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AKCJA ROZBIÓREK CERKWI
NA LUBELSZCZY NIE W ROKU 1938
Problem odpowiedzialno ci Ko cio a katolickiego

W dziejach Ko cio a prawos awnego na Lubelszczy nie (pod tym poj ciem
b dziemy w tym artykule rozumie teren województwa lubelskiego w czasach
mi dzywojennych) smutnymi wydarzeniami zapisa o si lato roku 1938. W okresie od po owy maja do po owy lipca tego roku w adze pa stwowe dokona y rozbiórki prawie 128 cerkwi. Wi kszo z nich zosta a wzniesiona jako wi tynie
unickie przed rokiem 1875, kiedy to zosta a skasowana ostatnia diecezja unicka
w Imperium Rosyjskim – diecezja che mska. Jej wiernych, a tak e ca administracyjn struktur wraz z cerkwiami i innymi obiektami dziedzictwa materialnego, w czono do rosyjskiego Ko cio a prawos awnego. Pewna cz
zburzonych wi ty pochodzi a z lat 1875–1915, by a zatem pochodzenia prawos awnego,
chocia wiele z nich ulokowano na miejscu lub w s siedztwie poprzednich obiektów pounickich. Najmniejsz ilo ciowo grup stanowi o oko o dwadzie cia prowizorycznych kaplic i domów modlitwy, które zbudowali wyznawcy prawos awia ju
po I wojnie wiatowej.
Opisywane wydarzenia utkwi y niezwykle mocno w zbiorowej pami ci wyznawców prawos awia Lubelszczyzny. Warto zaznaczy , e wskutek „repatriacji” na sowieck Ukrain oraz akcji „Wis a” ich liczba stanowi zaledwie kilka
procent stanu z okresu mi dzywojennego. Mimo to ycie religijne nielicznej
wspólnoty prawos awnej na omawianym terenie odznacza si du dynamik ,
zarówno w odniesieniu do sfery duszpasterskiej, jak i wymiarze ekonomicznym. Wa nym momentem, który nada owej dynamice nowe impulsy, by o
utworzenie w marcu 1989 roku prawos awnej diecezji lubelsko-che mskiej, na wi zuj cej do tradycji dawnego biskupstwa che mskiego, istniej cego ju
w pierwszej po owie XIII wieku (do czasów unii brzeskiej), nast pnie reaktywowanego w latach 1905–1915, a tak e w latach okupacji hitlerowskiej.
W roku 2008 min o siedemdziesi t lat od omawianej akcji rozbiórkowej.
rodowiska prawos awne zadba y o nadanie uroczysto ciom rocznicowym
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znacznego rozmachu i wielop aszczyznowego wymiaru. Patronat nad obchoda mi obj li hierarchowie Ko cio a prawos awnego w Polsce i najwy sze w adze
Rzeczypospolitej. Strona duszpasterska i modlitewna mia a, rzecz jasna, zna czenie pierwszorz dne. Wszelako nie zaniedbano te sfery naukowej i kulturalnej. Rok 2008 obfitowa w szereg konferencji, wyk adów, wystaw, koncertów
po wi conych zaj ciom sprzed siedemdziesi ciu lat. Organizowano je g ównie
w miejscowo ciach prawos awnej diecezji lubelsko-che mskiej, ale tak e w innych miejscowo ciach tzw. ciany wschodniej, zamieszka ych przez wi ksze grupy prawos awnych, a nawet na terenie Polski centralnej i zachodniej. Uruchomiono specjaln stron internetow , powsta y reporta e filmowe i radiowe. wiat o
dzienne ujrza y liczne publikacje naukowe. Wszystkie te inicjatywy sprawi y, e
akcja rozbiórkowa z roku 1938 sta a si bodaj najg biej zbadanym i najwszechstronniej opisanym epizodem z ca ej historii prawos awia w Polsce1.
Centralne obchody siedemdziesi tej rocznicy mia y miejsce w Che mie,
w dniach 12–13 pa dziernika 2008 roku. Istotnym punktem dwudniowego programu by o mi dzynarodowe sympozjum naukowe „Akcja burzenia cerkwi
prawos awnych na Che mszczy nie i Po udniowym Podlasiu w 1938 roku –
uwarunkowania, przebieg, konsekwencje”, z udzia em przesz o dwudziestu
znawców przedmiotu z Polski i Ukrainy. O rzetelno ci intelektualnej i zarazem
o ekumenicznym otwarciu organizatorów wiadczy fakt zaproszenia przedstawiciela Ko cio a katolickiego, w osobie pisz cego te s owa. W ten sposób stworzono mo liwo zaprezentowania omawianych zaj równie z perspektywy
katolickiej, tak ówczesnej, jak i obecnej.
Ta ostatnia okoliczno jest niezmiernie wa na co najmniej z dwóch powodów. Akcja rozbiórkowa z roku 1938 jest dzi powszechnie pot piana jako wielka krzywda wyrz dzona prawos awnym obywatelom II Rzeczypospolitej, ale
tak e z perspektywy polskiej racji stanu. Pod adresem inicjatorów i wykonawców akcji kierowane s wyrazy zdecydowanej dezaprobaty ze strony wielu ro dowisk. Dzi nie ma w tpliwo ci, e ca okszta t dzia a podj tych wobec prawo s awia w latach 1938–1939, których cz ci by a likwidacja wielu obiektów
sakralnych, zas uguje na jednoznacznie negatywn ocen moraln . Tymczasem
zarzuty o wspó udzia , a nawet o inspiracj owych dzia a , pada y równie pod
adresem Ko cio a katolickiego, w szczególno ci za diecezji lubelskiej, na terenie której znajdowa a si ogromna wi kszo rozebranych wi ty . St d te istnienie konieczno ustosunkowania si do ponawianych tak e i dzisiaj oskar e .
Jest to, paradoksalnie, szansa na rzetelne zbadanie i opisanie stanowiska Ko cio1
G. KUPRIANOWICZ, Kronika obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawos awnych
na Che mszczy nie i Po udniowym Podlasiu w 1938 roku, w: Akcja burzenia cerkwi prawos awnych na Che mszczy nie i Po udniowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, red. TEN E, Che m 2009, 363nn.
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a katolickiego wobec prawos awia, w tym tak e wobec akcji rozbiórkowej. Nieodzownym sta o si nakre lenie g bszego kontekstu historycznego, spo ecznego
i politycznego, który pozwala w pe ni zrozumie , a mo e i usprawiedliwi , taki,
a nie inny stosunek spo eczno ci katolickiej do Ko cio a prawos awnego. Wagi
dodaje sprawie wielkie nag o nienie tematu rozbiórek z roku 1938, co rodzi potrzeb proporcjonalnych wysi ków na rzecz dotarcia z katolickim punktem widzenia do rodowisk ywo interesuj cych si opisywan materi lub te szerszymi relacjami katolicko-prawos awnymi, czy w ogóle ekumenizmem.
Temu celowi ma s u y w a nie niniejsze opracowanie. Jak zosta o powiedziane, nie sposób dokona solidnej realizacji tematu bez osadzenia go na tle
ówczesnej epoki, z uwzgl dnieniem realiów epok wcze niejszych. To niezb dny zabieg metodologiczny dla zrozumienia istoty rzeczy. Dopiero w dalszej kolejno ci mo na zaprezentowa ró ne pogl dy na rol Ko cio a katolickiego w zajciach, a nast pnie, w oparciu o dost pne ród a, wykaza nies uszno pewnych
twierdze i poda prawd . Postulatowi, aby trudne momenty relacji mi dzywyznaniowych w historii by y interpretowane z uwzgl dnieniem p yn cego z nich
przes ania ekumenicznego, czyni zado ostatni punkt tej publikacji.
1. Prawos awie na Lubelszczy nie w II RP
Od pocz tku dziejów pisanych wschodnia cz
Lubelszczyzny mia a mie szany charakter etniczny. Ludno wschodnios owia ska (ró ne kr gi, w ró nym
czasie okre la y j : ruska, rusi ska, ukrai ska) nale a a do wschodniej, bizantyjskiej tradycji chrze cija skiej (prawos awie kijowskie, potem Ko ció unicki, potem prawos awie rosyjskie). Z kolei spo eczno polska wyznawa a katolicyzm
w obrz dku aci skim. W po owie lat trzydziestych w województwie lubelskim
y o ponad 200 000 wyznawców prawos awia, z tego dwie trzecie na terenie katolickiej diecezji lubelskiej (pozostali w diecezji podlaskiej). Najwi kszy odsetek
wiernych Ko cio a prawos awnego wyst powa w katolickich dekanatach: hrubieszowskim i tyszowieckim (oko o 40 procent ludno ci). W dekanatach: che mskim, tarnogrodzkim i tomaszowskim odsetek ów oscylowa w granicach dwudziestu kilku, za w dekanatach: krasnostawskim oraz zamojskim – kilkunastu.
Dekanaty: bi gorajski, czy ski i szczebrzeski nie posiada y wi cej ni kilka
procent prawos awnych. To by teren zwartego zamieszkiwania wyznawców pra wos awia. Kilkusetosobowe grupy mieszka y te w wiosce Otrocz oraz w Lublinie. A w 15 parafiach katolickich ludno prawos awna przewa a a ilo ciowo
nad katolick . W kilkunastu kolejnych prawos awni dorównywali liczbowo katolikom albo stanowili powa n mniejszo 2.
2
Archiwum Archidiecezji Lubelskiej [dalej: AAL], Rep 61 VI 3, Akta o wykazach statystycznych, Wykazy z roku 1924, Wykazy z roku 1937.
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Nale y przypomnie , e w roku 1915 w adze rosyjskie ewakuowa y ogó
ludno ci prawos awnej Lubelszczyzny w g b Imperium (tzw. bie e stwo). Powrót wyznawców prawos awia rozpocz si w roku 1918 i trwa w kolejnych
latach. W nast pstwie zmienionych warunków politycznych placówki duszpasterskie Ko cio a prawos awnego odradza y si w ilo ci mocno ograniczonej,
pod cis kontrol w adz pa stwowych. Pierwszy etap kszta towania si struktur trwa do roku 1924. Na terenie województwa lubelskiego by o wtedy 55 pra wos awnych parafii i filii etatowych, czyli uznanych i subsydiowanych przez
pa stwo. By o to zaledwie kilkana cie procent stanu przedwojennego. Niemal
wszystkie parafie dysponowa y cerkwi . Spo ród pozosta ych cerkwi wiele sta o si ko cio ami katolickimi, zw aszcza tam, gdzie wskutek tzw. ukazu tolerancyjnego w roku 1905 dawna ludno unicka przesz a w wi kszo ci na obrz dek
aci ski. Ponadto du a ilo
wi ty zosta a ju w roku 1919 przez w adze zamkni ta i nie s u y a nikomu.
Tak okrojona sie etatowych placówek nie satysfakcjonowa a spo eczno ci
prawos awnej na Lubelszczy nie. W odpowiedzi na petycje wiernych warszawski Konsystorz metropolitalny delegowa do niektórych miejscowo ci duchownych. Mieli oni pe ni pos ugi religijne i mobilizowa wiernych do stara
o otwarcie nieczynnych wi ty . W ten sposób rodzi y si charakterystyczne dla
mi dzywojennej Lubelszczyzny prawos awne placówki nieetatowe. Do roku
1938 powsta o ich nawet nieco wi cej ani eli etatowych. Niektóre z nich z czasem otrzyma y w u ytkowanie zamkni t cerkiew, pozosta e funkcjonowa y
przy prowizorycznych kaplicach lub domach modlitwy3. Wypada stwierdzi , e
do ko ca roku 1937 w adze pa stwowe umiarkowanie sprzyja y aspiracjom ludno ci prawos awnej, toleruj c, a nawet wspieraj c placówki nieetatowe. Przymierzano si nawet do ich pe nej legalizacji. Natomiast ludno katolicka, po mna roli prawos awia w czasach zaborów, by a temu niezbyt ch tna, jako e
uprzywilejowanie prawos awia co do ilo ci przypadaj cych na jedn parafi
wiernych wykroczy o ponad zak adan wcze niej zasad równowagi4.
2. Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna
Wiosn 1938 roku nast pi o zaostrzenie polityki w adz polskich wobec Kocio a prawos awnego na Lubelszczy nie. Rozpocz to wówczas realizacj tzw.
akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej. Jej celem by a radykalna minimalizacja

3

K. GRZESIAK, Kszta towanie si sieci parafialnej Ko cio a prawos awnego na Lubelszczy nie w latach 1918–1939, „Wiadomo ci Archidiecezji Lubelskiej” (dalej: WDL) 80 (2006), 785nn.
4
Archiwum Pa stwowe w Lublinie (dalej: APL), Urz d Wojewódzki w Lublinie Wydzia
Spo eczno-Polityczny (dalej UWL WSP), sygn. 659, Sprawy dotycz ce tworzenia i rozmieszczania parafii prawos awnych na terenie powiatu che mskiego, 398.
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i zarazem polonizacja prawos awia. Najpierw dokonano likwidacji wszystkich
placówek nieetatowych, dokonuj c opiecz towania stanowi cych ich siedziby
obiektów sakralnych i nakazuj c ich duchownym opuszczenie miejscowo ci.
Tych, którzy pozostali na miejscu, poddano represjom karnym. Drugim etapem
owej akcji by y w a nie masowe rozbiórki wszystkich cerkwi i kaplic nieb d cych siedzibami parafii lub filii etatowych. Jesieni wzmog y si naciski w adz
na wprowadzenie j zyka polskiego do kaza i lekcji religii prawos awnej. Z kolei w marcu i kwietniu roku 1939 w niektórych rejonach dosz o do sk aniania
czy wr cz zmuszania prawos awnych do przechodzenia na katolicyzm. To spowodowa o konwersj do Ko cio a katolickiego kilkunastu tysi cy osób. Warto
doda , e po ust pieniu nacisków, a wi c ju w maju, wi kszo tych e konwer tytów powróci a do prawos awia. Wreszcie latem 1939 roku, g ównie w miejscowo ciach powiatu hrubieszowskiego, zarz dzono zamkni cie wielu cmentarzy grzebalnych5.
3. Oskar enia pod adresem Ko cio a katolickiego
W minionych dziesi cioleciach kilkakrotnie formu owano tezy o udziale
Ko cio a katolickiego w akcji rozbiórkowej. Najbardziej radykalny pogl d zaprezentowa W adys aw Pobóg-Malinowski. Stwierdzi on, e w po owie lat
trzydziestych w ród unitów w diecezji lubelskiej nast pi y masowe przej cia na
prawos awie. Zaniepokojony tym zjawiskiem biskup lubelski Marian Leon Fulman mia wp ywa na w adze pa stwowe i wojskowe, aby zlikwidowano dawne
cerkwie unickie i w ten sposób zahamowano fal konwersji6. Teoria W. PobogaMalinowskiego zdradza zadziwiaj c nieznajomo tak faktów, jak i towarzysz cego im kontekstu historycznego. Otó na terenie diecezji lubelskiej unitów
w dobie mi dzywojennej ju zasadniczo nie by o. Po brutalnej likwidacji unii
w roku 1875 zostali oni w czeni do rosyjskiego prawos awia. Ci, którzy nie zaakceptowali owej zmiany, korzystaj c z og oszonej w roku 1905 cz ciowej tolerancji religijnej w pa stwie rosyjskim, przeszli do Ko cio a aci skiego, jako
e nie dosz o do restytucji struktur Ko cio a unickiego. Pozostali, a takich by a
na terenie diecezji lubelskiej wi kszo , pozostali w wierze prawos awnej.
Wprawdzie w latach trzydziestych prowadzono w diecezji lubelskiej akcj neounijn , ale jej efekty by y raczej znikome. Znacznie wi cej prawos awnych przechodzi o rokrocznie do Ko cio a katolickiego w obrz dku aci skim. W ka dym
razie o masowym przechodzeniu unitów do prawos awia w po owie lat trzy5
K. GRZESIAK, Po o enie Ko cio a prawos awnego na Lubelszczy nie u schy ku II Rzeczypospolitej, WDL 80 (2006), 1194nn.
6
W. POBÓG-MALINOWSKI, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 2, Londyn
1956, 636n.
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dziestych XX wieku na Lubelszczy nie nie mo e by mowy. Autor nie podaje
adnych dokumentów, potwierdzaj cych naciski ze strony biskupa lubelskiego
na w adze pa stwowe w sprawie rozbiórek cerkwi. Takowych zreszt nie ma.
Przeciwnie, s dowody zupe nie przeciwnego zdania lubelskiego hierarchy,
o czym poni ej b dzie mowa. Niestety, oszczercza konfabulacja W. Poboga -Malinowskiego by a bezkrytycznie powtarzana przez innych7.
Inny badacz, Henryk wi tkowski, prawnik, notabene minister sprawiedliwo ci w latach terroru stalinowskiego, wyg osi pogl d, e interesuj ce nas zajcia by y wynikiem dzia a agentów wywiadu niemieckiego w sztabie generalnym i w rodowisku lubelskich jezuitów8. Wypada stwierdzi , e „trop
niemiecki” w badaniach nad genez akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej nie
jest pozbawiony pewnych logicznych przes anek, jednak przytoczony autor nie
popar go adnymi argumentami ród owymi. Jego weryfikacja mog aby nast pi jedynie w drodze gruntownej kwerendy w archiwach niemieckich, czego
jednak do tej pory nie podj si aden badacz. Rewelacje H. wi tkowskiego
powtórzy kap an prawos awny ks. Serafin elezniakowicz, który ponadto
stwierdzi udzia w rozbiórkach katolickiej hierarchii i kleru ni szego, tak e
nie podaj c adnych dowodów. S. elezniakowicz cytowa te opini Stanis a wa Cata-Mackiewicza, znanego polskiego dziennikarza i polityka konserwatywnego, jednego z najostrzejszych krytyków wydarze z roku 1938. Uczyni to
jednak w sposób bardzo wybiórczy, ca kowicie zbywaj c milczeniem fragment,
w którym S. Mackiewicz stwierdza dystans Ko cio a katolickiego wobec akcji
rozbiórkowej9.
Pogl d o uczestnictwie Ko cio a katolickiego w rozbiórkach bywa podtrzymywany równie i obecnie. Prawos awny historyk Antoni Mironowicz stwier dzi , e: „zbie no dwóch wa nych wydarze [podpisanie umowy mi dzy rz dem Rzeczypospolitej i Stolic Apostolsk oraz akcja rozbiórkowa – KG]
wskazuje na pewien udzia Ko cio a katolickiego w tych dzia aniach”10. Rzecz
ciekawa, A. Mironowicz powo a si na tutaj na opini Miros awy Papierzy skiej-Turek, jednego z najlepszych znawców interesuj cego nas problemu, która
dosz a do konkluzji biegunowo odmiennej od tego, co utrzymuje A. Mirono -

7

Por. M. DROZDOWSKI, K. RY EWSKA , Zmiany sk adu narodowo ciowego II Rzeczypospoli tej w latach trzydziestych. Stosunki wyznaniowe i sytuacja prawna wyzna , w: Historia Polski,
t. 4 (1918–1939), cz. 4 (1935–1939), 127n.
8
H. WI TKOWSKI, Pa stwo a Ko ció w wietle prawa, Warszawa 1960, 42.
9
C.
,
(1918–1939
), „
! " » (1966) # 6, 17nn; St. CAT-MACKIEWICZ, Historia
Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 wrze nia 1939 r., Londyn 1941, 312n.
10
A. MIRONOWICZ, Ko ció prawos awny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Bia ystok
2005, 139; M. PAPIERZY$SKA-TUREK, Mi dzy tradycj a rzeczywisto ci . Pa stwo wobec prawos awia. 1918–1939, Warszawa 1989, 371n; por. K. GRZESIAK , Po o enie, 1222.
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wicz. Pisz cy te s owa, zauwa ywszy ewidentn niekonsekwencj A. Mironowicza, zwróci si osobi cie do M. Papierzy skiej-Turek z pro b o wyja nienie, kto
z nas dwóch poprawnie interpretuje jej wypowied . Uczona potwierdzi a swój
pogl d o braku akceptacji dla akcji rozbiórkowej ze strony hierarchii katolickiej.
Jednak rekord nierzetelno ci pobi inny autor, niejaki Grzegorz Jacek Pelica,
który w swojej ksi ce, po wi conej dziejom prawos awia na Lubelszczy nie
w epoce mi dzywojennej, stwierdzi : „Wspó dzia aj c z administracj pa stwow i przygotowuj c na zlecenie DOK II informacje dla realizatorów akcji likwidacji wi ty prawos awnych, rzymskokatolicka kuria lubelska podawa a nast puj ce uzasadnienie akcji: «Likwidacja cz ci czynnych placówek cerkiewnych
musi by uznana za wskazan , a rozbiórka cerkwi i kaplic zamkni tych (woj.
lubelskie) a b d cych obecnie (…) przyczyn sta ych fermentów – konieczn ,
bez wzgl du na dora ne skutki, jakie akcja ta mo e wywo a »” 11. Tymczasem
s owa te, przypisywane przez cytowanego autora Kurii Biskupiej w Lublinie,
zosta y w rzeczywisto ci zawarte w dokumencie sporz dzonym przez czynniki
wojskowe, a konkretnie Okr g Korpusu II12. Dokument ten trafi do zasobów
archiwalnych diecezji lubelskiej zapewne w pocz tkach akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej, kiedy to jej inicjatorzy usi owali zainteresowa ni lubelsk
w adz diecezjaln . Zadziwia i zasmuca fakt jednoczesnego przemilczenia
przez owego autora tych wszystkich róde i publikacji, które wiadcz na korzy lubelskiego biskupa. Trudno orzec, co si za tym kryje: czy ra ce manka menty warsztatowe autora, czy jego negatywny stosunek do Ko cio a katolickiego, czy raczej jedno i drugie?
4. Jak by o naprawd ?
Poszukuj c prawdy historycznej o stanowisku rodowisk katolickich wobec
zaj z roku 1938 nale y odnie si do istniej cych róde oraz rzetelnych,
obiektywnych opracowa . Nie sposób jednak zrealizowa tego zadania w sposób odpowiedzialny bez nakre lenia kontekstu historycznego, poprzedzaj cego
omawiane wypadki i im towarzysz cego. Kontekst ten pozwoli zrozumie , dlaczego prawos awie, w jego z o onych konotacjach religijnych, ale tak e politycznych i narodowych, by o postrzegane przez rodowiska katolickie w taki,
a nie inny sposób.

11
G. J. PELICA, Ko ció prawos awny w województwie lubelskim (1918–1939), Lublin
2007, 288.
12
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Samodzielny Referat Informacyjny, Dowództwo Okr gu Korpusu 2 (dalej: WRI DOK2), sygn. I.371.2/A.98, Sprawozdanie z konferencji
w sprawach bezpiecze stwa wojskowego w woj. wo y skim. Cerkiew prawos awna na terenie OK
II, 18nn.
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a. Kontekst historyczny
W roku 1875 zosta a ostatecznie zlikwidowana ostatnia diecezja unicka na
terenie Imperium Romanowych – diecezja che mska 13. Ju w latach poprzedzaj cych „zjednoczenie” z prawos awiem dosz o do dramatycznych wydarze na
skutek oporu unitów, którzy nie akceptowali dzia a w adz prowadz cych do
unicestwienia ich Ko cio a. Szczególnie tragiczne zaj cia mia y miejsce w miejscowo ciach Podlasia ( aci ska diecezja podlaska) 14. W po udniowej cz ci diecezji che mskiej ( aci ska diecezja lubelska) likwidacja unii przebiega a nieco
spokojniej. Oporni unici, pozbawieni wi ty i duszpasterzy, usi owali ucz szcza do ko cio ów aci skich. Wskutek surowego zakazu ze strony w adz oraz
totalnej inwigilacji policyjnej by o to jednak prawie niemo liwe. Wi kszo
ksi y aci skich, pos uguj cych na omawianym terenie by a represjonowana za
kontaktowanie si z unitami, uznanymi urz dowo za prawos awnych15. W tej
sytuacji prac misyjn podj li kap ani katoliccy z Galicji i zaboru pruskiego, organizuj cy brawurowe podró e do Kongresówki16.
Ci kie po o enie unitów uleg o zmianie w kwietniu 1905 roku. Sta o si tak
na mocy wydanego przez cara Miko aja II ukazu tolerancyjnego. Teraz mogli oni
otwarcie zadeklarowa si jako katolicy. Do roku 1915 na terenie dawnej unickiej
diecezji che mskiej uczyni o tak, mimo czynionych trudno ci, ponad 200 000 uni tów i ich potomków, g ównie na po udniowym Podlasiu. Nale y pami ta , e
ukaz tolerowa jedynie przej cie na obrz dek aci ski, nie przewidywa natomiast
odrodzenia Ko cio a unickiego. Ponadto dawni unici nie mogli zabra ze sob niczego z materialnej spu cizny ich Ko cio a, która pozosta a w posiadaniu Ko cioa prawos awnego17. Dopiero zasadnicza zmiana uwarunkowa politycznych
w nast pstwie I wojny wiatowej umo liwi a spo eczno ci katolickiej podj cie
zabiegów na rzecz przej cia cz ci dóbr pounickich, w tym przede wszystkim
wi ty . ywio owy ruch rekoncyliacyjny trwa przez kilka lat, ze szczególnym
nasileniem w roku 1919. Na terenie diecezji lubelskiej wi ty cerkiewnych katolicy przej li i rekoncyliowali ponad 90 wi ty (trzeci cz wszystkich) 18. Z kolei w s siedniej diecezji podlaskiej rekoncyliowano zdecydowan wi kszo cer13

H. DYL GOWA, Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918), Warszawa – Olsztyn 1996.
J. PRUSZKOWSKI, Martyrologium czyli m cze stwo unii w. na Podlasiu , cz.1–2, Woodbridge 1983; J.P.B. BOJARSKI, Czasy Nerona w XIX wieku pod rz dem moskiewskim, czyli ostat nie chwile unii w diecezji che mskiej, Lwów 1885; J. URBAN, W ród unitów na Podlasiu. Pami tnik wycieczek misyjnych, Kraków 1923.
15
F. STOPNIAK, Ko ció na Lubelszczy nie i Podlasiu na prze omie XIX i XX wieku, Warszawa 1975, 300nn; A. KOTY%%O, Moje wspomnienia, Lublin 1934, 11n.
16
E. WILKOWSKI, Unici na ziemi che mskiej w latach 1875–1905, „Rocznik Che mski”
4 (1998), 29nn.
17
K. GRZESIAK, Ukaz tolerancyjny z 1905 r. i jego nast pstwa na Lubelszczy nie (w stulecie
wydarze ), „Wiadomo ci Archidiecezji Lubelskiej” 79 (2005), 472–495.
14
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kwi19. Ko ció katolicki uwa a siebie za jedynego legalnego w a ciciela dóbr po chodzenia unickiego oraz aci skiego, wychodz c z za o enia, e ich przej cie
przez rosyjskie prawos awie nast pi o na drodze przemocy, z pogwa ceniem traktatów rozbiorowych. Jednak takie samo przekonanie ywili równie prawos awni.
W tej sytuacji zadanie dysponenta ca ej spornej infrastruktury przej o na siebie
pa stwo polskie. Ka dorazowe przekazanie katolikom i prawos awnym danego
obiektu sakralnego czy gospodarczego mia o charakter tymczasowy. Taki prowi zoryczny stan utrzyma si do jesieni roku 193820.
Lubelska i podlaska spo eczno diecezjalna nie mog a nie pami ta o okoliczno ciach, w jakich prawos awie rosyjskie zosta o na jej terenie wprowadzone, a tak e o tym, i by o ono narz dziem carskiego ucisku wobec Ko cio a katolickiego. Dla Ko cio a katolickiego by o jednak rzecz oczywist , i pewna
cz
infrastruktury cerkiewnej musi pozosta w r kach wyznawców prawos awia dla zaspokojenia ich potrzeb religijnych. Nie uchroni o to jednak obu spoeczno ci od sytuacji spornych, ci gn cych si czasem przez d ugie lata. Duchowie stwo katolickie postulowa o zasad równowagi mi dzy ilo ci wyznawców
obu Ko cio ów, a liczb posiadanych przez nich parafii i filii na danym terenie.
Podziela y j te w adze pa stwowe, które chcia y, aby liczba prawos awnych,
przypadaj ca na jedn czynn cerkiew, by a zbli ona do analogicznej wielko ci
odnosz cej si do katolików i ich ko cio ów21. St d te reaktywacja kolejnych
prawos awnych placówek duszpasterskich wywo ywa a zaniepokojenie w ród
katolików, obawiaj cych si powrotu prawos awia do dawnego znaczenia 22.
Obawy katolików narasta y, gdy w ród prawos awnych szerzy y si ukrai skie
idee narodowe, uwa ane za antypolskie i antykatolickie23. Mimo wej cia
w sk ad pa stwa polskiego w spo eczno ci katolickiej nie ust pi o poczucie zagro enia i zdominowania24. Dlatego te katolicy, tak duchowni, jak i wieccy,
niezbyt ch tnie przyjmowali do wiadomo ci powstawanie prawos awnych parafii nieetatowych w drugiej po owie lat dwudziestych i w latach trzydziestych25.
18
J. KANIA, Rekoncyliacja cerkwi prawos awnych na terenie diecezji lubelskiej w latach
1916–1930, Lublin 1971, mps KUL.
19
L. BALICKI, Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej 1918–1939, Lublin 1991, 131nn.
20
[Informacja o gruntach pounickich], WDL 4 (1922), 199; M. PAPIERZY$SKA-TUREK, Mi dzy tradycj , 389nn.
21
AAL, Rep 61 XII 1, Akta o by ych cerkwiach unickich i ich maj tkach, 17nn.
22
Tam e, 187.
23
Tam e, 314.
24
AAL, Rep 60 IVb 155a, Akta parafii Mi czyn, Pismo katolików z Mi czyna do biskupa lubelskiego, 21.06.1933 r.; AAL, Rep 60 IVb 212a, Akta parafii Szpiko osy, Memoria katolickiej
ludno ci Szpiko os, 30.05.1923 r.; AAL, Rep 60 IVb 215a, Akta parafii Tarnawatka, Memoria
katolickiej ludno ci Tarnawatki do Sejmu RP, 20.09.1924 r.; AAL, Rep 60 IVb 27, Akta parafii
Chodywa ce, Pismo wiernych z Chodywaniec do biskupa lubelskiego, 19.08.1936 r.
25
AAL, Rep 61 XII 1, 376nn, 391nn.
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W adze pa stwowe w ówczesnej sytuacji przewa nie uwa a y obawy katolików
za przesadne, chocia zdarza o si , e z powodu zdecydowanego sprzeciwu ludno ci katolickiej odmownie za atwia y postulaty prawos awnych26. Radykalna
zmiana polityki pa stwa wobec Ko cio a prawos awnego nast pi a dopiero na
prze omie lat 1937 i 1938.
b. Postawa hierarchii i duchowie stwa
Na kanwie powy szych w tków nale y rozwa y zasadniczy problem postawiony w tytule, a mianowicie postaw spo eczno ci katolickiej diecezji lubelskiej wobec akcji rozbiórkowej z 1938 roku. Rzecz dotyczy sfery faktów, jak
i ich moralnej oceny w kontek cie zaprezentowanych krytycznych opinii. Trzeba nadmieni , e pewna ilo rozbieranych obiektów znajdowa a si na terenie
diecezji podlaskiej. Problem stanowiska diecezjan podlaskich wobec zaj
z roku 1938, sk din d interesuj cy i godzien rzetelnego zbadania, wykracza
jednak poza ramy niniejszej publikacji.
Nale y stwierdzi , e pierwsze podejrzenia wobec Ko cio a katolickiego
o udzia w rozbiórkach pojawi y si ju w roku 1938. Bazowa y one na powierzchownym skojarzeniu faktu rozbiórek z innym wydarzeniem. Otó w nied ugim odst pie czasu sfinalizowano niemal dwudziestoletnie pertraktacje mi dzy rz dem polskim a Stolic Apostolsk w sprawie maj tków i wi ty
pounickich27. Ta zbie no mog a prowadzi do konkluzji, e w adze polskie
uzyska y od katolickich czynników ko cielnych aprobat dla likwidacji wszystkich obiektów sakralnych, które nie przechodzi y ostatecznie na w asno Kocio a katolickiego. Podj cie takiej decyzji przypisywano nawet samej Stolicy
Apostolskiej. Inn okoliczno ci , sk aniaj c do czenia obydwu zdarze
w ci g przyczynowo-skutkowy by o nieco opó nione publiczne zdystansowanie
si Ko cio a katolickiego od akcji rozbiórkowej dopiero po jej zako czeniu.
Pierwsze enuncjacje pop yn y ze strony greckokatolickiego metropolity Andrzeja Szeptyckiego ze Lwowa. W sierpniu (czyli po miesi cu od zako czenia
akcji) hierarcha skierowa list pasterski do wiernych, skonfiskowany zreszt
przez w adze pa stwowe. Metropolita A. Szeptycki w zdecydowanych s owach
pot pi akcj , jako wielce szkodz c idei zjednoczenia Ko cio ów katolickiego
i prawos awnego. Wyrazi te oryginaln opini , e za masowym burzeniem
cerkwi kry y si dzia ania wrogich ca emu chrze cija stwu rodowisk maso -

26

AAL, Rep 60 IVb 182a, Akta parafii Podgórze, Pismo UW w Lublinie do Starosta Powiatowego w Che mie, 22.08.1933 r.; APL, UWL WSP, sygn. 668, Sprawy dotycz ce budowy i remontu cerkwi prawos awnych, 73.
27
K. GRZESIAK, Diecezja lubelska wobec prawos awia w latach 1918–1939, Lublin
2010, 273nn.
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skich. Miesi c pó niej g os zabra greckokatolicki biskup stanis awowski Grze gorz Chomyszyn, odrzucaj c zarzuty pod adresem Stolicy Apostolskiej. Oficjalny komunikat Konferencji Episkopatu Polski ukaza si 30 wrze nia. Zawiera
on stwierdzenie, e domys y, jakoby likwidacja cerkwi w województwie lubelskim by a ustalona pomi dzy rz dem a Episkopatem i nuncjuszem apostolskim,
s niezgodne z prawd . Podobne o wiadczenia sk ada y inne rodowiska katolickie, tak e niezwi zane bezpo rednio z hierarchi . Polskie czasopismo unionistyczne „Oriens”, wydawane przez jezuitów, informuj c czytelników o zamykaniu placówek nieetatowych i rozbieraniu cerkwi napi tnowa o polityk w adz,
zarazem za odrzuca o zarzuty o wspó udzia Ko cio a katolickiego czy wr cz
samej Stolicy Apostolskiej28.
Wyja nienia ze strony katolickiej by y przyjmowane ze zrozumieniem. Wie le ró nych rodowisk dostrzega o, e wskutek wrogich nastrojów, wywo anych
rozbiórkami, dzia alno misyjna Ko cio a w ród prawos awnych, obliczona na
pozyskanie ich do katolicyzmu, ponios a niepowetowane szkody. Trudno zatem
domniemywa , aby Ko ció , podejmuj c dzia ania likwidacyjne i zdaj c sobie
spraw z nastrojów, które one spowoduj , dzia a wbrew sobie29.
Biskup lubelski Marian Leon Fulman wyrazi swoj dezaprobat wobec burzenia cerkwi ju po kilkunastu dniach trwania akcji, dnia 2 czerwca 1938 roku.
By a ona sformu owana w ramach odpowiedzi na skierowane ku sobie pytanie
dziekana hrubieszowskiego ks. Melchiora Ju ci skiego, czy nie da od w adz
powiatowych budulca uzyskanego z rozbieranych cerkwi pounickich. Ordynariusz odpowiedzia : „Rozbieranie, palenie lub kasowanie b. cerkwi unickich dokonywane na terenie naszej diecezji dzieje si bez porozumienia si z Kuri Biskupi . Je eli czyni to czynniki rz dowe, to czyni to na swoj r k i na swoj
odpowiedzialno . Je eli o tym uprzednio lub po tym zawiadamiaj , to i dziekan i inni ksi a nie mog tego przyjmowa do wiadomo ci, nale y ich odsy a
do Kurii Biskupiej, w której kompetencji te zagadnienia rozwi zywa i decydowa nale y. W ogóle praktykowane metody co do kasowania i niszczenia domów bo ych nie mog z naszej strony by akceptowane”30. Niestety, jednoznaczna i wyra nie naznaczona emocjami dyrektywa biskupa lubelskiego mia a
charakter rozporz dzenia wewn trzko cielnego, st d przed d ugi czas nie by a
publicznie znana. Dopiero po wielu latach wydoby j i upubliczni ks. J. Kania,
czym jednak nie po o y ostatecznego kresu twierdzeniom o aktywnej roli biskupa lubelskiego i Ko cio a katolickiego w wydarzeniach z roku 193831.

28

[Informacje o burzeniu cerkwi na Che mszczy nie], „Oriens” 6 (1938), 91, 127.
M. PAPIERZY$SKA-TUREK, Mi dzy tradycj , 367nn.
30
AAL, Rep 61 XII 1, 514.
31
J. KANIA, Rozbiórki cerkwi na Lubelszczy nie w roku 1938 a stanowisko biskupa Fulmana,
w: Chrze cija ski Wschód a kultura polska, red. R. %U NY, Lublin 1989, 42nn.
29
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Nale y wspomnie te o innych dokumentach dowodz cych, e rozbiórki
nie by y uzgodnione z lubelsk w adz diecezjaln . Otó podczas trwania akcji
jej wykonawcy przypomnieli sobie, i w ród skasowanych obiektów znajdowa y si takie, o których przej cie katolicy niegdy podejmowali starania. Nale a
do nich pounicki ko ció w Ubrodowicach, rekoncyliowany w 1924 roku, lecz
nieu ywany z uwagi na opór prawos awnych. Przez po rednictwo dziekana hrubieszowskiego w adze powiatowe prosi y biskupa o akceptacj dla dokonanej
ju rozbiórki. Reakcj na t pro b by a w a nie powy sza krytyczna wypo wied biskupa Mariana L. Fulmana32. Ju po zako czeniu akcji Urz d Wojewódzki indagowa Kuri lubelsk , czy nie by a zainteresowana przej ciem kilkunastu rozebranych cerkwi. Kuria odpar a lakonicznie, e nie ro ci do
adnych pretensji33.
Analizuj c postaw ordynariusza lubelskiego nale y wzi pod uwag szer szy kontekst, a mianowicie ca akcj rewindykacyjno-polonizacyjn , której
etapem by y masowe rozbiórki. Nie jest tajemnic , e inicjatorzy akcji ju na
prze omie lat 1937 i 1938 zabiegali o przychylno , a nawet aktywne wsparcie
ze strony biskupa i prezbiterium lubelskiego. Nie da si te ukry , e na etapie
projektów hierarcha wykazywa pewne zainteresowanie dzia aniami owych inicjatorów. To samo dotyczy o cz ci kap anów. Dostrzegano bowiem pewn
spójno celów religijnych i narodowych, st d pomys , aby po czy propagowanie wiary katolickiej i patriotyzmu polskiego jawi si jako korzystny dla mi syjnych celów Ko cio a i polskiej racji stanu. Do szybko jednak zorientowano
si , e autorytet Ko cio a mo e ulec wprz gni ciu w cele i metody niedaj ce si
pogodzi z jego istot . Wydaje si , e to w a nie akcja rozbiórkowa, z jej brutalno ci , z towarzysz cymi jej profanacjami, by a momentem, w którym biskup
lubelski, a za nim ogó duchowie stwa, zerwa wspó prac z aktywistami akcji
rewindykacyjno-polonizacyjnej34.
Przedstawione dokumenty pozwalaj na sformu owanie konkluzji o negatywnym stosunku lubelskiego hierarchy do niszczenia cerkwi w roku 1938. Blisko czasowa akcji z podpisaniem uk adu mi dzy rz dem polskim i Stolic
Apostolsk w sprawie dóbr pounickich nie by a efektem jakich poufnych ustale . Warto te zaznaczy , e tak konkluzj popiera i gruntownie uzasadnia
w swej pracy Miros awa Papierzy ska-Turek, wybitny znawca interesuj cego
nas zagadnienia.
Ogó duchowie stwa diecezji lubelskiej odniós si do akcji rozbiórkowej
oboj tnie. Niektórzy ksi a mogli liczy na to, e os abienie Ko cio a prawo 32
APL, Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, sygn. 489, Wyznanie prawos awne (sprawa
cerkwi zamkni tej) Ubrodowice, 69.
33
AAL, Rep. 61, XII 1, 523n.
34
K. GRZESIAK , Diecezja, 452nn
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s awnego u atwi prac misyjn w ród jego wiernych. wiadcz o tym wyniki
rozmów, przeprowadzonych przez ks. Micha a Niechaja, pochodz cego z rodziny o korzeniach unickich, wybitnego znawcy Wschodu chrze cija skiego. Lubelski unionista przebywa wówczas we wschodnich dekanatach diecezji, z czego z o y do Kurii zwi z e sprawozdanie. Duchowie stwo katolickie by o
zasadniczo zadowolone z tego, e – jak utrzymywano – przywrócono zak adan
onegdaj zasad równowagi mi dzy ilo ci parafii katolickich i prawos awnych
w odniesieniu do liczby wiernych. Po zako czeniu dzia a likwidacyjnych na
jedn parafi katolick przypada o przeci tnie 3747 wiernych, za na parafi
prawos awn – 4275 dusz35. Zdecydowanie krytycznie oceniono natomiast zastosowane podczas akcji brutalne metody, które wywo a y wielkie rozdra nienie
w ród ludno ci prawos awnej.
Nadzieje inicjatorów akcji rozbiórkowej na wywo anie masowych konwer sji prawos awnych na katolicyzm nie spe ni y si . Wzrost liczby nawróce , od notowany w niektórych parafiach, b d cy nast pstwem likwidacji lokalnej placówki prawos awnej, by nader znikomy. Charakter tych konwersji, podobnie
jak znacznie liczniejszych z wiosny 1939 roku, kiedy to prawos awnych w niektórych miejscowo ciach poddano do brutalnym naciskom, by koniunkturalny i – w konsekwencji – nieszczery36.
Znane s przypadki odwa nego okazywania przez ksi y negatywnego stosunku do rozbiórek. W podche mskich Czu czycach kap an katolicki skutecznie
sprzeciwi si planowanej rozbiórce tamtejszej wi tyni prawos awnej37. Do podobnej sytuacji dosz o prawdopodobnie tak e w Bo czy38. Inni duchowni doznawali uczu smutku i oburzenia, chocia nie wyra ali tego publicznie, jak
proboszcz parafii w Kry owie, na której terenie zlikwidowano w roku 1938 kilka obiektów sakralnych39. Zdecydowanym przeciwnikiem akcji rozbiórkowej
by wspomniany ks. M. Niechaj. Na polecenie biskupa lubelskiego uda si on
do powiatu hrubieszowskiego w celu zgromadzenia pochodz cych ze zburzonych cerkwi ruchomych przedmiotów kultu religijnego pochodzenia unickiego.
W trakcie realizacji zadania ks. M. Niechaj wyra a si krytycznie o dzia aniach
w adz. Te z kolei zasugerowa y biskupowi, i ks. M. Niechaj mo e zosta aresztowany. W tej sytuacji biskup odwo a go z powierzonego mu obowi zku, zlecaj c jego kontynuowanie dziekanom40.
35

AAL, Rep 61 XIV 3, Raport ks. M. Niechaja o burzeniu cerkwi w 1938 roku, 3n
K. GRZESIAK , Diecezja, 445nn.
37
TEN E, Po o enie, s. 1218; Archiwum parafii Czu czyce, Kronika parafialna.
38
J. KLEKOT, Husynne, Che m 2009, 172.
39
Tak informacj znajdujemy w artykule wspomnieniowym: Ani guzika, „Przegl d Prawos awny” (2008) nr 7.
40
AAL, Rep 60 IIb N13, Akta osobowe ks. Micha a Niechaja, Wspomnienie ks. M. S owi kowskiego o ks. M. Niechaju.
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Bezkrytycznych entuzjastów dzia a rozbiórkowych w gronie kap a skim
prawdopodobnie niemal w ogóle nie by o. Je li kto spo ród lubelskich ksi y
aprobowa dzia ania w adz, to wobec zdania pasterza diecezji, wskazuj cego na
niegodziwy charakter dzia a likwidacyjnych, musia skorygowa swoje pogl dy. Proboszcz parafii w Szczebrzeszynie uczestniczy w rozbiórce dachu na
miejscowej cerkwi (pochodz cej z XVI wieku, z dwunastowiecznymi reliktami),
z zamiarem u ycia uzyskanego materia u na pokrycie domu parafialnego. Wskutek przeciwdzia ania miejscowej inteligencji obiekt – jeden z nielicznych – udao si uratowa . Zapewne duchowny nie zdawa sobie sprawy z wielkiej wartoci historycznej obiektu. Potraktowa go jako wi tynie niepotrzebn , tak e
prawos awnym, którzy w tamtych stronach nale eli do wyj tków41.
Wed ug róde wojskowych, zwolennikiem burzenia cerkwi i w ogóle akcji
rewindykacyjno-polonizacyjnej by niejaki ks. J. Widawski. By o to jednak indywiduum nieobliczalne charakterologicznie i moralnie, przy tym pozostaj ce
w stanie d ugoletniej suspensy. Trudno uznawa go za posta reprezentatywn
dla kleru diecezji lubelskiej42.
c. Opinie i zachowania wiernych
wieccy diecezjanie prezentowali bardziej zró nicowane opinie. Osoby pami taj ce czasy niewoli narodowej, a tak e zwi zane z akcj rewindykacyjno-polonizacyjn uwa ali rozbiórki za finalny akt dziejowej sprawiedliwo ci wo bec prawos awia, b d cego narz dziem antypolskiej i antykatolickiej polityki
caratu. Liczne cerkwie, zw aszcza pochodzenia prawos awnego, by y postrzega ne jako bolesna pami tka niewoli narodowej i religijnej43. W ród katolików dominowa o przekonanie, e Ko ció prawos awny by nadmiernie uprzywilejowany, je li idzie o ilo wi ty i parafii w przeliczeniu na liczb mieszka ców.
Obawiano si , niezupe nie bezpodstawnie, e zbyt liczne placówki prawos aw ne s rozsadnikami nacjonalizmu ukrai skiego. Wszystko to nale y podkre li ,
aby zrozumie niech tne wobec prawos awia nastroje tej cz ci ludno ci katolickiej, która popiera a dzia ania w adz.
By y wszak e postawy zgo a odmienne. Wp yw rozbiórek na relacje s siedzkie mi dzy katolikami i prawos awnymi by fatalny. W wielu miejscowociach zaprzestano pomocy w pracach polowych, zrywano wi zi towarzyskie.
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Narasta a atmosfera wrogo ci. Jej apogeum mia o miejsce w latach okupacji
niemieckiej (hitlerowcy wspierali rodowiska prawos awne i ukrai skie), kiedy
to wschodnia Lubelszczyzna sta a si aren bratobójczej wojny domowej. Trzeba tak e uwzgl dni przywi zanie wielu, zw aszcza starszych katolików unickiego pochodzenia, do wiejskich cerkiewek, wpisanych w lokaln histori i pejza 44.
Negatywna ocena metod rozbiórek cerkwi i ca ej akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej utrwala a si wraz z up ywem czasu i obecnie powszechnie funkcjonuje w wiadomo ci ogó u katolików.
Wie ci o planowanych rozbiórkach sk ania y czasem katolików do podejmowania stara o przej cie wi ty . Petycje w tej sprawie nap ywa y z ernik, Strzelec, Hopkiego. Nie przynios y one po danych efektów, cerkwie uleg y zniszczeniu45. Likwidacji unikn o kilka innych cerkwi: w Szczebrzeszynie, w wi cicy
(spalona wkrótce po zako czeniu akcji rozbiórkowej), w Modryniu i Oszczowie.
Dwie ostatnie budowle mia y zosta przekazane Ko cio owi katolickiemu.
Niektórzy katolicy otwarcie wyst powali przeciwko dzia aniom likwidacyjnym. Byli to m.in. w a ciciele ziemscy: Lechniccy ze wi cicy, wie awscy
z Ho ubia, Ligowscy z Korhy , Czekanowscy w Dziekanowie oraz w a ciciel
maj tku Husynne (pow. che mski)46. Podobnie uwa a Stanis aw Starowieyski,
ziemianin z %aszczowa, obecnie b ogos awiony, lider Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej47.
5. Z perspektywy minionych dziesi cioleci…
Obchody siedemdziesi tej rocznicy akcji burzenia cerkwi w województwie
lubelskim sk aniaj do refleksji nad ca okszta tem relacji katolicko-prawos awnych oraz, paralelnie, polsko-ukrai skich na opisywanym terenie. Nie da si
bowiem bada i opisywa wydarze z roku 1938 bez uwzgl dnienia owego ca okszta tu, na który sk adaj si z jednej strony wieki i dziesi ciolecia poprzedzaj ce epok mi dzywojenn , z drugiej za czasy, które nast pi y pó niej, a po dzie
dzisiejszy. Podobnie nie da si , bez znajomo ci szerszej panoramy dziejowej,
dokonywa ocen moralnych wydarze , ludzkich decyzji i postaw.
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Spojrzenie na omawiane zaj cia z punktu widzenia katolickiego zapewne
nieco ró ni si od perspektywy, z której oceniaj je wierni Ko cio a prawos awnego. Badacze katoliccy postuluj wi ksze zwrócenie uwagi w a nie na kontekst historyczny. Ju w roku 1938 pad o stwierdzenie, które, aczkolwiek kontrowersyjne, jest symptomem odczu i wra liwo ci strony katolickiej. Chodzi
o komentarz wypowiedziany na amach unionistycznego pisma „Oriens”, odno sz cy si do rozbiórek: „za to, co si niedawno sta o, odpowiedzialno w du ej
mierze musi by przerzucona na prawos awie. Ono to, niszcz c w r. 1875 na
Che mszczy nie uni , a potem s u c polityce rusyfikacyjnej, posia o te ziarna,
których plon obecnie zbiera. Gdyby nie owo nieszcz sne «wozsojedinienie»
i jego metody, che mskie cerkiewki z góruj c nad nimi katedr che msk rozbrzmiewa yby dot d d wi kami liturgii wschodniej”48. Tak radykalne postawienie kwestii odpowiedzialno ci mo e dzi budzi zdziwienie, zw aszcza e zwi zane z pismem rodowisko mi o ników chrze cija skiego Wschodu odwa nie
krytykowa o polityk w adz pa stwowych wobec Ko cio a prawos awnego. Ludzie „Oriensu” byli na gruncie polskim prekursorami ekumenicznego szacunku
dla licznych skarbów tradycji prawos awia. A jednak nie patrzyli na nie i na
jego rol w dziejach polskich bezkrytycznie.
Warto skomentowa t opini z perspektywy siedemdziesi cioletniego dystansu. Tak e i dzisiaj wypada stwierdzi , e z punktu widzenia Ko cio a katolickiego wydarzenia z 1938 roku znajduj wyt umaczenie w tragedii, której symbolem pozostaje rok 1875. Wyt umaczenie nie oznacza jednak usprawiedliwienia.
Akcja rozbiórkowa z 1938 roku, podobnie jak ca a akcja rewindykacyjno-polonizacyjna, musi by oceniona w sposób negatywny, niezale nie od intencji, którymi
kierowali si jej inicjatorzy. Nie dlatego, e nie osi gn a zak adanych celów. Nie
spowodowa a kulturowej derusyfikacji wschodniej Lubelszczyzny. Nie os abi a
wi zi prawos awnych wiernych z prorosyjsk hierarchi , przeciwnie, umocni a j .
Kulturalny i materialny wymiar strat, b d cych rezultatem brutalnej likwidacji
tylu obiektów, jest równie nie do przecenienia. Wbrew za o eniom, w kr gach
lubelskich wyznawców prawos awia nast pi wzrost popularno ci ukrai skich
idei narodowych, za autorytet pa stwa polskiego dozna w ich oczach niema ego
uszczerbku. I to w a nie ów autorytet, polska racja stanu, sta si olbrzymim poszkodowanym w ca ej sprawie. Wszak e najwi ksz krzywd uczyniono prawos awnemu ludowi Che mszczyzny i po udniowego Podlasia, bole nie zranionemu
w sferze uczu religijnych. Nie mo na obarcza odpowiedzialno ci za wydarzenia z roku 1938 ówcze nie yj cych wyznawców prawos awia, b d cych sk din d potomkami prze ladowanych sze dziesi t lat wcze niej unitów. Wreszcie
akcja rewindykacyjno-polonizacyjna wywar a wielki wp yw na relacje katolickoprawos awne podczas hitlerowskiej okupacji. By to wp yw zdecydowanie z y.
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Po zako czeniu II wojny wiatowej ogromn wi kszo wyznawców pra wos awia przesiedlono z rodzinnych miejscowo ci Lubelszczyzny na sowieck
Ukrain lub na Ziemie Odzyskane. Ich domy zaj a ludno katolicka, w du ej
cz ci pochodz ca z terenów zabu a skich, uciekaj ca przed mierci z r k szowinistów ukrai skich lub wysiedlona po ustaniu dzia a wojennych. Spo ród
licznych katolickich ko cio ów parafialnych i filialnych, wzniesionych w trzech
ostatnich dziesi cioleciach w diecezji lubelskiej, kilkana cie zbudowano
w miejscowo ciach, gdzie istnia y rozebrane w 1938 roku cerkwie.
Wydarzenia z roku 1938 wpisuj si w dramatyczne dzieje wschodniej
Lubelszczyzny. Duch ekumenizmu wymaga ustawicznej, wspólnej, pe nej sza cunku refleksji nad losami jej mieszka ców: Polaków i Rusinów (Ukrai ców),
katolików obydwu obrz dków i prawos awnych. Wielu z nich, w ró nych okoliczno ciach dziejowych, doznawa o prze ladowa z powodów religijnych.
Wielkie dzie o pojednania mi dzy podzielonymi chrze cijanami i zwa nionymi narodami zawiera w sobie tak e mudny proces oczyszczania pami ci historycznej, realizowany zarówno na p aszczy nie naukowej, jak i w sferze
modlitewnej.

The demolition campaign of the orthodox churches
in the Lublin region in 1938.
The responsibility problem of the Catholic Church.
Summary
In 2008 the Polish Orthodox Church celebrated the seventieth anniversary
of the mass demolition of the orthodox churches in the province of Lublin. In
the period from May to July of that year, about 130 church buildings were destroyed. They were of Greek Catholic or Eastern Orthodox origin and have been
closed since 1918: they have not been claimed by the Catholic Church nor become permanent Orthodox parishes recognized by the State. The anniversary
celebrations were characterized by a great organization and miscellaneous character: liturgical, cultural and scientific (symposia, exhibitions, publications).
The campaign of 1938 has been again described in many research aspects.
At present, it is universally evaluated very negatively as an enormous evil
done to the Eastern Orthodox community, but also to the Polish raison d'etat. In
this situation arises the question of the participation of Catholic communities in
the infamous project. In fact, for a long time, there have been formulated opinions that the Catholic Church would has participated, and even inspired the
whole campaign. In the shadow of the direct allegations there was the Diocese
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of Lublin, in which existed most of the destroyed Eastern Orthodox Churches,
and also its ordinary – Bishop Marian Leon Fulman.
Meanwhile, the bishop disapproved resolutely the demolition activities at its
beginning. Also the Polish Episcopate refused to participate in the demolition.
The Greek Catholic Archbishop Andrzej Szeptycki condemned it very strongly.
The clergy of the Lublin Diocese initially treated the affair fairly indifferently.
The cases of active defense of the churches were not frequent, but also rare
were the occasions when the Catholic priests supported the demolition activities. The clergy criticized the drastic methods of temples destruction. They did
not cause a conversion of the Orthodox faithful to the Catholic Church, but
rather they provoked among them a great annoyance and hostility toward the
Catholic Church and the Polish state.
The laity represented different opinions. Some have seen in the demolition
an act of historical justice, because in the period of national captivity the Russian Orthodox Church was a repressive tool of Russian policy towards the Polish people and the Catholic Church, especially the Greek Catholic Church. With
time however, other views prevailed. The activities of 1938 had a deplorable
impact on the Polish-Ukrainian relations, including the neighborhood dimension, and led to the tragedy of fratricidal conflict during the Nazi occupation.
Today, the relations between the Catholic and Eastern Orthodox Churches
in Poland have improved. However, it's still actual a demand for ecumenical
reflection on the complex mutual history, in which the both sides have been
persecuted.
t um. Krzysztof Modras OP

