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Historycy architektury cz˛esto prezentuja˛ opini˛e, że radykalna „odwilż” w dziedzinie rzymskokatolickiego budownictwa sakralnego nastała na obszarze zaboru
rosyjskiego wraz z carskim ukazem tolerancyjnym z 1905 roku. Zaś potem brak
administracyjno-prawnych utrudnień sprzyjał swobodnemu rozwojowi tego budownictwa. Poglad
˛ ten umacnia również statystyka odnotowujaca
˛ wielka˛ liczb˛e
kościołów wzniesionych wówczas na ziemiach Królestwa Polskiego. W obrazie
tym nie brak jednak rys, tworzonych przez dosyć liczne epizody ukazujace,
˛ że
mimo swobód zapisanych w ukazie tolerancyjnym do sielanki było jeszcze daleko.
Należa˛ do nich także te, które prezentujemy poniżej — dotyczace
˛ walki o dwa
kościoły z terenu Lubelszczyzny: w G˛esi i Opolu-Podedwórzu.

Historia pierwsza
W G˛esi — wiosce położonej na północny wschód od Parczewa — znajduje
si˛e neogotycki kościół parafialny pw. św. Jozafata. Powstał on w latach 1912–
1913, według projektu sporzadzonego
˛
przez inż. Jana Eligiusza Olearskiego —
1
architekta powiatu radzyńskiego.
1
Informacje na temat historii kościoła w G˛esi opieramy przede wszystkim na materiałach
z Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach (dalej ADS), G/IV/2/1: Akta kościoła w G˛esi (8 X 1906–
1980).
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Parafia G˛eś utworzona została w obrzadku
˛
wschodnim (później unickim)
w pierwszej połowie XVI wieku. Pierwsze jej światynie
˛
— drewniane kościoły
— spłon˛eły. W 1874 roku rozporzadzeniem
˛
władz carskich kościół unicki (trzeci
już w kolejności) został zamieniony na cerkiew prawosławna.˛ Nowa˛ światyni˛
˛ e—
niewielka˛ drewniana˛ kaplic˛e — mogli wznieść „łacinnicy” z G˛esi dopiero po ukazie tolerancyjnym. Pobudowali ja˛ w 1906 roku, a poświ˛ecili rok później.2 Plany
kaplicy sporzadził
˛
inż. Olearski.3 W 1907 roku została zbudowana plebania i plebańskie budynki gospodarcze, a także założono cmentarz grzebalny, który został
poświ˛econy w 1908 roku.4 Równocześnie parafianie czynili starania o uzyskanie
pozwolenia na budow˛e nowego kościoła, gdyż kaplic˛e traktowali wyłacznie
˛
jako
światyni˛
˛ e przejściowa,˛ potrzebna˛ — jak pisał ówczesny proboszcz — „dopoka
z Ministeryum nie nadejdzie pozwolenie na erekcy˛e parafii i nie wybuduja˛ nowego
kościoła murowanego”.5 W sierpniu 1907 roku, gdy sprawa budowy g˛esińskiego
kościoła wydawała si˛e już przesadzona,
˛
biskup lubelski wyraził opini˛e o potrzebie erygowania parafii G˛eś złożonej z wiosek G˛eś, Dawidy, Czebraki i Zaniówka.6
Powołano również prezesa Komitetu Budowlanego. Został nim ksiaż˛
˛ e Władysław
Czetwertyński — właściciel pobliskich dóbr Rudzieniec, a jego zast˛epca˛ uczyniono rzadc˛
˛ e tych dóbr — Moczulskiego. Dnia 20 lipca 1907 roku ks. Czetwertyński poinformował listownie biskupa lubelskiego o przygotowaniach do budowy,
przysyłajac
˛ przy okazji „plan nowego kościoła we wsi G˛eś i kopi˛e tegoż wraz
z dwoma egzemplarzami kosztorysu” oraz proszac
˛ „o udzielenie aprobaty na pobudowanie kościoła według tego planu”.7 Jednak prac przy nowym kościele w G˛esi
nie rozpocz˛eto ani w 1907 roku, ani w latach nast˛epnych. Powodem był brak zgody
na budow˛e ze strony administracji rosyjskiej.
Dzieje dramatycznej walki o kościół w G˛esi dokumentuja˛ Akta parafii g˛esińskiej, korespondencja — przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach.8 Znajdujemy w nich np. list z 11 sierpnia 1910 roku, b˛edacy
˛ prośba˛ mieszkańców wsi G˛eś i Dawidy, kierowana˛ na adres biskupa lubelskiego, by poparł ich
starania o własna˛ światyni˛
˛ e. Wyczytać w nim możemy takie m.in. zdania:
„Po wielkim ucisku prześladowań wiary rzymskokatolickiej przez władze, doczekawszy si˛e swobody wyznań (o czem było ogłoszone Najwyższym Ukazem w 1905 r.)
cztery lata temu nazad stanowczo postanowiliśmy na t˛e pamiatk˛
˛ e odbudować kościół
2

Ibid. (zob.: list ksi˛edza Stanisława Wierzejskiego „Do Jaśnie Wielmożnego Pasterza Dyecezyi Lubelskiej” z 19 X 1906 roku).
3
Ibid. (zob.: Opinia F. Nowodworskiego, adwokata przysi˛egłego z Warszawy, adres: Nowy
Świat 7 m. 7).
4
Archiwum Parafialne w G˛esi, Kronika parafii G˛eś, rkps, s. nlb.
5
ADS, G/IV/2/1: Akta. . . (zob.: list ksi˛edza Stanisława Wierzejskiego. . . ).
6
ADS, G/IV/2/1: Akta. . .
7
List ten umieszczony jest pośród akt kościoła g˛esińskiego w ADS.
8
Zawarta jest w znanym nam już zbiorze o sygn. G/IV/2/1.
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we wsi G˛eś i utworzyć nowa˛ parafi˛e, gdzie najwi˛ecej n˛edzy i uciemi˛eżeń [. . . ] chcemy
aby wszystko podług prawa rzadu
˛ było zrobione, a mianowicie: legaty 7000 rubli złożyć i 6 mórg ziemi zapewnić na utrzymanie miejscowego proboszcza, 2 morgi ziemi
gdzie ma stanać
˛ kościół, zabudowania kościelne i 1 morga na cmentarz grzebalny, prócz
tego summe wartości kościoła zabezpieczyć majatkiem
˛
jak powiedziano w rezolucji
siedleckiego gubernatora, wi˛ec wszystko to zrobiono formalnie i w zupełności. . . ”.9

Z dalszych partii listu dowiadujemy si˛e, że mimo podj˛ecia szeregu starań
i konkretnych prac warszawski generał gubernator nie chciał zezwolić na budow˛e
kościoła w G˛esi, jak si˛e wydawało dlatego, że inwestorzy widzieli swój przyszły
kościół jako parafialny, a gubernator co najwyżej jako filialny, podporzadkowany
˛
światyni
˛
parczewskiej. Konkretne prace, jakie komitet budowy zdażył
˛ już wówczas
wykonać, list wymienia w nast˛epujacej
˛ kolejności:
„[. . . ] złożyliśmy sum˛e 16 137 rubli i 50 kopiejek, z czego 4000 wyłaczono
˛
na
utrzymanie ksi˛edza proboszcza w kasie rzadowej,
˛
a ksi˛eżna Czetwertyńska dała 3000
rubli, co daje razem 7000 rubli [. . . ] na wyrobienie cegły, z której przywieziono na plac
połow˛e wydano 4860 rubli [. . . ] na drewno 2350 rubli [. . . ] za 6 wagonów wapna 898
rubli [. . . ] za zrzadzenie
˛
planów przez inżyniera na kościół 450 rubli [. . . ]”.

List kończył si˛e zapewnieniem, że materialnie parafia jest przygotowana do
budowy („gotówki na zapas mamy 579 rubli, a ksi˛eżna Czetwertyńska zabezpieczyła majatkiem
˛
23 000 rubli”), oraz prośba˛ o biskupia˛ interwencj˛e w ich sprawie
u odpowiednich władz — „bo zgromadzone materiały si˛e popsuja”.
˛ Zgoda władz
nie została jednak wydana, chociaż w różnych wsiach guberni lubelskiej pojawili
si˛e osobnicy zbierajacy
˛ ofiary na rzecz budujacego
˛
si˛e kościoła w G˛esi. Byli to
jednak oszuści, o czym poinformował zarzad
˛ parafii ostrzeżeniem zamieszczonym
w listopadzie 1910 roku w dzienniku „Ziemia Lubelska”:
„Dowiadujemy si˛e, że oszuści zbieraja˛ ofiary na nowobudujacy
˛ si˛e kościół w G˛esi.
Otóż kościół w G˛esi z powodu braku pozwolenia wcale si˛e nie buduje, a jak b˛edzie
pozwolenie to go sami zbudujemy.”10

Brak zgody na budow˛e kościoła w G˛esi był nie tylko efektem tego, że chciano
uczynić go parafialnym — jak naiwnie sadzili
˛
tamtejsi katolicy — a przede wszystkim wynikał z coraz wi˛ekszego odchodzenia rosyjskich urz˛edników od „dobrodziejstw” aktu tolerancyjnego z 1905 roku, na rzecz ponownego zaostrzenia kursu
w kwestiach religijnych. Wyraźnym tego przejawem stało si˛e zamkni˛ecie pod koniec 1910 roku z rozporzadzenia
˛
ministra spraw wewn˛etrznych kaplicy w G˛esi
i wydalenie ze wsi jej proboszcza ks. Jana Markowskiego. Opini˛e publiczna˛ poinformowała o tym Maria z Podlasia — stała korespondentka „Ziemi Lubelskiej”,
w krótkiej notatce zamieszczonej w tej gazecie:
9
10

ADS, G/IV/2/1: Akta. . .
Ostrzeżenie, „Ziemia Lubelska” 1910, nr 321, s. 4.
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„[. . . ] utrudnienia spotykamy w kwestiach religijnych czego po tolerancji nie
było [. . . ] kościoły i kaplice, które zostały utwierdzone przez miejscowa˛ władz˛e dziś
zamkni˛ete, a wypadek taki miał miejsce w G˛esi, mimo że w tej miejscowości jest tylko
kilka rodzin prawosławnych [. . . ]”11

Powodem zamkni˛ecia kaplicy było uznanie jej za postawiona˛ „bez należytego
pozwolenia [. . . ] oraz gwoli zakazanej przez prawo propagandzie katolicyzmu pośród prawosławnych w celach polonizatorskich [. . . ]”.12 Oba zarzuty były bezpodstawne, co przekonujaco
˛ wykazał Franciszek Nowodworski — adwokat przysi˛egły z Warszawy — poproszony przez lubelskie władze diecezjalne o opini˛e w tej
sprawie.13 Według jego wyliczeń w gminie Jabłoń (do której należała G˛eś) prawosławni stanowili zdecydowana˛ mniejszość (4,5% ogółu mieszkańców), a w planowanej parafii g˛esińskiej wśród 3215 katolików było ich tylko 135. Zarzut o braku
pozwolenia na budow˛e kaplicy też był niesłuszny, gdyż wszystkie zwiazane
˛
z tym
i określone przepisami wymogi zostały spełnione.
Mimo braku podstaw prawnych na rozkaz władz rosyjskich trzymano kaplic˛e
w zamkni˛eciu aż do maja 1911 roku, a potem otwarto ja˛ tylko dlatego, że ks. biskup lubelski Franciszek Jaczewski oraz ksi˛eżna Czetwertyńska interweniowali
w jej sprawie aż „u władz w Petersburgu”.14 Po otwarciu kaplicy objał˛ ja˛ nowy
proboszcz ks. M. Nowicki.15
Zezwolenie na budow˛e nowego kościoła w G˛esi zapadło dopiero w 1912 roku
— a wydał je 13 lutego, rozporzadzeniem
˛
nr 557, warszawski generał-gubernator (w oparciu o wcześniejsza˛ decyzj˛e — nr 1088 z 1 lutego 1912 roku — ministra spraw wewn˛etrznych).16 Budow˛e rozpocz˛eto zaraz potem i prowadzono ja˛ bez
przeszkód do listopada 1913 roku.17 Nowej światyni
˛
nadano form˛e neogotycka,˛
a wi˛ec taka,˛ jaka według ówczesnych przekonań była szczególnie odpowiednia dla
światyń
˛
chrześcijańskich, a zwłaszcza dla „kultury zachodniej”.18 Dnia 5 grudnia 1913 roku ks. kanonik Tadeusz Osiński, dziekan z Radzynia Podlaskiego, poświ˛ecił kościół w G˛esi, dajac
˛ mu wezwanie św. Jozafata. Można jednak dodać, że
sukces g˛esińskich parafian nie był pełny, gdyż ich światynia
˛
nie otrzymała praw
kościoła parafialnego, a jedynie filialnego, podległego kościołowi w Parczewie.19
11

Maria z Podlasia, Z Podlasia Włodawskiego, „Ziemia Lubelska” 1911, nr 52, s. 3.
ADS, G/IV/2/1: Akta. . . (zob.: Opinia F. Nowodworskiego. . . ).
13
ADS, G/IV/2/1: Akta. . .
14
Archiwum Parafialne w G˛esi, Kronika. . .
15
Archiwum Parafialne w G˛esi, Kronika. . .
16
ADS, G/IV/2/1: Akta. . . (tam: oba wzmiankowane pisma urz˛edowe).
17
ADS, G/IV/2/1, (zob.: 1. Inwentarz Kościoła i beneficiorum parafii G˛eś z 30 XI 1920; 2. List:
ks. M. Nowicki do biskupa lubelskiego, 21 IX 1913 r.).
18
J. Żywicki, Nurt neogotycki w architekturze sakralnej mi˛edzyrzecza Wisły i Bugu, „Nasza
Przeszłość” 1996, t. 85, s. 291 i n.
19
ADS, G/IV/2/1: Akta. . . (zob. Protokół z zebrania mieszkańców wsi G˛eś, Dawidy oraz
właścicieli dóbr Rudzieniec, 29 XII 1918 roku).
12
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Uroczystość erygowania samodzielnej parafii g˛esińskiej nastapiła
˛
dopiero po odzyskaniu przez Polsk˛e niepodległości — 8 kwietnia 1919 roku, a dokonał jej ordynariusz podlaski ks. bp H. Przeździecki. Parafia liczyła wówczas 1951 wiernych,
a w jej skład wchodziły wsie: G˛eś, Dawidy, Rudzieniec z Wandopolem i Łubno.20

Historia druga
Parafia opolska, zwana też parafia˛ Opole-Podedwórze, leżaca
˛ w dekanacie
wisznickim, posiada obecnie dwa kościoły: parafialny — neogotycki, wzniesiony
w latach 1911–1914, oraz filialny — klasycystyczny, z pierwszej połowy XIX
wieku. Dzieje obu światyń
˛ sa˛ ze soba˛ ściśle powiazane.
˛
Starszy kościół ufundowali Szlubowscy (właściciele dóbr opolskich od poł.
XVIII stulecia) z przeznaczeniem na rodzinna˛ kaplic˛e grobowa.˛ 21 Dokładniej
— budow˛e tego „prywatnego kościoła, rozmiarami niedużego, choć na grobowa˛
kaplic˛e aż nadto obszernego, dachówka˛ krytego, z podziemnymi katakumbami dla
chowania zmarłych członków rodziny” zapoczatkował
˛
w pierwszych latach XIX
stulecia Józef Szlubowski, a po jego śmierci dokończyli jego synowie i sukcesorzy
— Jan i Ignacy.22 Oni też wznieśli obok kościoła kamienny monument, z dobrze
do dziś czytelnym napisem:
„Józefowi i Joannie Szlubowskim, Podkomorstwu Ziemi Łukowskiej, Fundatorom
Kościoła, ukochanym Rodzicom, miłość synowska w hołdzie wdzi˛eczności i przywia˛
zania ten pomnik poświ˛eca dnia 19 Listopada 1807 roku.”

W czasie, gdy Szlubowscy budowali rodzinna˛ kaplice grobowa˛ Opole-Podedwórze posiadało jako swa˛ łacińska˛ światyni˛
˛ e parafialna˛ stary, ale dobrze zachowany i znacznych rozmiarów drewniany kościół. Była tam też drewniana cerkiew
unicka, ale ta właśnie wówczas si˛e spaliła (czy też zawaliła ze starości). Dlatego
biskup Wojciech Skarszewski — administrator diecezji lubelskiej, wychodzac
˛ naprzeciw prośbom unitów („których było natenczas wi˛ecej w parafii aniżeli łacinników”)23 , w 1811 roku przekazał im w użytkowanie budynek kościoła rzymskokatolickiego w Opolu. Natomiast katolicy zacz˛eli odprawiać swoje nabożeństwa
w obszernej kaplicy Szlubowskich. Z tego właśnie powodu w urz˛edowych spisach
funkcjonuje ona od 1811 roku jako kościół parafialny pw. Zwiastowania NPM,
20

ADS, G/IV/2/1, (zob. Inwentarz Kościoła. . . ).
Wiadomości na temat dziejów parafii Opole i jej światyń
˛
czerpiemy głównie z: ADS,
O/IV/2/1: Parafia Opole (10 II 1649–29 XI 1928); Archiwum Państwowe w Lublinie, RGS 277:
Opole — o postrojkie kostieła, 1905–1913; B. Szlubowski, O kościół w Opolu. Rozprawy w Izbie
Państwowej Petersburskiej nad interpelacja˛ Koła Polskiego, Warszawa 1910; artykułów i notatek
prasowych z poczatku
˛
naszego stulecia omawiajacych
˛
spraw˛e interpelacji poselskiej dotyczacej
˛
zagarni˛etego kościoła (zob. np. „Ziemia Lubelska” 1908, R. III, nr 343 oraz 1910, R. V, nr 17, 41,
43, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 57, 59–62, 64, 67–73, 75, 76, 78, 80, 84).
22
Szlubowski, op. cit., s. 3.
23
Ibid.
21
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co jednak w niczym nie przeszkadzało, by potomkowie fundatorów kaplicy nadal
uznawali ja˛ za swoja˛ prywatna˛ własność. Dlatego też składali w jej podziemiach
trumny z ciałami członków nie tylko swej rodziny, ale także „drugich z nimi po
kadzieli
˛
spokrewnionych osób”.24 Było tak aż do 1868 roku, kiedy Szlubowscy
zmuszeni skutkiem nieszcz˛eść 63 roku majatek
˛ swój sprzedać, wyprowadzili si˛e
z tej okolicy, a linia ich wygasła po mieczu”.25
Po zniesieniu Unii w 1875 roku opolski kościół stał si˛e schronieniem dla miejscowych katolików obrzadku
˛
wschodniego, którzy — jak wspominał w 1910 roku
badacz dziejów parafii Bronisław Szlubowski — „nie chcieli ucz˛eszczać do cerkwi
prawosławnej, a wszyscy cisn˛eli si˛e do kościoła”.26 Nie było zreszta˛ w tym nic nowego, gdyż w tej okolicy już w latach poprzednich „łacinnicy chodzili tak samo
do unickich cerkwi, jak unici do katolickich”.27 Jednak dla władz carskich, traktujacych
˛
katolicka˛ światyni˛
˛ e w Opolu jako ośrodek wrogiej propagandy, sytuacja
ta stała si˛e zasadniczym powodem jej likwidacji. W wyniku podj˛etych środków
represyjnych w 1875 roku proboszcz ks. Szot został z Opola usuni˛ety do odległej
o 20 wiorst parafii sosnowickiej, do której przyłaczono
˛
również katolików opolskich. Mimo to kościół w Opolu funkcjonował nadal, a ks. Szot aż do czerwca 1877
roku — gdy ostatecznie zabroniono mu tego — dojeżdżał do niego z Sosnowicy.
W lipcu 1890 roku generał-gubernator Hurko zawiadomił biskupa lubelskiego, że
na mocy carskiego dekretu z 20 lutego tego roku została zniesiona parafia opolska,
a jej dobra — kościół, 6 morgów gruntu i budowle — przekazane we władanie
miejscowej administracji prawosławnej. Kościół jednak nie był potrzebny prawosławnym, gdyż w samym Opolu już od 1875 roku zajmowali drewniana˛ światy˛
ni˛e pounicka,˛ a w gminie posiadali kilka własnych cerkwi. Dlatego przez kilkanaście nast˛epnych lat dawna kaplica Szlubowskich stała opuszczona i pozbawiona
opieki. W tym czasie „działy si˛e tam rzeczy zgroza˛ przejmujace
˛ [. . . ] w podziemiach nocowały bandy rabusiów i włócz˛egów [. . . ] rozmaite zwierz˛eta swojskie
28 Z trumien otwieranych przez złodziei skradziono „kontusz i pas
tam zagladały”.
˛
słucki [. . . ] pałasz, prawdopodobnie gen. Haumana, znanego bohatera Kościuszkowskiego, a teścia Jana Szlubowskiego, który bawiac
˛ u córki w Opolu w 1829
roku, tam umarł i został pochowany ze swoja˛ szabla˛ u boku”.29
Mijały lata, ale opolscy katolicy pami˛etali o swej światyni,
˛
wykorzystujac
˛
każda˛ — w ich mniemaniu — dogodna˛ sytuacj˛e do ponawiania starań o jej odzyskanie. I tak np. „po nastaniu zmiany panujacego
˛
w roku 1894 [. . . ] napisali
24
25
26
27
28
29

Ibid., s. 4.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., s. 5.
Ibid., s. 6.
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petycy˛e do tronu o zwrot kościoła, ale pozostała ona bez odpowiedzi”.30 Wi˛eksze nadzieje na odzyskanie światyni
˛
mogli mieć dopiero po ukazie tolerancyjnym
z 1905 roku. Wysłali wtedy do Petersburga prośb˛e o jej zwrot, a ponieważ odpowiedź nie nadchodziła, to w 1906 roku zdecydowali si˛e na samodzielne jej zaj˛ecie.
Okupacja pilnowanego dniem i noca˛ kościoła trwała zaledwie par˛e dni, gdyż potem rosyjscy żandarmi najpierw pobili jej uczestników, a nast˛epnie siła˛ usun˛eli
z kościoła. Nie powstrzymało to jednak zdesperowanych katolików, którzy wystarali si˛e o ksi˛edza, reaktywowali swa˛ parafi˛e i zacz˛eli odprawiać nabożeństwa
w tymczasowej kaplicy, która˛ urzadzili
˛
w oranżerii miejscowego dziedzica — pana
Mierzyńskiego. Chociaż mieściło si˛e w niej zaledwie 40–50 osób, a parafia liczyła
wówczas około 3000 wiernych, to wszyscy — przekonani, że gwarantowane przepisami rzadowymi
˛
odzyskanie światyni
˛
jest tylko sprawa˛ dni — „ze spokojnym
sceptycyzmem los swój znosili”.31
„Druga strona” również nie pozostawała w bezczynności. Dnia 21 października 1907 roku na skutek decyzji gubernatora siedleckiego zerwano piecz˛ecie
z drzwi kościelnych, wyrzucono pogrzebane w podziemiach kościoła szczatki
˛ rodziny Szlubowskich, a kościół oddano w piecz˛e prawosławnego duchowieństwa,
w celu przekształcenia go cerkiew. Niedługo potem, 4 grudnia 1907 roku, duchowni prawosławni dla podkreślenia, że budowla b˛edaca
˛ przedmiotem sporu już
na zawsze pozostanie cerkwia,˛ dokonali ostentacyjnego jej poświ˛ecenia.32 Asyst˛e
popów podczas tej uroczystości stanowili uzbrojeni po z˛eby rosyjscy żandarmi.
Mimo tego spektakularnego aktu walka o kościół nie została zakończona, bowiem
prośby „do stóp Tronu” o jego zwrot nadal składali zarówno „właściciele grobów”
— Bronisław Szlubowski z Radzynia oraz hr. Wielohorska z Rzymu, jak i opolscy
parafianie reprezentowani przez swego delegata — włościanina Antoniego Krawczuka.33 Gdy po kilkunastu miesiacach
˛
okazało si˛e, że starania tych osób sa˛ całkowicie bezskuteczne, zdecydowano si˛e na spektakularny akt skierowania sprawy
światyni
˛
opolskiej pod obrady parlamentu rosyjskiego — Dumy Państwowej.34
Interpelacja w tzw. kwestii opolskiej przygotowana przez Koło Polskie i podpisana przez 38 posłów weszła na porzadek
˛
dzienny Dumy 27 stycznia (10 lutego)
1910 roku. W jej treści podkreślono, iż zwrot światyni
˛
uzasadnia zarówno to, że została ona zabrana bezprawnie — „w czasie gwałtownego prześladowania kościoła
rzymsko-katolickiego”, jak i to, że katolicy opolscy nie maja˛ innej odpowiedniej
30

Ibid., s. 7.
Ibid., s. 10.
32
Prawo rosyjskie zabraniało oddawać innemu wyznaniu światyni
˛
poświ˛econej jako prawosławna. Por.: W. K., O zwrot kościołów, „Ziemia Lubelska” 1908, R. III, nr 343, s. 1; Szlubowski,
op. cit., s. 11.
33
Szlubowski, op. cit., s. 8–9.
34
Spraw˛e t˛e przedstawiam również w artykule: Obrady rosyjskiej dumy nad kościołem
w Opolu-Podedwórzu na Lubelszczyźnie, „Nasza Przeszłość” 1997, T. 88, s. 355–372.
31
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35 Natomiast tak jak przez kilkanaście lat kaplica Szlubowskich nie była
światyni.
˛
potrzebna prawosławnym jako obiekt kultu, tak nie jest potrzebna im nadal, gdyż
„w gminie znajduje si˛e 8 cerkwi prawosławnych, a parafian prawosławnych liczy si˛e wszystkiego 2005 osób”.36 Interpelacja nadała sprawie opolskiej znacznego rozgłosu, który władze carskie różnymi środkami próbowały wyciszyć. Mi˛edzy innymi proponowano opolskim katolikom pieni˛eżna˛ rekompensat˛e za zabrana˛
światyni˛
˛ e, ale mimo kilkakrotnego podnoszenia jej kwoty nie osiagn˛
˛ eły sukcesu.
Być może wpłyn˛eli na to posłowie Koła Polskiego w Dumie, którzy prośb˛e o zrezygnowanie z przyj˛ecia rosyjskich pieni˛edzy uzasadniali szerokim, politycznym
znaczeniem interpelacji, przy okazji której liczono na zaprezentowanie „ogólnej
kwestii zabranych katolickich kościołów”.37
Mimo że interpelacja dotyczyła jedynie lokalnego incydentu, nikt nie miał
watpliwości,
˛
iż „pod kopuła˛ pałacu Taurydzkiego [siedziba Dumy — J.Ż.] rozgrywało si˛e coś ważniejszego aniżeli walka o stare mury kościoła opolskiego”.38
Dla Polaków dysponujacych
˛
dowodami, że „takich spraw jak opolska jest wi˛ecej”, miała ona znaczenie precedensowe.39 Natomiast dla Rosjan stanowiła pretekst do podsycania nastrojów nacjonalistycznych. Debata w „kwestii opolskiej”
prowadzona była aż na sześciu posiedzeniach Dumy, podczas których „rozwijała
si˛e [. . . ] z maleńkiej stosunkowo sprawy [. . . ] coraz szerzej i szerzej, i wchodziła
w kwesti˛e stosunków polsko-rosyjskich”.40 I co trzeba podkreślić — od samego
poczatku
˛
przybrała bardzo ostry ton narzucony przez silna˛ grup˛e nacjonalistów,
rekrutujacych
˛
si˛e z posłów skrajnej prawicy — „zażartych wrogów wszystkiego
co polskie i katolickie”.41 Posługujac
˛ si˛e argumentacja˛ pełna˛ fałszów i sprzeczności, najpierw przypuścili oni gwałtowny szturm na sama˛ interpelacj˛e i zawarte
w niej argumenty, by nast˛epnie — całkowicie odwracajac
˛ spraw˛e do góry nogami
— wykorzystać trybun˛e Dumy do ataków na Polaków „ciemi˛eżacych
˛
nieszcz˛esna˛
Ruś Zabużańska,˛ gdzie prawosławnych palono, bito. . . ”.42 Perspektywa późniejszych wydarzeń wykazała, że zasadniczym celem wi˛ekszości tych histerycznych
i obłudnych wystapień
˛
było przygotowanie propagandowego gruntu do wydzielenia z granic Królestwa Polskiego odr˛ebnej guberni chełmskiej, która˛ w 1912 roku
utworzono z cz˛eści guberni lubelskiej i siedleckiej.43
35

Ibid., s. 13.
Ibid.
37
Ibid., s. 20.
38
Ibid., s. 23.
39
Ibid., s. 69; zob. też: L. Wasilewski, Dzieje m˛eczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny, Kraków
1916, s. 36.
40
Szlubowski, op. cit., s. 255; M. Wierzchowski, Sprawy polskie w III i IV Dumie Państwowej,
[w:] Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, T. 12, Warszawa 1966, s. 137.
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Szlubowski, op. cit., s. 255.
42
Ibid., s. 60 (ze stenogramu wystapienia
˛
posła guberni tulskiej — hr. Bobrińskiego II).
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H. Wiercieński, W sprawie wydzielenia Chełmszczyzny, Warszawa 1910; Id., Jeszcze z po36
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Ostatecznie po trzech miesiacach
˛
burzliwych dyskusji, na 63 posiedzeniu
III Dumy Państwowej — w środ˛e 3 (6) marca 1910 roku — poddano pod głosowanie dwa wnioski dotyczace
˛ „kwestii opolskiej”.44 Pierwszy przedstawił w imieniu
Koła Polskiego poseł z guberni siedleckiej Lubomir Dymsza. Zawierał on stwierdzenie, że kościół w Opolu powinien być zwrócony katolikom, gdyż został zabrany
im bezprawnie, jako przejaw tendencyjnej wobec Polaków polityki wojujacego
˛
nacjonalizmu, prowadzonej przez władze całkowicie oderwane od miejscowej ludności. Wniosek ten został odrzucony wi˛ekszościa˛ głosów.45 Przyj˛eto drugi — zaproponowany przez Frakcj˛e Zwiazku
˛
17 października — w którym stwierdzono, że
prawo w Opolu nie zostało złamane, a światynia,
˛
o która˛ toczono spór, nadal pozostanie w r˛ekach cerkwi prawosławnej. Przy tak niekorzystnym dla strony polskiej
rozstrzygni˛eciu jej interpelacji, jedyna˛ pociecha˛ mogło być już chyba tylko to, że
równocześnie parlamentarzyści Dumy wyrazili życzenie, aby „oddanie światyni
˛
jednego wyznania na własność drugiego było na przyszłość niedopuszczalne”.46
Tak zakończyła si˛e walka o stary kościół opolski — dawna˛ kaplic˛e Szlubowskich. Aż do 1918 roku pełniła ona rol˛e cerkwi prawosławnej. Rekompensat˛e za
jej zabranie stanowiła zgoda carskich władz na postawienie nowego kościoła katolickiego na terenie parafii Opole. Niedługo potem zaprojektował go w stylu neogotyckim Zygmunt Zdański — architekt gubernialny z Siedlec, a pieniadze
˛
na jego
budow˛e pozyskano od właścicieli okolicznych majatków
˛
oraz ze zbiórek przeprowadzonych nie tylko wśród miejscowej ludności, ale także w całej guberni lubelskiej i siedleckiej. B. Szlubowski podkreślał w swojej ksiażce,
˛
że kościołowi opolskiemu najbardziej „zaszkodził” ukaz tolerancyjny z 1905 roku(!), gdyż bezpośrednio po jego wydaniu niemalże wszyscy miejscowi unici przeszli na katolicyzm.
Natomiast przy tamtejszym „błagoczynnym” pozostali tylko „ostrożni” oraz „spekulujacy
˛ na chwilowe zyski”, ale i ci „w naiwności swej oświadczyli parochowi, że
wstrzymuja˛ si˛e z powrotem do swej dawnej wiary do czasu kiedy kościół zostanie
zwrócony katolikom”.47 Wydaje si˛e niewatpliwe,
˛
że podłoże kłopotów g˛esińskich
„łacinników” było analogiczne.
wodu wydzielenia Chełmszczyzny, Kraków 1913; W. Ćwik i J. Reder, Rozwój administracyjnoterytorialny Ziemi Chełmskiej, [w:] Ziemia Chełmska, Lublin 1961; M. Wierzchowski, Sprawa
Chełmszczyzny w rosyjskiej Dumie Państwowej, „Przeglad
˛ Historyczny” 1966, T. VII; A. J. Awriech,
Stołypin i tretja Duma, Moskwa 1969, s. 92–150.
44
O kościół w Opolu, „Ziemia Lubelska” 1910, R. V, nr 76, s. 1; X., Zakończenie interpelacji
opolskiej, ibid., cz. I — nr 78, s. 2, cz. II — nr 80, s. 2; Jak bronili, ibid., nr 84, s. 5.
45
Posłowie polscy (wraz z popierajacymi
˛
ich ugrupowaniami litewsko-białoruskimi) zajmowali w III Dumie jedynie 4,3% miejsc, dlatego — przy braku wsparcia ze strony innych ugrupowań
— ich wniosek z góry skazany był na niepowodzenie. Por. Wierzchowski, Sprawy polskie. . . , s. 30–
32.
46
Szlubowski, op. cit., s. 266; O kościół w Opolu, „Ziemia Lubelska” 1910, R. V, nr 76, s. 3.
47
Szlubowski, op. cit., s. 8–9.
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Unici (grekokatolicy) zawsze byli traktowani przez carat oraz rosyjski Kościół
prawosławny za siła˛ odłaczonych
˛
od prawosławia. Toteż od poczatku
˛ zaborów Rosjanie prowadzili działania zmierzajace
˛ ku ponownemu ich wcieleniu do Cerkwi
prawosławnej. Akcj˛e rozpocz˛eta˛ przez Katarzyn˛e II i kontynuowana˛ przez Mikołaja I Romanowa, ostatecznie zamknał˛ Aleksander II Romanow, który 13 maja
1875 roku skasował kościół unicki na ziemiach polskich pozostajacych
˛
pod rza˛
48
dami rosyjskimi. Moca˛ carskiego rozporzadzenia
˛
uznano wówczas grekokatolików za Rosjan i próbowano siła˛ nawrócić ich na prawosławie. W momencie
kasacji Unii chełmska diecezja tego Kościoła, ogarniajaca
˛ wi˛ekszość terytorium
mi˛edzyrzecza Wisły i Bugu, liczyła ponad 260 tys. wiernych.49 Ich przejście na
prawosławie mocno zmieniło nie tylko stosunki religijne, ale i ściśle z nimi utożsamiane narodowościowe, gdyż sztucznie powi˛ekszało liczb˛e Rosjan na terenach
takich np. powiatów jak: bialski, włodawski, hrubieszowski, chełmski, zamojski,
tomaszowski. To z kolei pozwoliło nacjonalistom rosyjskim na głoszenie pogladu
˛
o przewadze na tych ziemiach ludności ruskiej nad polska˛ oraz o niekorzystnej dla
rosyjskich interesów polonizacji ich tamtejszych obywateli. Dla carskich urz˛edników był to dodatkowy argument, by nie tylko utrudniać rozwój budownictwa katolickiego na terenach opanowanych przez „prawosławnych”, ale nawet zamykać
te kościoły, które już tam istniały. Sprawa grekokatolików bezpośrednio wpływała
na sytuacj˛e Kościoła katolickiego także dlatego, że — jak to cz˛esto miało miejsce
— unici, nie chcac
˛ przechodzić na prawosławie, zaczynali uczestniczyć w nabożeństwach katolickich. To z kolei — zabronione administracyjnie — pociagało
˛
za
soba˛ represje nie tylko wobec nich, ale i wobec „łacinników”.
Wraz ze śmiercia˛ Aleksandra II (1881 r.) znacznie spot˛egował si˛e w całym państwie kurs skrajnie reakcyjny, reprezentowany przez jego syna Aleksandra III.50
Nadzieja na popraw˛e sytuacji politycznej Królestwa, a w tym i Kościoła katolickiego, zaistniała dopiero w poczatkach
˛
XX wieku, gdy osłabione przegrana˛ wojna˛
z Japonia˛ i rewolucja˛ z 1905 roku cesarstwo zdobyło si˛e na bardziej liberalna˛ polityk˛e. Jej wyrazem stało si˛e m. in. wydanie w dniu 17/30 kwietnia 1905 roku
ukazu cesarskiego, zapewniajacego
˛
wszystkim poddanym rosyjskim tolerancj˛e religijna.˛ 51 Pociagał
˛ on za soba˛ również nowe regulacje prawne w dziedzinie budowli kościelnych, zarówno już istniejacych,
˛
jak i różnych nowych inwestycji budowlanych. Na przykład punkt 12 ukazu, polecajacy
˛ odpiecz˛etowanie zamkni˛e48

K. D˛ebiński, Ukaz tolerancyjny z dnia 30 kwietnia 1905 r. w diecezji lubelskiej, Warszawa
1918, s. 3.
49
Ibid.; T. Krawczak, Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności Podlasia w latach
1863–1918, Biała Podlaska 1982, s. 46 i n.
50
J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1984, s. 74.
51
Najwyższy Ukaz z dn. 17/30 kwietnia 1905 r., Ustawa Obcych Wyznań, art. 124, pkt. 4, [w:]
Zbiór praw Gubernij Królestwa Polskiego za wiek XX, T. 10, wyd. S. Godlewski, Warszawa 1906;
D˛ebiński, Ukaz tolerancyjny. . . , s. 4.
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tych kościołów katolickich, dotyczył wielu światyń
˛
zamykanych po 1875 roku
jako szkodliwych dla prawosławia. Punkt 13 stanowił natomiast, że do uzyskania pozwolenia na budow˛e, odnowienie lub restauracj˛e kościołów i innych domów
modlitwy wszystkich wyznań konieczne było spełnienie trzech warunków: 1) uzyskanie zgody władzy duchownej odpowiedniego wyznania, 2) posiadanie w gotówce niezb˛ednych funduszy, 3) zachowanie wymogów ustawy budowlanej. Tak
wi˛ec zasadnicze zmiany w przepisach odnoszacych
˛
si˛e do budownictwa sakralnego
(w stosunku do tych, jakie obowiazywały
˛
w latach 1863–1904) polegały na przekazaniu władzom diecezjalnym decyzji o przeprowadzeniu remontów i zast˛epowaniu starych światyń
˛ nowymi. Jednak wznoszenie kościołów w nowo erygowanych
parafiach nadal wymagało pozwolenia ministerstwa spraw wewn˛etrznych, udzielanego na podstawie opinii miejscowej władzy gubernialnej, po konsultacji z kuria˛
prawosławna˛ i katolicka.˛ Według ustawy, budowa nowego kościoła („na surowym
korzeniu”) warunkowana była głównie wymogami demograficznymi. W obr˛ebie
parafii obsługiwanej przez jednego kapłana musiało znajdować si˛e przynajmniej
sto gospodarstw zamieszkałych przez katolików.
Ukaz tolerancyjny unaocznił, że zniesienie Unii w 1875 roku nie zahamowało polonizacji jej wyznawców, gdyż zaraz po jego ogłoszeniu dawni grekokatolicy z terenu guberni lubelskiej i siedleckiej zacz˛eli masowo przechodzić na
katolicyzm, co równało si˛e uznaniu ich polskości.52 W dużej mierze dotyczyło to
tych ziem, które nacjonaliści rosyjscy przygotowywali do wydzielenia z Królestwa jako odr˛ebna˛ guberni˛e chełmska.˛ By zachować podstawowy argument propagandowy o statystycznej przewadze na tym terenie ludności prawosławnej rosyjskiej nad katolicka˛ polska˛ trzeba było powstrzymać ucieczk˛e unitów od Cerkwi. A ponieważ każda światynia
˛
„łacińska” odciagała
˛
ich od niej, to trzeba było
przynajmniej ograniczyć powstawanie nowych kościołów. Cz˛esto to właśnie stanowiło powód ograniczania swobód tolerancyjnych gwarantowanych carskim rozporzadzeniem
˛
z 1905 roku Represje dotkn˛eły licznych światyń
˛
katolickich, których budow˛e wstrzymywano (jak w G˛esi), lub których nie chciano oddać we władanie prawnych właścicieli (jak w Opolu). Brak pozwolenia na budow˛e kościoła
i utworzenie parafii w G˛esi carscy urz˛ednicy obłudnie motywowali potrzeba˛ przeciwdziałania „celom polonizatorskim” pośród tamtejszej ludności prawosławnej,
chociaż — jak wiemy — prawosławni stanowili tam jedynie garstk˛e wśród ogółu
katolickich mieszkańców. Jeszcze trudniejsza była druga sprawa, gdyż rosyjscy
propagandziści z góry uznali ewentualny zwrot katolikom kościoła w Opolu za
zamach na własna˛ dum˛e narodowa˛ oraz najbardziej żywotne interesy państwowe
i religijne. „Kościół opolski jest barometrem, wskaźnikiem siły rosyjskiej [. . . ]”
— grzmiał z dumskiej trybuny zagorzały przeciwnik polskości biskup chełmski
52

D˛ebiński, op. cit., s. 17.
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Eulogiusz (reprezentant ludności prawosławnej guberni lubelskiej i siedleckiej) —
„[. . . ] według niego zacz˛eto wnosić czyja władza w kraju jest silniejsza: rosyjska
czy polska [. . . ]”, a gdyby oddano go katolikom, to dla ludności prawosławnej
zamieszkujacej
˛ Chełmszczyzn˛e „zgasłby ostatni promień nadziei w sercach [. . . ]
wszak lud ten wytłumaczyłby sobie, że ostatecznie oddajemy wszystkie swe pozycje, że ostatecznie umacnia si˛e w kraju panowanie polskie”53 .

Postscriptum
Przykłady tego, jak wraz z opanowywaniem przez carskie władze sytuacji wywołanej przegrana˛ na Dalekim Wschodzie wojna˛ i chaosem rewolucji 1905 roku
swobody zapisane w ukazie tolerancyjnym ulegały stopniowemu ograniczaniu, odnajdujemy także w rozporzadzeniach
˛
prawnych. Na przykład Cyrkularz Departamentu Obcych Wyznań z 19 marca 1911 roku — oparty na „ścisłym rozumieniu
ukazu” z 1905 roku — głosił, że:
„[. . . ] restauracja i odnowienie rzymsko-katolickich [. . . ] zabudowań [. . . ] moga˛ być
dokonane bez pozwolenia władzy świeckiej, o ile nie maja˛ cech wzniesienia nowego
budynku [. . . ]”54

W okólniku z 13 stycznia 1912 roku ogłoszono z kolei, że w Kraju Przywiślańskim obowiazuje
˛
pod wzgl˛edem budowy i restauracji kościołów nie ukaz tolerancyjny z 1905 roku, lecz ukaz z 8 stycznia 1863 roku, wraz z Instrukcja˛ b. Rady
Zarzadu
˛ Królestwa Polskiego z 15 marca 1863 roku.55 Powrócono zatem do zapisu,
że „wykonanie wszystkich bez wyjatku
˛ robót budowlanych rzymsko-katolickich,
których koszta przenosza˛ 300 rubli” wymaga pozwolenia „władzy świeckiej”.56
Władz˛e t˛e reprezentował osobiście minister spraw wewn˛etrznych. Tak wi˛ec znów
wielostopniowy i biurokratyczny tok uzyskiwania pozwoleń na kościelne inwestycje budowlane miał je skutecznie hamować.
„[. . . ] despotyzm władz rosyjskich administracyjnych w dziedzinie praw Kościoła Katolickiego wcale nie ustał, pomimo rosyjsko-niemiecko-austriacko-w˛egierskiej wojny szalał dalej, dopóki zaj˛ecie diecezji lubelskiej przez armie austriacko-niemieckie nie położyło mu kresu.”57

Ksiadz
˛ Karol D˛ebiński — autor opublikowanej w 1918 roku broszurki poświ˛econej realizacji ukazu z 1905 roku na Lubelszczyźnie — ubolewajac
˛ nad odejście
od jego tolerancyjnych praw tak właśnie pisał.
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Szlubowski, op. cit., s. 98–100.
D˛ebiński, Ukaz tolerancyjny. . . , s. 18.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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S UMMARY
In 1905 a tsar’s toleration ukase was proclaimed, which lifted earlier restrictions on the
development of Roman Catholic church building in the territory of the Russian partition. Architecture
historians often express a view that upon the passing of this decree the administrative law constraints
on the development of church building disappeared. This view is also reinforced by the statistical
figures recording a great number of churches built after 1905 in the territory of the Kingdom of
Poland. However, fairly numerous episodes show that despite freedoms stipulated by the toleration
ukase, the situation was far from idyllic. These cases include the histories of the churches in two
villages in the Lublin region: in G˛eś and in Opole-Podedworze. They illustrate tensions between the
provisions of legal regulations, habits of tsarist officials and the needs and aspirations of the faithful.
Moreover, the history of the struggle to have these churches built distinctly reflects the regional
consequences of the more general situation in Russia at the end of the 20th century’s first decade.

