docho-

dzi si atwo do wniosku, e trzeba znie dyecezye: wilesk
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i ck i kocioy ich rozdzieli midzy dwie inne pozostae dye-
cezyo t. j. midzy dyecezy poock czyli biao rusk i midzy
dyecezy brzesk czyli litewsk.

Ta redukcya dyecezyi przedstawia jeszcze inne korzyci,
jak: a) Bdzie rzecz daleko atwiejsz znale osobistoci ca-
kiem pewne dla dwóch stolic biskupich i dwóch konsystorzy,

anieli dla czterech. — />) Wystarczy urzdzi jedno dyecezalne
seminaryom dla Litwy, w miejsce trzech, któreby wymagay
wikszej liczby profesorów, anieli ich odrazu dosta moDa i to

dajcych wystarczajce gwarancye.

—

c) Wreszcie w ten sposób
fundusz wzronie bardzo znacznie, dziki majtkom, które mu
bd przyznane, a które suy bd na utrzymanie wadz dye-
cezalnych ucka i Wilna; i bdzie si bliszym osignicia owe-
go poytecznego i potrzebnego celu, dla którego fundusz utwo-
rzony zosta.

Jeeli Wasza Cesarska Mo rczy projektowan redukcy
dyecezyi zatwierdzi, w tym przypadku proponowabym, co na-
stpuje:

1. Przyczy do dyecezyi Biaej Rusi powiaty graniczce
z guberni misk (t. j. powiaty: dyszneski, borysowski, ihu-

meski, bobrujski, reczycki i mozyrski); powiat owrucki na Wo-
yniu i radomylski w Kijowskiem, graniczce z mozyrskim i re-

czyckim a majce sze parafij greko - unickich; nadto powiat
zelburski w Kurlandjn, równie graniczcy z Bia Rusi, a gdzie

jest sze kocioów unickich.

2. Dyecezy litewska bdzie obejmowaa dwie gubernie
prowincyi tego samego nazwiska (wilesk i kowiesk), prowin-
cy biaostock, reszt gubernii miskiej i dwa powiaty: kowel-
ski i dubieski na Woyniu. Co do reszty powiatów Woynia
oznaczy si liczb parafij, które bd wchodziy w skad dyece-
zyi litewskiej, a gdy si w ten sposób uczyni now cyrkum-
skrypcy dwóch dyecezyj, bdzie cae Poudnie dla Unii zam-
knite.

Przez t kombinacy dwie dyecezy: litewska i biaoruska
otrzymaj prawie równy przyrost, t. j. kada po 200 kocioów.
Jedna i druga bd posyay do kollegium greko - unickiego po
dwóch deputowanych z tytuem asesorów pod warunkiem, e
kandydaci bd naprzód przedstawieni do zatwierdzenia dyrek-
torowi religii zagranicznych i e dwóch z tych delegatów b-
dzie wybieranych przez biskupów, a druga poowa przez dwa
konsystorze.

Po zniesieniu dyecezyi uckiej, bdzie mona przywoa tu
sufragana, biskupa Sierociskiego, aby go pomieci w kociel-
nem kollegium. Dzisiaj pobiera on tysic rubli srebrem pensyi,

pochodzcych z dochodów klasztoru ydyczyskiego. Jeli pó-
niej okae si gorliwym w subie kollegium, bdzie mona
pensy jego powikszy o jedne cz sumy pobieranej przez bi-
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skupa uckiego (6,000 rb,); podczas gdy reszta bdzie przezna-

czon dla czterech asesorów kollegium, którzy bd przydani.

III. Wadze dyecezalne. — Sposób widzenia dopiero

co wyoony wymaga jak najwikszej ogldnoci w wyborze
osób, które maj by postawione na czele dyecezyj powikszo-
nych w ten sposób. Otó tak lakta, jak wiadomoci prywatne
powiadczaj, e biskup poocki, Martuszewicz jest cakiem od-

dany interesom katolickim (rzymskim). Trzeba wic bdzie da
mu na biskupa - sufragana czowieka pewnego, któryby zarazem
by prezydentem konsystorza poockiego.

Dyecezya brzeska jest rzdzona w nieobecnoci metropolity

Buhaka, przez praata Tupalskiego, prezydenta konsystorza.

Duchowiestwo da, aeby on zachowa prezydency a do mier-
ci, a metropolita prosi dla niego o krzy w. Anny drugiej kla-

sy. Byoby dobrze wezwa go do Petersburga, aby go wtaje-

mniczy w widoki rzdu i korzysta z jego wiata w sprawie

seminaryum, majcego si zaoy w yrowicach. Ze wzgldu
•na wano stanowiska zajmowanego przez Tupalskiego wypada
na przypadek, iby na niem by zatwierdzony, da mu jak
dystynkcy w stosunku do jego godnoci, podobn do tej, któr
si daje w kociele rosyjskim dygnitarzom oenionym, np. pra-

wo noszenia mitry.

IV. Duchowiestwo katedralne i konsystorz.
— W miejsce kapitu biskupich, zaprowadzonych w niektórych

dyecezyach greko-unickioh, na wzór Kocioa aciskiego, byo-
by stosowniej ustanowi duchowiestwo katedralne i zastpi
insygnia zapoyczone u acinników przez pektoray, bdce
w uywaniu u Prawosawnych. Lecz aby ta godno nie bya
pozbawiona realnego interesu, aeby take podnieci gorliwo
duchowiestwa ruskiego w sprawie obrzdku sowiaskiego i da
mu zasuy sobie na wzgldy rzdu, byoby dobrze wyznaczy
archipresbyterom katedralnym mae pensye, wzite z dochodów
odnonych katedr, od 50--100 rubli w srebrze. Pierwsze dane
bd archipresbyterom drugiej klasy, których bdzie szeciu na

dyecezy; drugie archipresbyterom drugiej klasy, których bdzie
dwunastu. Te tytuy (archipresbyterów) bd czysto honorowe-
mi, i nie bd przeszkadzay ich posiedzicielom pozostawa na
swych parafiach.

Jedna cz beneficyów utworzy si za pomoc dochodów
klasztorów zamienionych na parafie, do których si doda ogólny

dochód aktualnej dyecezyi uckiej. W tych samych widokach
powikszy si budet konsystorzy. W dyecezyi brzeskiej prze-

znacza si na ten cel 2,000 talarów czyli 9,500 rubli w asygna-

tach. Poniewa powikszenie dyecezyi pociga za sob wzrost

pracy, suszn jest rzecz doda do budetu konsystorskiego

3,000 rubli srebrem, rozcigajc tene fawor na konsystorz po-
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ocki, którego wynagrodzenia (za prac) dotd bardzo byy skrom-

i.t- i zaleay od dobrej woli biskupa.

Konsystorze greko-unickie poddane s temu samemu regu-

laminowi, co aciskie, w tem znaczeniu, e jedne i drugie two-

rz trybunay sprawiedliwoci i s pozbawione wszelkiego udziau
w administracyi dvecezalnej. Poniewa wiksza cz biskupów
wysza z zakonu Bazylianów i nie okazuj wcale wielkiej gorli-

woci o utrzymanie obrzdku sowiaskiego, podczas kiedy spo-

dziewa si naley, e duchowiestwo wieckie, z którego si
skadaj konsystorze, bdzie pod tym wzgldem uyteczniej sze

i'wi, trzeba bdzie przyzna tym konsystorzom niektóre

przywileje, których nie maj konsystorze aciskie. Te przywi-

leje mog by nastpujce: — a) Konsystorze bd mogy odno-

si si do kollejiiuin greko unickiego i do dyrekcyi religii zagra-

nicznych w interesach duchowiestwa wieckiego, gdy ich supli-

ki do przeoonych byy bezskuteczne; - b) bd take mogy
odnosi si wprost do powyszych trybunaów, ilekro bdzie
chodzio o przywrócenie obrzdku w jego dawnej czystoci, zgo-

dnie z ukazem r. 1827; — c) bd miay prawo obiera i wysya
co rok jednego z archipresbyterów katedralnych, obeznanego
najlepiej z obrzdami sowiaskimi, do wizytowania pewnego
obwodu dyecezyi i zbierania wiadomoci odnonych do stanu

kocioów pod wzgldem obrzdku.

V. Administracye podrzdne. — Wielka rozci-

go dyecezyi wymaga ustanowienia administracyj podrzdnych,
nalenych od konsystorzy, tam gdzie si uzna potrzeb tego

w interesie porzdku i obrzdu. Kollegium wypowie za kad
ra zdanie swoje „Dyrekcyi religij zagranicznych", która si
postara o sankcy senatu.

VI. Duchowiestwo wieckie. — Aby rozbudzi
w duchowiestwie wieckiem zapa do obrzdku sowiaskiego,
bdzie mona przyzna ksiom najbardziej zasuonym ask,
przysugujc ju ksiom prawosawnym i ministrom prote-

stanckim, e ich synowie bd mogli obra sobie karyer woj-

skow lub cywiln. Proba o t ask stanowi przedmiot oso-

bnego memoryau.

VII. Szkoy duchowne. — Dwa seminarya poockie
i yrowickie (wieo na Litwie zaoone; otrzymaj sumy po-

trzebne na utrzymanie stu seminarzystów i dwudziestu uczniów

niszej szkoy. Co do reszty szkó niszych, ustanowi je kolle-

gium tam, gdzie to uzna za stosowne i z t sam liczb ucz-

niów. Dla ich utrzymauia, nie godzi si jedynie liczy na do-

chody klasztorów, lecz trzeba take czerpa z ogólnej kasy Ko-
cioa ruskiego, bo, pomijajc to. e niektóre klasztory Bazylia-

nów nie ciesz si wielkimi dochodami, s one nadto zobowi-
zane przyjmowa i darmo utrzymywa znaczn liczb wspóbraci
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przybywajcych ze zniesionych klasztorów zakonu. Zdaje si
rzecz prawdopodobn, e bdzie nawet potrzeba uciec si do
kasy generalnej, by przyj w pomoc niektórym z nich. Klasztor

owrucki, wakujcy wskutek zniesienia dyecezyi piskiej, bdzie
móg pomieci szko nisz na dwudziestu uczniów, którzy

bd utrzymywani z czci dochodów klasztoru, biorc reszt
z kasy generalnej Kocioa greko unickiego.

Poniewa modzi klerycy powinni nadto we wszystkich

dyecezyach otrzymywa nauk odpowiedniejsz duchowi swego
stanu i przeciwn wszelkiemu zetkniciu si z uczniami aci-
skimi (co inaczej dotd si praktykowao), nietylko" nie bdzie
ich si nadal posyao do aciskiego seminaryum w Wilnie, lecz

odwoa si do swych dyecezyj tych, którzy si tam ju znajduj,

i to odwoanie powinno si uskuteczni jeszcze przed kocem
przyszych wakacyj letnich.

Otworzy si w Poocku kurs teologiczne i literatury ko-

cielnej w miejsce wileskich, i da si seminaryum (duchownemu)
tytu akademii duchownej. W tym celu bdzie mona z korzy-

ci uy praata Borowskiego, ksidza greko- unickiego i profe-

sora teologii w uniwersytecie wileskim, czowieka szczególnie

poleconego przez metropolit arcybiskupa Buhaka i przez pana
Nowosilcowa, rzeczywistego tajnego radc. Trzeba go tu (do

Petersburga) bdzie sprowadzi z obowizkiem uoenia planu

nauk dla akademii i seminaryum w yrowicach. Jego stay po-

byt w akademii i w seminaryum centralnem umoebnia mu zna-

jomo ksiy najzdolniejszych do zajcia katedr poockich. B-
dzie mona woy na niego obowizek inspekcyi nad seminaryum
tego miasta, dla lepszego poznania rzeczywist}7ch potrzeb i dla

zaradzenia im najskuteczniejszego. Oprócz Borowskiego mona
sprowadzi rektora seminaryum poockiego.

VIII. rodki przeciw konwersyom do katoli-
cy z mu. — Zaley na tern w wysokim stopniu, aby z jednej

strony zapobiedz przechodzeniom z prawosawia do Unii i z Unii

do obrzdku aciskiego a z drugiej strony, aby faworyzowa
powrót do prawosawia ludnoci przecignionej do Unii bd
podstpem, bd gwatem. Na ten cel mog suy, podug me-
go zdania, nastpujce rodki: a) Zakaz budowania kaplic z wy-
jtkiem przypadku, gdyby szlachcic chcia mie kaplic we wa-
snym domu dla uytku swej rodziny; — b) Ci wszyscy, którzy

przeszli do obrzdku aciskiego, albo których rodzice i przod-

kowie wyznawali obrzdek unicki, maj wolno powrócenia do

niego i bez najmniejszej przeszkody duchowiestwo greko-unic-

kie przyj ich moe. — c) Ksia aciscy obsugujcy parafie

wiejskie, których ludno jest pochodzenia ruskiego, nie mog
nalee do adnego zgromadzenia zakonnego. Gdyby si to je-

dnak zdarzao, ad ministracya departamentalna winnaby nalega
na konsystorz aciski, aeby w to miejsce posa ksidza wiec-
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kiego zamiast zakonnego; gdyby z kocem roku ta zmiana nie

nastpia, czy to przez brak ksidza aciskiego, czy z innego

powodu, administracya winna zgosi si do konsystorza greko-

unickiego, aby parafia nie zostaa bez pasterza. Jest to jedyny

rodek nadania duchowiestwu wieckiemu kierunku zgodniej-

szego z widokami rzdu.

IX. Duchowiestwo zakonne greko-u nickie.—
Co do duchowiestwa zakonnego, które w ogólnoci o wiele

wicej anieli duchowiestwo wieckie si oddalio od obrzdku
swojego, uwaani za konieczne:

1. Podda zakon w. Bazylego miejscowym biskupom i ich

konsystorzom, jak si to praktykuje w kociele panujcym, i jak

si praktykowao (u Unitów) dosy dugo po anneksyi Biaej

Rusi pod Katarzyn II i Pawem I. Sekcya greko-unicka kol-

legium przedstawia mi o tern memorya specyalny. Z drugiej

strony, poniewa Bazylianie a dotd prawie niezalenymi byli

od episkopatu, trudno bdzie od razu obali rzdy ich zakonne.

Lepiej jest z*, stawi im na niejaki czas prowincyaów; a wystar-

czy zobowiza ostatnich do rezydencyi tam, gdzie si znajduj
konsystorze, i postawi ich tak pod dozór biskupów i konsy-

storzy.

2. Poniewa liczba acinników, którzy do Bazylianów

wstpili, jest do znaczna, trzeba ich przedewszystkiem mie
na oku w dziesitkowaniu zakonu, aby ci czonkowie, którzy

zreszt s mu niepoyteczni, nie pozostali ciarem Kocioa
greko-unickiego. Katolicy obrzdku aciskiego, którzy wstpili

do zakonu Bazylianów, bd mogli opuci go i obra sobie inny.

Dyrekcya religijna wie dobrze, e rodek ten nie jest nowym,
i e ju by zastosowany mianowicie w epoce, kiedy klaszto-

ry bazyliaskie zostay postawione pod jurysdykcy biskupi

a zwierzchnia wadza zakonna bya obalon. Ci z pomidzy za-

konników, którychby aden zakon obrzdku aciskiego przyj
nie chcia, powinni w kadym przypadku by oddzieleni od

unickich zakonników.

3) Kollegium greko-unickie obmyli rodek nadania duchowie-
stwu zakonnemu kierunku i wychowania odpowiedniejszego in-

teresom pastwa i Kocioa i pomyli take o udzielaniu po-

chwa ksiom, którzy si odznacz gorliwoci okoo obrzdku
i pomylnoci swego Kocioa.

4) Klasztory istniejce.—Pomidzy pozostaymi klasztorami

jest klasztor witebski, dawniejsza wasno Jezuitów, który dany
zosta Bazylianom (r. 1S22) z warunkiem, e bd w nim utrzy-

mywali gimnazyum (obok gimnazyów departamentowych); dla-

tego te przeznaczy skarb roczn sum 12,000 rubli wzitych
z dochodów dawnych dóbr jezuickich. Kollegium ma zamiar

urzdzi tam szko duchown w miejsce gimnazyum.
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S jeszcze cztery inne klasztory utrzymujce girnnaz^ya

wieckie. Kollegium ma zamiar zamieni te gimnazja na szkoy
duchowne. W ogólnoci chtniebym si porozumia w tym przed-

miocie z uniwersytetami, od których szkoy utrzjTnywane przez

Bazylianów zale, aeby wiedzie, jakby t zamian mona
uskuteczni.

Z drugiej strony w obwodzie krzemienieckim na Woyniu,
gdzie niema wcale Kocioów ruskich, zostawi si dwa klaszto-

ry: klasztor poczajowski i krzemieniecki. Co do ostatniego ju do
dawno temu zapyta mnie synod przez porednictwo swego ge-

neralnego prokurora, czyby nie byo sposobu zamieni koció
tego klasztoru na wityni greko-rusk (sobór), poniewa budo-
wa nowego gmachu wymagaaby dosy znacznych kosztów. Po-
dobne zapytywania ze strony rzdu mog si w przyszoci do-

sy czsto powtórzy, dlatego trzeba bdzie poradzi si miejsco-

wych urzdów cywilnych, aeby si dowiedzie o ich zdania co

do korzyci, jakby odnie mona z budynków klasztorów, prze-

znaczonych na zamknicie i co do wynagrodzenia do jakiegoby
w tym przypadku ogólna kasa Kocioa greko - unickiego miaa
prawo.

5). Zabór posesyi i administracya tych klasztorów przed-

stawiaj nie mae trudnoci. Z jednej strony duchowiestwo
wieckie, bdc prawie cakiem pozbawione dóbr nieruchomych,
nie umie niemi rzdzi, a gdyby nawet umiao, obowizki du-

chowne tyle czasu zabieraj, e mu nie podobna zarzdza tak

wielkim obszarem ziem, z których niejedne bardzo s znaczne
i w rónych okolicach porozrzucane, szczególnie na Woyniu,
w kraju, w którym niema nawet wadzy biskupiej. Z drugiej

strony zarzd tych dóbr, trzeba to wyzna, nie odpowiada wcale
takim korporacyom jak seminarya, konsystorze, lub kapituy.
Trudnoci te byyby usunite, gdy si skarb zgodzi na nabycie

dóbr zabranych klasztorom przez kupno, dajc duchowiestwu
unickiemu obligacye równajce si cenie kupna i zobowizujc
si paci mu akuratnie procent od kapitau.

To samo trzebaby zrobi z dobrami biskupa poockiego (ska-

dajcemi si mniej wicej z 3,500 poddanych), tern bardziej, e
jest niezmiernie trudno oznaczy wysoko jego dochodów i po-

wiedzie dokadnie, ileby by w stanie dawa na utrzymanie dye-

cezalnego seminaryum, konsystorza i kapituy (jeliby dwa ostat-

nie nie byy zdane na ask biskupa) i ileby mu zostao na je-

go wasne utrzymanie, na utrzymanie klasztoru i Kocioa kate-

dralnego. Bez tego rodka nie bdzie take moliwem powiedzie,
jak dodatkow sum wypada przeznaczy dla seminaryum, któ-

re obecnie jest na drodze reorganizacyi i którego liczba uczniów
widocznie si zwiksza.

Te same trudnoci przedstawiaj si w kwestyi dóbr kate-

dralnych metropolii wileskiej, która podug projektu ma by
zniesiona. A dotd dobra te byy administrowane przez bisku-
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pa-safragana Hoowni i przez jego konsystorz, którzy midzy
siebie dzielili dochody.

Trzeba bdzie naprzód dalej radzi o utrzymaniu biskupa-

safragana, dajc mu pensy doywotni, tem wicej, e opactwo
jego bracawskie ma take by zniesione; potem o utrzymaniu

prezydenta konsystorza wileskiego i jego kancelaryi, dopóki
prowadzenie interesów nie bdzie przeniesione na konsystorze,

od których kocioy dyecezalne wileskie bd nadal zalene.

Na przypadek, e skarb nie zgodzi si na kupno dóbr gre-

ko-unitów, nie pozostanie nic innego, jak wydzierawi je, na
wzór dóbr pastwowych, wyjwszy w kadym razie te ziemie,

które mog suy za benefieya duchowiestwu katedralnemu.

W jednym i drugim wypadku, zabór tych dóbr tak jak wszyst-

kie akty i wszystkie sprawy tyczce si tego przedmiotu powin-
ny by powierzone specyalnym komisyom, które si w trzech

prowineyach zakonu bazyliaskiego utworzy i które bd zoo-
ne z czonków wieckich i duchownych. Wydanie dóbr winno
si uskuteczni w kadym domu zakonu, w przytomnoci
prowineyaa , majcego przy sobie konsultora, w przytom-
noci przeoonego klasztoru i jego poprzednika, którzy b-
d odpowiedzialni za wszystko , coby bdnego lub niedo-

kadnego ich deklaracya zawieraa. Ta ostrono jest tem
niezbdniejsza, e wiadomoci tyczce si stanu dóbr bazylia-
skich, jakie kollegium zebrao, nie daj dostatecznej rkojmi i

nie budz adnego zaufania. Kollegium wie o tem tylko tyle, ile

zakonnikom spodobao si powiedzie; a konsystorze nie maj
adnej wiadomoci o tych funduszach. Zreszt przykady z prze-

szoci przekonuj dostatecznie generaln Dyrekcy wyzna za-

granicznych, na jak mao wiary zasuguj podobne deklaracye

uczynione przez wadze zakonne.

Poddaj najpokorniej te uwagi sdowi Waszej Cesarskiej

Moci.

A leksander Szyszków.
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Nr. 4.

(do str. 167 Cz. II).

(Ukaz poniszy otrzymalimy na prywatnej drodze z Królestwa od osoby

dajcej nam wszelka gwarancy, e go dosownie z urzdowych pism przepisaa).

Z Boej aski My, Aleksander II., Cesarz i Samowadca
Wszech Rosyi, Król Polski, Wielki Ksi Findlandzki etc,

etc, etc,

Ukazem Naszym z dnia 14 (26) lipca 1864 roku, nadalimy
duchowiestwu i parafiom greko-unickim w Królestwie Polskiem
niezbdn samoistno w prawach cerkiewnego ich gospodarstwa,

przez pozostawienie parafiom, tak bezporednio, jako te przez

wybieranych przez nich starostów i ustanawiane przez nich bra-

ctwa zarzdzajce cerkiewnym majtkiem. Jednoczenie majc na
uwadze ostateczny upadek, do jakiego przez zaniedbanie byych
kollatorów doprowadzone zostay greko-unickie witynie w Kró-
lestwie, przeznaczylimy na ich podwignicie dostateczne fun-

dusze ze Skarbu.

Po zadosyuczynieniu tej gwatownej potrzebie greko unic-

kiego Kocioa w Królestwie, uznalimy za konieczne przedsi-

wzi rodki do staego zabezpieczenia duchowiestwa, któremu
poruczon zostaa greko-unicka trzoda. Po roztrzniciu uoo-
nych w wykonaniu tego, przez Komitet Urzdzajcy, projektów

do uorganizowania wieckiego greko-unickiego duchowiestwa
i do etatu tego duchowiestwa, zgodnie z wnioskiem Komitetu
do spraw Królestwa Polskiego, uznalimy za dobre takowe za-

twierdzi i w skutek tego postanowilimy i postanawiamy:

Art. 1. wieckiemu greko-unickiemu duchowiestwu w Kró-

lestwie Polskiem nadaje si utrzymanie pienine ze Skarbu.

Utrzymanie to ustanowione jest w zaczonym do niniejszej

Ustawy etacie.

Uwaga. Niezalenie od rocznych etatowych na utrzyma-

nie greko-unickiego duchowiestwa wydatków, wyszczególnionych

we wspomnianym etacie Skarb Królestwa ma ponosi na przy-

szo te take wydatki na utrzymanie greko - unickiego ducho-

wiestwa, które, chocia nie zamieszczone w tym etacie, lecz

wynikaj z postanowie Namiestnika Naszego w Królestwie z d.

28 listopada (10 grudnia) 1864 roku i 2 (14) czerwca 1865 r.
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Ait. 2. Chemska greko unicka dyecezya rozdzielaa si na

L2 dekanatów: Kady dziekan, obok pobieranego jako proboszcz

utrzymania, bdzie mia przeznaczon dodatkow pensy po ru-

bli II

Au. 3. Dziekanów Chemskiej greko-unickiej dyecezyi wy-

bieraj co trzv lata zgromadzeni proboszczowie, do kadego re-

spective dekanatu nalecy; a tak wybranych dziekanów zatwier-

dza Komisya rzdowa spraw wewntrznych i duchownych.
Uwaga. Instrukcya, majca si wyda przez Komisy

rzdow spraw wewntrznych i duchownych, i majca by za-

twierdzon przez namiestnika w Królestwie, oznaczy porzdek
odbywania rzeczonych wyborów i wskae przepisy przejcia od

dotychczasowego sposobu naznaczenia dziekanów do stanowi-

cego si obecnie.

Ar. 4. Proboszczowie w Chemskiej dyecezyi dziel si na

trzy kategorye. Liczba proboszczów kadej z tych trzech katego-

ryi ustanowion jest w zaczonym do tego ukazu etacie.

Art. 5. Komisyi rzdowej spraw wewntrznych i duchow-

nych pozostawia si po poprzedniem zniesieniu si z biskupem ozna-

czy: które mianowicie probostwa Chemskiej dyecezyi maj by
zaliczone do kadej z pomienionych kategor}7

].

Art. 6. Greko-unickie probostwa, liczce mniej nad 300
dusz pci obojga, mog by przyczone do najbliszych parafij,

za porozumieniem si Komisyi rzdowej spraw wewntrznych i

duchownych z wadz dyecezaln i za zgod na to samych pa-

rafian.

Art. 7. Na wypadek, gdyby dla szczególniej wanych przy-

czyn, nastrczya si trudno przeznaczenia osoby duchownej

na godno proboszcza pierwszej, drugiej lub trzeciej kategoryi,

zarzd greko unicki mocen jest wstrzyma do czasu uchylenia

wzmiankowanych przeszkód takowe przeznaczenie i po porozu-

mieniu si z biskupem, przeznaczy osobie duchownej zawiadywa-

nie parafii w charakterze administratora parafii z przyznaniem

mu cakowitej albo ograniczonej pensyi.

Art. 8. Administrator parafii, przeznaczony na zasadzie

artykuu poprzedzajcego, po porozumieniu si biskupa z greko-

unickim zarzdem, nie moe by pozbawiony tego stopnia bez

poprzedniej decyzyi Komisyi rzdowej spraw wewntrznych i

duchownych. Taki administrator nie moe by równie tranzlo-

kowany przez wadz dyecezaln z jednej parafii do drugiej bez

decyzyi teje Komisyi.

Art. 9. Grdy proboszczowi lub administratorowi parafii dla

jakich szczególnych okolicznoci wadza dyecezaln czasowo po-

ruczy zawiadywanie i drug poblisz parafi, wtenczas on za-

zachowujc pensy przywizan do swojej parafii, pobiera b-
dzie nadto po r. 50 niezalenie od innych dochodów z teje pa-

rafii. To wynagrodzenie dodatkowe wydziela si z uposaenia
nie zajtego probostwa.
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Art. 10. Skoro proboszcz lub administrator parafii, po dojciu

do 65 lat wieku, nie przestaje zarzdza parafi, wtenczas pobie-

rana przez niego z etatu pensya powiksza si o rubli srebrem sto.

Art. 11. "Wikaryusze przeznaczaj si do niektórych kocio-

ów na poniszych zasadach:

a) do kadej parafii liczcej wicej nad 3,000 dusz, prze-

znacza si jeden wikaryusz;
- b) do kadej parafii zarzdzanej przez dziekana, przeznacza

si jemu do pomocy wikarysz;

c) nadto, w razie nagego zawakowania probostwa i koniecz-

noci spiesznego przeznaczenia tam kapana, dla dopenienia re-

ligijnych obrzdków, zanim uskutecznione bd formalnoci po-

czone z przeznaczeniem proboszcza lub administratora parafii,

biskup mocen bdzie po porozumieniu si z miejscowym guber-

natorem czasowo przeznaczy do tej parafii wikaryusza. O oso-

bie powoanej na wikaryusza, zwierzchno dyecezalna obowi-
zana jest w przecigu dni siedmiu zawiadomi greko-unicki

zarzd.

Uwaga. Wikaryusze bd pobiera rocznej pacy po r. 150.

Paca ta czasowo przeznaczonym wikaryuszom, stosownie do

ustpu c. tego artykuu, uiszczon bdzie z etatu na utrzymanie

miejscowego probostwa.

Art. 12. Przy kadym kociele parafialnym ma by dyak.

Dyaki bd wybierani przedewszystkiem z pomidzy wychowa-
ców Chemskiej szkoy dyaków i zatwierdzani przez zarzd spraw

greko unickich, po porozumieniu si z wadz dyecezalna. Za
penione przez nich przy kocioach obowizki bd pobiera

etatowe utrzymanie na zasadzie nastpnego artykuu 13, nie za-

lenie od tej dodatkowej pacy, jaka moe by im przeznaczo-

na na wypadek poruczenia im wykadu w miejscowej szkole.

Uwaga. W razie braku kandydatów z pomidzy wycho-
waców Chemskiej szkoy dyaków, obowizki te mog by po-

ruczane innym na zaufanie zasugujcym osobom wyznania gre-

ko-unickiego, przedewszystkiem za czonkom miejscowych bractw

parafialnych, z przeznaczeniem dla nich cakowitej albo ograni-

czonej pacy etatowej, stosownie do uznania Komisyi rzdowej
spraw wewntrznych i duchownych.

Art. 13. Stosownie do pobieranej przez dyaków ze skarbu

pacy, dziel si oni na trzy kategorye; jakiego rozdziau dope-
nia zarzd greko-unicki, po poprzedniem zniesieniu si z wadz
dyecezalna.

Art. 14. Wszystkie dziesiciny, opacane dotd na korzy
greko-unickiego duchowiestwa znosz si, a nastpnie, ani bie-

ce ani zalege i niepobrane dziesiciny na przyszo pobiera-

ne by nie mog. W zamian tego, ze wzgldu na byt familijny

rzeczonego duchowiestwa, pozostaj jak dotd w rozporzdze-

niu tego, cerkiewne grunta nalece do probostw, niemniej jak
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suebnoci jakich uywao; przyczem suebnoci nieprawnie

przerwane maj by przywrócone, albo odpowiednio zastpione.

Uwaga 1. Suba cerkiewna (dyaki) winua mie uposae-

nie z nalecych do parafij cerkiewnych gruntów, z zastosowa-

niem si o ile monoci do dawniejszych w tej mierze postano-

wi. u. Pozostawia si namiestnikowi w Królestwie wyda na

przedstawienie Komisyi rzdowej spraw wewntrznych i duchow-

nych stosowne ku temu przepisy. m
Uwaga 2. Roztrzsanie i decydowanie spraw co do nale-

cych do ^reko - unickiego duchowiestwa suebnoci porucza

si miejscowym komisarzom i komis}7om do spraw wociaskich,
w zastosowaniu si do porzdku przyjtego w sprawach o su-

ebnociach nalecych do wocian. Na wypadek za niemoeb-
noci, bez wanego nadwerenia gospodarstwa w dobrach dzie-

dzicznych, przywrócenia albo zastpienia niewaciwie zniesionej

suebnoci, komisye do spraw wociaskich obowizane s
przedstawi takie sprawy na ostateczn decyzy Komitetu urz-
dzajcego w Królestwie.

Art, 15. Tak zwane kapitay budowlane, nalece do cer-

kwi, tudzie kapitay nalece do bractw cierkiewnych, zatrzy-

muj i nadal swoje przeznaczenie.

Art. 16. Nalecy do greko - unickiego duchowiestwa przy

objciu posad, wolni s od uiszczania opat stemplowych, usta-

nowionych Najwyej zatwierdzon d. 25 wrzenia (7 padzier-

nika) 1863 r. ustaw o opacie stemplowej.

Art. 17. Opata ustanowiona za spisanie aktów stanu cy-

wilnego c sób greko - unickiego wyznania i za wydanie wyci-
gów, idzie na korzy zawiadujcych parafiami osób duchow-

nych, jako wynagrodzenie za prace ich w tym przedmiocie.

Art. 18. Opata pobierana za dopenianie obowizków reli-

gijnych, cakowicie zapisuje si do oddzielnej ksigi sznurowej,

majcej si w tym celu zaprowadzi przy kadej cerkwi. Cz
tego dochodu, w iloci niej w art. 19 okrelonej, odlicza si na

korzy suby cerkiewnej. Pozosta za cz oddaje si do dy-

spozycyi ceik.ewnego starosty lub bractwa na niezbdne przy

odprawianiu naboestw wydatki; mogcy zas, po zaspokojeniu

tych wydatków, okaza si remanent, obraca si na upikszenie

cerkwi, oraz na reperacy tak samych cerkwi, jak i budowli

zajmowanych przez ksiy i sub cerkiewn.

Art. 19. Z oznaczonej w poprzedzajcym (1S) artykule

opaty za dopenienie obrzdków religijnych, idzie na korzy
suby cerkiewnej cz odpowiadajca taksie za uskutecznienie

obrzdków, albo te zamiast tego cz, jaka bdzie ustanowio-

na za porozumieniem si Komisyi rzdowej spraw wewntrznych
i duchownych z wadz dyecezaln.

Art. 20. Porucza si Komisyi rzdowej spraw wewntrz-
nych i duchownych uoenie i przedstawienie Komitetowi urz-
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dzajcemu projektu do przepisów majcych zapewni pensye

emerytalne przy najmniejszych ile mona potrceniach dla pro-

boszczów, administrujcych parafiami i cerkiewnej suby, z po-

wodu podeszego wieku, albo saboci, zmuszonych zaniecha
dalszego suenia. Komitet urzdzajcy, po roztrzniciu pro-

jektu, o którym mowa, przedstawi takowy na nasze zatwier-

dzenie.

Art. 21. Czonkom dyecezalnego konsystorza Chemskiego
nadaj si pensye wymienione w zaczonym do niniejszego uka-

zu etacie. Czonków i sekretarza konsystorza zatwierdza na ich

urzdach Komisya rzdowa spraw wewntrznych i duchownych,
urzdników za kancelaryi konsystorza, na przedstawienie sekre-

tarza, zatwierdza biskup.

Art. 22. Na utrzymanie seminaryum Chemskiego pozosta-

j dawne fundusze, przeznaczone tak oddzielnymi naszymi ró-
noczasowie wydanymi rozkazami, jak i etatem tego seminaryum
zatwierdzonym pod dniem 11 (23) stycznia 1858 r. przez na-

miestnika w Królestwie, wyznaczone tym etatem na utrzymanie

seminaryum sumy udzielane bd przez skarb Królestwa ze ró-
de ogólnych a nie z tak zwanych funduszów suprymowanych.

Art. 23. W celu staego zabezpieczenia istniejcej przy

Chemskiej katedrze szkoy dyaków, dotychczasowe etatowe tej

szkoy uposaenie powiksza si. Na Komisy rzdow spraw
wewntrznych i duchownych wkada si obowizek co trzy lata

zatwierdza szczegóowy podzia nowo przeznaczonego na utrzy-

manie szkoy dyaków etatowego funduszu, na wszystkie nie-

zbdne teje szkoy potrzeby.

Art. 24. Pozostajce w cigu roku remanenta sum asygno-

wanych na utrzymanie greko - unickiego duchowiestwa, mog
by obracane na nadzwyczajne wydatki z tytuu utrzymania

tego duchowiestwa, a mianowicie: na utrzymanie i restaura-

cy greko - unickich cerkwi, oraz probostw i budowli dla su-
by cerkiewnej i na udzielanie wspar osobom duchownym gre-

ko - unickiego wyznania, odznaczajcym si szczególnemi wobec
Kocioa i pastwa zasugami, tudzie wdowom i sierotom po

nich. Remanenta te wydatkuje Komisya rzdowa spraw we-

wntrznych i duchownych z zatwierdzenia namiestnika w Kró-

lestwie.

Art. 25. Wszystkie wskazane niniejsz ustaw wydatki

maj by uskuteczniane od d. 1 (13) lipca 1866 r.

Art. 26. Wszystkie dawniejsze postanowienia i rozporz-

dzenia, o ile sprzeciwiaj si przepisom niniejszego ukazu, uchy-

laj si.

Art. 27. Wykonanie niniejszego ukazu, który bezzwocznie

ma by zamieszczony w Dzienniku Praw, wkada si na na-

miestnika w Królestwie Polskiem. Komitetowi Urzdzajcemu
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porucza si rozstrzyganie mogcych si napotka przy wprowa-
dzeniu w wykonanie tego ukazu wtpliwoci i w rozwiniciu
tego, wydanie oddzielnych instrukcyj.

Dan we wsi Iliskoje, d. 18 (30) czerwca 1866 r.

Na oryginale wasn Jego Cesarskiej Moci rk podpisano:

ALEXANDER.

Kontrasyguowa: Gówny naczelnik wasnej Jego Cesar-
skiej Moci kanoe! u r vi do spraw Królestwa Polskiego, sekretarz
stanu,

(podpisano) M. Mihi lin.

Za zgodno z oryginaem:
Sekretarz stanu

podpisano M. Mihtiin.

Za zgodno
Dyrektor Gówny prezydujcy w Komisyi rzdowej spra-

wiedliwoci,

Wosiuski.
Za zgodno

Za Sekretarza stanu

(podpisano) ,1. Zaborowski.

Za Dyrektora kancelaryi, Zaborowskie Naczel. wydz.

Dzie ogoszenia, d. 6 (18) wrzenia 1866 r. Tom LXV.

Nr. o.

i Poniszy spis wzity z ksiki przez ksiy chemskich uuonej: „Ostatnie

chwile Unii pod berem moskiewskiem," str. 248—249).

I. Spis kapanów dyecezyi chemskiej, którzy nie przyjwszy pra-

wosawie, byli internowani w Królestwie Polskiem albo w Rosyi,

bez utrzymania i pod nadzorem policyi

1. Artychowicz Adam, prób. z ukowiec, (w Liwie, obec
nie w Biaej).
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2. Bakowski Feliks, starzec 70-letni, b. dziekan, proboszcz
w Hodyszewie, (w Mokotowie pod Warszaw, u swego zicia,

ks. Wad. Zatkalika).

3. Bobrowicz ukasz, prób. w Sworach po ks. E. Sienie-

wiczu, (buchalterem w cukrowni w Rudzie Guzowskiej)/

4. Budziowicz Jan, prób. z Koroszezyna (urn. w Jabecz-
nej. pow. bialskim, 1876 r., w 67 roku ycia).

5. Bukowicki Ignacy, prób. w Grodzisku; (jeszcze za rz-
dów Wójcickiego by aresztowany i wóczony po rónych wi-
zieniach; uwolniony za staraniem biskupa Kuziemskiego, otrzy-

ma prób. Tarnowskie, lecz niezadugo wywieziony na rozkaz

Popiela do Rosyi, do Ninego omowa w gub. penzeskiej). •

6. Dyakowski Nikon, prób. ze Seroczyna, wywieziony za

rzdów Wójcickiego do Radomia, a póniej za Kuziemskie-
go do W. Nowogrodu, umar tam w padzierniku 1875 r., ma-
jc lat 54.

7. Dyakowski Porfiry, brat poprzedniego, prof. z Hoowna,
(w Grójcu).

8. Eustachewicz Jan, prób. z Bezwoli (na Pradze).

9. Furman Gabryel, bazylianin, (w Wohyniu, pow. radzy-
skim; zrzuci sukni, jest mynarzem).

10. Filewicz Porfiry, b. dziekan, proboszcz z Hanny, (w u-
kowie).

11. Futasewicz Józef, prób. z Czekanowa (w gub. augustow.).

12. Futasewicz Nikanor, ojciec ks. Józefa, prób. z Bubla
(w Warszawie).

13. Górski Leon, prób. z Mutwicy, od lat 5 emeryt, (umar
w Warszawie 1875 r., majc lat 70; rzd pogrzebu katolickiego

odmówi).
14. Grabowicz Antoni, prób. z Moniatycz (w Solcu nad

Wis).
15. Hannytkiewicz Cypryan, prób. w Pooskach (w u-

kowie).

16. Hannytkiewicz Faustyn, brat poprzedniego, proboszcz

z Midzyrzecza nowego miasta, b. dziekan (w owiczu).
17. Horoszewicz Andrzej, prób. z Midzyrzecza starego mia-

sta (we Wocawku).
18. Horoszewicz Ignacy, prób. z Kossobud (w Zwoleniu,

gub. radom, do wiosny r. 1877).

19. Horoszewicz Leon, brat ks. Andrzeja, prób. w Doho-
brodach (w Radomiu).

20. Horoszewicz Micha, prób. ze Zberea, (przez 4 miesi-

ce wiziony w Lublinie, nastpnie internowany w Radomiu,
umar tam 9 listopada 1876 w 47 roku ycia, opatrzony Sakra-

mentami w. przez nieznajomego kapana; trupa, pomimo ba-
ga rodziny, nie pozwolono pochowa na katolickiem cmentarzu,
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lecz po 6 dniach, gdy ju w zgnilizn przechodzi, zabrali go

gwatem onierze i cichaczem pogrzebali na prawosawnem kad-
biszczu).

21. Kalinowski Mikoaj, b. dziekan, prób. z Konstantyno-

wa, zi biskupa Kaliskiego (w Kielcach).

%
2'1. Kaliski Henryk, prób. z Kostomot (w Piotrkowie).

23. Kaliski Ludwik, prób. z Chopkowa (w Piotrkowie).

24. Kaliski Waleryan, zi ks. Longina Ulanickiego, prób.

w Dyakonowie, a od r. 1865 w Dukodowie(w Piotrkowie gdziezmar
22 wrzenia 1875 r.; chowali go bracia: Henryk i Ludwik,

wszyscy trzej synowie biskupa nominata i ks. Karpowicz).

Karpowicz Grzegorz, prób. z Janowa Podlaskiego

(w Piotrkowie; nie pozwolono mu pozosta u syna, który jest

profesorem w Poocku).
26. Karpowicz Laurenty (Longin), bazylianin, admin. pa-

rafii Ruska Wola (w Siedlcach do czerwca r. 1877).

27. Koncewicz Jerzy, prób. z Choroszczynki (w Radomiu,
nastpnie na Pradze przy kolei elaznej).

28. Kozowski Jozafat, prób. w Modryniu po ks. J. Szokal-

skim (w gub. lubel.).

29. Krypiakiewicz Micha, prób. w Horyszowie polskim,

(w Kurowie do jesieni r. 1877).

30. Lebedyski Antoni, prób. w Podhorcach nad Huczw
(w gub. lubel.).

31. Lipiski Micha, od r. 1849 prób. w Serebryszczach,

ojciec duchowny semin. chem. b. dziekan chemski, (internowa-

ny przez 4 miesice w Piaskach pod Lublinem, potem w Lu-
blinie, w szpitalu, do czerwca r. 1875, wreszcie w Kaliszu; w Lu-
blinie straci on, zmar ze smutku i zmartwienia; mimo prób
aby j mogli pochowa kapani uniccy, straaki zabrali trupa

i zanieli do cerkwi ex-unickiej w Lublinie, a pogrzebu dokona
apostata galicyanin Kolankowski, który sobie od ze wszystkiego

wyzutego ma zmarej zalikwidowa dwadziecia kilka rubli za

pogrzeb, o który nie by proszony).

32. Liszkiewicz Micha, prób. w Biaej, potem w Gródku
nadbunym, (w Lublinie).

33. ada Justyn, prób. z Kopyowa (w Radomiu).
34. cki Ludwik, prób. z eszczynki (sparaliowany,

w gub. siedleckiej).

35. ukawski Micha, prób. z Houbli, (w Wgrowie urn. 1876

r., w 59 r. ycia).

36. Omelanowicz Antoni, prób. z Dohej (by w Siedlcach,

potem przy synu, który przyjwszy prawosawie, by probosz-

czem w Dohej).

37. Panasiski Antoni, prób. z Horoda (w Radomiu).

38. Pociej Antoni, prób. z Kroniczyna (w Kielcach).

Dzieje Kocioa unickiego T. II. 20
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39. Przybylski Micha, prób. w Seroczynie po ks. N. Dya-
kowskim, (w Warszawie).

40. Pyszczyski Ignacy, emeryt, rezydent w omazach
(f w gub. august.).

41. Rzewuski Pelagiusz, bazylianin (w owiczu; by )u na
wygnaniu w Rosyi w r. 1863).

42. Sieniewicz Ignacy, b. dziek., prób. z dannego (w Pia-

skach, teraz w Daniszowie pod Lipskiem).

43. Sierociski Jan, prób. z Ucha (by w Piaskach koo
Lublina).

44. Skalski Mikoaj, prób. w Grodzisku po ks. Bukowickim,
zi ks. Kem. Wasilewskiego (w Chrzstowie koo Czstochowy).

45. migielski Jan, prób. z Bereziec (w Siedlcach).

46. Starkiewicz Emilian, prób. z Horbowa (w Warszawie).
47. Starkiewicz Karol, prób. z Czerniejowa (w Lipsku, gub.

sandom. teraz w Solcu).

48. Szelemetko Antoni, b. dziekan, prób. z Szóstki, (w Siedl-

cach).

49. Szelemetko Jan, profesor seminar. chem., prób. w Siel-

cu (w Warszawie).
50. Szokalski Aleksander, b. prób. w Bublu, emeryt (zmar

w Siedlcach w marcu 1874 r.; kapanom, którzy wówczas byli

internowani w Siedlcach w liczbie 13, nie pozwolono uczestni-

czy w orszaku pogrzebowym, chocia o to podawali prob do
gubernatora Gromeki).

51. Szokalski Leon, prób. z Kijowca (w Warszawie).
52. Szymaski Leon, prób. z Radcza (w Misku mazo-

wieckim).

53. Szymaski Pawe, starszy, ojciec ks. Leona, prób. z Uci-
mowa (równie w Misku).

54. Szymaski Pawe, modszy, zi ks. Leona Górskiego,
prób. z Cycibora, (w Siedlcach, Garwolinie, Warszawie, otatnio pa-

siecznikiem w Sootwinie koo Berdyczowa).
55. Tkiel Józef, prób. z Ostrowa (by w Siedlcach, potem

w Lejnie gub. siedleckiej, gdzie syn jego, który prawosawie
przyj, by proboszczem; ostatnio podobno w Midzyrzeczu).

56. Terlikiewicz Leon, prób. z Czoomyji, (porwany w cza-

sie kongregacyi, w jego domu si odbywajcej, do Siedlec; pó-
niej w owiczu, ostatnio w yszkowicach gub. kieleckiej).

57. Trocewicz Sofroni, bazylianin, (w Rogowie, gub. siedl.).

58. Ulanicki Longin, kandydat w. teol. b. surogat konsyst.,

prof. semin. i dziekan, prób. w Bunie (w Lipsku, gub. radom.).

59. Ulanicki Witold Aleksander, syn poprzedniego, a zi
ks. Mich. Lipiskiego, prób. z Bussówna (w Kurowie, w Lipsku
gub. radom., w Kaliszu, ostatnio w Rudzie, gub. kieleckiej).

60. Wachowicz Stefan, dziekan, prób. z Nosowa (w War-
szawie).
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Gl. Wasilewski Grzegorz, proboszcz z Gsi, b. dziekan,

(w Grójcu, f 1877, w 68 roku ycia)
62. Wasilewski Klemens, prób. z Gródka na Podlasiu

iw Warszawie).
63 Wasilewski Seweryn (Sebastyan), bazylianin (w Radecz-

nicy wiziony, potem w Sandomierzu do r. 1876).

64. Witoszyski Klemens, prób. ze mudzi i 65. Woj now-
ski Seweryn, prób. z Roztoki, (obaj aresztowani w kocu roku

. przez kilka miesicy trzymani w Lublinie, zostali zesani
w lutym 1S74 r. do m. Galicza w gubernii kostromskiej, w dro-

g wyprawieni zostali wród srogiej zimy pospoem ze zwyczaj-

nymi zbrodniarzami .

65. Zaremba Jan, prób. z Turowca, ojciec ks. Emiliana,

(w Kurowie, teraz w Lipsku).

66. Zatkalik Antoni, prób. z Horodyszcza (porwany na roz-

kaz naczelnika Tura do Chema, stamtd chory zawieziony do
Siedlec, w r. 1875 przesiedlony do Pocka, w sierpniu 1876 wy-
wiezony do m. Czerni, w tulskiej gubernii).

67. Zatkalik Ludwik, prób. z Holi, (w Lublinie).

6S. Zatkalik Seweryn prób. z Wisznic (w Miedznej, gub.

siedleckiej).

69. Zatkalik Wadysaw, prób. z Sokoowa, (wywieziony za

oparcie si kazaniom ruskim za Kuziemskiego do m. Porchowa,
gub. pskowskiej; powrócony stamtd mieszka w Mokotowie pod
Warszaw).

70. Zdradziski Demetry, dziekan, prób. z Pawowa (w Pia-

skach pod Lublinem).

71. Zieliski Nikon, ur. r. 1801, proboszcz w Wodawie,
(usunity z probostwa przez rzd jeszcze przed laty przeszo
dwudziestu, przeladowany do pónej staroci, wóczony jako
starzec na pokut to do Bazylianów pod dozór osawionego Skal-

skiego, który póniej przyj prawosawie, to do Chema, do bi-

skupa Kuziemskiego; w r. 1873 odprawi sekundycye w Holi

u swego wnuka, ks. Ludwika Zatkalika; zakoczy skoatany
cierpieniami ywot 8 listopada 1876 w ukowie).

72. ypowski Andrzej, prób. w Sokoowie po ks. Wad. Za-
tkaliku (w Warszawie).

73. ypowski Jakób, prób. w Ortelu królewskim (w Ra-
domiu).

74. ypowski Tomasz, proboszcz z Kolembrodu (na Pradze),

wszyscy trzej bracia; czwarty przyj prawosawie.
Z liczby powyszych kapanów zdoali si w cigu lat 1876

i 1877 wydoby z Królestwa i przyby do Galicyi: ks. Seweryn
Wasilewski (u ksiy Bazyl. w Krystynopolu); ks. Ignacy Horo-
szewicz, (u syna, ks. Nestora); ks. Laurenty Karpowicz (u ksiy
Bazylianów we Lwowie) i ks. Micha Krypiakiewiez, (nauczyciel

w Pere wiatyczach koo Tartakowa).
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2. Spis kapanów dyecezyi chemskiej, którzy nieprzyjwszy pra-

wosawia emigrowali do Galicyi.

1. Bakowski Emilian, b. sekretarz konsystorza chern.

i profesor seminaryum (by nauczycielem w Sowicie koo Prze-

mylan).
2. Bojarski Jan, b. dziekan kodeski, prób. z Radzynia

(od . p. namiestnika hr. Gouchowskiego otrzyma prezent na
prób. gr.-kat. w Husiatynie).

3. Bojarski Teofil, brat poprzedniego, prób. z Dobratycz
(w Krakowie).

4. Budziowicz Bazyli, prób. w Dobryniu, po ks. Grzeg.
Terlikiewiczu (wstpi do ksiy Bazylianów; by w ich klasz-

torze w Drohobyczu).

5. Charampowicz Jan, b. dziekan, proboszcz z Lubienia,

przez Wójcickiego wygnany by do W. Nowogrodu i stamtd
powróci (w Kotowie koo Sassowa).

6. Charampowicz Mikoaj, prób. z Wakijowa, syn poprze-

dniego (naucz, w Kotowie).

7. Charampowicz Walery, prób. z Cycowa, równie syn

ks. Jana (w ckiem).
S. Filewicz Aleksander, prób. z Sopoki (dosta probo-

stwo gr.-kat. w Zaleskiej Woli koo Radymna).
9. Frankowski Jozafat, Bazylianin (w ókwi).
10. Gruszkiewicz Julian, prób. w Zamchu, starzec 70-letni

(w BudyniDie u syna Jana, wieckiego, który tam by naucz.).

11. Gruszkiewicz Konstant}', prób. z Mircza, syn poprze-

dniego (dosta probostwo gr. - katolickie w Poddbcach koo
Uhnowa).

12. Gruszkiewicz Micha, (wyszed klerykiem z semin.

chemskiego, wywicony w Galicyi; zosta wikarym w Sdo-
wej Wisznii).

13. Harasowski Micha, kanonik katedr, chemski, wice-

rektor seminaryum, proboszcz w Teratynie, za odmówienie penie-

nia obowizków w konsystorzu pod zwierzchnictwem pseudo

-

administratora Wójcickiego, by aresztowany w Chemie w swem
mieszkaniu, potem osadzony w wizieniu dla zbrodniarzy pospo-

litych w Lublinie; nastpnie przeniesiony do Warszawy, przesie-

dzia 9 tygodni w cytadeli; odsuuity od obowizków wicere-

ktora, uda si na swe probostwo Teratyn, skd przez Popiela

wyrzucony, internowany by w Zamociu (mia probostwo gre-

ko-katol. Krowice koo Lubaczowa).

14. Harasowski Teofil, prób. z Neledwi, syn poprzedniego

(na rozkaz Popiela wiziony by przez 4 tygodnie w gmachu
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bazyliaskim w Chemie, potem z ojcem internowany w Zamo-

ciu; ostatnio przy ojcu w Krowicy).
1"). Horoszewicz Nestor, prób. z Chmielka (dosta probo-

stwo gr.-katol. Dbrówk koo Cieszanowa).

L6. Kaliski Leon (syn biskupa nominata, wyszed klery-

kiem do Galicyi, i tu wywicony, zosta proboszczem w Olsza-

nicy pod Tymienic).
17. Karpowicz Zygmunt, prób. z Grodysawic (dyurnist

w ókwi).
1S. Koncewicz Jan, prób. z Balii kocielnej, starzec 70-le-

t ni by w Sowicie kapelanem u Bazylianek, potem rzdc w Umo-
wie, w majtku ks. metropolity).

19. Kurmanowicz Grzegorz, prób. z Syczyna, starzec 70-

lotni (w Sowicie kapelanem u Bazylianek).

L'<>. Kurnatowicz Józef, prób. z Pratulina, syn poprzed-

niego (w Olszanicy koo Zoczowa nauczycielem).

21. Kurmanowicz Julian, prób. z Chodywaniec (przy bra-

cie swym, ks. Józefie, w Olszanicy).

22. Laurysiewicz Antoni, prób. z Telatyna (ur. 1821 f 1877

dnia 22 kwietnia we Lwowie; ostatnie lata przey sparaliowa-

ny; umar w wielkiem ubóstwie).

2 •">. Lebedyski Bazyli, proboszcz z Szychowic (mieszka
w Sokalu).

24. Lewicki Józef, prób. z ukowa (nauczycielem w Pe-
kiskiej Woli koo Jarosawia).

25. Lipiski Józef, prób. z Potocka, syn ks. Michaa, spi-

rytua w semin. chemskiem, wicony przez Bugara Sokolskie-

go (nauczycielem w Rodaowie koo Sokala).

26. cki Ignacy, prób. z Jabecznej (przy synu swym,
ks. Stanisawie, w Lubyczy).

27. cki Leon, prób. z Zabocia (naucz, i wikaryusz w Pójle

koo Kausza).
28. cki Stanisaw, prób. z Rudna (wikaryusz w Luby-

czy koo Rawy).

29. oboda Piotr (wyszed klerykiem, wywicony w Ga-
licyi; otrzyma probostwo w Gboczku w gr.-katol. archidyecezyi

lwowskiej).

30. Maciejewicz Aleksander, prób. z Siedlisk (przy synu
swym, ks. Janie).

31. Maciejewicz Jan, prób. z Lipska zamojskiego (nauczy-

cielem i wikaryuszem w Dzikowie).

32. Malczyski Edward, prób. z Sahrynia (ur. 1832 f 7

stycznia 1876, nauczycielem w Poturzycy pod Sokalem).

33. Malczyski Julian, modszy proboszcz z Wiszniowa
(dosta probostwo gr.-katol. w Sarnach pod Krakowcem).

34. Malczyski Julian, starszy proboszcz z Peresoowic
(nauczycielem koo Sokala ).
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35. Malczyski Mikoaj, prób. z Grabowca (ur. 1816 f 1877
dnia 27 sierpnia; by nauczycielem w Rzepniowie koo Milatyna,
dokd w kadej porze roku o pó mili drogi chodzi dla odpra-
wienia mszy w., póniej w Kozowie, gdzie umar otoczony
opiek zacnych pastwa Kielanowskich).

36. Malczyski Pawe, prób. z Horostyty (ur. 1835, by
nauczycielem koo Nadwornej, póniej koo Jazowca w Koszy-
owcach, gdzie f 14 grudnia 1877 r., otoczony opiek zacnego
p. Jakóba Romaszkana).

37. Mazanowski Jan, prób. z Witoroa (z Radomia przy-
by do Galicyi; jest dyurnist w magistracie lwowskim; potem
dosta gr.-katol. kapelanie w Sichowie koo Lwowa).

38. Mickiewicz Aleksander (wyszed klerykiem do Galicyi,

ale stanowi duchownemu ju si nie powici: by nauczycielem
w Bezie).

39. Mosiewicz Jan, prób. z Houbi (nauczyciel w Wojsa-
wicach koo Beza).

40. Mosiewicz Kornel, prób. ze Szlatyna (nauczyciel w Cho-
robrowie).

41. Mosiewicz Romuald, prób. . ze widnik (nauczyciel

w Waru, dosta probostwo gr.-katol. w Szmitkowie koo Kry-
stynopola).

42. Mosiewicz Wodzimierz, wikaryusz katedry chemskiej
(nauczyciel w Dworcach).

43. Nazarewicz Mikoaj, b. dziekan, prób. z Wojsawic (by
internowany w Klementowie koo Kurowa; skazany na deporta-

cy do Nowogrodu, w drodze ju bdc, zdoa z pod stray
umkn z Lublina; prowadzi pasiecznictwo w Pieniakach u hr.

Wodz. Dziedaszyckiego).

44. Panasiski Klemens, prób. z Dohobyczowa (kapela-

nem w Kulparkowie, przy zakadzie obkanych).
45. Panasiski Leon, prób. z Czartowca (dosta probostwo

gr.-katol. Hulcze koo Wara).
46. Panasiski Seweryn, prób. z Soli (zajmowa si malar-

stwem).

47. Podkowicz Pawe, prób. z Pienian (ekonomem w Bu-
dyninie).

48. Pociej Emilian, kanclerz konsystorza i profesor semi-

naryum chemskiego (by internowany w Sandomierzu, std przy-

by do Galicyi: ostatnio by kapelanem zakadu fundacyi hr. Skarb-
ka w Drohowyu).

49. Sebowicz Mikoaj, b. dziekan, prób. z Czerniczyna,

zi praata Pocieja (dosta probostwo gr.-katol. w Medyce).

50. Sieniewicz Emilian, prób. ze Swór (by wikarym przy
parani aciskiej w Milatynie, ostatnio we Lwowie).

51. Starkiewicz Aleksander, b. katecheta w Biaej, pro-

boszcz z omaz (wikaryusz przy parani aciskiej w Bezie).
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52. Szelemetko Micha, prób. z Kossynia (wikaryuszem
w Medyce).

Szokalski Jan, prób. z Modrynia (wikaryuszem przy
parafii obrz. aciskiego w Milatynie).

54. Szulakiewicz Aleksander, prób. z Orchówka (nauczy-
cielem w Romanowie koo Kukizowa).

55. Szulakiewicz Micha, prób. z Przegalin (ur. 1835 f we
Lwowie 28 listopada 1875, jako wikaryusz przy gr.-katol. cerkwi
. Piotra i Pawa; zdrowie straci w 7 miesicznym wizieniu
w Siedlcach; pochowany w ornacie, w którym spóbracia jego
w Radomiu trzymani, tajemnie msz w. odprawiali).

56. Szydowski Jakób, prób. z Lipska, gub. suwalskiej

(nauczycielem w Jarosawicach koo Zborowa).
57. Telakowski Teodor, proboszcz z Rogowa (nauczycielem

przy szkole wzorowej rz.-katol. we Lwowie).
58. Terlikiewicz Grzegorz, proboszcz z Dobrynia, starzec

przeszo 75 letni (w Krakowie f 1879).

59. Terlikiewicz Józef, syn poprzedniego, proboszcz z Ko-
szol (w Krakowie;.

60. Wasilewski Adolf, prób. z Krzyczewa (we Lwowie wi-
karyuszem przy cerkwi . Piotra i Pawa).

61. Wasiewicz Emilian, prób. z osica (nauczycielem
w Oleszycach).

62. Zahorowicz Antoni, bazylianin (u ksiy Bazylianów
we Lwowie).

63. Zaremba Emilian, prób. z Chyowic (wikaryuszem
w Tartakowie przy parafii aciskiej).

64. Zatkalik Aleksander, prób. z Róanki (dosta probo-
stwo gr.-katol. w Dmytrowicach koo Sdowej Wiszni).

65. Zatkalik Jakób, prób. z Swierzów (by zesany w roku
1874 na wygnanie do Powieca, gub. oonieckiej; przenoszc si
do poudniowej Rosyi, dziwnym sposobem, przy pomocy szla-

chetnego rosyanina, zdoa uj za granic; by nauczycielem
w Jazow.

66. Zienkiewicz Symeon, prób. z Poboowic (we Lwowie).

K O X I E U





Spis rozdziaów.

Str.

KSIGA DRUGA.

Unia pod berem rosyjskiem od trzeciego rozbioru Polski
do dni naszych.

ROZDZIA I.

Przerwa w przeladowaniu. Wytchnienie Unii za panowania Pawia i Aleksandra I.

(r. 1796-1825)

l. Sabe nadzieje polepszenia losu Unii w pierwszym roku pano-

wania cesarza Pawia. Wskrzeszenie w roku 1798 dwóch-

biskupstw: brzeskiego i uckiego. — 2. Wstpienie na tron

Aleksandra I i nadzieje do niego przywizane. Organizacja

petersburskiego duchownego kolegiura, i zatargi miedzy

Unitami, a aciunikami na Biaej Rusi. — 3. Przyczenie

czonków kleru unickiego do duchownego kollegium, nastp-

nie utworzenie osobn •] sekeyi unickiej w kollegium duchow-

nem, wskutek przedstawie arcybiskupa Lisowskiego i po-
czone z utworzeniem osobnej sekeyi unickiej. Wskrzeszenie

godnoci metropolitalnej unickiej. — 4. Nowy metropolita

(irzegorz Kochanowicz. Epika. Walka metropolity z zako-

nem Bazyliaskim. — ."). Józefat Buhak metropolita. Przy-

chylniejsze Buhaka dla zakonu usposobienie. Niezadowolo-

ne z tego duchowiestwo wieckie odbywa kapitule w yro-

wicach roku 1819 i wytacza róne skargi przeciw Bazylia-

nom. — 6. Naganne niedbalstwo Bazylianów w ksztaceniu

duchowiestwa wieckiego. Pogld ogólny na Btan ówcze-

snych duchownych seminaryów ruskich. Charakterystyka

gównego seminaryum wileskiego. — 7. Sprawa Krassow-

skiego. arcybiskupa poockiego i smutne tej sprawy nastp-

stwa dla wzajemnego midzy Bazylianami, a wieckiem du-

chowiestwem stosunku — '-
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ROZDZIA II.

Stan i zgon Unii pod panowaniem cesarza Mikoaja I, (r. 1826-1855) w dye-

cezyach: wileskiej, poockiej, brzeskiej i uckiej.

1. Plan zniweczenia Unii poprzedzi rewolucye 30 roku.—2. Przy-

sposobienie plann i autor jego ksidz Józef Siemaszko. — 3.

Streszczenie planu Siemaszki. — 4. Ukaz dnia "22 kwietnia r.

1828 i ocenienie onego. — 5. Zgubne dziaanie Btudowa.

Zmiany na najwyszych stopniach hierarcbii unickiej. — 6.

Przeksztacenie szkól teologicznych unickich w duchu dyzu-

nickim i szkó niszych w tyme duchu. — 7. Osabienie

zakonu Bazylianów i zniweczenie ich wpywu. — 8. Wpyw
rzdu na duchowiestwo nisze i lud, celem przygotowania

ich do apostazyi. — 9. Zaprowadzenie dyzunickich ksiek
liturgicznych w unickich cerkwiach, opór duchowiestwa i

ludu. — 10. Ustanow ;enie i dziaalno tajnego komitetu w ce-

lu propagowania prawosawia wród Unitów. — 11. Kolle-

gium unickie poddane oberprokurorowi w. synodu. Budow
ustpuje, miejsce jego zajmuje Protasow, dziaalno tego.

— 12. mier ostatniego unickiego metropolity Józefata Bu-

haka. Ocenienie jego stanowiska wzgldem zamachów na

Unie. Otwarte odezwy Siemaszki, uyskiego i Zubki do

odstpstwa. Opór duchowiestwa. — 13. Tajny komitet za

rad Siemaszki i uyskiego postanawia stanowczo poo-

y koniec Unii i okrela w jaki sposób ma to nastpi. —
14. Akt ogólnej apostazyi spenia si r. 1839. — 15. Opór

pewnej czci duchowiestwa i ludu przeciw odstpstwu, ich

mczestwo. Bazylianki Miskie; Parafie: dudakowicka i dzier-

nowicka. — 16. Postawa Europy zachodniej wobec niwecze-

nia Unii. Gos Stolicy Apostolskiej i list pasterski lwow-

skiego arcybiskupa unickiego Lewickiego . . . . 43— 13*

i

ROZDZIA III.

Koció unicki w dyeeezyi chemskiej.

I. Od trzeciego rozbioru Polski, a do mierci biskupa Felicyana Szumborskiego,

czyli do r. 1851.

1. Rzdy administratora, póniej biskupa Ciechanowskiego.—2. Bi-

skup Szumborski. Tentacye rzdu o zmian obrzdku. Me-

morya ks. Pawa Szymaskiego. — 3. Podró biskupa do

Petersburga. Ustpstwo pod wzgldem odmian w liturgii. —
4. Odwoanie ustpstwT rzdowi uczynionych i odwane do

koca wytrwanie na stanowisku kocielnem, , , . 137—154
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ROZDZIAW IV.

II. Rzdy biskupa Jana Teraszkiewicza od r. 1851—1863.

barakterystyira biskupa reraszkiewicza i jego oajbliszych

dwóch doradców, ks. Wójcickiego i ks. Pocieja.— 2. Pierw-

wysyanie alumnów Beminaryjskich na akademie prawo-

sawne w Moskwie i Kijowie. Gówny udzia w nich ks. Po-

eieja. 3. Projekl reorganizacyi Beminaryum duchownego

chemskiego, wypracowany przez ks. Pocieja.— 1. Odwaniej-

sza wobec rzdu postawa biskupa w ostatnich latach jego

ycia 155— 162

III Rzdy biskupa nominata Jana Kaliskiego od r. 1863—1866.

1. Charakterystyka ks. biskupa Kaliskiego i trudnych stosunków,

wród których rzdy dyecezyalne obejmowa.— 2. Walka bi-

skupa z kniaziem Czerkaskim, usiujcym z dyecezyi chem-
skiej zetrze charakter unicki. — 3. Dzielna postawa profeso-

rów seminaryum chemskiego mimo pokus Ozerkaskiego. Zdra-

da ks. Wójcickiego, deportaeya i mier biskupa na wygnaniu. 163— 171

IV Rzdy intruza, ks. Józefa Wójcickiego od r. 1866—1868.

1. Nikczemne wystpienie ks. Wójcickiego przeciw biskupowi Ka-
liskiemu i nieprawno jego rzdów. — 2. Przeksztacenie

Beminaryum duchownego w duchu prawosawnym z pomoc
ksiy galicyjskich.— 3. Pobyt kniazia Czerkaskiego w Che-
mie i nastpstwa tego pobytu. —4. Reforma obrzdku w Che-
mie przez Wójcickiego w duchu prawosawnym. — ó. Po-
dobna reforma narzucona przez niego parafiom w dyecezyi.

Opór przeciw niej duchowiestwa i ludu.— 6. Objazd dyece-

zyi przez ks. Marcelego Popiela, celem przeprowadzenia re-

formy obrzdku. Adresy duchowiestwa do cesarza przeciw

Wójcickiemu i upadek jego. . .... 172—184

V. Rzdy biskupa Michaa Kuziemskiego od r. 1868—1871.

1. Charakterystyka biskupa Kuziemskiego. Oczekiwania, do jego no-

minacyi przez Unitów chemskich przywizywane. Pierwsze

miesice rzdów jego tym oczekiwaniom odpowiadaj. — 2.

Dalsze rzdy i rozporzdzenia Kuziemskiego Unii szkodli-

wi. Trudnoci, z jakiemi Kuziemski mia do walczenia.

Jego dymisya i powrót do Galicyi 185—196

VI Urzdowe pogrzebanie Unii za rzdów intruza ks. Marcelego Popiela, roku

1871-1875.

J. Pierwsze wystpienie Popiela w charakterze administratora

dyecezyi. — 2. Popiel sprowadza nowe zastpy ksiy ga-

licyjskich a dla wiecenia kleryków prawosawnego biskupa
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Sokolskiego z Kijowa. — 3. Unickie ksigi liturgiczne za-

czyna zastpowa prawosawnemi i przeksztaca na raod
prawosawn naboestwo, naprzód w katedrze chemskiej.

— 4. Na wzór katedry stara si w caej dyecezyi naboe-
stwo odmieni przez stosownie dobranych dziekanów. — 5.

Postawa ogóu duchowiestwa i ludu chemskiego wobec pierw-

szego nacisku Popiela i rzdu. — 6. Wadze cywilne za-

czynaj wtpi o moliwoci przeprowadzenia projektów Po-

piela. Tostoj zwouje z tego powodu konferency do Peter-

sburga. Cesarz pochwala dzieo zaczte. Okólnik Popiela z d.

2 padziernika r. 1873 w sprawie obrzdów. — 7. Straszne

skutki padziernikowego okólnika Popiela. Krwawe wypadki

w Drelowie i Pratulinie. — 8. Chwilowy odwrót rzdu prze-

raonego rozgosem krwawych wypadków w Drelowie i Pra-

tulinie. W miejsce krwawych rodków, dragonady w osadach

najgorliwszych. Dwie deputacye ludu chemskiego do Kotze-

buego, a nastpnie do cesarza przejedajcego przez War-
szaw, bez skutku.— 9. Encyklika papiea Piusa IX, w spra-

wie przeladowanych Unitów chemskich i nastpstwa jej:

podniesienie ducha w przeladowanych, nowe zaostrzenie na-

cisku ze strony przeladowców. Poczynajce pod tym naci-

skiem apostazye pewnej czci ludu i niektórych ksiy. —
10. Uroczyste przyjmowanie Unitów do prawosawia w roku

1875; publiczne akty apostazyi Popiela, duchowiestwa ka-

tedralnego chemskiego i innych znaczniejszych miast; de-

putacya chemska do Petersburga z prob o przyjcie caej

dyecezyi na ono prawosawia; urzdowe pogrzebanie Unii

w dyecezyi chemskiej. — 11. Postawa wielkiej czci ludu

i duchowiestwa wobec apostazyi Popiela i sojuszników je-

go i wobec dekretu rzdowego. Zakoczenie.... 107— 2(50

ANNEKSA.

1. Kongregacya greko-ruska dyecezyi lwowskiej odbyta w r. 1694

we Lwowie 201— 268

2. Relacya ks. Jana Oleszewskiego, superyora klasztoru bazylia-

skicgo Witebskiego o zamordowaniu Bazylianów Poockich. 268—280

3. Plan wytpienia Unii, wypracowany przez Józefa Siemaszk, a ce-

sarzowi Mikoajowi 1 przedoony przez ministra Szyszkowa. 280—297

4. Ukaz cesarza Aleksandra II, z dnia 18 (30) czerwca r. 1866, ty-

czcy si dotacyi probostw unickich i nominacyi dziekanów. 298—303

b. Spis ksiy chem-kich bd w gb rosyi wywiezionych bd do

Galicyi zbiegych z przyczyny przeladowania rosyjskiego . 303— 311
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