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LESZEK CÂWIKèA

INGERENCJA CARA ROSYJSKIEGO PIOTRA I (1682-1725)
W SPRAWY WYZNANIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Jak trafnie stwierdziø prof. Grzegorz GoÂrski, wspoÂøautor najnowszego podreÎcznika do historii ustrojoÂw panÂstw, gøoÂwnaÎ i najwazÇniejszaÎ przyczynaÎ upadku Rzeczypospolitej w konÂcu XVIII w. nie byø ±
mimo niemal powszechnego twierdzenia1 ± rozkøad wewneÎtrzny kraju, ale ¹agresywnosÂcÂ bezwzgleÎdnych absolutyzmoÂwº, tj. rosyjskiego,
pruskiego i austriackiego2. Mimo zÇe Rosja, Prusy i Austria wspoÂlnie
podjeÎøy dziaøania, niewaÎtpliwie najwazÇniejszaÎ roleÎ odegraøa tutaj monarchia rosyjska. NalezÇy jednak pamieÎtacÂ, izÇ podjeÎte przez KatarzyneÎ II dziaøania, skutecznie zakonÂczone rozbiorami, byøy tylko zwienÂczeniem dziaøalnosÂci rozpoczeÎtej juzÇ o wiele wczesÂniej, a majaÎcej na
celu podporzaÎdkowanie sobie panÂstwa polsko-litewskiego. Najbardziej znaczaÎce zabiegi w tym kierunku podjaÎø car Piotr I.
Panowanie cara Piotra I (1682-1725), ktoÂry uzyskaø przydomek
Wielki, uwazÇane jest przez historykoÂw za przeøom w dziejach
1
W nauce polskiej takie stanowisko byøo reprezentowane szczegoÂlnie w okresie
PRL-u (zob. np.: J. A. G i e r o w s k i, Historia Polski 1764-1864, Warszawa 198610,
s. 101). Obecnie ma ono, niestety, nadal swoich zwolennikoÂw wsÂroÂd naukowcoÂw
ukrainÂskich. Zob. np.: W. K u l c z y cÂ k y j, B. T y s z c z y k, Istorija derzÇawy i prawa
Ukrajiny, Lwiw 2000, s. 104-106; B. J. T y s z c z y k, Istorija derzÇawy i prawa seredniowicznoji Polszczi (X st.-1795 r.), Lwiw 2003, s. 115; A. W. K o l b e n k o, Socialnoekonomiczni ta polityczni pryczyny i naslidky podiliw Polszczi w kinci XVIII st., w:
Polska ± RusÂ ± Ukraina ± jedenasÂcie wiekoÂw saÎsiedztwa, red. G. GoÂrski i L. CÂwikøa,
Lublin±LwoÂw 2002, s. 83-86.
2
G. G oÂ r s k i, S. S a l m o n o w i c z, Historia ustrojoÂw panÂstw, Warszawa 2001,
s. 355-356.
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Rosji3. Monarcha ten bowiem doprowadziø do rozbudowy poteÎgi
politycznej panÂstwa, przebudowaø ustroÂj gospodarczy i spoøeczny
oraz zreformowaø baÎdzÂ powoøaø do zÇycia nowy aparat panÂstwowy.
JednoczesÂnie prowadziø ekspansjeÎ poza terytorium wielkorosyjskim. Tym samym rozpoczaÎø sieÎ proces przeksztaøcania jednonarodowego panÂstwa moskiewskiego w wielonarodowe panÂstwo rosyjskie, a spoiwem cementujaÎcym rosnaÎce imperium carskie miaøo bycÂ
prawosøawie. StaÎd tezÇ Piotr I jako ¹sobiratel zemli russkojº uwazÇaø,
zÇe aby w przyszøosÂci Wielkie KsieÎstwo Litewskie, stanowiaÎce integralnaÎ czeÎsÂcÂ Rzeczypospolitej Obojga NarodoÂw, mogøo stacÂ sieÎ
czeÎsÂciaÎ imperium rosyjskiego, jego ludnosÂcÂ musi bycÂ prawosøawna.
Tymczasem juzÇ w pierwszej poøowie XVII w. na terytorium Rzeczypospolitej wyznanie prawosøawne znajdowaøo sieÎ w defensywie
wobec ofensywnego katolicyzmu4. Fakt ten postanowiø wykorzystacÂ
Piotr I. UzurpujaÎc sobie moralne prawo do obrony prawosøawia,
zaczaÎø oficjalnie zabiegacÂ o prawa dla ludnosÂci prawosøawnej. Przy
zawieraniu umoÂw politycznych z PolskaÎ konsekwentnie wprowadzaø
punkty dotyczaÎce wolnosÂci religijnej dla obywateli Rzeczypospolitej
¹wiary greckiejº.
Dziaøania Piotra I byøy kontynuacjaÎ polityki prowadzonej przez
jego poprzednikoÂw. Tak naprawdeÎ bowiem wykorzystanie przez
MoskweÎ prawosøawia w Rzeczypospolitej dla swych celoÂw politycznych zaczeÎøo stanowicÂ realnaÎ grozÂbeÎ juzÇ w momencie utworzenia
patriarchatu moskiewskiego w 1589 r. Z punktu widzenia Moskwy
realizacjeÎ jej planu w znacznym stopniu uøatwiøa sytuacja, jaka powstaøa w Rzeczypospolitej po zawarciu w 1596 r. unii brzeskiej. OtoÂzÇ
woÂwczas prawosøawie wyznawane od wiekoÂw przez znaczny odøam
ludnosÂci straciøo charakter prawnie uznawanego wyznania. Mogøo
ono odtaÎd istniecÂ jedynie via facti, bez wyrazÂnego zabezpieczenia
3

W. S t u d n i c k i, Historya ustroju panÂstwowego Rossyi, LwoÂw 1906, s. 136.
Liczba ludnosÂci prawosøawnej stale sieÎ zmniejszaøa, poniewazÇ nasteÎpowaø proces szybkiego przyjmowania sieÎ unii. Badania naukowe potwierdzajaÎ, zÇe w ciaÎgu stulecia od zawarcia unii w BrzesÂciu Litewskim prawie wszyscy Biaøorusini rozstali sieÎ
z prawosøawiem. U schyøku XVII w. azÇ trzy czwarte ludnosÂci Biaøorusi stanowili unici.
Zob. Z. K u r z o w a, SkaÎd jestesÂmy? Czyli o genezie PolakoÂw na Litwie, ¹Universitasº,
1(1992), s. 41.
4
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ustawowego, w ramach ogoÂlnikowej formuøy konfederacji warszawskiej z 1573 r., gøoszaÎcej zasadeÎ wolnosÂci religijnej. Taki stan rzeczy
zmusiø KosÂcioÂø prawosøawny do rozwinieÎcia energicznej dziaøalnosÂci
antyunijnej. GøoÂwnym terenem zabiegoÂw o uzyskanie legalizacji
prawnej staøy sieÎ sejmiki, gdzie szlachta ruska wysuwaøa roÂzÇne postulaty korzystne dla prawosøawia, oraz sejmy, ktoÂre zmuszone zostaøy do rozpatrywania sprawy ¹religii greckiejº. Nie obyøo sieÎ roÂwniezÇ bez procesoÂw saÎdowych. Jako sÂrodka do likwidacji unii nie wykluczano nawet walki zbrojnej, ale ± co wazÇniejsze ± w wypadku jej
niepowodzenia rozwazÇano mozÇliwosÂcÂ zwroÂcenia sieÎ do cara z prosÂbaÎ
o uznanie prawosøawnych obywateli Rzeczypospolitej za swych poddanych5.
Taka postawa prawosøawnych sprawiøa, zÇe Moskwa powazÇnie
zainteresowaøa sieÎ sprawami wyznaniowymi swego zachodniego saÎsiada. AkcjeÎ w znacznym stopniu inspirowaø oÂwczesny patriarcha
Nikon, ktoÂry dostrzegø mozÇliwosÂcÂ zapewnienia Moskwie przewagi
politycznej nad wschodnimi prowincjami Rzeczypospolitej poprzez
odpowiedni wpøyw na Cerkiew prawosøawnaÎ. RozpoczeÎøa sieÎ wieÎc
seria bardzo intensywnych kontaktoÂw dyplomatycznych. Wysøani
w 1653 r. do Polski trzej posøowie, tj. Borys Repnin, Bohdan Chitrowo i Aømaz Iwanowicz, zgodnie z otrzymanaÎ instrukcjaÎ mieli wspomniecÂ o skargach prawosøawnych ¹na ucisk, przesÂladowanie i zniewazÇanie [...] greckiej wiary i obracanie ich sÂwiaÎtynÂ na unieÎº6. W odpowiedzi na protesty bojaroÂw moskiewskich senatorowie polscy stwierdzili, zÇe postulat zniszczenia unii jest roÂwnoznaczny z zÇaÎdaniem, by
w panÂstwie polskim wyrzaÎdzono powazÇnaÎ krzywdeÎ wierze starozÇytnej greckiej, a poniewazÇ kroÂl zøozÇyø przysieÎgeÎ roÂwnego przestrzegania praw unitoÂw i prawosøawnych, nie mozÇna wieÎc speønicÂ ich postulatoÂw7. Z podobnymi roszczeniami przystaÎpili posøowie moskiewscy
do rokowanÂ pokojowych w 1656 r. Zgodnie z udzielonaÎ im w Moskwie instrukcjaÎ mieli szczegoÂlnie energicznie upomniecÂ sieÎ o sprawy
5

J. D z i eÎ g i e l e w s k i, O tolerancjeÎ dla zdominowanych, Warszawa 1986, s. 18.
N. B a n t y s z - K a m i e n s k i j, Istoriczeskoje izwiestije o woznikszej w Polsze
unii, Wilno 1864, s. 107 (tøum. z jeÎz. ros. L. CÂ.).
7
F. I. T i t o w, Russkaja prawosøawnaja cerkow' w pol'sko-litowskom gosudarstwie w XVII-XVIII ww., t. 1, 1654-1725, Kijew 19052, s. 54.
6
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prawosøawnych w Polsce, aby prawosøawni obywatele polscy otrzymali z powrotem wszystkie cerkwie zamienione na unickie, a prawosøawni
biskupi mogli swobodnie udawacÂ sieÎ po otrzymanie sÂwieÎcenÂ do patriarchy konstantynopolitanÂskiego8. W hramocie z 13 wrzesÂnia 1656 r.
car Aleksy Michajøowicz, ojciec Piotra I, domagaø sieÎ, by na Ukrainie
¹unii na przyszøosÂcÂ zupeønie nie byøoº, a prawosøawnym przyznano
takie same przywileje polityczne, jakie posiadali katolicy. Z jego polecenia posøowie w czasie pertraktacji pokojowych z Polakami 26 pazÂdziernika tegozÇ roku wnosili: ¹unia powinna bycÂ wszeÎdzie i w jak najkroÂtszym czasie wyteÎpiona bez zÇadnego powoøywania sieÎ na dyplomy
i przywileje, udzielane unitom przez kroÂloÂwº9. Identyczne zÇale, skargi
i zÇaÎdania posøowie moskiewscy zgøaszali w latach nasteÎpnych10.
W kwestie cerkiewne zostaøa roÂwniezÇ wplaÎtana sprawa kozacka.
Kozacy, poczaÎtkowo religijnie indyferentni, uznali, zÇe dogodnym elementem przetargowym w kontaktach z RzeczaÎpospolitaÎ beÎdzie uznanie ich takzÇe ± podobnie jak cara rosyjskiego ± za obronÂcoÂw prawosøawia. W zwiaÎzku z tym do swoich dotychczasowych postulatoÂw
spoøeczno-politycznych doøaÎczyli nowy, o charakterze religijnym.
Z punktu widzenia zagadnienÂ wyznaniowych bunty kozackie, ktoÂre
w znacznym stopniu nosiøy charakter buntoÂw chøopskich, zaczeÎøy
przybieracÂ charakter wojen religijnych o prawa Cerkwi prawosøawnej. PowstanÂcy zaczeÎli wzywacÂ ludnosÂcÂ do stawiania oporu ¹nieprzyjacioøom narodu naszego chrzesÂcijanÂskiego ruskiego i wiary naszej
starozÇytnej greckiejº. WsÂroÂd wysuwanych w trakcie powstanÂ postulatoÂw znalazø sieÎ punkt o ¹uspokojeniu starozÇytnej religii greckiejº.
Posøowie Chmielnickiego jako warunek pokoju wielokrotnie wysuwali zniesienie unii. Gdy speønienie zÇaÎdanÂ KozakoÂw odwlekaøo sieÎ
w czasie, utrwaliøo sieÎ wsÂroÂd nich przekonanie, zÇe ugoda z RzeczpospolitaÎ nie stanowi dostatecznej gwarancji swobody. ZaczeÎto wieÎc
szukacÂ pomocy i opieki u monarchy moskiewskiego. W czasie rokowanÂ w Perejasøawiu Chmielnicki postawiø Rzeczypospolitej w kwestii
religijnej warunki podobne do tych wczesÂniejszych, jednoczesÂnie
8
9
10

TamzÇe, s. 55.
TamzÇe, s. 56, 60 (tøum. z jeÎz. ros. L. CÂ.).
TamzÇe, s. 62-68.
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podkresÂlajaÎc, izÇ jedynym gwarantem wiary prawosøawnej i swoboÂd
kozackich mozÇe bycÂ tylko car moskiewski11. UgodeÎ perejasøawskaÎ
(18 stycznia 1654 r.) sfery cerkiewne, a zwøaszcza hierarchia, przyjeÎøy
z duzÇaÎ rezerwaÎ. Obawiano sieÎ utraty przez Cerkiew posiadanej
w Rzeczypospolitej niezalezÇnosÂci na rzecz patriarchatu moskiewskiego, mimo zÇe formalnie ugoda nie zawieraøa zÇadnych ustalenÂ co do
przynalezÇnosÂci metropolii kijowskiej12. Poza tym wsÂroÂd hierarchii
kijowskiej zÇywe byøy jeszcze tradycje Piotra Mohyøy ± jak pisze W.
Piotrowicz ± ¹wiernego syna Rzeczypospolitejº13. Metropolita kijowski Sylwester Kossow wraz z czeÎsÂciaÎ duchowienÂstwa odmoÂwiø zøozÇenia Moskwie przysieÎgi. WyrazÂnie antymoskiewskaÎ pozycjeÎ utrzymywali takzÇe ± mimo silnych naciskoÂw ± kolejni metropolici kijowscy azÇ
do 1685 r.14
PatrzaÎc z innego punktu widzenia, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ walka
prawosøawia z uniaÎ na poøudnie od Prypeci przybraøa cechy walki
politycznej o podøozÇu separatystycznym czy nawet narodowosÂciowym. Wraz z wybuchem wojny polsko-rosyjskiej i zajmowaniem ziem
Wielkiego KsieÎstwa Litewskiego przez MoskweÎ rozpoczaÎø sieÎ proces
przejmowania cerkwi unickich przez duchowienÂstwo prawosøawne.
Car Aleksy Michajøowicz przyjaÎø tytuø wielkiego ksieÎcia litewskiego
i wyraziø zgodeÎ na mianowanie nowych biskupoÂw prawosøawnych
przez patriarcheÎ moskiewskiego, a patriarcha Nikon przyjaÎø tytuø ¹patriarchy moskiewskiego Wielkiej, Maøej i Biaøej Rusiº, nie zwracajaÎc
uwagi, zÇe nowo anektowane terytoria nalezÇaÎ do jurysdykcji metropolitoÂw kijowskich. Zgodnie z wydanaÎ przez niego 13-punktowaÎ instrukcjaÎ zmuszono duchowienÂstwo unickie do przejsÂcia na prawosøawie
albo opuszczenia terenoÂw zajeÎtych przez wojska moskiewskie15.
11

J. K a c z m a r c z y k, Bohdan Chmielnicki, Wrocøaw 1988, s. 216.
W. P i o t r o w i c z, Unia i dyzunia kosÂcielna w Polsce, Wilno 1933, s. 93-95.
13
TamzÇe, s. 95.
14
W. M o k r y, Stosunek panÂstwowych i cerkiewnych wøadz moskiewskich do
ukrainÂskiej Cerkwi prawosøawnej i unickiej w wiekach XVII-XX, w: Unia brzeska:
geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodoÂw søowianÂskich, red. R. èuzÇny, F. Ziejka i A. KeÎpinÂski, KrakoÂw 1994, s. 84.
15
A. M i r o n o w i c z, Prawosøawie i unia za panowania Jana Kazimierza, Biaøystok 1996, s. 129-130.
12
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Dla omawianych zagadnienÂ bardzo wazÇne znaczenie miaøo tezÇ
porozumienie zawarte 3 listopada 1656 r. w NiemiezÇy. Instrukcje
otrzymane przez posøoÂw przybywajaÎcych w imieniu cara wskazujaÎ,
izÇ Rosja oficjalnie wysteÎpowaøa jako protektorka Cerkwi prawosøawnej. Car kategorycznie domagaø sieÎ zniesienia unii, zwrotu wszystkich
cerkwi zabranych wyznawcom prawosøawia oraz zapewnienia wolnosÂci sprawowania obrzeÎdoÂw i sakramentoÂw. Ponadto zÇaÎdaø, by
szlachta prawosøawna mogøa sprawowacÂ urzeÎdy, a mieszczanÂstwo
prawosøawne byøo dopuszczone do magistratu miejskiego16. Ostatecznie jednak spraweÎ likwidacji unii ± wobec sprzeciwu przedstawicieli KosÂcioøa katolickiego ± odøozÇono do nasteÎpnych rozmoÂw, a rozejm w ogoÂlnej formule potwierdziø prawa i przywileje KosÂcioøa
rzymskokatolickiego i prawosøawnego17.
O prawa prawosøawnych upomniaøa sieÎ Moskwa roÂwniezÇ w traktacie pokojowym zawartym z RzeczaÎpospolitaÎ 17 sierpnia 1678 r.
(a wieÎc jeszcze przed objeÎciem tronu przez Piotra), przedøuzÇajaÎcym
rozejm andruszowski z 1667 r. do 1693 r. Zapisano tam: ¹wszystkim
ludziom wiary greckiej, podøug terazÂniejszego przymiernego postanowienia, zÇadnego ucisÂnienia, do wiary rzymskiej i do uniej przymuszenia czynicÂ nie kazÇe i nie ma bycÂ: ale podøug dawnych praw, na wszystkim bezpieczenÂstwie z zazÇywaniem nabozÇenÂstwa swego zostawacÂ beÎdaÎ i o znanie sieÎ z wiaraÎ greckaÎ nikomu na øasce tego kroÂlewskiej
mosÂci szkodzicÂ nie maº18. Z kolei podczas rokowanÂ w Warszawie
w sprawie ligi antytureckiej w 1680 r. posøowie Iwan Pronczyszczew
i diak Emelian Ukraincew 8 czerwca wyrazili ubolewanie, zÇe wbrew
poczynionym zapewnieniom prawosøawni w Polsce nadal saÎ przymuszani do unii. OdpowiadajaÎc na zarzuty, strona polska podkresÂliøa, zÇe
car raczej powinien zajaÎcÂ sieÎ obronaÎ tych swoich wspoÂøwyznawcoÂw,
ktoÂrzy pod jarzmem TurkoÂw saÎ ¹przymuszaniº do islamu19.
W czerwcu 1685 r., juzÇ za panowania Piotra I, Moskwie udaøo sieÎ
uzyskacÂ zgodeÎ zÇyjaÎcego pod presjaÎ Turcji patriarchy konstantynopo16

TresÂcÂ instrukcji carskich dokøadnie omawia A. Mironowicz (tamzÇe, s. 135-137).
Sobranije gosudarstwiennych gramot i dogoworow, cz. 4, Moskwa 1822, s. 6.
18
Dopoønenija k Aktam Istoriczeskim Otnosiaszczimsia k Rossii, S. Pietierburg
1848, s. 497.
19
M. H a r a s i e w i c z, Annales Ecclesiae Ruthenae, Leopoli 1862, s. 466.
17
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litanÂskiego na przekazanie Cerkwi prawosøawnej w Rzeczypospolitej
pod kanonicznaÎ zalezÇnosÂcÂ patriarchy moskiewskiego20. Z jej polecenia zwoøany zostaø soboÂr w Kijowie, na ktoÂrym wybrano metropoliteÎ
wysÂwieÎconego przez patriarcheÎ moskiewskiego. Zostaø nim zwolennik Moskwy ksiaÎzÇeÎ Gedeon (Hedeon) SÂwiatopeøk CzetwertynÂski, biskup øucki21. DuchowienÂstwo kijowskie, ktoÂre nie wzieÎøo udziaøu w tym
¹moskiewskimº soborze, zwoøaøo swoÂj soboÂr, ostro protestujaÎc przeciwko narzuconemu im metropolicie, ale bezskutecznie22. Moskalofilska postawa biskupa CzetwertynÂskiego z jednej strony doprowadziøa do osøabienia prawosøawia ukrainÂskiego, poniewazÇ wsÂroÂd prawosøawnych z reguøy KozakoÂw, nastawionych dotaÎd antyunijnie, zaczeÎøy
narastacÂ sympatie prounijne, a trwajaÎce jeszcze przy prawosøawiu
diecezje wraz ze swymi wøadykami zaczeÎøy wkroÂtce przyjmowacÂ unieÎ.
Z drugiej zasÂ strony Moskwa zyskaøa wieÎksze mozÇliwosÂci wtraÎcania
sieÎ w sprawy opanowanej przez siebie Cerkwi prawosøawnej na ziemiach ukrainÂskich nalezÇaÎcych do Rzeczypospolitej23.
Potwierdziø to zawarty w maju 1686 r. traktat pokojowy, tzw.
wieczysty pokoÂj Grzymuøtowskiego, beÎdaÎcy usankcjonowaniem podziaøu Ukrainy mieÎdzy PolskeÎ i RosjeÎ, ktoÂry miaø roÂwniezÇ istotne
znaczenie dla sytuacji prawosøawia w Rzeczypospolitej24. ZapoczaÎtkowaø bowiem nowaÎ ereÎ we wzajemnych stosunkach Polski i Moskwy w zakresie wyznaniowym. Z tej perspektywy najwazÇniejsze znaczenie ma artykuø IX. Traktat uznawaø wolnosÂcÂ wyznania dla pra20
Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii izdawajemyj Wremiennoju Kommisieju dla rozbora drewnich aktow wysoczajsze uczriezÇdiennoju pri Kijewskom Wojennom, Podolskom i Woøynskom Gienieraø-Gubiernatorje, cz. 1, t. 5, Kijew 1872, nr 38, s. 164-166. Na
ten temat zob.: F. I. T i t o w, Russkaja prawosøawnaja, s. 96-102; L. B i e nÂ k o w s k i,
Organizacja KosÂcioøa wschodniego w Polsce, w: KosÂcioÂø w Polsce, red. J. Køoczowski,
t. 2, KrakoÂw 1970, s. 825-856.
21
M. B e n d z a, Tendencje unijne wzgleÎdem Cerkwi prawosøawnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa 1987, s. 190nn.
22
Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. 1, t. 5, nr 12, s. 55-59.
23
W. M o k r y, Stosunek panÂstwowych i cerkiewnych wøadz, s. 84-85.
24
Paradoksalnie o uczynienie usteÎpstw w kwestiach wyznaniowych na rzecz Rosji zabiegaøo szczegoÂlnie papiestwo ± w imieÎ przystaÎpienia jej do Ligi SÂwieÎtej przeciwko Porcie OtomanÂskiej ± mimo zÇe roÂwnoczesÂnie silnie naciskaøo, by zlikwidowacÂ
KosÂcioÂø prawosøawny w Rzeczypospolitej.
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wosøawia w Rzeczypospolitej, a kroÂl zøozÇyø przyrzeczenie ¹nieprzymuszania do uniiº. Jedna z klauzul przyznaøa metropolicie kijowskiemu (podlegajaÎcemu patriarsze moskiewskiemu) prawo do
zwierzchnictwa nad CerkwiaÎ prawosøawnaÎ. Wprawdzie moÂwiøo sieÎ
tam o prawie swobodnego kontaktowania sieÎ prawosøawnych z terenu Rzeczypospolitej z metropolitaÎ kijowskim tylko w sprawach cerkiewnych, ale juzÇ wkroÂtce przestano zwracacÂ uwageÎ na to zastrzezÇenie, gdy od poczaÎtku XVIII w. Polska zostaøa uzalezÇniona od
wschodniego saÎsiada. Zgodnie z artykuøem IX traktatu Rosja otrzymywaøa tytuø prawny do opieki nad religiaÎ prawosøawnaÎ na Litwie
i w Koronie, co wkroÂtce staøo sieÎ nie sprawaÎ religijnaÎ, lecz wyøaÎcznie
politycznaÎ25. Zdaniem A. Mironowicza Polska, godzaÎc sieÎ na taki
zapis, chocÂ staø on w wyrazÂnej sprzecznosÂci z politykaÎ prounijnaÎ
wøadz, przede wszystkim braøa pod uwageÎ zobowiaÎzania Rosji odnosÂnie do zagwarantowania katolikom i unitom praw na swym terytorium. Poza tym zakøadano, zÇe unia znajdzie zwolennikoÂw w Mos25

Artykuø IX brzmi nasteÎpujaÎco: ¹TakzÇe umowilisÂmy y postanowilisÂmy, zÇe W.
Hosudar I. K. WieliczenÂstwo, cerkwiom BozÇym, y Episkopom èuckiemu, Halickiemu,
PrzemysÂlskiemu, Lwowskiemu, Biaøoruskiemu, y przy nich monastyrom, Archimandriom, WilenÂskiey, MinÂskiey, Poøockiey, OrszanÂskiey, y inszym IhumenÂstwom, Bractwom, w ktorych znaydowaøo sieÎ y teraz znayduje sieÎ zazÇywanie Bøahoczestywey
Graeco-Ruskiey religii y wszystkim tam mieszkaiaÎcym ludziom w Koronie Polskie y
w W. X. Lit. w teyzÇe wierze zostaiaÎcym, zÇadnego ucisÂnienia nie czyni, y czynicÂ nie kazÇe,
do wiary Rzymskiey y do Unii przymuszenia; y bydzÂ to nie ma, ale wedøug dawnych
praw, we wszelakich swobodach y wolnosÂciach cerkiewnych, beÎdzie zachowywaø.
A gdy y za terazÂnieyszym Kiiowa w stroneÎ Ich Car: Wlstwa odeysÂciem, Episkopom
wyzÇey pomienionym w Koronie Polskiey y w W. X. Lit. przebywaiaÎcym, podøug
duchownego ich obrzeÎdu y zwyczaju przyiaÎcÂ bøogosøawienÂstwo, albo posÂwieÎcenie od
Metropolity Kiiowskiego przyszøo; tedy to nikomu z nich na øasce I. K. Wlstwa ludziom
y religii Rzymskiey w PanÂstwach Ich Car: WeliczenÂstwa, zwøaszcza w terazÂnieyszych
odeszøych stronach od Wielkich Hdarow Ich Carsk: Welstwa w zÇadney wierze nie ma
bydzÂ bezprawie czynione, y do inszey wiary przymuszenie, y owszem beÎdaÎ miecÂ
wszelkaÎ wolnosÂcÂ, tey wiary trzymaiaÎc sieÎ, y w dobrach swoich zÇadney przeszkody y
uszczerbku nie ponoszaÎc na øasce Ich Car: Wlstwa, to im szkodzicÂ nie ma, y religii
swoiey wolne zazÇywanie w domach swoich miecÂ wolno, y ten naszego dohoworu
punkt, (przy inszych) I. K. Wstwa y Rzeczypospolitey na Seymie Walnym potwierdzicÂ,
y w SeymowaÎ konstytucyaÎ nadrukowacÂº. Zob. Volumina legum, wyd. I. Ohryzko, t. 6,
Petersburg 1860, s. 77.
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kwie, a KosÂcioÂø prawosøawny w swej zorganizowanej formie przestanie funkcjonowacÂ w Rzeczypospolitej26.
Rosja w celu ratyfikacji ¹pokoju wieczystegoº wysøaøa do Polski
posøoÂw. W mysÂl otrzymanej instrukcji powinni byli, prowadzaÎc pertraktacje ze stronaÎ polskaÎ, domagacÂ sieÎ ± zgodnie z artykuøem IX ±
zaprzestania wszelkich przesÂladowanÂ wiernych prawosøawnych i narodu ruskiego. Ponadto mieli zabiegacÂ o zwrot pierwotnym wøasÂcicielom zajeÎtych przez unitoÂw prawosøawnych monasteroÂw i cerkwi,
jak tezÇ upomniecÂ sieÎ o zapewnienie osobom duchownym swobodnego kontaktu z metropolitaÎ kijowskim27. Dnia 10 sierpnia 1686 r. posøowie donosili z Mohylewa, izÇ Polacy uwazÇajaÎ powyzÇszy traktat za
haniebny i wywierajaÎ presjeÎ na kroÂla, aby przed zwoøaniem sejmu nie
skøadaø pod nim podpisu. Informowali przy tym, zÇe wszelkimi sposobami utrudnia im sieÎ dosteÎp do kroÂla Jana III Sobieskiego28. Ostatecznie jednak posøowie spotkali sieÎ z wøadcaÎ polskim, ktoÂry 22 grudnia 1686 r. zaprzysiaÎgø traktat we Lwowie i zøozÇyø obietniceÎ jego
ratyfikacji przez najblizÇszy sejm29.
Tymczasem sejm nie ratyfikowaø traktatu. W tej sytuacji Piotr I,
by moÂc legalnie interweniowacÂ na rzecz prawosøawnych, coraz bardziej stanowczo domagaø sieÎ od kroÂla polskiego wywiaÎzania sieÎ ze
zøozÇonej obietnicy. Swe nalegania usprawiedliwiaø tym, izÇ musi zapobiec przymuszaniu do unii ¹prawosøawnych greko-ruskiej wiary przez
biskupoÂw, jezuitoÂw, dominikanoÂw i unitoÂwº. Jan III Sobieski po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdziø, zÇe kancelaria kroÂlewska nie
otrzymaøa zÇadnych skarg na ten temat. JednoczesÂnie podkresÂlaø, zÇe
mogaÎ istniecÂ i istniejaÎ przypadki dobrowolnego przyjmowania unii.
Wskazywaø, zÇe prawosøawni majaÎ szereg praw i przywilejoÂw zatwierdzonych przez konstytucje sejmowe, wieÎc nowe postanowienia na ich
korzysÂcÂ saÎ zbeÎdne. Strona rosyjska byøa gøucha na te wyjasÂnienia
strony polskiej, z uporem powtarzajaÎc, zÇe w Polsce celem krzewienia
unii kosÂcielnej stosuje sieÎ przymus, gwaøt, podsteÎp i wyzyskiwanie
26
27
28
29

A. M i r o n o w i c z, Prawosøawie, s. 263.
F. I. T i t o w, Russkaja prawosøawnaja, s. 117.
TamzÇe, s. 118.
M. B e n d z a, Tendencje unijne, s. 203, 206.
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niesÂwiadomego ludu. Za zÇycia Jana III Sobieskiego nie zdoøano ratyfikowacÂ traktatu gøoÂwnie dlatego, izÇ kolejne sejmy byøy zrywane30.
Naciski ze strony cara ulegøy wzmocnieniu po objeÎciu tronu przez
Augusta II, obranego kroÂlem wbrew opozycji znacznej czeÎsÂci narodu, ale popartego grozÂbaÎ 40 tys. bagnetoÂw rosyjskich. W przeciwienÂstwie do kroÂla Jana III nowy monarcha byø neofitaÎ bez szczerego
przywiaÎzania do katolicyzmu, co mogøo uøatwicÂ Moskwie realizacjeÎ
planoÂw. Dnia 10 marca 1700 r. wysøano hramoteÎ do kroÂla Augusta,
podpisanaÎ przez Piotra I, w ktoÂrej car, powoøujaÎc sieÎ na artykuø IX
¹umoÂw wieczystego pokojuº, zawartego z ¹przesøawnej pamieÎciº Janem III prosi m.in., ¹by prawosøawnych chrzesÂcijan greko-ruskiej
wiary na unieÎ nie nawracacÂ i zmarøych ich wedøug starozÇytnego obyczaju grzebacÂ bez przeszkoÂdº31. Na bardziej zdecydowanaÎ interwencjeÎ panÂstwo moskiewskie na razie nie mogøo sobie pozwolicÂ, gdyzÇ
wobec nieratyfikowania przez polski sejm traktatu Grzymuøtowskiego miaøaby ona wyrazÂne cechy mieszania sieÎ w wewneÎtrzne sprawy
Polski, co byøoby sprzeczne z podstawowaÎ zasadaÎ prawa mieÎdzynarodowego, moÂwiaÎcaÎ o nieingerencji w wewneÎtrzne sprawy innych
panÂstw. Poza tym carowi zalezÇaøo na przymierzu z RzeczaÎpospolitaÎ
ze wzgleÎdu na toczonaÎ ze SzwecjaÎ wojneÎ (poÂønocnaÎ).
Sytuacja ulegøa zmianie po zawarciu przez Augusta II z Piotrem I
30 sierpnia 1704 r. traktatu narewskiego. Zgodnie z jego postanowieniami w 1705 r. Piotr I wkroczyø w granice Rzeczypospolitej jako
sprzymierzeniec Augusta II przeciwko Karolowi XII i pretendentowi
do tronu polskiego Stanisøawowi LeszczynÂskiemu. Wykorzystaø
woÂwczas nadarzajaÎcaÎ sieÎ okazjeÎ i rozpoczaÎø bezpardonowaÎ walkeÎ
z KosÂcioøem unickim. SzczegoÂlnym echem odbiøy sieÎ wydarzenia
w Poøocku. Opisaø je m.in. oÂwczesny rektor klasztoru bazylianÂskiego
w Witebsku ks. Oleszewski32. OtoÂzÇ 11 lipca 1705 r. w unickiej cerkwi
30

Zerwany zostaø sejm zwyczajny w Grodnie (27 I±5 III 1688 r.), nadzwyczajny
w Warszawie (17 XI 1688±1 IV 1689 r.), sejm zwyczajny w Grodnie (9 I±11 II 1693 r.),
nadzwyczajny w Warszawie (22 XII 1693 r.) oraz zwyczajny w Warszawie (12 I±24 III
1695 r.). PomysÂlnie zakonÂczyø sieÎ tylko sejm zwyczajny w Warszawie z 16 I±6 V 1690 r.,
ale na nim roÂwniezÇ nie doszøo do konstytucyjnej ratyfikacji traktatu Grzymuøtowskiego.
31
E. F. S z m u r ø o, Sbornik dokumientow, Dorpat 1903, s. 625.
32
Zob. Aneks, w: E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego na Litwie i Rusi
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katedralnej sÂw. Zofii w obecnosÂci cara zamordowano 4 zakonnikoÂw,
a pozostaøych uwieÎziono. Zniszczono wneÎtrze sÂwiaÎtyni i zøupiono
cerkiewny skarbiec. Celem uniemozÇliwienia unitom odbywania
praktyk religijnych cerkiew zamieniono na magazyn wojskowy. Dla
usprawiedliwienia swego posteÎpowania car wydaø w Wilnie w dniu
11 (23) lipca memoriaø, w ktoÂrym stwierdziø, zÇe ¹duchowni uniccy
bezustannie majaÎ tajnaÎ korespondencyaÎ z nieprzyjacioømi Szwedami
i SapiezÇynÂcami i niebezpieczne zamiary wzgleÎdem wojsk carskiego
Wieliczestwa [...]º33. NasteÎpnie zaczeÎto przesÂladowacÂ metropoliteÎ
unickiego Leona ZaøeÎskiego, zmuszajaÎc go do ukrywania sieÎ, a nasteÎpnie wyjazdu za graniceÎ34.
Dla dalszego rozwoju wypadkoÂw zasadnicze znaczenie miaøo
rozgromienie w 1709 r. poteÎgi szwedzkiej pod PoøtawaÎ. Ostatecznie
Rosja staøa sieÎ poteÎgaÎ europejskaÎ i tym samym mogøa bardziej
ingerowacÂ na obszarze Rzeczypospolitej. August II, ktoÂry dzieÎki
Piotrowi I powroÂciø na tron, siøaÎ rzeczy byø caøkowicie uzalezÇniony
od cara, co zresztaÎ znalazøo odzwierciedlenie w nowym ukøadzie
sojuszniczym zawartym pomieÎdzy obydwoma wøadcami w Toruniu.
Ponadto Piotr I uzyskaø poparcie czeÎsÂci polskiej szlachty, obiecujaÎc
jej, zÇe beÎdzie czuwaø nad nienaruszalnosÂciaÎ wolnosÂci szlacheckich.
Szlachta bowiem czuøa sieÎ zagrozÇona podejmowanymi przez Augusta II proÂbami umocnienia pozycji monarchy w Rzeczypospolitej35.
CzujaÎc sieÎ coraz bardziej pewnie, car ponowiø skargi do kroÂla
polskiego na ¹niesøychane okrucienÂstwaº, jakich doznajaÎ wyznawcy
prawosøawia, jednoczesÂnie kierujaÎc swaÎ akcjeÎ przeciwko hierarchom
KosÂcioøa unickiego. Pod pretekstem spisku ze Szwedami zostaø porwany biskup øucki Dionizy ZÇabokrzycki, ktoÂry w 1702 r. przyjaÎø unieÎ.
WøadykeÎ wywieziono do Kijowa, a nasteÎpnie do Moskwy, gdzie byø
wieÎziony do sÂmierci, tj. do 1715 r., mimo zÇe o jego uwolnienie upow XVIII i XIX wieku, nr 2, Warszawa 19062, s. 268-279. Przebieg wydarzenÂ poøockich
dokøadnie analizuje A. Deruga (Piotr Wielki a unici i unia kosÂcielna 1700-1711, Wilno
1936, s. 94-120).
33
Cyt. za: E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego, ks. 1, s. 21.
34
TamzÇe, s. 24.
35
J. A. G i e r o w s k i, Historia Polski 1505-1764, Warszawa 198610, s. 266-267.
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minaø sieÎ wczesÂniej sam August II i nuncjusz apostolski36. W tej sytuacji unici zwroÂcili sieÎ o pomoc do Klemensa XI. PapiezÇ ujaÎø sieÎ za
nimi w listach do kroÂla polskiego, w ktoÂrych wyliczaø liczne krzywdy,
jakich doznali unici i pytaø o ewentualne korzysÂci z przymierza z Piotrem I. KroÂl z powodu døugu wdzieÎcznosÂci wobec cara za pomoc
przeciwko Szwedom i Stanisøawowi LeszczynÂskiemu poprosiø jedynie
Piotra I o zgodeÎ na powoøanie komisji dla rozpatrzenia skarg unitoÂw.
TenzÇe w poøowie 1711 r. przychyliø sieÎ do prosÂby kroÂla, ale komisja
nic nie uczyniøa dla polepszenia sytuacji przesÂladowanych37.
W tym czasie Piotrowi I udaøo sieÎ zrealizowacÂ jeden z najwazÇniejszych punktoÂw swego planu. OtoÂzÇ sejm walny warszawski w 1710 r.
potwierdziø nieratyfikowany dotychczas traktat Grzymuøtowskiego,
ktoÂry w ten sposoÂb staø sieÎ obowiaÎzujaÎcym prawem38. Co prawda
do tekstu zostaøa wprowadzona klauzula o nienaruszalnosÂci stanu
posiadania KosÂcioøa katolickiego obu obrzaÎdkoÂw, ale dla cara nie
miaøo to wieÎkszego znaczenia. WazÇniejsze dla niego byøo to, izÇ teraz
moÂgø pozwolicÂ sobie na bardziej sÂmiaøe akcje w imieÎ obrony prawosøawia. Najpierw zostaø wysøany do Mohylewa carski komisarz w celu
rozpatrywania skarg na ucisk i przesÂladowania prawosøawnych39. NasteÎpnie ± mimo obowiaÎzywania przeciezÇ pokoju wieczystego ± rozpoczeÎøy sieÎ rabunki monasteroÂw unickich oraz doÂbr duchownych przez
sprzymierzone wojska rosyjskie40. KroÂl polski pozostawaø bezsilny
wobec tego typu zachowanÂ i jedynie wysyøaø do Piotra I listy ze skargami na poczynania wojsk rosyjskich wobec unitoÂw. W jednym z takich listoÂw prosiø, aby car ¹surowymi ukazami zabroniø czynienia
wszelkich agrawacji i przesÂladowanÂ tegozÇ duchowienÂstwa obrzaÎdku
greckiego, wyznajaÎcego jednaÎ naukeÎ ze SÂwieÎtym KosÂcioøem katolickim Rzymskimº41. Jednak car nie podjaÎø zÇadnych dziaøanÂ. Dopiero
36
E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego, s. 25. Szerzej na ten temat zob.:
A. D e r u g a, Piotr Wielki, s. 175-221.
37
E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego, s. 26.
38
Volumina legum, s. 73-77.
39
Komisarz faktycznie nie podjaÎø zÇadnych dziaøanÂ, poniewazÇ prawosøawni nie
mieli powodoÂw, by sieÎ skarzÇycÂ.
40
Efekty tej akcji przedstawia A. Deruga (Piotr Wielki, s. 236-242).
41
TamzÇe, s. 247.
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przegrana w wojnie z TurcjaÎ ± bitwa nad Prutem w 1711 r. ± zmusiøa
go do wycofania sieÎ z Rzeczypospolitej42. WkroÂtce, powoøujaÎc sieÎ na
traktat z 1686 r., wystaÎpiø z nowaÎ inicjatywaÎ, a mianowicie: podjaÎø
proÂbeÎ ustanowienia biskupa prawosøawnego, gdyzÇ jedyne biskupstwo
prawosøawne ± biaøoruskie z siedzibaÎ biskupa w Mohylewie ± nie byøo
woÂwczas obsadzone. Udaøo mu sieÎ to w 1720 r.43
PowyzÇsze dziaøania nie wynikaøy oczywisÂcie ± jak to juzÇ zaznaczono na wsteÎpie ± z ¹protektorskiej gorliwosÂciº, tym bardziej zÇe
w tym samym czasie nastaÎpiøo caøkowite zniszczenie ustroju soborowo-patriarchalnego Cerkwi rosyjskiej. Zlikwidowano bowiem godnosÂcÂ patriarchy i powoøano do zÇycia podlegøe carowi kolegium duchowne, zwane SÂwiaÎtobliwym Synodem44. Spowodowaøy je wieÎc
42

TamzÇe, s. 263.
KroÂl August II wydaø 28 listopada 1720 r. przywilej, ktoÂrym wskrzesiø biskupstwo mohylowskie i zapewniø dyzunitom uzÇywanie wszelkich swoboÂd. ¹August wtory
z BozÇej øaski kroÂl polski, wielki ksiaÎzÇe Litewski, Ruski, Pruski, ZÇmudzki, Mazowiecki,
Kijowski, WoøynÂski, etc. etc. Oznajmujemy tym niniejszym listem przywilejem naszym, izÇ gdy nasÂladujaÎc najjasniejszych antecessoroÂw naszych krolow polskich i wielkich ksiaÎzÇaÎt Litewskich, a najbardziej zachowujaÎc od nich diplomata dane, pacta conventa, constitucie i sancita sejmowe ab antiquo in Volumine Legum de immunitate
ecclesiarum ritus veteris graeci opisane in suo valore, robore et ststu i zwykøej naszej
kroÂlewskiej clemencji chcaÎc miecÂ nienaruszone prawa i ich wszystkie zwyczaje, ceremonje prerogatiwy secundum antiquum usum et praxim, duchownym i sÂwieckim ludziom nalezÇonce, tak generaliter wszystkim, jako i kazÇdemu in particulari, mianowicie:
episkopjaÎ Biaøo-RuskaÎ, MsÂcisøawskaÎ, OrszanÂskaÎ, MohilewskaÎ z dwiema kathedrami,
w MsÂcisøawie S. Trojcy, w Mohilewie S. Spasa, i wszystkiemi cerkwiami w caøym
ksieÎstwie Litewskim do niej przynalezÇaÎcemi, osobliwie zasÂ monasteri staropigialne
i partykularne wedøug funduszoÂw, praw i przywilejoÂw im nadanych: [...] za instancjaÎ
pp. rad naszych przy boku naszym rezydujaÎcych, approbujemy, ratyfikujemy et in
perpetuum za nienaruszone od nas i nastempcoÂw naszych i kazÇdego w panÂstwach
naszych zostajaÎcego miecÂ chcemy, oraz wszelkie ich prerogatywy, libertacye, ceremonie, konserwujemy. Dan w Warszawie, dnia dwudziestego osmego, miesiaÎca Listopada, roku PanÂskiego tysiaÎc siedemset dwudziestego, panowania naszego dwudziestego
czwartego roku. Augustus rexº. Zob. Archeograficzeskij sbornik dokumentow otnosjaszczichsja k istorii Siewiero-Zapadnoj Rusi, t. 11, Wilno 1867, nr 126, s. 62.
44
LikwidacjeÎ godnosÂci patriarchy przyspieszyøa postawa oÂwczesnego patriarchy
Adriana. PoniewazÇ wysteÎpowaø on przeciwko niektoÂrym reformom cara, majaÎcym
umocnicÂ centralizacjeÎ aparatu panÂstwowego i utrwalicÂ rzaÎdy absolutne, przeto po jego
sÂmierci car nie zgodziø sieÎ na wyboÂr nowego patriarchy i po kilkuletniej przerwie
43
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wzgleÎdy polityczne. WoÂwczas rosyjskaÎ racjaÎ stanu byøo parcie na
zachoÂd i jednym z elementoÂw tego miaøy bycÂ apele do uczucÂ wspoÂlnosÂci wyznaniowej. NalezÇaøo wieÎc rozbicÂ ludnosÂcÂ ruskaÎ na zwalczajaÎce sieÎ obozy, przesÂladujaÎc swaÎ zbrojnaÎ reÎkaÎ unitoÂw i roÂwnoczesÂnie
ofiarujaÎc ± przy wszelkiej nadarzajaÎcej sieÎ po temu okazji ± pomoc,
opiekeÎ i protekcjeÎ prawosøawnym, pod hasøem wspoÂlnych uczucÂ wyznawcoÂw tej samej wiary.
W tym tezÇ czasie zrodziøa sieÎ mysÂl wspoÂøpracy mieÎdzy RosjaÎ
a Prusami w celu interwencji na rzecz dysydentoÂw zamieszkujaÎcych
RzeczpospolitaÎ Obojga NarodoÂw. JuzÇ w traktacie poczdamskim
z 17 lutego 1720 r. oba panÂstwa gwarantowaøy nienaruszalnosÂcÂ ustroju Rzeczypospolitej oraz jej swoboÂd i przywilejoÂw. NasteÎpnie w recesie tego traktatu z 30 wrzesÂnia 1730 r. zostaø zamieszczony dodatkowy artykuø, zapewniajaÎcy innowiercom opiekeÎ obu mocarstw. Artykuø ten byø powtarzany we wszystkich kolejnych traktatach sojuszniczych45.
W zwiaÎzku z tym w Rzeczypospolitej coraz powszechniej uwazÇano prawosøawie jako element odsÂrodkowy, odciaÎgajaÎcy ludnosÂcÂ ruskaÎ ku Moskwie, egzystujaÎcy zasÂ tylko dzieÎki ± mniej lub bardziej ±
dyskretnemu, ale staøemu poparciu wøadz panÂstwowych osÂciennego
mocarstwa. Unia natomiast byøa postrzegana jako czynnik spajajaÎcy
teÎ ludnosÂcÂ dosÂrodkowo z RzeczaÎpospolitaÎ. IstotnaÎ roleÎ odegraøo tu
hasøo ¹Polak ± katolikiemº, ktoÂre niekatolikoÂw odcinaøo od narodu.
Na co dzienÂ objawiaøo sieÎ to licznymi konfliktami wsÂroÂd spoøecznosÂci
lokalnej. Przykøadem mozÇe bycÂ rozpeÎdzenie w Bielsku 28 kwietnia
1729 r. uczestnikoÂw procesji pogrzebowej46.
Â wczesne nastroje religijne szlachty znalazøy wyraz w postanoO
wieniach sejmoÂw. W 1717 r. zabroniono dysydentom publicznego
w 1718 r. zlikwidowaø godnosÂcÂ patriarchy. Kompetencje patriarchy przejaÎø Synod,
ktoÂrego czøonkiem byø urzeÎdnik (oberprokurator) przekazujaÎcy biskupom woleÎ cara.
Zob. W. A. S e r c z y k, Piotr I Wielki, Wrocøaw 19903, s. 197-199; L. B a z y l o w,
Historia Rosji, Wrocøaw 19853, s. 192-193.
45
C. è u b i e nÂ s k a, Sprawa dysydencka 1764-1766, KrakoÂw±Warszawa 1911,
s. 4-6.
46
A. M i r o n o w i c z, Podlaskie osÂrodki i organizacje prawosøawne w XVI i XVII
wieku, Biaøystok 1991, s. 210.
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odprawiania nabozÇenÂstw i wznoszenia nowych sÂwiaÎtynÂ. W konstytucji sejmowej czytamy: ¹desydentom w wierze chrzesÂcijanÂskiej oproÂcz
dawnych zboroÂw, z wolnym w nich nabozÇenÂstwa swego odprawowaniem, ktoÂre przed uchwaøaÎ praw pomienionych zbudowane saÎ, nowych zboroÂw stawiacÂ nie godzi sieÎ, ale mieszkajaÎcym po miastach,
miasteczkach, i innych miejscach Korony i W. X. Lit. prywatnie
tylko po swoich gospodach albo domach, nabozÇenÂstwa swe uzÇywacÂ,
i to bez kazania i sÂpiewania nie pozwolonoº47. W 1733 r. osobom
wyznanÂ innych nizÇ katolickie, tj. prawosøawnym, protestantom oraz
czøonkom gmin zÇydowskich, odebrano bierne prawo wyborcze,
wprowadzajaÎc do ustawodawstwa panÂstwowego zasadeÎ wyøaÎcznego
prawa katolikoÂw do godnosÂci panÂstwowych. ZasadeÎ teÎ nasteÎpnie
potwierdziø August III w 1736 r.: ¹Dissidentibus [...] [tak w Koronie,
jako i w W. X. Lit.] in religione Christiana [...] aby tylko w Izbie
Poselskiej w Trybunaøach i na Komisjach activitatem, tudziezÇ zjazdoÂw swoich prywatnych seu conventicula prawami zakazanych,
i urzeÎdoÂw Koronnych, Litewskich, WojewoÂdzkich, ziemskich i grodzkich (salvis modernis possessoribus) nie mieli, ani zÇadnych protekcji
przez siebie i ministroÂw u postronnych potencyi nie szukali pod
ostrosÂciaÎ prawa de perduellibus postanowionegoº48. Innowiercom
zakazano zwoøywania zebranÂ, dochodzenia sprawiedliwosÂci w saÎdach. PodkresÂlono, zÇe prawosøawne duchowienÂstwo ¹nie powinno
otwarcie chodzicÂ ulicami ze sÂw. sakramentamiº, a chrztu, sÂluboÂw
i ostatnich namaszczenÂ ma prawo udzielacÂ jedynie za pozwoleniem
miejscowego ksieÎdza katolickiego i za wyznaczonaÎ przez niego opøataÎ. Prawosøawnym i innym chrzesÂcijanom niekatolikom zabroniono
publicznych pogrzeboÂw, zmuszajaÎc ich do grzebania zmarøych w nocy. Dzieci z maøzÇenÂstw mieszanych miaøy nalezÇecÂ do KosÂcioøa katolickiego. Nawet przyrodnie rodzenÂstwo ojczyma czy macochy zobowiaÎzane zostaøo do przyjeÎcia katolicyzmu49. W 1764 r. sejm przyjaÎø
ustaweÎ o karaniu sÂmierciaÎ wszystkich, ktoÂrzy odstaÎpiaÎ od katolicyzmu (unii).
47
48
49

Volumina legum, s. 124-125, art. IV.
TamzÇe, s. 286.
M. H a j d u k, Unia brzeska 1596, Biaøystok 1995, s. 83-84.
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Konstytucje z 1717, 1733 i 1736 r., ograniczajaÎc wolnosÂcÂ religijnaÎ
prawosøawnych i gwarantujaÎc tylko prawa KosÂcioøoÂw katolickiego
i unickiego, poprzez zamknieÎcie dosteÎpu do izby poselskiej i wazÇniejszych urzeÎdoÂw jeszcze bardziej zaostrzyøy sytuacjeÎ, stajaÎc sieÎ pretekstem do jeszcze czeÎstszych interwencji rosyjskich50. Biskup prawosøawny spoza granic Rzeczypospolitej Gerwazy Linczewski z Perejasøawia odbywaø wizytacjeÎ parafii prawosøawnych w granicach panÂstwa polskiego.
Akcja rosyjska nabraøa jeszcze wieÎkszego rozpeÎdu z chwilaÎ objeÎcia rzaÎdoÂw przez KatarzyneÎ II (1762). Caryca ogøosiøa sieÎ protektorkaÎ przesÂladowanego w Polsce prawosøawia. PowoøujaÎc sieÎ na traktat Grzymuøtowskiego, polecaøa ¹na te wszystkie krzywdy, tak stare,
jak nowe zanosicÂ skargi ustne i pisÂmienne i przy kazÇdej sposobnosÂci
domagacÂ sieÎ u kroÂla i w polskim i w litewskim ministerium, by sprawa
bez zwøoki naprawionaÎ zostaøaº51. W celu obrony interesoÂw dysydentoÂw wkroczyøy wojska rosyjskie52. Na interwencje kroÂla polskiego
w tej sprawie Moskwa odpowiadaøa wøasnymi skargami na przesÂladowanie KosÂcioøa ¹nie w unii beÎdaÎcegoº.
W taki oto sposoÂb Rzeczpospolita staneÎøa na drodze rosyjskich
interesoÂw panÂstwowych. Cerkiew prawosøawna zasÂ miaøa stacÂ sieÎ
jedynie narzeÎdziem ekspansjonistycznej polityki Rosji. Obrona prawosøawia miaøa legitymizowacÂ moskiewskie akcje, zmierzajaÎce do
zbudowania imperium, ktoÂrego czeÎsÂciaÎ skøadowaÎ miaøa stacÂ sieÎ
m.in. Ukraina i BiaøorusÂ53. Doskonale zdawaøa sobie z tego spraweÎ
strona polska i dlatego robiøa wszystko, by nie dopusÂcicÂ do wciaÎgnieÎcia traktatu Grzymuøtowskiego ± dajaÎcego gwarancje opieki nad prawosøawiem w panÂstwie polsko-litewskim rzaÎdowi rosyjskiemu i stajaÎ50

J. K ø o c z o w s k i, L. M uÈ l l e r o w a, J. S k a r b e k, Zarys dziejoÂw KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 104-109.
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Cyt. za: C. è u b i e nÂ s k a, Sprawa dysydencka, s. 10.
52
W. P i o t r o w i c z, Unia i dyzunia, s. 98-99.
53
Nie mozÇna wieÎc zgodzicÂ sieÎ ze stanowiskiem W. Kulczyckiego i B. Tyszczyka
(Istorija derzÇawy, s. 104), zdaniem ktoÂrych Rosja nie miaøa na celu podporzaÎdkowanie
sobie ziem Rzeczypospolitej, a w rozbiorach wzieÎøa udziaø jedynie dlatego, izÇ daÎzÇyøy do
nich Prusy i Austria, rzaÎd rosyjski zasÂ obawiaø sieÎ wzrostu ich poteÎgi, co niejako
zmusiøo go do podjeÎcia dziaøanÂ.
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cego sieÎ tym samym podstawaÎ do jego ingerencji w sprawy wyznaniowe saÎsiada ± do konstytucji sejmowych. Gdy ostatecznie musiaøa
sieÎ na to zgodzicÂ, jego artykuø IX faktycznie okazaø sieÎ skutecznaÎ
broniaÎ dla protektoroÂw polskich dyzunitoÂw. Rzeczpospolita byøa
bezsilna, gdy chodzi o nalezÇytaÎ obroneÎ interesoÂw swych obywateli
i prestizÇu panÂstwa. Car, nie liczaÎc sieÎ z podstawowymi zasadami
uznawanymi przez spoøecznosÂcÂ mieÎdzynarodowaÎ, podjaÎø dziaøania
w celu realizacji planoÂw budowy wielkorosyjskiego imperium.
Fakt ten nalezÇy szczegoÂlnie mocno podkresÂlicÂ, poniewazÇ nawet
we wspoÂøczesnej historiografii ukrainÂskiej, nie moÂwiaÎc juzÇ o historiografii radzieckiej, bezkrytycznie byøo ± i jest powtarzane ± twierdzenie, jakoby wøadza panÂstwowa Rzeczypospolitej przesÂladowaøa ludnosÂcÂ prawosøawnaÎ. Z tego wyciaÎga sieÎ wniosek, zÇe skoro wiara prawosøawna byøa fundamentem kultury narodoÂw ukrainÂskiego i biaøoruskiego, to niszczaÎc jaÎ, panÂstwo polskie niszczyøo te narody. Natomiast
ochronicÂ je przed zniszczeniem mogøo tylko panÂstwo prawosøawne,
a wieÎc Moskwa. Mit ten, w ktoÂrego prawdziwosÂcÂ wierzono przez
trzysta lat rosyjskiej okupacji, miaø uzasadniacÂ sens ¹zjednoczenia
sieÎº narodoÂw ukrainÂskiego i biaøoruskiego z narodem rosyjskim, a takzÇe uzasadniacÂ samaÎ okupacjeÎ. Miaø roÂwniezÇ wywoøacÂ døugotrwaøy
konflikt religijny mieÎdzy UkrainÂcami, Biaøorusinami i Polakami.
W tym konteksÂcie jako otwartaÎ mozÇna postawicÂ kwestieÎ, czy
z punktu widzenia interesoÂw ukrainÂskich oraz biaøoruskich nie nalezÇaøo dostrzec w wyznaniu greckokatolickim elementu sprzyjajaÎcego
stworzeniu wøasnej, narodowej religii, co zapewne w znacznym stopniu utrudniøoby stworzenie imperium rosyjskiego i jednoczesÂnie uøatwiøoby upomnienie sieÎ w pewnym momencie o wøasnaÎ panÂstwowosÂcÂ.
JezÇeli zasÂ chodzi o samaÎ Cerkiew prawosøawnaÎ, to trzeba stwierdzicÂ,
izÇ jej sytuacja w tym okresie staøa sieÎ bardzo trudna. Przede wszystkim
zaczeÎto jaÎ stopniowo rusyfikowacÂ. Dla zrusyfikowania jeÎzyka liturgii
wprowadzono na Ukrainie tzw. napiew, wøasÂciwy tradycji rosyjskiej,
oraz rosyjskaÎ wymoweÎ søoÂw cerkiewnosøowianÂskich54. MieÎdzy innymi
z tych powodoÂw zaczeÎøa ona tracicÂ zwiaÎzek ze spoøeczenÂstwem ukrainÂskim, a wieÎkszosÂcÂ ksieÎzÇy staøo sieÎ usøuzÇnymi urzeÎdnikami Moskwy.
54

Zob. W. M o k r y, Stosunek panÂstwowych i cerkiewnych wøadz, s. 87.

