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Ukaz o tolerancji religijnej cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 
1905 roku1 w zaborze rosyjskim. 

 
 

Przeczytałem w „Tygodniku Ilustrowanym” następującą notatkę o kościele unickim w Rejowcu: 
 

 
 
 

                                                           
1 Dwie różne liczby dni przy datowaniach wydarzeń (dokumentów) wynikają z różnicy w liczeniu czasu, który 
występuje pomiędzy kalendarzem gregoriańskim a juliańskim. Skąd to się wzięło na ziemiach polskich? Otóż: 
według kalendarza gregoriańskiego ukaz regulujący administrację w Królestwie Polskim wydany został 31 
grudnia 1866r., czyli 19 grudnia 1866 r. według kalendarza juliańskiego, który w Rosji obowiązywał w 
latach1700 - 1918 r. W kościele prawosławnym kalendarz juliański obowiązuje do dnia dzisiejszego. Najgorzej 
jest, gdy w przedziale czasowym 1700 -1915 użyto tylko jednej liczby. Dylemat, w jakim kalendarzu ją zapisano? 
Zazwyczaj występowała różnica 12 a czasami 13 dni. Z tego powodu mogą powstawać błędy w datowanych 
dokumentach. Na kanwie tej różnicy powstało w Polsce znane powiedzenie – „ruski miesiąc”. 
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Unickiego 2kościół parafialny w Rejowcu pw. Św. Michała Archanioła. Rycina z Tygodnika Ilustrowanego z 1863 

roku 
 

 

                                                           
2 Na prezentowanej z 1863r. grafice nie występuje drewniana dzwonnica, którą ustawiono na czterech podporach 
(słupach) tak jak opisano ją w jednej z ówczesnych dokumentacji 
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Ziemie polskie zamieszkałe przez Unitów (kolor ciemny) przed rokiem 1867. 

                Chcę w tym miejscu przypomnieć niektóre ukazy, które się ukazały, aby podporządkować 
Kościół katolicki i jego wyznawców.  

                        I tak: 22 maja 1867r. -Ukaz Aleksandra II podporządkowujący Kościół katolicki w 
Królestwie Polskim specjalnemu Kolegium Katolickiemu w Petersburgu. Zabraniał on duchowieństwu 
komunikowania się z Kurią Rzymską. Papież Pius IX nie uznał tej decyzji i zakazał biskupom 
delegowania do niej swych przedstawicieli. Przyczyniło się do serii konfliktów między episkopatem a 
rządem rosyjskim w wyniku, których w głąb Rosji wywieziono wielu biskupów.  

                Dnia 10 października1869r.- Ukaz carski zabraniający nabywania majątków ziemskich przez 
byłych katolików, neofitów na prawosławie na Kresach Wschodnich. Ponadto na właścicieli ziemskich 
wyznania rzymskokatolickiego nałożono dodatkowe, 10% podatki. Warunkiem ich uniknięcia było 
przejście na prawosławie, a zdobyte w ten sposób pieniądze rząd rosyjski przeznaczał na wojsko, 
żandarmerię, szkołę i Cerkiew. W 1870 r. tylko jedno biskupstwo w Królestwie Polskim było 
obsadzone. Carat samowolnie zniósł 2 diecezje: kamieńską i mińską.    W1874 r. rozpoczął się nacisk 
administracyjny na parafie, aby same zażądały przejścia na prawosławie.    
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Obraz - Podlascy unici pod biało-czerwoną flagą. 

 
             Majątki unitów, które pozostały po wysiedleniu sprzedawano na licytacjach za bezcen Żydom lub 
prawosławnym „pod warunkiem dawania dobrego przykładu wierności cerkwi prawosławnej”.  
 
              Do podobnych wydarzeń doszło 17 I 1874 r. w Drelowie, gdzie od kul żołnierzy rosyjskich 
zginęło 13 unitów. Był wśród nich lokalny przywódca unickiego oporu Semen Pawluk. Pacyfikacje 
wojskowe połączone z chłostą, niszczeniem dobytku i zsyłkami ciągnęły się ponad rok. W Pratulinie po 
wywiezieniu proboszcza parafianie przeciwstawili się 24 I 1874 r. przekazaniu świątyni duchownemu 
prawosławnemu. Wobec braku możliwości porozumienia mieszkańców z przydzielonym księdzem 
gubernator carski wprowadził wojsko. Miejscowi unici świadomi zagrożenia życia udali się pod 
świątynię by jej bronić. Zostali rozstrzelani w pozycji klęczącej w czasie modlitwy.  Gazeta Toruńska 
napisała w 1874 roku iż, „Rzezie naszego nieszczęśliwego ludu unickiego rozpoczęły się w Polubiczach 
w powiecie włodawskim” W 1875 r. doprowadzono ostatecznie do przejścia unickiej diecezji 
chełmskiej do Kościoła prawosławnego wbrew woli części wiernych, którym nie pozwolono przejść na 
obrządek łaciński. 
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Początkowo kościół unicki a od 1875 roku przekształcony na prawosławny. Fotografia Kościoła już 

prawosławnego pw. Św. Michała Archanioła z początku XX wieku 
 

 
Uratowane obrazy z rozebranego ikonostasu, które były w kościele św. Michała Archanioła w Rejowcu. Obrazy 

malowane na płótnie naklejanym na deski. 
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                  Dnia 8 lutego1875r.- Zlikwidowano przy użyciu wojska (wobec wiernych stawiających 
opór) ostatnią enklawę Kościoła unickiego na terenie Cesarstwa Rosyjskiego w diecezji chełmskiej.  W 
wyniku kłopotów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, car Rosji Mikołaj II złagodził swoje stanowisko w 
kwestiach religijnych. Dla przypomnienia w 1875 roku uległ likwidacji obrządek unicki. Wierni tego 
Kościoła byli prześladowani. Taki stan utrzymywał się przez 30 lat. W wieku XIX i nie tylko było wiele 
prześladowań i ograniczeń w kościele rzymskim w okresie zaboru rosyjskiego. W 1905 roku trudna 
sytuacja byłych unitów uległa radykalnej zmianie. Jedną z przyczyn zmiany postawy caratu względem 
tej grupy ludności była klęska Rosji w wojnie z Japonią w 1904-05 roku; flota tej potęgi na Pacyfiku 
uległa zagładzie, a wraz z nią marzenie o hegemonii w tej części Azji.   Celem wydania tego 
rozporządzenia było wykonanie ust. 6 polecenia z 12 grudnia 1904 roku. Z pespektywy dnia 
dzisiejszego można by powiedzieć, że ukaz z dnia 12 grudnia 1904 roku a przedrukowany w „Gazecie 
Toruńskiej” w niedziele 30 kwietnia 1905r jest wstępem do właściwego rozporządzenia o tolerancji 
religijnej z17(30) kwietnia 1905r. wydanego przez Cara Mikołaja II. Ten artykuł zamieszczam poniżej: 
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Majątki unitów, które pozostały po wysiedleniu sprzedawano na licytacjach za bezcen Żydom lub 
prawosławnym, pod warunkiem dawania dobrego przykładu wierności cerkwi prawosławnej”. Te 
śmieszne pieniądze były wypłacane już na zesłaniu, jako karmowe –na wyżywienie. Dzieci, młodzież, 
starcy nic nie dostawali. Bywały nawet takie sytuacje, że ludzie przez tydzień nic nie jedli, a na śmierć 
czekali jak na wybawienie.  
W rozdziale O ogólnych początkach tolerancji religijnej przejście z prawosławia do innych wyznań 
chrześcijańskich już nie było traktowane, jako przestępstwo. Dla staroobrzędowców i sekciarzy 
dokument ten przewidział szereg uprawnień. Przyznano im, jako specyficznym wyznaniom religijnym, 
prawa cywilne. Osoby duchowne tych wyznań w stosunkach prawnych zostały zrównane z duchownymi 
wyznań chrześcijańskich. W szkołach zezwolono nauczać dzieci staroobrzędowców i innych sekciarzy 
swej religii. Odwołane zostały ograniczenia, co do druku i przewozu ksiąg liturgicznych. 
Staroobrzędowcy i sekciarze zostali zrównani w prawie z osobami innych wyznań w sprawach zawarcia 
z prawosławnymi małżeństw mieszanych. Duchowni zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg 
chrztów, ślubów i zgonów pod kontrolą państwowej lub społecznej instytucji. Rozporządzenie to po-
zwoliło tym wyznaniom posiadać oddzielne cmentarze. Po sławetnym ukazie zaistniały większe 
możliwości tworzenia nowych parafii i budowy kościołów.. Nie będę przypominał wydarzeń, jakie się 
działy w cesarstwie rosyjskim, ale się skupię na znaczącym wydarzeni z kwietnia 1905r. Sytuacja 
unitów na Chełmszczyźnie poprawiła się dopiero w 1905 r., gdy car wydał ukaz wprowadzający 
tolerancję religijną. Otóż dnia 17/30 kwietnia 1905r. 
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Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow. Ostatni Car Rosji, panował w latach 1894–1917 z dynastii 

Romanowów.(ros,)Николай II, Николай Александрович Романов 
 
                         Car Mikołaj II ogłosił ukaz wprowadzający tolerancję religijną tym samym zaistniały 
nowe warunki do swobodniejszego uczestnictwa w praktykach religijnych innych niż prawosławie. 
W którym między innymi możemy przeczytać:  
             „Rozkazujemy uznać, że odpadnięcie od religii prawosławnej do innej religii chrześcijańskiej 
lub nauki nie podlega prześladowaniu i nie powinno pociągać za sobą żadnych następstw, szkodzących 
pod względem praw osobistych i cywilnych, przy czym osoba, która po dojściu do pełnoletności odpadła 
od prawosławia, uznawana jest za należącą do tego wyznania lub nauki, jaką sobie sama obrała...” 
 
                         Pierwsze cztery artykuły ukazu były szczególnie istotne dla byłych unitów, bowiem 
odejście z prawosławia i przejście do innego kościoła chrześcijańskiego nie pociągało za sobą żadnych 
konsekwencji, nie miało żadnego wpływu na życie cywilne i od tej chwili mogli oni w sposób dowolny 
zmienić wyznanie. 
                   Pismo „Kołokoł” będące organem Cerkwi prawosławnej podaje też dane liczbowe 
przejścia na katolicyzm.  
 
Wydawano masę tekstów w prasie codziennej i licznych publikacjach owego czasu., Przykładowo 
niektóre z nich: 
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                            W dniu 12,10.2017r. gdy przeglądałem prasę zatytułowaną „Kraj” z dnia 22 kwietnia 
(5 maja) 1905r. odnalazłem artykuł zacytowany - ”Ukaz najwyższy„. Nie jest taki, jakiego szukałem, ale 
zawsze to jest jakieś coś niż wcale. Cytuję go poniżej: 
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  Grupa podchmielonych „Rusinów” w trakcie uroczystości cerkiewnych podniosła krzyk: „rżnąć 
Lachów” i zaatakowała miejscowych katolików. W czasie tych zajść kilka osób zostało ciężko pobitych. 
Sytuacja powtórzyła się parę dni później, 7 sierpnia 1905r.. Uczestniczący w poprzednich wystąpieniach 
prawosławni zaczaili się z widłami i kołkami w rowie melioracyjnym nieopodal kościoła, kiedy katolicy 
opuścili świątynię, napadli na nich i w trakcie zamieszania zniszczyli część ogrodzenia kościelnego 
Prawosławni zaatakowali również mieszkania „pokropielców i przechrztów” - katolików i byłych 
unitów, którzy przeszli na katolicyzm Niszczono ich majątek, wybijano szyby, bito byłych unitów. 
                   Taka sytuacja powtarzała się dość często. Byli bici jak jedni jak i drudzy, Były redagowane 
różne ośmieszające wierszyki. Takim przykładem może być – „Prawosławnych obrzucano obelgami, 
wybijano im szyby w oknach”. Kiedy w nocy z 14 na 15 grudnia 1905 r. skradziono serce dzwonu 
należącego do tamtejszej cerkwi, katolicy mieli się śmiać i mówić: „U prawosławnych są twarde łby od 
bicia pokłonów, łbami mogą dzwonić?  Uwagi ludności prawosławnej budziły także niektóre 
wystąpienia księży katolickich.” 
Na usilne poszukiwania internauci odpisali mi w ten oto sposób:  
                      „Niestety oryginał ukazu nie jest możliwy do znalezienia zarówno w sieci, jak i w 
cyfrowych archiwach rosyjskich. Niestety nie mogę prosić Rosjan”(Andrzej Wawryniuk),„Spróbuje 
dowiedzieć się, gdzie takie ukazy publikowano. Mnie przychodzą do głowy Sankt Petersburgskije 
Senatskije Wiadomości. Roczniki są, (jeśli niewybrakowane) w BUW w Warszawie. Tylko to trzeba 
sprawdzić w katalogu cyfrowym na stronie internetowej tej biblioteki czy jest taki rocznik”(Tomasz 
Lenczewski).   

                        



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

16 
 

Po 1905 r.  dało się również zauważyć w Królestwie Polskim znaczne ożywienie religijne.3 
               Dla powodzenia tej sprawy szczególnie zasłużył się biskup Jaczewski, który sprawnie i 
zdecydowanie kierował akcją przyjmowania unitów na łono Kościoła katolickiego. Polecił proboszczom 
dokonywać wpisów grupowych i skrupulatnie, każdy z nich odnotowywać w Księdze Nawróconych. 
Ksiądz Józef Pruszkowski, świadek tamtych wydarzeń tak napisze: 
 
                            „ Naród unicki, usłyszawszy z ambon katolickich słowo ukazu carskiego o swobodzie 
wyznania religijnego, tysiącami spieszył do najbliższych urzędów parafialnych katolickich, aby swoje 
imiona i nazwiska, oraz swojej rodziny, zapisać na wieczne czasy do ksiąg katolickich parafii. 
Codziennie odbywały się zapisy Unitów. Na ich twarzach jaśniała wielka radość i szczęście, jakby ich 
po długim i ciężkim więzieniu wypuszczono na wolność. Kalecy i starcy, kobiety pochylone wiekiem nie 
mogąc przyjść o swoich siłach byli przywożeni i wprowadzani lub wnoszeni na rękach przez swoich 
dzieci lub wnuki do zapisu parafialnego, szczęśliwie mogą umrzeć w pokoju i być pogrzebanymi w  
świętej katolickiej ziemi cmentarza, uświęceni obrzędem Kościoła ". 

 
Dopiero w 1905 roku sprawa unitów radykalnie się odmieniła. Nastąpiła istotna zmiana w stosunkach 
wyznaniowych na Podlasiu. Dnia 30 kwietnia 1905r. „Car Mikołaj II wydał manifest o tolerancji 
religijnej w całym imperium. Wówczas unici całymi rodzinami przeszli na katolicyzm. [...]Po 1905r. aż 
200 tys. 
               Chełmszczanie ogłosili się katolikami. Byli to głównie dawni unici, których siłą zmuszono do 
przejścia na prawosławie po 1875 roku. Ukaz tolerancyjny o wolności religijnej stanowił przełom  
w dziejach unitów z Podlasia i Chełmszczyzny. Unici świadomie wybierając katolicyzm łaciński 
identyfikowali się z polskością. Przynależność wyznaniowa, bowiem miała ogromny wpływ na 
kształtowanie się świadomości narodowej unitów.„W 1905r. kończy się również pierwszy okres 
wzmożonej rusyfikacji powiatów nadbużańskich rozpoczęty walką z unitami w latach sześćdziesiątych 
XIX wieku. Gdy została ogłoszona tolerancja religijna „tłumnie ruszono do łacińskich parafii, aby 
zapisać się w katolickich księgach metrykalnych”.  
Ludność już wybrała, a cerkwie zamieniano na Kościoły.  „Medal Unicki” mimo represji wybito 
najpierw w Paryżu, a później drugi raz we Lwowie. Ta edycja prawie w całości została skonfiskowana 
przez władze austriackie. Część nakładu medali w późniejszym czasie została znaleziona w rzece Bug. 
Medal był przeznaczony do rozdawania, jako pamiątka wśród unitów w Galicji, a także „opornym” na 
terenie diecezji chełmskiej.  Medal wykonany był z brązu, miał średnicę 64 mm.  
                 Na jego awersie znajduje się krzyż na mogile z koroną cierniową, gałązką palmową i tarczą 
dawnej Rzeczypospolitej, w dolnej części medalu jest umieszczona datą 1874. Natomiast wokół 
znajduje się napis otokowy:             

                                                           
3 Z ,,Kroniki Rejowca,, - (…),,duchowieństwo prawosławne nie życzyło sobie nowych parafii katolickich na 
terenie Chełmszczyzny pomimo wiekopomnego aktu monarchy rosyjskiego jakim był ukaz z 30 (17) kwietnia 
1905 r., darzący poddanych dobrodziejstwem szerokiej, szczerej tolerancji religijnej: - Rozkazujemy uznać, że 
odpadnięcie od religii prawosławnej do innej religii chrześcijańskiej lub nauki nie podlega prześladowaniu 
i nie powinno pociągać za sobą żadnych następstw, szkodzących pod względem praw osobistych i 
cywilnych, przy czym osoba, która po dojściu do pełnoletniości odpadła od prawosławia, uznawana jest za 
należącą do tego wyznania lub nauki, jaką sobie sama obrała...- . Tak brzmi pierwszy punkt wysokiego słowa 
cesarskiego,, . Po ogłoszeniu ukazu tolerancyjnego – wydarzyła się rzecz wręcz nieprzewidywalna. Na Podlasiu i 
Ziemi Chełmskiej uważanej przez carat za ,,istinnoruskij kraj ,, ( rdzennie ruskij kraj), zaroiło się od nowo 
budowanych kościołów . Budowano świątynie przede wszystkim w stylu neogotyckim. Dlaczego to było takie 
ważne? – gotyk a także neogotyk powszechnie uważano i kojarzono ze stylem niemieckim – tym samym 
podkreślano przynależność tych ziem i ludzi do zachodniej cywilizacji. Wybudowane kościoły stawały się po 
przez swój rozmach jak gdyby katedrami w małych miejscowościach. Przełamano psychologiczną barierę 
dominacji rosyjsko –prawosławną. Już nic nie mogło powstrzymać dążeń patriotyczno – niepodległościowych, 
nawet podjęte w 1906 roku w Dumie rosyjskiej ( parlamencie) dyskusje na temat wydzielenia z Królestwa 
Polskiego nowo wydzielonej jednostki administracyjnej – guberni chełmskiej, elementu strategii rusyfikacyjnej. 
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               „BRACIOM RUSINOM POMORDOWANYM PRZEZ CARAT MOSKIEWSKI. ZA 
WIERNOŚĆ DLA KOŚCIOŁA I POLSKI”. 
                Rewers medalu przedstawia księgę męczeństwa pod gwiazdą, na której jest umieszczony 
napis: „Martyrologia –Polska” a także nazwiska i imiona włościan: Andrzejuk Jan, Bazyluk Wincenty, 
Bocian Teodor, Bojko Konstanty, Bojko Łukasz, Charytoniuk Trochim, Charytoniuk Andrzej, Franczuk 
Michał, Hawryluk Maksym, Hryciuk Nicety, Karmaszuk Daniel, Kiryluk Filip, Łukaszuk Konstanty, 
Osypiuk Bartłomiej, Pawluk Szymon, Romaniuk Jan, Tomaszuk Onufry. Poniżej otwartej księgi z 
nazwiskami pomordowanych za wiarę umieszczono dwie gałązki palmowe, a także otokowy napis: 
               „WOJEWÓDZTWO PODLASKIE I LUBELSKIE. POLUBICZE –DRELÓW –PRATULIN”. 
  
 
 

 

 
Biskup Franciszek Jaczewski herbu Leliwa  

Urodzony dnia 9 maja 1832 w Górkach-Grubakach, zmarł dnia 23 lipca 1914 w Lublinie. Polski biskup 
rzymskokatolicki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie w latach 1867–1870, biskup diecezjalny 

lubelski w latach 1889–1914. 
 

                  Biskup Kościoła rzymskiego – Franciszek Jaczewski, który sprawnie i zdecydowanie 
kierował akcją przyjmowania unitów na łono Kościoła katolickiego.  
 
                     Do tłumienia manifestacji rewolucyjno-patriotycznych i strajków w 1905 roku władze 
carskie skierowały do gminy Rejowiec i Rejowca pododdział wojska rosyjskiego w sile 50 kozaków i 
28 piechurów, którymi dowodził sztabs-kapitan podlegający Preobrżeńskiemu sprawującemu funkcję 
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Naczelnika Straży Ziemskiej powiatu chełmskiego. Rannym i poturbowanym manifestantom udzielał 
bezinteresownej pomocy lekarz med. Karpiński mający swój gabinet lekarski w Rejowcu. Natomiast 
duchowo wspierał strajkujących ks. Antoni Wójcikowski z parafii Pawłów 4.  Upominali się o 
niepodległość i polską szkołę. Sytuacja w całym imperium staje się coraz trudniejsza. Car Mikołaj II 
chcąc uspokoić nastroje rewolucyjne w dniu 17/30 kwietnia 1905 roku ogłosił tzw. „ukaz 
tolerancyjny”5, w którym najkrócej mówiąc wprowadził wolność religijną na całym obszarze cesarstwa 
rosyjskiego. 
             Po ogłoszeniu ukazu tolerancyjnego – wydarzyła się rzecz wręcz nieprzewidywalna. Na 
Podlasiu i Ziemi Chełmskiej uważanej przez carat za „istinno ruskij kraj” ( rdzennie ruskij kraj) zaroiło 
się od nowo budowanych kościołów. Budowano świątynie w stylu neogotyckim.  Dlaczego to było takie 
ważne?- Gotyk i neogotyk powszechnie uważano i kojarzono ze stylem niemieckim – tym samym 
podkreślano przynależność tych ziem i ludzi do zachodniej cywilizacji. Wybudowane kościoły stawały 
się po przez swój rozmach jak gdyby katedrami w małych miejscowościach. Przełamano 
psychologiczną barierę dominacji rosyjsko –prawosławną. Już nic nie mogło powstrzymać dążeń 
patriotyczno – niepodległościowych, nawet podjęte w 1906 roku w Dumie rosyjskiej (parlamencie) 
dyskusje na temat wydzielenia z Królestwa Polskiego nowo wydzielonej jednostki administracyjnej – 
guberni chełmskiej, elementu strategii rusyfikacyjnej. Na nic się zdała ekspansja rosyjskiego 
inspektoratu szkolnego w tworzeniu większej ilości szkół państwowych. Ukaz - zezwolił na zmianę 
wyznania z prawosławnego ( mającego status religii państwowej) na inne. Siłą wcieleni unici do cerkwi 
prawosławnej mogli z niej wystąpić i wrócić do kościoła greckokatolickiego albo przejść na katolicyzm. 
Po wydaniu powyższego ukazu sytuacja w imperium nie została uspokojona. Strajkuje coraz więcej 
ludzi. Wzrasta zagrożenie całkowitego paraliżu struktur państwa rosyjskiego. W Rejowcu w dniu 1 maja 
zorganizowana została manifestacja, w której uczestniczyli razem robotnicy z cukrowni i mieszczanie. 
                              Poprzednikiem Polskiej Macierzy Szkolnej, która została powołana w dniu 15 maja 
1905 roku był Związek unarodowiania szkół utworzony na przełomie stycznia i lutego 1905 roku. 
Oprócz Rejowca w najbliższym jego sąsiedztwie działały koła PMSz w Chełmie, Krasnymstawie i 
Siennicy. W sierpniu powstaje tajne ogniw Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek Ludowych w 
Rejowcu. Na apel Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek Ludowych Królestwa Polskiego poparli 
wydaną odezwę z listopada 1905 roku, w której wzywano do składania podpisów pod apelem tworzenia 
polskiej szkoły. W krótkim czasie podpisy pod tą odezwą złożyło podpisy ponad 800 nauczycieli z 
terenu Królestwa Polskiego ( zabór rosyjski),   
                      Józefat Jakub Budny rozpoczyna organizowanie szkoły polskiej przy cukrowni w 
Rejowcu tzw. szkołę przyzakładową z polskim językiem nauczania. Wyposaża ją w niezbędne pomoce 
naukowe. Z własnych pieniędzy opłaca nauczycieli. Do tej szkoły uczęszczały dzieci pracowników 
cukrowni.  
                   Jeden z nauczycieli rejowieckich uczestniczył w zjeździe nauczycielskim Polaków i 
Litwinów prowadzących tajne nauczanie języka polskiego   
                   Powstaje tajny Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
                                                           
4 W tym czasie Rejowiec nie miał parafii rzymsko-katolickiej . Ludność tego wyznania należała do parafii 
Pawłów.  
5 Spowodował liczne przechodzenie ludności dotychczas wyznania prawosławnego na katolicyzm , W gminie 
Rejowiec z takiej możliwości skorzystało 1726 osób. Wspomina też o tym Kazimierz Czernicki w swoim 
opracowaniu - ,, Chełm przeszłość i pamiątki ,, z 1936roku na stronie 110 w następującym cytacie - ,, Po 
zniesieniu Unii kościół ten zamieniono na cerkiew . A obecnie stoi zupełnie nieczynny , ponieważ 
prawosławnych w dostatecznej ilości na parafie niema , a katolicy mają nowy w stylu gotyckim kościół 
zbudowany w r.1907 przez obecnego dziedzica p. Józefata Budnego ,, . Należy z cała mocą podkreślić ,że były to 
dobrowolne i przemyślane przejścia , a nie jak niektórzy twierdza ,, dobrowolny przymus,, . Najlepiej to 
dokumentują w parafiach księgi zatytułowane ,, Liber conversorum ,,  . W ulotkach rozrzucanych w Rejowcu  
Polska Partia Socjalistyczna pisała - ,, … Popi , strażnicy i inni czynownicy carscy powiadają wam, że stało się to 
przez szczególniejszą łaskę cara dla unitów , za którą winni są carowi wdzięczność i wierność . ( … ) Z musu to , z 
konieczności i ze strachu udaje car łaskawego . Z musu i ze strachu carskiego wypływa każda ulga , każde 
ustępstwo dla ludu . ,, 
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  Pod wpływem premiera Sergiusza hr. Witte, car Mikołaj II wydał manifest konstytucyjny nazywany, 
jako carski manifest wolnościowy datowany na 17/30 października 1905 roku. Manifest ogłosił miedzy 
innymi   - 
                    (…) „ darowanie ludności nienaruszalnych zasad wolności obywatelskich na podstawie 
rzeczywistej nietykalności osobistej, wolności sumienia, słowa, zgromadzeń, związków”.  To 
spowodowało, że Polacy bardzo się uaktywnili. Świadczą o tym opisane poniżej działania. –  
                           Listopad – uczniowie polscy w rosyjskich szkołach w Rejowcu usunęli z izb 
lekcyjnych portrety cara Mikołaja II. 
                  Pod koniec listopada rozpoczynają działalność amatorskie zespoły teatralne dorosłych i 
dzieci.  
                  W dniu 8 listopada 1905 roku warszawski generał –gubernator G.A. Skałan wysłał do 
Petersburga znamienną depeszę, w której pisał:  
                    (…) „Ruch rewolucyjny w powierzonym mi kraju widocznie i szybko się wzmaga, ogarnia 
wciąż coraz szersze kręgi ludności i przenika nawet do mas chłopskich. Sytuacja jest krańcowo poważna 
i widzę z niej tylko jedno wyjście – natychmiastowe ogłoszenie stanu wojennego w całym Królestwie 
Polskim. Każdą zwłokę uważam za niebezpieczną”.  
                   W styczniu na zebraniu gminnym w Rejowcu mieszkańcy domagali się wprowadzenia do 
szkół państwowych nauki języka polskiego. Podjęto uchwałę o wprowadzeniu języka polskiego do 
kancelarii gminnej, szkół i sądów. Takie dążenia potwierdza warszawski generał-gubernator w jednym z 
swoich pism (…) „ Obecnie idea o odrodzeniu w Kraju Nadwiślańskim szkoły narodowej przeniosła się 
już z wyżyn sfer polskich do mas ludowych i na tyle umocniła się dzięki ustępstwom uczynionym przez 
sam rząd, że obok innych spraw politycznych, stanowi problem o pierwszorzędnej doniosłości”. 6 
                    W listopadzie 1905 roku w gminie Rejowiec na zebraniach wiejskich i zebraniu gminnym 
domagano się polskiej szkoły i polskich nauczycieli w nich uczących. Za przyzwoleniem rodziców w 
formie protestu za dotychczasową politykę oświatową władz carskich uczniowie narodowości polskiej 
niszczą rosyjskie podręczniki szkolne. Doszło też do usuwania z izb lekcyjnych portretów cara Mikołaja 
II.  
       Po zakończeniu Mszy Świętej w dniu 13 grudnia 1905 roku Rutkowski Tomasz, Wieczorkowski 
Zdzisław i Bromirski Wacław robotnicy z cukrowni Rejowiec zorganizowali manifestację przeciw 
rządom carskim. Miedzi innymi postulatami domagano się większych swobód obywatelskich i polskiej 
szkoły. Pochód w ilości 2000 ludzi maszerował z czerwoną flagą, na, której widniał napis „Niech żyje 
Polska”. Śpiewano pieśni anty carskie. Policja aresztowała organizatorów demonstracji. Zostali ukarani 
trzema miesiącami aresztu. Prowadzona walka pod hasłami rewolucyjno-socjalnymi w latach 1904- 
1908 nie przyniosła zwycięstwa, ale jak się później okazało stała się wstępem, przedwiośniem do 
powstania Niepodległej Polski. W tym burzliwym okresie zaczyna się tworzyć w Rejowcu od podstaw 
szkolnictwo polskie.   
                    Początki szkoły sięgają 1905 roku. Pod zaborem rosyjskim i to w najgorszym okresie 
rusyfikacyjnym powstaje szkoła polska 7.  
Określana nazwą - Prywatna Przyzakładowa Dwuklasowa Szkoła Elementarna w Rejowcu, z polskim 
                                                           
6  M. Szulkin -  Strajk szkolny w 1905 roku . W-wa 1959r.  
7. W tym momencie należy przypomnieć niektóre wydarzenia i panująca atmosferę na Ziemi Chełmskiej - .Od roku 1890 
administracja carska z intensyfikowała starania o wyodrębnienie Ziemi Chełmskiej od Królestwa Polskiego . Wiodącą rolę w 
tych rusyfikacyjnych staraniach odegrał kler prawosławny .Arcybiskup chełmsko – warszawski Flawian w roku 1902 
przedstawił memorandum władzom carskim, w którym domagał się likwidacji łacińskiej diecezji lubelskiej. Administracja 
carska uznała, że wykonanie tego postulatu jak na obecną chwilę jest nierealne. W związku z powyższym w 1904 roku 
zaproponował utworzenie samodzielnej prawosławnej diecezji chełmskiej. Ten plan częściowo został zniweczony przez 
wydany ukaz o tolerancji religijnej z roku 1905, Wielu byłych unitów odeszło od cerkwi prawosławnej i powróciło do 
kościoła rzymskokatolickiego. Pomimo zaistniałej sytuacji  chełmski  prawosławny biskup Eulogiusz z wielkim zapałem 
przyłączył sie do zwalczania polskości  w powiecie chełmskim , będąc zarazem gorącym orędownikiem utworzenia odrębnej 
guberni chełmskiej . Z nieukrywaną radością przyjął decyzję cara o jej powstaniu . Świadczy o tym chociażby depesza, 
jaką wysłał w czwartek wieczorem 20.IV . 1912 roku zamieszczona w gazecie ,,Cholmskaja Ruś,, z 1912 roku nr. 18. s. 12 
o następującej treści;  -,,  Chełmski projekt ustawy przyjęty ! Ogłosić wszystkim i odprawić nabożeństwo przed 
Matką Boską! ,, (od autorów – chodziło o Matkę Boską Chełmską na Górce w Chełmie)  
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językiem nauczania.  Prowadzona przez Józefata Jakuba Budnego i Dyrekcję Towarzystwa Akcyjnego 
Cukrowni i Rafinerii Rejowiec w Rejowcu.  
                     W dniu 17 stycznia 1906 roku na zebraniu gminnym w Rejowcu uchwalono i wysłano 
petycję do władz powiatu, w której żądano wprowadzenia języka polskiego do czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy, w prowadzonych rozprawach sądowych ( Sądach Pokoju) oraz 
nauki w języku polskim Polaków uczęszczających do szkół rosyjskich.  W raporcie o sytuacji w 
Rejowcu czytamy –(…) „W gminie i szkołach wszędzie język polski zaprowadzono, w sadzie jeszcze nie, 
ze względu na egzekutywę, wymagających zatwierdzenia wyższej władzy, która polskiego nie cierpi”.   
W lipcu 1906 roku w Rejowcu rozpoczęło formalną działalność ogniwo Polskiej Macierzy Szkolnej, 
które walnie przyczyniło się do funkcjonowania polskiej szkoły przy cukrowni w Rejowcu. Dynamiczna 
działalność tego koła została przerwana na podstawie Zarządzenia z dnia 1 grudnia 1907 roku wydanego 
przez generał – gubernatora G. Skałona. Powyższe Zarządzenie obowiązywało na całym obszarze 
podlegającym jego jurysdykcji 
                     Pomimo wielu ustępstw administracja zaborcy trzymała się dość dobrze. Snuto plany 
oderwania ziemi chełmskiej od macierzy Na krotko udało się to zrealizować ( w latach 1912 do polowy 
1915 istniała gubernia chełmska). Taki stan rzeczy został przerwany przez działania I wojny światowej. 
Przyjęliśmy pod okupację austriacką. Zaborcy zaczęli tworzyć namiastkę instytucji, która przekształciła 
się w późniejszym czasie w Inspektorat, jako wyodrębnionej powiatowej jednostki organizacyjnej 
oświaty szkolnej w Chełmie.  
                         Parafia w Pawłowie była bardzo rozległa terytorialnie. Dotarcie mieszkańców Rejowca 
i okolic do kościoła parafialnego było bardzo utrudnione, ze względu na dużą odległość. W 
archiwum parafialnym zachowała się księgi, będąca rejestrem przejścia  do kościoła-rzymskiego na 
terenie Pawłowa a później też parafii Rejowiec. Unici w Rejowcu byli skupieni wokół kościoła pw. 
Michała Archanioła. Natomiast parafia rzymsko-katolicka Rejowiec była wyodrębniona z parafii 
rzymsko-katolickiej Pawłów. Chciałbym się skupić jednak na Pawłowie i Rejowcu. Napięta sytuacja 
panowała w Pawłowie w powiecie chełmskim, liczba konwertytów była najwyższa w całej guberni 
lubelskiej (tylko w 1905 r. katolicyzm przyjęło tam 8 148 osób). Na ulicach pojawiały się grupy 
Polaków i krzyczały: „Vivat! Niech żyje Polska!”. Przykładowo administrator parafii pawłowskiej 
ksiądz Antoni Wójcicki 21 października 1905 r. wygłosił w kościele kazanie, w którym podkreślał: 
„Polska była kiedyś niezależnym, sławnym i silnym państwem i inne państwa bały się jej, ale Bóg zesłał 
na Polaków, tak jak ongiś na Hioba, czasową próbę [...]. Cały Sybir usłany jest kośćmi niepoliczonych 
Polaków, którzy umierali za świętą wiarę, te kości wołają do nieba o karę i Matka Boska usłuchała ich. 
Naszych prześladowców dosięgła kara Boża” Potem zachęcał zebranych do zabiegania o tworzenie 
polskich szkół i przekonywał, że zbawieni będą tylko katolicy, a na koniec zaintonował Boże, coś 
Polskę. W czasie wizytacji biskupiej przywitano go okrzykami „Vivat, niech żyje Polska!”, „niech żyje 
polski król”. W czasie tego spotkania przywitała liczna banderia jeźdźców.  
 
                    Właściciele dóbr Rejowiec Maria i Józefat Jakub Budny rozpoczęli starania o 
zezwolenie na budowę kaplicy(kościoła) w Rejowcu, jako filię parafii Pawłów. Tworzenie nowych 
parafii czy też budowa kaplic nie mówiąc o kościołach rzymskokatolickich na terenie powiatu 
chełmskiego było szczególnie utrudnione ze względu na to, że ten teren zamieszkiwało bardzo dużo 
wyznawców prawosławia oraz zamiary zaborcy, aby w niedługiej przyszłości związać na stałe 
ziemię chełmską z cesarstwem Romanowych, dlatego szczególnie negatywnie odnoszono się do 
wyznawców katolickich. Bardzo liczny odsetek prawosławnych mieszkańców gminy Rejowiec wraz 
ze swoimi duchownymi nawet nie dopuszczali do świadomości, że mogłaby powstać w tym 
miasteczku parafia rzymskokatolicka. 
                Władze carskie mające rozeznanie, co do atmosfery panującej nie tylko w Rejowcu, ale i 
w powiecie chełmskim konsekwentnie odrzucały wszystkie prośby o pozwolenie na budowę kaplic 
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lub kościołów. Lubelski generał gubernator Jewgienij Mienkin 8 robił wszystko, aby pisma 
kierowane do władz w Petersburgu otrzymywały negatywną odpowiedź. Właściciele dóbr Rejowiec 
mimo negatywnych odpowiedzi nie ustają w staraniach, śląc kolejne pisma do departamentu wyznań 
Petersburgu oraz odpowiednich urzędów w Lublinie i Chełmie. W petycjach podkreślają w sposób 
obszerny o trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się katolicy Rejowca i okolic. Bez rezultatu. 
Zdesperowani niepowodzeniami zastosowali przemyślany fortel. Sprytnie zmieniając nazwę.  
Zamiast plan-kościoła wstawiono plan kaplicy grobowej Budnych.  
               W między czasie Józefat Jakub Budny w dniu 21 listopada 1905 roku przesyła na ręce 
lubelskiego ordynariusza list, w, którym pisał: 
                (…) „W majątku Rejowiec jest kaplica dla potrzeb religijnych, lecz , że jest za 
mała i nie może pomieścić wielu nabożnych, śmiem przeto prosić najuprzejmiej Waszą 
Excelencję o pozwolenie na budowę kaplicy większej w tym majątku . Przy niniejszej 
prośbie załączam plan przyszłej kaplicy w dwóch egzemplarzach„. 
                  Odpowiedź biskupa Franciszka Jaczewskiego przychodzi miesiąc później - 29 grudnia 
1905 r i brzmiała –  
              (…) „Po rozpatrzeniu złożonych przy prośbie Pańskiej z dnia 21.11. r.b. 
planów na budowę nowej w majątku Rejowiec najchętniej udzielam żądanego 
pozwolenia „. 
                   Po uzyskaniu pozwolenia od ordynariusza należało uzyskać pozwolenie od władz świeckich. 
Pozytywne rozstrzygnięcie przyniosły wyjazdy delegacji z petycjami wraz z załączonym podpisami 
mieszkańców oraz odpowiednie korzyści materialne w zamian za przychylność urzędników. W tej 
sprawie razem z Józefatem Jakubem Budnym wyjeżdżał Ignacy Kalinowski ojciec Stanisława.    
                   Tak, więc po wielu staraniach i po pokonaniu wielu trudności Józefat Jakub Budny 
otrzymuje upragnione pozwolenie na budowę kaplicy. Na realizację budowy świątyni przygotowane 
były dwa plany, które wykonał znany architekt z Warszawy pan Stefan Szyller. Plan kaplicy grobowej 
Budnych sprytnie i nie oczekiwanie przemienił się w kościół. 
                  Kościół zlokalizowano w miejscu już od dawna ustalonym i zarezerwowanym przez 
poprzednich właścicieli dóbr Rejowca – Woronieckich.  
                      Miejsce na budowę zostało wybrane na północ od miasteczka przy rozwidleniu dróg do 
Chełma i Wierzbicy. Grunt pod kaplicę (kościół), plebanię, organistówkę i zabudowania inwentarsko-
gospodarcze wykupił od mieszczan rejowieckich Józefat Jakub Budny. Po załatwieniu wszystkich 
formalności przystąpiono do budowy w drugiej połowie 1906 roku. Roboty murarskie prowadził Jan 
Filipowicz. Cegłę zakupiono w cegielni parowej ,,Trubaków” w Chełmie, która należała do spółki 
Blumenfebda-et Lang. 
 
Tak oto opisuje „Gazeta Świąteczna”: 

                                                           
8 Generał gubernator od 15 marca 1905 do 1912. Szambelan dworu carskiego. Za negatywną i nieugiętą postawę 
wobec katolików, w uznaniu ,,zasług” został przeniesiony w drodze awansu do urzędu centralnego w Petersburgu 
i mianowany dyrektorem departamentu obcych wyznań (nie prawosławnych)  
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                    Kaplicę – kościół wybudowano w przeciągu roku. Początkowo Msze Święte odprawiają 
księża delegowani z Pawłowa następnie kapłani parafii chełmskich dekanatu Chełm. W tamtym okresie 
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proboszczem parafii Pawłów był ks. Antoni Wójcikowski a obowiązki wikariusza pełnił ks. Andrzej 
Tacikowski. Natomiast rezydentem przy kaplicy w pałacu Budnych a później w wybudowanym 
kościele ks. Bronisław Zakrzewski. Otrzymał on między innymi:  
 
- Prośby i petycje z odpowiednimi podpisami do ówczesnych władz Carskiej Rosji różnych szczebli o  
  zezwolenie na budowę kaplicy- kościoła. 
- Pełna dokumentacja techniczno-finansowa z budowy i wyposażenia kościoła. 
- akty notarialne – odpisy na ziemię przynależna do kościoła ( wykup ziemi pod budowę kościoła - 
  plebanii, organistówki, zaplecza inwentarsko-gospodarczego oraz pod uprawę rolną. 
- Akt przekazania nieodpłatnego po wsze czasy wybudowanego kościoła w raz z wyposażeniem; 
  budynków mieszkalnych i inwentarsko- gospodarczych oraz ziemi z zaznaczeniem, że ma to służyć 
  tylko wyznawcom religii rzymskokatolickiej. W razie nie dotrzymania w/w warunków nieodpłatna 
  darowizna przestaje obowiązywać. 
- Odpowiednim dokumentem fundatorzy zobowiązują się na utrzymanie księdza oddelegowanego do 
   pracy w kaplicy- kościele w Rejowcu. 
- Dokument poświadczający o zdeponowaniu dużej kwoty pieniężnej w Kurii Biskupiej w Lublinie na 
   zabezpieczenie działalności przyszłej parafii oraz Księzy niej pracujących. 
 
               Obraźliwe słowo pochodzenia ukraińskiego - kałakut osoba, która zmieniła przynależność 
religijną, wyznanie -zdrajca. Nazwa używana na południowym Podlasiu w XIX i X X w.  
 
               W rok po wybudowaniu kaplicy- kościoła w czerwcu 1908 roku z woli księdza biskupa 
Franciszka Jaczewskiego obowiązek duszpasterski podjął na stałe ks. Bronisław Zakrzewski. 

 
Dzisiaj nieistniejąca unicka kapliczka cmentarna. Fotografię wykonano w styczniu 1910 roku. 
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                   Trzeba w tym przypadku zaznaczyć, że po całkowitej atrofii 9 parafii prawosławnej w 
Rejowcu, obiekty sakralne poza unicko/prawosławnym kościołem p.w. św. Michała Archanioła 
pozostawały bez opieki. Kapliczkę cmentarną zajęła rodzina p. Michaliny Sodomko na potrzeby 
mieszkalne.  
W międzywojniu tak o tym pisał bialski starosta, Bolesław Górny:  
 
                   „Ci z byłych unitów lub ich potomków, którzy po 1905 przyjęli obrządek rzymskokatolicki, 
mimo że nie władają dostatecznie językiem polskim, przyznają się wyraźnie i zdecydowanie do 
narodowości polskiej i obrażają się, gdy ich ktokolwiek chce zaliczyć do narodowości ruskiej, 
ukraińskiej lub białoruskiej. Prześladowanie, więc religijne, stosowane przez rząd rosyjski, 
przyspieszyło jedynie w stosunku do byłych unitów proces polonizacyjny i rozbudzenie świadomości 
narodowej tej ludności”. 
  
Dokładnie 30 kwietnia 1905 r. car Mikołaj II podpisał ukaz zezwalający na zmianę wyznania.  
                    Po sławetnym ukazie zaistniały większe możliwości tworzenia nowych parafii i budowy 
kościołów.  
                       Czytałem też wiele na te zagadnienia w Internecie. Wydawało mi się, że znalazłem to, czego 
szukałem, ale się myliłem. Minęło parę lat od tego sławetnego wydarzenia (112 lat.) To niewiele jak na 
historię narodu. Były liczne publikacje o interesujących zagadnieniach, ale jakby to określić mianem 
„publikacji publicystyczno-informacyjnej”. Chodziło mi o oryginalną treść rosyjsko-polską tak jak np. 
w „Zbiorze Praw Królestwa Polskiego”. 
                    Na ten temat jest bardzo wiele znaczących opracowań książkowych jak i artykułów 
prasowych, które znajdują się też w Internecie. Publikacji książkowych na te tematy jest bardzo dużo. 
Wybrałem tylko niektóre z nich. Dobrym tego przykładem może być opracowanie Stanisława Wiecha 
pt. „Pod naporem prawosławia, z dziejów oporu unitów Królestwie Polskim i na zesłaniu”. Warto też 
między innymi przeczytać książki pt. „Rosyjski Ulster” autorstwa Andrzej Szabaciuk. Wydawnictwo 
KUL Instytut Europy Środkowo-wschodniej Lublin 2013., „Chełmszczyzna” autorstwa Aleksandra 
Janowskiego z roku 1918.,Ks. Józef Łupiński pt. „Ukaz tolerancyjny Cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 
1905 roku.”,Tekst ukazu w: Zbiór Praw Królestwa Polskiego/Swornik zakonow Carstwa Polskogo.T. 9, 
cz. 1,1905.Warszawa 1906,s. 92-99. Ukaz został też przedrukowany w: Zbiór Cyrkularzy i 
Rozporządzeń Państwowych...,s. 11-12.v, List bpa Jaczewskiego do dziekanów, 27 IV/10 V 1905, 
ADLub, repertorium 60 XII, sygn. 22.” Nuove misure d ’intolleranza, ed i pericoli del Yattrito nazionale 
rutenopolacco nella qu-estione degli aniati.Civilta Cattolica. R. 56: 1905, nr.3, s. 505-507.„Gazeta 
Polska” nr.40 z r.1905. Sbornik Zakonov Carstva Pol'skago za XX Stolětìe = Zbiór Praw Królestwa 
Polskiego za Wiek XX ; J. Łupiński, Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku, 
„Saeculum Christianum”, 8 (2000), nr 1, s. 184-200. .  

 
 
 

                                                           
9 Atrofia - zanik. 
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 Napis na tablicy pamiątkowej tego epokowego wydarzenia. 

 
                  Dalekim pokłosiem tego zarządzenia w kościele rzymskim w Pawłowie było wydanie 
zaświadczenia przejścia na wiarę rzymsko-katolicką, którą prezentuję poniżej: 
 

 
 

 
Na koniec chciałbym zacytować w całości, co znalazłem w Internecie w październiku w roku 2017. 
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                 „Ukaz tolerancyjny z dnia 30 kwietnia 1905 roku w dyezyi lubelskiej” autorstwa Ks. Dr. 
Karola Dębińskiego - to nie książka a raczej moim zdaniem broszura, która zawiera oprócz dwóch kart 
tytułowych -14 stron maszynopisu. Całość została ściągnięta z Internetu. 
 
                  Ta, z 1918r. cytowana poniżej praca nie spełnia moich kryteriów.  Co prawda znajdują się w 
niej punkty z tego Ukazu, ale nie o takie mi chodziło? 
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                      Ta, z 1918r. cytowana powyżej broszura nie spełnia moich oczekiwań.  Co prawda 
znajdują się w niej punkty z tego Ukazu, ale nie o to mi chodziło? W prasie codziennej ówczesnego 
czasu oraz czasopismach i publikacjach,  która się rozpisowały na ten wazny temat można znależdż 
wiele artyków. Od tych znaczących wydarzeń minęlo ponad 100 lat a dokładniej 112 lat. To nie wiele 
czasu jak na historję państwa. Brakuje mi konkretnego zapisu Carskiego ukazu. Po tylu latach są tylko 
notatki w różnych kontekstach i omówieniach. 

 

 
Krzyż na posesji Kuropatwy w Małkowie, jako wotum za „Ukaz Tolerancyjny” 

                 
                Jeszcze raz przypomnę gdzie go można odszukać. Tekst ukazu w: Zbiór Praw Królestwa 
Polskiego /Swornik zakonów Carstwa Polskiego. T. 9, cz. 1, 1905. Warszawa 1906 s. 92-99.  
Ukaz został też przedrukowany w: Zbiór Cyrkularzy i Rozporządzeń Państwowych w różnych czasach 
wydawanych oraz rozporządzeń, różnych wskazówek i wyjaśnień prawnych Ordynariatu Płockiego, 
zebranych pod wspólne tytuły w jedną całość. Płock 1914, s. 8. 
 
               Tekst pierwszych czterech artykułów ukazu znajduje się w L, ‘Ukase del 17/30 aprile...,s. 499-
500. 
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Ukaz carski z d. 30-go kwietnia 1905 r. nakazał wykładanie religii katolickiej, jak i innych obcych, w 
języku rodowitym uczniów. Narodowość ucznia-katolika mają na przyszłość stwierdzać zarządzający 
szkołami naczelnicy w drodze zwracania się z zapytaniem do rodziców i sprawdzania ich zeznań  
w rozmowie osobistej. Jako wyższa instancya w tej kwe- styi decydować mają inspektorowie i 
dyrektorowie szkół ludowych oraz kurator okręgu naukowego. W razie gdy nauczyciel religii nie zna 
języka ojczystego uczniów, wykład ma być prowadzony w języku rosyjskim. Dozór nad wykonaniem 
tego rozporządzenia poruczono kuratorom okręgów naukowych. 
 
                           Ukaz tolerancyjny, pozwalający na przechodzenie byłych unitów i prawosławnych na 
katolicyzm, z biegiem czasu był coraz bardziej unicestwiany, albowiem przechodzenie na katolicyzm 
uwarunkowano rozmaitymi formalnościami, niekiedy wprost niepokonalnymi. Tak np. w połowie r. 
1912 został wydany okólnik generał gubernatora warszawskiego do katolickich władz kościelnych, 
zawierający takie „wyjaśnienia", które uniemożliwiały znacznej części konwersów korzystanie z posług 
duchowieństwa katolickiego. Według tego okólnika „Osoby, pragnące przejść z prawosławia na jedno z 
obcych chrześcijańskich wyznań, zwracają się z oznajmieniem o tym do miejscowego gubernatora 
bezpośrednio lub za pośrednictwem powiatowych władz policyjnych. Gubernator po otrzymaniu takiego 
oznajmienia bezzwłocznie zawiadamia o tym prawosławną władzę duchowną i następnie, nie później 
niż w ciągu miesięcznego terminu od dnia odebrania oznajmienia, przesyła je do decyzji miejscowej 
władzy duchownej obcego wyznania, a ta ostatnia o dokonanym przyjęciu prawosławnego na swe 
wyznanie zawiadamia gubernatora, który komunikuje to odnośnej władzy duchownej prawosławnej. 
Bez zachowania wyżej wskazanego porządku prawosławni w dalszym ciągu uważają się za takich w 
księgach stanu t. j. powinni być uważani za świadomie prawosławnych i obce duchowieństwo za danie 
ślubów tym osobom podlega odpowiedzialności"...W praktyce władze rządowe i kościelne prawosławne 
uprawiały obstrukcję, nie wysyłając odnośnych zawiadomień, skutkiem, czego mnóstwo osób, które 
przeszły na katolicyzm, de jure pozostawały prawosławnymi i pono siły odpowiedzialność za należenie 
do kościoła katolickiego nielegalnie. Na bardzo wielką skalę stosowano taką obstrukcję w 
Chełmszczyźnie, gdzie gubernatorowie po- prostu nie przyjmowali zawiadomień o przejściu na  
katolicyzm, co nacjonaliści rosyjscy spieszyli rozgłosić jako zwrot ludności miejscowej do wierności 
prawosławiu 
 
W trakcie przeglądania różnych broszur z tego okresu natknąłem się na ciekawy zapis, który chciałbym 
przytoczyć państwu a mianowicie: 
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             [   Prawosławny biskup warszawski, Mikołaj, rzekł na je- dnem z posiedzeń Rady państwa w r. 
1912-ym: „Historycznem zadaniem państwa rosyjskiego było i jest zrusyfikowanie wszystkiego, co nie 
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rosyjskie i nawrócenie na prawosławie wszystkiego, co nie prawosławne". ] 
 
               Jest to ciekawy zapis gdyż powstał w roku 1912, czyli po sławetnym „Ukazie Tolerancyjnym” 
z dnia 30 kwietnia 1905 roku. Jak to się ma do ówczesnej rzeczywistości? 


