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U z u p e łn io n y  p rz e d ru k  a r ty k u łó w ,  d ru k o w a n y ęh  
w „ K u rje rze  W ileńsk iem " w roku 1934.



Ks. FERDYNAND SENCZYKOWSKI.
Potró jny dziekan i wizytator kościołów w ziemi 
Mińskiej, kanonik honorow y Katedry Wileńskiej, 
członek Kapituły tejże Katedry, kawaler licznych 
krzyżów i orderów oraz medalu „Za Uśmirenje 

Pols kawo M iatie ia '.
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Trafił w ręce moje num er „Dzienni 
ka W ileńskiego" z dii. 23 lipca r. 1934 i 
jednym  z artykułów  swoich bardzo mnie 
zaintrygował. Ten frapujący artykuł to 
kom unikat Katolickiej Agencji Prasowej, 
rozesłany do redakcyj piism, a noszący 
tytuł: „Duchowieństwo Polskie w walce 
o wolność Ojczyzny. (Fakty i cyfry) “.

K om unikat ten podaje do wiadomoś
ci powszechnej o wyjściu z druku trzech 
tomów pracy ks. biskupa Pawła Kubic
kiego pod tytułem  „Bojownicy kapłani 
za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 
1861— 1915“ — pracy, jak powiedziano, 
podjętej nie z m yślą pisania apologji 
duchowieństwa lecz w imię praw dy, mi
strzyni życia.

Tomy, k tóre już wyszły, dotyczą księ 
ży b. Królestwa Polskiego, dalsze — m a
ją być poświęcone księżom  z reszty za
boru rosyjskiego.

Autorzy Kom unikatu, po krótkiem  
omówieniu, jak się przedstaw ia ofiarny
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Wysiłek księży katolickich Korony w o- 
kresie 1861— 1915 r., zaznaczają: „Jeżeli 
chodzi o teren b. W ielkiego Księstwa Li 
tewskiego, udział duchowieństwa kato 
lickiego w walkach niepodległościowych 
zaznacza się również wyraźnie. Około 
600 wywiezionych na Sybir i 8 straco 
nych — to nie skąpa danina obyw atel
skiej ofiarności... Kapłani Polacy speł
nili swó j obowiązek, ^jako synowie na
rodu, walczącego o wolność; nie opuści
li swej owczarni w godzinie prób i cier
pień. Ci, co zginęli, uznania nie szukają, 
ale potom ni m uszą mieć jasny obraz 
przed oczam i" i t. d.

Definicja kró tka i kategoryczna. Ka
płani spełnili swój obowiązek i nie opuś
cili swej owczarni w godzinie prób i cier 
pień, czem, jak teraz przyjęto mówić — 
dobrze się zasłużyli swojemu narodowi. 
Żadnych zastrzeżeń, żadnych wyjątków, 
słowem wszystko w porządku.

Jakto? Więc zdaniem autorów  Ko
m unikatu i na olbrzym ich terenach djo 
cezji wileńskiej, obejm ującej trzy guber- 
nje — W ileńską, Grodzieńską i Mińską— 
oraz djecezji Mohylewskiej, obejm ującej 
gub. Móhyloiwską i W itebską, w latach 
1863— 1883, też spełnili swój obowiązek 
i nie opuścili swej owczarni w godzi
nie prób i cierpień?

Więc te dwudziestoletnie rządy dje 
cez ją W ileńską (od wywiezienia bisku
pa Krasińskiego — do przybycia bisku



pa H ryniew ieckiego), ta okupacja  jak  
konsystorza tak  i poszczególnych kościo 
łów przez księlży, zaprzedanych  rz ą 
dow i m oskiew skiem u, to  nic, ito nie 
m ąci jasności obrazu? Czy n ad  p o 
tw orną  dz ia ła lnośc ią  przy  bo k u  M uraw - 
jew a takiego np. ks. N iem ekszv, auto 
rzy K om unikatu  też przechodzą do p o 
rząd k u ?  Czyż działa lność ru sy fika to rska  
p ra ła tów  Żylińskiego, N iem ekszy, Tu- 
palslkiego i wielu, w ielu innych, w y sta 
w iających  sw o ją  ow czarnię n a  n iew y
m ow ne c ierp ien ia  m o ra ln e  i m ęczarn ie 
fizyczne (aż do p rzelew u k rw i w łącznie), 
o k tó re j przecież au to rzy  K om unikatu  
nie m ogą nie w iedzieć, rów nież n ie o k a
zała się zasługującą na ich uw agę i nie 
w płynęła u jem nie  n a  tak  poch lebną i 
tak  ryczałtow ą ocenę? A jak ichże to, na 
Boga, po trzeba czynów  i w yczynów  ze 
s trony  księży, żeby je zauw ażono d la  u je 
m nego o taksow ania?

Przecież m y, s ta rs i z pokolenia po 
pow staniow ego, k tórzyśm y jeszcze coś 
niecoś z popisów  ow ych księży na w ła 
sne oczy w idzieli i słyszeli tysiączne 
o pow iadan ia o fry m arczen iu  w szyst 
kiem  tem , co dla P o laka-ka ło lika  wogó- 
le, a d la  k ap ła n a  w szczególności, pow in
no być św iętem , do dziś dn ia jeszcze m a 
m y to  żywo w se rcu  i pam ięci. I nietyl- 
ko m y, świeccy, tak  się na owe sm utne 
czasy zapatru jem y , lecz i du ch o w ień st
wo nasze obecne, jak  o tem  n iedaw no
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m iałem możność przekonać się, w po
dobny sposób je ocenia. Skądże więc ta 
ka pobłażliwość autorów  owego Komu
nikatu?

Jeżeli wniosek swój oparli na poda
nych cyfrach ofiar wywiezionych i 
straconych, cyfrach bardzo poważnych, 
to należałoby wniknąć, jak  się te cyfry 
dzielą ina poszczególne djecezje, np. na 
Kowieńską, gdzie z nielicznemi w yjąt
kami duchowieństwo w godzinie prób i 
cierpień nie opuściło swej owczarni i 
istotnie spełniło swój obowiązek; na 
Łucko-Żytomierską, (jeżeli podane cy
fry i tej djecezji dotyczą), i na pozostałe 
t. j. W ileńską, Mińską i Mohylewską. 
Przy ustalaniu cyfry wywiezionych z 
tych djecezji należałaby ustalić, ilu księ
ży poszło na wygnanie za spraw ą i z in i
cjatywy moskiewskich władz bezpie
czeństwa, a ilu za spraw ą swoich władz 
duchownych, podczas energicznie przed 
siębranej „czystki" podwładnego kleru 
z elementów niepożądanych t. j. nie 
chcących we wszystkiem podporządko 
wać się tym nowym władzom swoim. Ta 
ostatnia cyfra, jak sądzę, byłaby bardzo 
wymowną.

Hołd i uzinanie należy się tym tylko, 
którzy na to zasłużyli. Bez w ątpienia spo 
ro będzie takich, ale nie można uogól
niać, nie można tego hołdu rozciągać i 
na tę^ niestety, bardzo dużą część ducho
wieństwa, k tó ra  się składała z ludzi o
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najniższym poziomie m oralnym  i k tó 
ra swojem występnem życiem w tern 
większe kraj pogrążała nieszczęście i 
cierpienia.

Jeżeli zważyć, że ta krańcow a dem o
ralizacja duchowieństwa nie była zjaw i
skiem przelotnem  lecz trw ała do dwó 
dziestu lat

że objęła tereny gub. W ileńskiej, 
Grodzieńskiej, Mińskiej, Mohylowskiej i 
W itebskiej, t. j. obszar równy, a nawet 
przewyższający niejedno państwo nie
podległe

że dotknęła duchowieństwo w takim  
stopniu, że już po naw róceniu się i bo 
haterskiem  wystąpieniu księdza Piotro
wicza, po wrogiem, na całym wymienio
nym obszarze, ustosunkow aniu się lud
ności do księży-zdrajców i po licznych 
wypadkach fizycznego karcenia, przez 
doprowadzonych do rozpaczy parafjan 
swoich duszpasterzy, w sam ej tylko dje- 
cezji W ileńskiej na ogólną ilość 616 księ
ży — 115-tu, jak o tern pisze ks. Przyby
szewski, oświadczyło gotowość m ówienia 
kazań po rosyjsku; to tak ie  podanie 
przez Komumilkat KAP. do powszechnej 
wiadomości, że kapłani i naszego kraju 
spełnili swój bowiązek, nie opuścili swej 
owczarni w godzinie prób i cierpień, 
jest kolosalnem nieporozumieniem.

Użyłem bardzo ostrych wyrażeń, 
mnie sam em u to spraw ia przykrość, 
przywykłem bowiem stan duchowny
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poważać. W  tym jednak wypadku, gdy 
mowa o takich przedstawicielach tego 
stanu, jak Żyliński i Niemeksza, Tupal- 
ski i Senczykowski, Makarewicz i Kop 
ciegowicz i t. p. określenia te są całkiem 
na miejscu.

II.

Żeby nie być gołosłownym w swoich 
zarzutach i określeniach, pozwolę sobie 
przytoczyć szereg cytat z książki ks. Ja 
na Przybyszewskiego (pseudonim), m a
gistra św. Teologji, pod tytułem  „Język 
Rosyjski w katolickim  rytuale i w nabo
żeństwie dodatkowem “, tudzież z okól 
ników ks. Stanisława Piotrowicza, p ro 
boszcza kościoła św. Rafała w Wilnie, 
rozesłanych na krótko przed jego tak 
głośnem i taki błogosławiony mającem 
skutek wystąpieniem.

Przed cytatami, które, jak sądzę, za
interesują czytelnika, kilka słów wstępu.

Rok 1863. Powstanie. W celu zgnie
cenia powstania na ziemiach Litwy i Bia- 
łejrusi car w m aju  miesiącu wysyła do 
W ilna z wielkiemi pełnom cnictwam i 
Murawjewa. Po drodze Murawjew za
trzym uje się w Dynefourgu i tam  dla rzu 
cenia postrachu każe powiesić, znajdu
jącego się w więzieniu hr. Platera. P rzy
bywa do W ilna. Interesuje go stanowisko 
duchowieństwa. Zna ten kraj, był prze
cie gubernatorem  grodzieńskim i wie, ja-
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kie znaczenie, jaki wpływ na ludność 
wogóle, a na lud wiejski w szczególności 
ma ksiądz. Plan Murawjewa przewiduje 
uprzednie steroryzowanie duchowieńst
wa, a gdy to już będzie osiągnięte—oka
zanie, że dla wiernych i posłusznych u- 
mie być łaskawym  i hojnym. Dla ste- 
roryzowania potrzebne są ofiary. W  wię
zieniach wileńskich są  dwaj księża 
Iszora i Ziemacki, wina ich wprawdzie 
niewielka, ale w danym  wypadku dla 
Murawjewa to kwestja obojętna. Chodzi 
o m aterjał do rozstrzelania. Ksiądz Piot
rowicz w swoim okólniku tak o strace
niu tych księży pisze:

„Pierwszą ofiarą, na którą się rzu 
cił, był ks. Stanisław Iszora, wikary 
Źołudzkiego parafjalnego kościoła, 
którego przywiązał do słupa i zabił 
za to tylko, iż ksiądz ten, przym uszony 
przez powstańców, przeczytał mani 
fest t. zw. rządu narodowego a potem 
się stawił do powiatowego miasta Li- 
dy oddał się w ręce władzy. Drugą 
ofiarą także był ksiądz, Ziemacki, 
proboszcz paraifji wewiorsikiej, s ta 
rzec znany wszystkim ze swego bo- 
jaźliwego usposobienia. Ten, przyciś
nięty przez zbrojnych powstańców, 
także przeczytał ten sam manifest i 
zato został zabity“ .

Dalszym krokiem Murawjewa w kie
runku zużytkowania duchowieństwa, by 
ło zesłanie do W iatki biskupa Krasiń-
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skiego, na współpracę którego liczyć nie 
mógł. A teraz, gdy już grunt był przy
gotowany — potrząsnął kiesą. Skutek 
był natychmiastowy. Najpierw korzystać 
począł z niezmiernie cennych dla siebie 
usług, popularnego wśród duchowieńst
wa, ks. Niemekszy, a wkrótce potem i 
d"óch jeszcze, wysokiej wartości, współ
pracowników — ks. ks. Żylińskiego i Tu- 
palskiego. Na tej trójce, jak na trzech 
mocnych filarach, oparł Murawjew plan 
i nadzieje rychłego i całkowitego prze
kształcenia kraju. Późniejsza działalność 
lej trójki dowiodła, że Murawjew znał 
się na ludziach i umiał dobierać sobie 
współpracowników.

Ks. Przybyszewski kreśli sylwetki 
owych trzech księży.

Ale nie od rzeczy będzie zaznajomić 
czytelnika z autorem książki, z której 
czerpię cytaty; jakie imiał kw alifikacje i 
intencję, gdy książkę tę pisał.

W przedm owie tak o tern autor mówi: 
„Należy przeto w obronie własnej 

(narodu) podnieść głos protestu, n a 
leży dać światu znać, że jeszcze żyje
my, że czujemy gwałt nam  zadaw a
ny, bolejemy nad podeptanemi p ra 
wami naszemi, bronim y gorąco na
szej wiary, naszego języka i naszej 
sprawy. To właśnie zadanie miałem 
na oku, zabierając się do pisania te
go, dziełka*4.
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„W zrosłem i wychowywałem się na 
ziemi ucisku, sam zawsze i wszędzie 
czułem ina sobie żelazny ucisk opie
kuńczej dłoni rządu rosyjskiego, by
łem świadkiem, patrzałem  własnemi 
oczyma na te gwałty, nadużycia i p a
stwienia się rządu moskiewskiego nad 
tymi wszystkimi, którzy z powagą i 
godnością stawali w obronie swej 
wiary i swojego języka. Książka ma 
zatem nie jest niczem innem, jak tyl
ko bezstronnem zestawieniem faktów, 
na które sam patrzałem  i w których 
po największej części sam brałem o- 
sobisty udział.

P r żytem, rozporządzając wielkim 
zasobem dokumentów z oryginalnemi 
pieczęciami i podpisami rządowego 
departam entu obcych wyznań, jene- 
rał-gubernatorów, gubernatorów 1 
wszystkich innych, którzy w jakibądź 
sposób brali udział w sprawie w ypar
cia języka polskiego z liturgji katolic
kiej, miałem możność poprzeć wszyst
ko dowodami namacalnemi i cytata
mi, których niczem nie skażoną au 
tentyczność może każdy dowolnie 
sprawdzić".

„Ścisłe wywody w tej pracy poprze
dzi krótki pogląd historyczny na roz
bój i cały przebieg rusyfikacji Koś
cioła katolickiego w prowincjach za-
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branych, aby czytelnik zaznajomił się 
z ideami, dodającem i rządowi bodźca 
do tej demonicznej praey“ .

„Oto treść i układ niniejszego dzie
ła. Treść to smutna dla nas, bo w cią
gu opowiadania przyjdzie się nam 
spotykać się z rodakami, którzy dla 
garści złota spodlali się przez zdradę 
Kościoła i narodu".

III.

Przechodzę teraz do sylwetek głów
nych działaczy, k tóre biorę z dzieła ks. 
Przybyszewskiego. Na pierwszem m iejs
cu —  ks. P iotr Żyliński, okupant Ostrej 
Bramy i późniejszy długoletni adm ini
strator djecezji.

Syn rzem ieślnika wileńskiego, wy
chowywał się w Zgromadzeniu ks.ks. Mi
sjonarzy. Tam odbył nowicjat i otrzym ał 
święcenia na kapłana. Ponieważ zauw a
żono w nim zmysł ekonomiczny, więc 
zróbiono go prokuratorem  domu.

Po zniesieniu Kongregacji przez rząd 
Żyliński, jako p rokurator, otrzym ał od 
ks. Bohdanowicza, byłego wizytatora 
prow incji wileńskiej, klucze od składów 
rzeczy, należących do rozwiązanej Kon
gregacji. Gdy po pewnym  czasie zawez 
wał rząd ks. Bohdanowicza, ażeby dał 
wyjaśnienia co do tych rzeczy, dopiero
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teraz dowiedział się ks. Bohdanowicz, że 
owe składy już dawno pustkam i świecą 
Ks. Żyliński, wzbogacony łupem po 
M isjonarzach, zostaje wkrótce adm i
nistratorem  paraf ji Soły, gdzie „buduje '4 
kościół. Potem przeniesiono go do Ra- 
doszkowicz. Tam  leżały wielkie sumy na 
budowę kościoła, zebrane przez poprzed
niego proboszcza, ks. Drawdzika. Sumy 
te posiadający „zmysł ekonomiczny44 
ks. Żyliński, w sposób sobie właściwy 
uruchom ił.

„Epokę r. 1863 — pisze ks. P rzy
byszewski — przebył ks. Żyliń
ski na swej parafji w Radoszkowi- 
czach; po rozbiciu powstania przybył 
do W ilna i tu z pomocą rządu wdarł 
się na tłuste probostwo ostrobram  
skie, wypędziwszy z niego wpierw 
prawego proboszcza—ks. Zaleskiego, 
W  pobliżu O strejbram y kupił kam ie
nicę na imię swej siostry Bakenbergo 
wej po m ężu i, jak dotąd, o iniczem 
innem nie myślał, jak  tylko o groma 
dzeniu jaknajwiększego m ajątku i o 

swej przyszłej karjerze.
Pom ocnym  Żylińskiemu we wszy 

stkiem  był ks. Edw ard Tupalski i p ra 
ła t Niemeksza. Ks. Piotrowicz w swym 
liście otw artym  z r. 1870 przeciw księ
żom odstępcom, wyraził się o Tupal- 

skim, że niewiadomo, kto był jego oj
cem. kto m atką. Opuszczonego chłop
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tży n ę  p rzygarnę li do siebie księża Mi
sjonarze; u n ich  odbył on now icjat 
zakonny  i naukę, p raw ie  rów nocześ 
n ie z Żylińskim . Tuż po' rozproszeniu  
kongregacji M isjonarzy, b iskup W a
cław  Żyliński za życie luźne skazał 
Tupalskiego na rekolekcje. Po odby
tej karze  —  d la  głosu pięknego i 
dźwięcznego, zam ianow ano go k a n 
torem  przy katedrze w W ilnie. Na 
tern stanow isku  w idzim y igo jeszcze 
w r. 1862 i 1866.

W  tym  czasie ks. T upalsk i, jako  
Śpiewak. b ra ł naw et u d zia ł w dem on
s trac ja ch  patrjo ty czn y ch . W śrńd  ty 
sięcy, śp iew ających  patrjo tyczne p ieś
ni: „Boże coś P olskę", „Z dym em  po 
ża rów “ etc. słyszano zaw sze potężny 
jego głos basow y, zag łuszający  n ie 
m al cały chór. Ze zm ianą oko licznoś
ci zm ien ił sie i on n ie do poznania . 
Do n iedaw na otoczony ludźm i, k tórzy  
b ra li czynny u d zia ł w d em o n stra 
cjach , nagle począł się bratać z tajny
mi agentam i policji. Ks. Tupalskiego 

i jego c h a ra k te r  m ożna streścić  w 
tych  słow ach: by ł to człow iek, zn a ją 
cy nieco cerem on je  i śpiew y kościel 
ne, n au k i n iew ielkiej, w iary  i cnoty 
nie bv ło  w n im  an i za grosz. P łaszczył 
się i poniżał, lub też oburzał w szyst
k ich  swą b u tą , jak  tego w ym agał in 
teres: dziki w postępow aniu , w p rz e d 
sięw zięciach zuchw ały, co raz zam ie-



fzył, do tego, nie przebierając w środ
kach, dochodził napewno. Był on n ie
jako uosobieniem bezwstydu i zuch
walstwa. Tupalski postanow ił dobić 
się znaczenia tą drogą, po której szedł 
Niemeksza i na k tórej Żyliński zebrał 
i dalej zbierał ogromny m ajątek. T u 
palski znał chciwość i ambicję tych 
dwóch ludzi i dlatego postanowił 
dojść do swego przez wyzyskiwanie i 
łechtanie ich namiętności.

Któż to był ks. Aintoni Niemeksza? 
Ks. Antoni Niemeksza urodził się w iro 
ku 1825 na W ołyniu. Zawód swój du 
chowny rozpoczął od w stąpienia do 
nowicjatu 0 0 .  Dominikanów w Wił 
nie. W krótce atoli wystąpił od nich 
i przeszedł do sem inarjum  księży 
świeckich. A że był to młodzieniec 
zdolny i świetne dla Kościoła rokował 
nadzieje, więc dla lepszego wykształ 
cenią posłano go do akaidemji ducho
wnej w Petersburgu. Tu pracow ał on 
bezustannie, wyuczył się doskonale ję 
zyka rosyjskiego, francuskiego, nie 
mieckiego i angielskiego. Rozprawy 
naukowe pisyw ał łaciną klasyczną. 
W krótce zdobył sobie stopień m agi
stra  teologji, a tuż po wyświęceniu 
arcybiskup Hołowiński mianował go 
bibljotekarzem i docentem historji 
kościelnej i praw a kanonicznego. Za 
rektora p ra ła ta  A. Jakubielskego, ob 
jął on katedrę już jako profesor. Na
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śtępca ks. Jakubielskiego w godnoś
ci rektorskiej, ks. biskup Aleksander 
Bereśiniewicz, karc ił często młodego 
profesora za życie lekkie i nieprzykła- 
dne, a kiedy i to nie pomagało, zm u
sił go do opuszczenia Petersburga. W 
r. 1863 Niemeksza został adm in istra
torem  kościoła paratfjalnego św. Jana 
w W ilnie. Zawsze skory do zyskiw a
nia sobie względów swych przełożo
nych, Niemeksza zwrócił na siebie 
uwagę Murawiewa. Powodem zbliżę 
nia się jego do M urawiewa był język 
angielski. Bystre oko generała wkrót 
ce przeniknęło całą istotę ks. Niemek- 
szy. Murawiew odgadł, że człowiek 
ten, m ający za sobą sławę zdolności 
i wiedzy, a przytem  obyczajów zep 
sutych, p ijak, chciwy zaszczytów i bo 
gactw, w rękach rządu mógłby się 
stać powolnem narzędziem do znisz
czenia Kościoła katolickiego na L i
twie.

Odrazu też począł go używać do 
swych celów, wysyłał go do więzień, 
niby to dla spowiadania, a głównie 
dla namawiania więźniów, ażeby wy
dali współwinnych w ruchu powstań 
czym. Nadto, pow ierzano m u zawsze 
misję odprowadzania skazanych na 
śmierć więźniów politycznych na 
m iejsce stracenia, na przedmieście Łu 

kiszki. Nieraz w nocy, otoczony poli
cją i żandarmami, odbywał rewizję
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klasztorów , probóstw , a każde tak ie  
nocne odw iedziny, uw ażane były w 
całe j okolicy W ilna za złą wróżbę. W 
kilka dni po tak iej rew izji n astęp o w a
ło zazw yczaj uw ięzienie jakiegoś k się 
dza. zam knięcie jak iegoś kościoła, at 
bo rozpędzenie zakonnic lub zak o n n i
ków. Często w idyw ano Niem ekszę, 
odbyw ającego jak ieś ta jn e  n a rad y  t  

agen tam i po lic ji. K iedyindziej znów 
w ypraw iał istne orgje z upadłym i 
księżm i, k tó ry ch  og rab ił n a jp ierw  ze 
wszystkiego, potem  oszukał, a w koń- 
cu zgubił m oraln ie . O koło tego czasu
0 m ało  n ie  p o s trad a ł raz życia. Działo 
się to w kaźni w ięźniów  politycznych. 
Jednego z nich, n iejak iego  B ańkow 
skiego, nam ów ił ks. N iem eksza. aże
by  się p rzy zn ał do zam achu  na życie 
m arszałka  szlach ty  w ileńskiej guber- 
nji, M. Dom ejki. N iem eksza chc ia ł ty l
ko zdradzić przez to biednego w ięź
n ia. a w ięc k iedy ten  poznał się na 
zdradzie, rzucił się  na fałszyw ego d o 
radcę z k luczem  od kaźni w ięziennej
1 o m ało. że nie z ran ił go śm iertelnie. 
N iem eksza użył tego w ypadku, jako 
p re tek stu  do zażądan ia nagrody  od 
pow iedniej do  jego  żarliw ości. M ura- 
w iew nie szczędził isto tn ie  zap ła ty  dla 
szpiegów  i zdrajców . O drazu, bez po 
radzen ia  się w ładzy duchow nej, w y
niósł N iem ekszę do godności p ra ła ta , 
obdarzy ł go kam ienicą, należącą do
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Franciszkanów, a przynoszącą 2.000 
rubli dochodu, w ystarał się dlań o o r
der św. Anny I klasy, ozdobiony ko 
roną carską, a co najwięcej schlebia
ło pysze Niemekszy to to, że Mura- 
wiew rozkazał żołnierzom, stojącym 
na posterunku, prezentow ać przed 
nim broń, jak  przed  każdym  genera
łem. Pozwolone m u było przez M urr- 
wiewa zabierać dla siebie większą 
część łupu z m ajątku zniesionych k la
sztorów. Tym sposobem Niemeksza w 
mgnieniu niem al oka przedzierżgnął 
się w prałata, rzucającego złotem, 
pełnego dumy, popisującego się wszę

dzie swemi orderam i41.

IV.

„W krótce zjawiła się u jego boku 
rodzina, o której dotychczas niew ia
domo było nic zgoła; kom naty swe 
urządził po książęcemu.

Równocześnie pycha szatańska, 
istne zaślepienie ogarnęło jego duszę. 
Na każdym kroku upatryw ał tylko 
wrogów i przeciwników. Kto czołem 
przed nim nie bił, mógł być pewien, 
że prędzej czy później dosięgnie go 
zemsta dum nego prałata. Młodziutki 
wikary katedralny, ks. Moczulski wy
raził się raz o nim, że jest przybocz
nym prałatem  Murawiewa. Niemiek-
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sza poprzysiągł mu zemstę. W kilka 
dni potem  uwięziono ks. Moczulskie
go i wywieziono wskutek doniesienia 
Niemekszy na Sybir, gdizie niebawem 
też życia dokonał. Po niejakim  czasie 
zostali wysłani na Sybir dwaj wikar- 
jusze kościoła św. Jana, ks. Drzewiń- 
siki i Tabeński, z przyczyny i/ntrygi 
Niemekszy. Udało m u się w Wilnie 
stworzyć m ałe stronnictwo, składają 
ce się z Rosjan i Polaków, ale z tych 

b rata li się z Niemeksizą ludzie najgor 
si, rozpustnicy, karciarze i utracjusze. 
Szczęściem, a raczej nieszczęściem dla 
niego, okoliczności dobrze się po te 
mu składały. Djecezją wił. zarządzał 

podówczas, jak  wiadomo, ks. Józel' 
Bowkiewicz, naznaczony na adm in i
stra to ra  przez ks. b iskupa K rasińskie
go jeszcze przed wywiezieniem go 
do W iatki. Był to  człowiek, pełen wia
ry, zestarzał się w sum iennem  pełnie
niu obowiązków, ale słabego chara k 
teru. Nagle ujrzał się on otoczony sie
cią najpotworniejszych kłamstw, in
tryg i jawnego niesposłuszcństwa. Co 
najwięeej go smuciło, to widoczny 
bunt i zatrata wszelkiej karności koś 
cielnej wśród samego duchowieństwa. 
Niemeksza, choć z natury  zuchwały, 
wobec niego okazywał obłudną ule
głość, a tymczasem ukradkiem , nie 
zrzucając z siebie m aski pozorów, 
bezustannie pracow ał nad powiększe-
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niem liczby księży, szkodliwych Koś
ciołowi i Ojczyźnie. Począł od jedna
nia sobie stronników ; najpierw  zre- 
krutow ał ich z pomiędzy księży lek
komyślnych, którzy wraz z nim  da 
wali ludności gorszące przykłady ży 
cia hulaszczego. Stronnictwo swe 
•rwiększał potem księżmi m alkonten
tam i, pyszałkami, k tórzy za wszelką 
cenę chcieli wydobyć się na wierzch, 
albo którzy chcieli uwolnić się od za
służonej kary. W  takim  stanie rzeczy 
brakow ało tylko jednego, aby Żyliń
ski, Tupalski i Niemeksza zawiązali 
między sobą sojusz na szkodę Kościo
ła i Ojczyzny. Niestety, wnet doszło do 
tego i to za staraniem  Tupalskiego. 
Szukając własnego wyniesienia się, 
Tupalski uprzedzał wszystkich w 
uwielbianiu i oddawaniu hołdów Nie- 
mekszy, a kiedy igo już m iał w kiesze
ni, wystąpił z prośbą, aby Niemeksza, 
używszy swych wpływów u Murawie- 
wa, dopomógł Żylińskiemu i jemu sa
m em u do otrzym ania godności pra- 
łackiej. Niemeksza przedłoży?*ów p ro 
jekt Murawiewowi i, jak  łatwo było 
do przewidzenia, otrzym ał jego apro 
bate Tak to nagle, nawet bez zasią- 
gnięcia rad władizy kościelnej, wbrew 
wszelkim ustawom  kanonicznym, p o 
wstało nagle trzech prałatów  rządo
wych, którym  ks. Bowkiewicz pod 
naciskiem  rządu m usiał wyznaczyć
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stalle (krzesła prałackie) w katedrze. 
Niespodziewanie c a r odwołał Mura- 
wiewa z generał-gubernatorstw a w 
W ilnie, jego k rea to ra  jednak, ks. 
Niemeksza, pozostał, by i za następ
ców Murawiewa prowadzić dem onicz
ną pracę niszczenia Kościoła i trady- 
cyj ojczystych. Niebawem zapadł cięż
ko na zdrowiu ks. Bowkiewicz; umie 
rającego otaczała policja, nie dozwala
jąc nikom u przystąpić do jego łoża. 
Żegnając się z kapitułą, przemówił 
ks. Bowkiewicz do nowych trzech 
prałatów  w te wiele znaczące słowa: 
„Niech wam Bóg przebaczy, jak  ja 
wam przebaczam  *. Posiedzenie kapi 

tuły, na którem  miano obrać odmini- 
stratora djecezji, odbyło się dziwnie 
ponuro. Biskup wileński był na wy 
gnaniu w W iatce, ktoś z kanoników 
odezwał się, aby w obecnem położe

niu udać się do niego po radę, ale 
zagłuszono go uwagam i, że wszelkie 
stosunki z biskupem  są urzędownie 
zabronione. Prałat Niemeksza nieba 
wem wystąpił z deklaracją:

„Rząd pragnie, ażebyśmy wybrali na 
adm inistratora p rałata  Żylińskiego, 
jako w ikarjusza kapituły". Propozy 
cję tę poddał pod głosowanie ksiądz 
Herburt. Żylińskiego wybrano pod 
naciskiem rządu większością głosów, 
poczem rząd natychm iast zatwierdził 
go w tej nowej godności. I tak ks.
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Żyliński, człowiek bez czci i wiary 
przytem  bez żadnej nauki, k tóry  n a 
wet czytać po łacinie nie um iał, został 
przedstawicielem  wileńskiego ducho
wieństwa.

Rozpoczęły się zatem  rządy 
Żylińskiego, k tóre są praw dziw ą h a ń 
bą Kościoła na Litwie i źródłem wszy
stkich jego nieszczęść. Opowiadać je 
byłoby zbytecznem, gdyż nazbyt 
wszystkim są znane. Okradanie Ostrej 
Bramy, katedry i innych kościołów1, 
symonia, oszustwa, najpodlejsze int
rygi, istne wystawianie na targ bene
ficjów kościelnych, wszystko to  było 
na porządku dziennym*4.

„Nic dziwnego, że zapomocą ta 
kich operacyj Żyliński dobił się sum 
krezusowych. Powiadają, że zebrał on 
blisko 2.000.000 rb. m ajątku; za te 
pieniądze z gorączkowym  jakim ś poś
piechem staw iał kam ienice w W ilnie, 
zapisując je wszystkie na imię swej 
siostry Bakenbergowej44.
Niejeden z czytelników uzna to za 

niemożliwe, żeby ks. Żylińskiemu, skom 
prom itowanem u przez nadużycia, jakich 
się dopuścił na szkodę ks. ks. M isjona
rzy — powierzano' tak odpowiedzialne 
zadania, jak  budowę kaściołów a w p rzy
szłości adm inistrację kaplicy Matki Bo
skiej Ostrobramskiej.



Dobrze poinform ow ani współcześni, 
z k tórych wielu znałem osobiście, tłu 
maczyli tę słabość Kapituły do ks. Ży
lińskiego tem, że on, m ając „zmysł eko
nom iczny11, ze wszys.tkiego, czego się jął 
um iał wyciągnąć korzyść dla siebie, a 
m ając sam, czynił „świadczenia Kościo- 
łowi‘‘ w osobach swoich zwierzchników, 
członków Kapituły.

Lecz wkrótce dane było ks. ks. p ra 
łatom przekonać się o nierzetelności ks. 
Żylińskiego względem nich, jego p ro te 
ktorów.

Kiedy nieszczęścia zalały cały kraj. 
i kiedy, może właśnie naskutek tych 
nieszczęść, bo1 (przysłowie pow iada: jak 
trw oga to dó Boga, dochody z Ostrej 
Bramy, według obliczeń świadomych 
rzeczy księży prałatów , doszły do 60 ty 
sięcy rubli rocznie, świadczenia te u s ta 
ły. Napróżno troskliw i „o interesy 
Kościoła'1 księża prałaci dopom inali się. 
Żyliński, zajęły budową olbrzymiej k a 
mienicy przy  ulicach Ostrobramskiej 
i Koninęj, zbywał ich milczeniem.

Nareszcie, wiedząc do jakiego zna
czenia doszedł ich niegdyś protegowany 
i z jaką łatwością mógł spowodować dla 
niemiłych sobie osób przejażdżkę do ta 
kiej W iatki, Wołogdy lub zgoła Syberji, 
ból swój zleciwszy Bogu, uspokoili się 
i siedzieli cicho.

Nieco o ks. Żylińskim z własnej pa 
tnięęi.
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Sądzę że jeszcze wielu ze starszych 
wilnian przypom ni sobie gorliwie roz
powszechniany w swoim czasie obrazek 
do książki, w barwnem , ze złotem, wy
konaniu, a przedstaw iający wnętrze k a 
plicy Ostrobramskiej. Obraz Matki Bos
kiej odsłonięty a przed nim duża postać 
w bogatych szatach liturgicznych ks. 
Żylińskiego, odprawiającego mszę św. 
Obrazek ten nazywano — prała t Żyliń
ski w towarzystw ie Matki Boskiej.

Opowiadano, że siostra Żylińskiego, 
będąc za b. zegarmistrzem  wileńskim, 
Bakenbergiem, oraz jej córki miały wiel
ką ilość niezwykle cennych upominków 
od Matki Boskiej Ostrobram skiej— a mię 
dzy innemi wspaniałe sznury pereł i dro 
gie dywany.

V.

„Ściśle określony plan wprowadzę 
nia języka rosyjskiego do Kościoła 
katolickiego na Litwie — pisze ks.

Przybyszewski — pow stał około r. 
1865, kiedy to ster wileńskiej djece- 
zji spoczywał w ręku ludzi, ciałem i 
duszą zaprzedanych rządowi: Żylińs
kiego, Niemekszy i Tupalskiego. W te 
dy to ustanowiono osobną komisję 
dla spraw  katolickiej religji; na cze
le jej stał Storożenko, którem u na se
kretarza dano ks. apostatę Kozłow
skiego, człowieka łem niebezpieczniej-
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szego, że był porywczy i zuchwały. Z 
jego to głowy wyszedł plan, mający 
służyć do chyżego rozprzestrzenienia 
prawosławia, a zniszczenia Kościoła 
katolickiego w Rosji. Punkty główne 
tego planu były: 1. Zmusić do praw o
sławia unitów, k tórzy się przyłączyli 
do Łacinników w epoce Siemaszki; 2 
wprowadzić w użycie język rosyjski 
w Kościołach katolickich; 3. zreorga
nizować komsystorze przez w prow a
dzenie w nie ikomlisarzy rządowych; 
4. zreform ować sem iuarja w zamiarze 
ich zamknięcia i t. d .“.

„W reszcie wypracowano ów pro 
jekt i przedłożono go jenerał-guber 
natorowi. hr. Baranowowi, który ob 
jął jenerał-gubernatorstw o w W ilnie 
po Kaufmanie, powołanym nagle do 
Taszkientu. Baranów z wypracowa
nym przez kom isję planem  zrusyfiko
wania nabożeństwa katolickiego zwró 
cił się do m inistra. W  Petersburgu za
bierano się do rzeczy powoli i z ro z 
wagą. Utworzono znów komisję, któ 
ra  m iała roztrząsać projekt w ypraco
wany przez rusyfikatorów  wileńskich. 
Na czele komisji petersburskiej stał 
najpierw  hr. Siewiers dyrektor depar
tam entu obcych wyznań przy m ini
sterstw ie spraw  wewnętrznych. W 
skład jej, prócz innych, wchodził ks. 
Stacewicz, dom inikanin, rektor Aka- 
dem ji Petersburskiej, i ks. Pichler, wy-
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pędzony za złe życie z M onachjum, 
który przyjął prawosławie, a przez 
rząd m oskiewski przyjęty i m ianow a
ny został wysokim urzędnikiem  przy 
bibljotece carskiej. P ichler m iał tu  so 
bie powierzony dozór nad dziełami 
treści teologicznej i filozoficznej. Na 
tem stanow isku osławił się później 
przez kradzież m nóstwa najcenniej
szych książek, k tóre wywoził zagra- 
nicę“.

Dotychczas wprowadzenie języka ro
syjskiego do nabożeństw katolickich 
sankcji rządu nie mało, chociaż w p rak 
tyce na Litwie prowadzono pracę rusy
fikacji Kościoła na  wielką skalę. Nieba
wem ato li m iało  przyjść i do urzędow e
go zatw ierdzenia idei Storożenki i Kat- 
kowa.

„Dn. 31 stycznia r. 1870 wyszedł z kan- 
celarji carskiej ukaz następującej treści:

I. „Odwołuje się ukaz cara  Mikołaja, 
zabraniający używać języka rosyjskiego 
w kazaniach j nabożeństwach katolic
kich.

II. W szystkim poddanym  państwa 
rosyjskiego jakiegokolwiek wyznania, 
katolikom, luteranom , kalwinom, m uzuł
m anom  i t. p., k tórzy  uznają język t o  
syjskii za swój m acierzysty, daje się na 
przyszłość pozwolenie słuchania swych



nabożeństw dodatkow ych ii kazań w je; 
zyku rosyjski/m.

III. Parafjanie, którzyby pragnęli 
wprowadzenia w użycie języka rosyjskie
go w nabożeństwie dodatkow em  i w k a 
zaniach, powinni przedłożyć prośbę o to 
sweimu proboszczowi. Proboszcz jest 
obowiązany przesłać prośbę powyższą 
władzy djecezjalnej a ta, przekonawszy 
się, że zadośćuczynienie podobnemu za
daniu jest oparte na rzeczywistej potrze
bie i byłoby dla proszących pożytecz
ne, zwróci się z nią do m inistra spraw  we
w nętrznych, k tórem u przysługuje praw o 
ostatecznego decydowania w tej rzeczy“.

Rząd, m ając zapewnione dla swoich 
planów poparcie duchowieństwa, k tó
rego wpływy na lud wyraźnie przece
niał, mógł się od biedy na talki ukaz. do
brze reprezentujący się wobec Europy, 
zgodzić, natom iast wśród tych którzy 
plany rządu co do języka rosyjskiego w 
Kościele katolickim  podjęli się własnemi 
rękam i w życie wprowadzać, taka treść 
ukazu wywołała wielkie niezadowolenie.

Ks. Ferd. Senczykowski, potrójny dzie 
kan  i w izytator wszystkich kościołów 
rz.-katolickich w gub. mińskiej, poddał 
len ukaz ostrej krytyce (patrz A. Żyrkie- 
wicza: I za ruskaho Jazyka). Twierdził, 
że powinien on był zawierać obowiązują
cy cały ten kraj nakaz wprowadzenia do 
kościoła języka rosyjskiego, że takie za-
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rządzenie, jakie wyiszło, to tylko utrud
nianie i hamowanie pracy duchowień
stwa.—Ks. Przybyszewski opowiada jak 
*>ię ta praca przedstawiała w Mińszczyź- 
nie, gdzie ją prowadził wspomniany wy
żej ks. Senczykowski. Jeżeli w jakiej pa- 
rafji był ksiądz, który na język rosyjski 
zgodzić się nie chciał, tego wyrzucał na j 
częściej do klasztoru, żeby się namyślił.

„ j oddawał beneficjum (któremu z u- 
padłych renegatów. Jeżeli zaś paraf ja 
mie, uniesieni gorliwością ku służbie 
bożej, służbie, którą oni otrzymali od 
przodków swoich, wzbraniali się wy
dać klucze kościelne intruzowi lub 
inny jaki opór w obronie swojej re- 
ligji stawiali, wnet zjawilała się po
licja, żandanmerja, kozactwo z mahaj- 
kami i rózgami i bramo się do  ohydnej 
roboty: jednych, jako buntowników, 
wysyłano na Sybir, drugich wsadzano 
do domu karnego, nieraz na kilka 
lat, innych znowu wrzucano do lo
downi albo łaźni i po kilka dni tam 
ich trzymano, morząc głodem a sta
rych mężczyzn i kobiety, którzy nama
wiali i zachęcali młodzież do wytrwa
łości. sieczono nieraz na śmierć. Ta
kim to nikczemnymi sposobem zapro
wadzano rosyjskie śpiewy i rosyjskie 
kazania po wszystkich tych parafjach 
mińskiej gub., które do dziś dnia (t. j. 
do czasu, kiedy ks. Przebyszewski pi
sał książkę swoją) są sierotami bez



proboszcza alfbo też pozostają pod za
rządem odstępców. Do takich należy 
parafja Złotogórska w Mińsku, na
stępnie kościoły parafjalne w Kamie
niu, Kojdanowie, Uzdzie, Borysowie, 
Berezinie, Błoni, Bubrujsku, Tymko- 
wiczach i innych".
Energiczna i niezmordowana działal

ność ks. Senczyfkowskiego została nale
życie oceniana tak przez władze rządo
we, które darzyły go orderami, jak rów
nież i przez jego władze duchowne. Ad 
ministrator połączonych djecezyj, prałat 
Żyliński, na wiosnę r. 1873, gdy już 
„zbożna" praca ks. Senczykowsikiego 
miała się tku końcowi, wyraził mu wiel 
kie swoje uznanie i mianował kanoni 
kiom honorowym Katedry Wileńskiej, 
obdarzając go jednocześnie krzyżem ka
nonickim, zaś Kapituła Wileńska wybra
ła go na członka tejże Kapituły, tern sa
mem powiększając liczny skład jej jesz
cze o jednego zasłużonego i świątobliwe
go męża

O mało nie zapomniałem zaznaczyć, 
że pierś ks. Senczykowskiego obok krzy
ży i orderów zdobił również medal „Za- 
uśmierenje polskoho miatieża", dowód 
współpracy z Murawjewem na skrom- 
nem stanowisku kapelana domowego u 
Horwattów w m. Barbarowo, pow. Mo- 
zyrskiego.
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VI.

Mówiąc o usiłow aniach rządu rosyj 
skiego zrusyfikow ania kościoła katolic
kiego, ks. Przybyszewski opisuje sy
tuację ina Wileńszczyźnie, jalk następuje: 

„W  wileńskiej gubernji również nie 
wzdrygnął się rząd używać takich sa 
m ych nikczem nych sztuczek i podstępów 
byleby tylko znaleźć jak  najw ięcej stron 
ników zamierzonego zruszczenia Kościo 
ła. Gorliwym pom ocnikiem  rządu w tej 
ohydnej robocie był p rała t Żyliński, k tó 
rego właśnie około tego czasu nagle po
wołano do Petersburga. Pierwsze dni po 
bytu w nadnew skiej stolicy m iały być 
•ila niego niebardzo przyjem nym i. Do 
uszu m inistra spraw  w ew nętrznych dosz 
ły wieści o rozm aitych spraw kach czci
godnego prała ta ; nawet sami Moskale w 
Petersburgu oburzali się, słysząc opowia 
dania o owym skandalicznie nielegalnym  
rozwodzie Łokucewiczów, k tóry  kupio
no u Żylińskiego za pieniądze, popełnio
nej przezeń kradzieży dwóch dywanów, 
k tóre do kaplicy M atki Boskiej O stro
bram skiej ofiarow ał jeden z prawosław 
nych urzędników  wileńskich, M.Aleksan- 
drow. Pow iadają, że właśnie tych wiado 
mości użyto w m inisterstw ie do nastra 
szenia Żylińskiego i pod grozą depono
wania go i zniesławienia przed całym 
światem zmuszono do sekretnego zobo
wiązania się, że, jako odm inistrator dy-
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jecezyi, wszystkiemi siłam i starać  się bę
dzie o nakłonienie sobie podległego kle
ru do przyjęcia rosyjskiego języka. Co o 
tem wszystikiem sądzić, jakie było jego 
zobowiązanie się, jakie naciski, w jaki 
sposób w yw ierał na niego rząd, niew ia
domo —  dość, że tuż po przyjeździe Ży 
lińskiego z Petersburga pojaw ił się w 
„W ileńskim W iestniku" artykuł, z prze
sadą opisujący łaskawe przyjęcie p ra ła 
ta przez cesarza, pełen pustych frazesów 
o patrjotyźm ie rosyjskim , o wierności 
względem tronu  i Rosji — ojczyzny, któ 
ra zawsze pow inna iść w parze 
z przyw iązaniem  do Kościoła. Nędzna ta 
elukubracja wyszła z pod pióra Tupal- 
skiego; dla ludzi, poważnie patrzących 
w przyszłość, była to zapowiedź bliskiej 
burzy, młodzież zaś oburzała się na nią 
do najwyższego stopnia.

A rtykuł ten był też niejako u rąga
niem się z cierpień całego narodu, i to u- 
rąganiem  tak dotkliwem , że o tem dać 
może pojęcie tylko zacytowanie go w 
dosłownym  przekładzie:

„Kiedy p ra ła t - adm inistra tor wileń- 
sko-katoTickiej dyeCezji, ks. Żyliński, 
pow racał z Petersburga do W ilna, pod
ległe m u duchowieństwo wiedziało już z 
dziennikarskich doniesień o osobistem 
przedstaw ieniu p rała ta  Najjaśniejszem u 
Monarsze, W. księciu Następcy tronu  Ca
rewiczowi, jak  i o Najwyższem odznaczę
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niu p rała ta  orderem  św. Anny 2giej k la
sy z carską koroną.

Dlatego to zaraz po przybyciu ks. pra 
łata  do W ilna duchowieństwo zapragnę 
ło powinszować m u łask m onarszych. 
Skoro o tem pragnieniu podwładnych so 
bie księży usłyszał adm inistra tor wileń
sko - katolickiej dyecezji, przeznaczył 20 
d. przeszłego m iesiąca (listopada 1869 
r) na dzień uroczystego ich przyjęcia. O 
12 godzinie tego dnia do ks. adm inistra 
tora przybyła kapituła, członkowie kon- 
systorza, rektor, inspektor wraz z profe 
soram i dyecezjalnego duchownego semi 
narjum , a wkońcu i proboszczowie wi
leńskich parafij z m iejskim  dziekanem  
na czele. Jego dostojność wszedł do sa
lonu z jaśniejącem i na piersiach odzna
kam i nowootrzym anego orderu, a ducho 
wieństwo powitało go bardzo serdecznie.

P ra ła t snać był wzruszony do głębi 
duszy, podwładnym  swym  podziękował 
za ich sym patję i zwrócił się do obec
nych z następującem i słowy: Kochani
Rracia! Honoru, którym  ponad wszel
kie oczekiłwainie zaszczycony zostałem  w 
czasie mego pobytu w stolicy, zdaniem  
m ojem  nie m ożna przypisywać ani 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, ani 
osobistemu m em u szczęściu, a tem m niej 
moim osobistym zasługom, ale raczej za 
szczyt ten dostał mi się w udziale w sku
tek osobliwszej łaski Najwyższego. P ro 
szę m nie tylko wysłuchać z uwagą.
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Dnia 10 bm. m iałem  to szczęście, źe 
m nie przedstaw iono Najjaśniejszem u 
Monarsze, przyezem m iałem szczęście do 
nieść wierno - poddańczo Jego W ielkoś 
ci o waszem i m ojem  wierno - poddań- 
czem przyw iązaniu, poddaniu się i bez
granicznej miłości ku Jego M ajestatowi 
i świętej, ukochanej przez Boga naszej 
Matce, Rosji! W  owej to najszczęśliw
szej chwili mego życia dostąpiłem  też i 
tego zaszczytu, iż usłyszałem kilka łas
kaw ych słów naszego W ielkiego Pana i 
ucałowałem  po dw akroć jego m ożną pra 
wicę. Jak  widzicie, ozdobiono m nie wstę 
gą nowego dla mnie orderu.

W końcu drnia 17 bm, przedstawiłem  
się W ielkiemu księciu Cesarzewiczowi i 
dostąpiłem  zaszczytu najłaskawszego u 
niego przyjęcia.

Bracia! By przy teraźniejszem  rados- 
nem widzeniu się naszem  zupełnie być 
szczerym, postanow iłem  dziś przed wszy 
stkim i wami odbyć głośną spowiedź m ej 
duszy.

Słuchajcie m nie więc teraz i sądźcie! 
W edług dogm atycznych mych przeko
nań jestem  ci ja praw dziw ym  kato li
kiem, co więcej — kapłanem  i dostojni
kiem  św. katolickiego Kościoła; pod 
względem atoli politycznym  jestem  ci 
ja  żarliwym  rosyjskim  pa trjo tą  i gotów 
jestem  wszystko poświęcić za ojczyznę 
i za cara. Te dw a wziniosłe uczucia, k tó 
re wykołysałem w mej duszy z lat dzie
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cinnych, dziś są  dla minie nieodzowną 
potrzebą życia; te dwa uczucia osładza
ją  m i gorycze żywota i trudów , um ac
niając m nie przeciw złym pokusom  wy
rodnej braci!

Serdecznie kocham  ci ja  m oich jed- 
nowierców, m oich współbraci i towarzy 
szy w kapłaństw ie, ale tylko wtedy, kie
dy widzę w nicli praw dziw ych synów 
świętej Rosji; w przeciwnym  zaś razie 
wyrzekam  się ich, stronię od nich, jako 
od trędow atych i nieczystych. Błagam 
Boga ustaw icznie i m am  ufność w jego 
św. łasce, iż będzie mi użyczonem oddać 
ostatni dech, jako uległemu synowi św. 
katolickiego Kościoła i że zstąpię do gro 
bu, jafko najw ierniejszy poddany Rosyj 
skiego Cesarza.

Z kolei oświadczyło duchowieństwo, 
wzruszone do łez słowy wielebnego ks. 
prałata , że ono było, jest i będzie takiem  
do ostatniej chwili życia, jakim  właśnie 
jest sam czcigodny p rała t adm inistrator. 
Ks. p rała t w yraził za to duchowieństwu 
swe podziękowanie, poczem goście poże 
gnali się ze swym  przełożonym.

P ra ła t E. Tupalski“
„Po niniejszym  artykule nastąp iły  nie 

bawem inne, pisane w tonie takiej sa
mej służalczej uległości dla cara i śm ie
sznie podłego patrjo tyzm u rosyjskiego. 
Najwięcej jednak zatrwożyły wszystkich 
wezwania do kleru, aby wszystkie pa-
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rafje na ręce adm in istra to ra  djecezyj 
przesłały adresy, zapewniające, że ka
tolicka ludność Litwy wraz z klerem we 
wszystkiem okaże się wierną dla cara i 
lronu“.

Ku uzupełnieniu powyższego pozwą 
lam  sobie z pracy p. W acława Gizbert 
Studnickiego p. t. „W alka przeciwko ję 
Zykowi rosyjskiem u w kościele" przyto
czyć tu ta j treść adresu Kapituły W ileń
skiej, będącego odpowiedzią na wyżej po
dane przem ów ienie p ra ła ta  Żylińskiego'.

„K apituła W ileńska, biorąc na świad 
ka Boga Najwyższego, uroczyście oś
wiadcza, że Twoje doniesienie Najjaś 
nieszemu Panu o bezgrainicznem odda
niu się duchowieństwa dyecezji wileń 
skiej Cesarzowi i całem u Domowi P a 
nującem u jest najpraw dziw szem  w sto 
sunku do tej Kapituły, której członko
wie pozostaną do ostatniej m inuty sw e
go życia tak  praw dziw ym i katolikam i, 
jak  i najw ierniejszym i synam i Tronu i 
drogiej Ojczyzny — Świętej Rosji".

„Ażeby uwiecznić to  szczere nasze oś
wiadczenie, Kapituła równocześnie posta 
nawia ten dokum ent zapisać do swoich 
akt, aby nasi przyszli —  następcy wie
dzieli, jakie uczucia ożywiały ich po
przedników i naśladowali ich przykład. 
(„W ileński Wiestmik"1 z dnia 24 stycz
nia 1870 r. Nr. 9)“ .
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A co, Czytelniku kochany, „świeżo 
predanje a wieritsia z trudom 11?

P. Studnicki w tejże pracy swojej pi 
isze, iż num ery  półurzędowego „W ileń
skiego Wie®tnika“, zawierające oświad
czenie adm inistra tora  dyecezji W ileń
skiej i adreis, wystosowany do niego 
przez Kapitułę, zostały w kilkuset eg 
zem plarzach rozesłane z rozporządzenia 
rzym sko - katolickiego konsystorza do 
duchowieństwa całej dyecezji. W  okre
sie od 24 stycznia 1870 r. do dnia 2 ma 
ja  tegoż roku drukuje „W ileński Wiest- 
n ik “ (w num erach 9, 12, 15, 22, 39, 43 i 
47) całe m nóstwo adresów od duchowień 
stwa djecezji W ileńskiej do adm inistra 
tora jej, p rała ta  Żylińskiego, zwanych 
również raportam i; pochodzą one od 
księży dziekanatów  wileńskiego, słuckie 
go, lidzkiego, wilejskiego, m ereckiego et. 
c. Są to adresy zbiorowe i indywidualne 
od k leru  świeckiego i duchownego. We 
wszystkich tych adresach jest wspólna 
treść: podkreślona wierność w stosunku 
do rzym sko - katolickiego kościoła i 
przyw iązanie do „Ojczyzny — Rosji i 
C ara“ .

W adresie, złożonym przez ducho
wieństwo' dziekanatu pow iatu W ileń
skiego, m iędzy immemi powiedziano:

„W szyscy m y  jednogłośnie oświad
czam y i przysięgam y, że każdy roz
kaz Rządu naszego, zakom unikow any 
nam  za pośrednictw em  W aszej Prze-
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wielebności, oraz wszystkie środki 
i sposoby, wybrane przez W aszą 
P r z e w i el ebn ość, jako prowadzące do 
osiągnięcia szczęścia Ojczyzny i n a 
rodu — m y święcie wykonam y". 
Zbyteczne dodawać, że pod ojczyzną 

autorzy te j deklaracji rozumieli Rosję, 
a pod narodem  —  naród rosyjski.

Księża powiatowego dziekanatu słuc 
kiego nb. powiatu najbardziej polskiego 
i bogatego w całej Mińszczyźnie —• 
.pragnąc prześcignąć, zaszachować in- 
nvch kolegów swoich, biorących udział 
w tym  konkursie  uczuć iwiemo-poddań- 
czych, n ie poprzestają  n a  uroczystych 
zapewnieniach, czem  oni będą w  p rzy
szłości i o swojem bezgranicznem  odda
n iu  się „drogiej ojczyźnie, Rosji św ię
tej", lecz cofają się wstecz i oświadczają 

„My niczeho Obszczaho nie imię jem 
kafc i nie imieli s bohopratiw nym  
niedaw nim  w ozstanjem ".
Pod tym adresem  położyło swoje 

podpisy aż 49 kapłanów !
Poniew aż ty lu  kapłanów  dziekanat 

Shicki nie miał, więc przypuszczać nale
ży, iż tak  wymowna treść adresu przy
ciągnęła licznych kolegów z dziekana
tów sąsiednich tejże gubernji.

Oświadczają, że ze w strętnem  Panu 
Bogu ostattniem pow staniem  n ie  mieli 
nic wspólnego. Pocieszające to  oświad-



czenie, ale czy tylko prawdziwe? Czy 
nie było i z nimi tak, jak z ich wodzem, 
biskupem  mińskim, W ojtkiewiczem, 
k tóry  m iał ■wspólne i z nielojalną szlach
tą i z Murawjewem.

VII.

Przygotow ania do akcji rusyfikacyj- 
nej dobiegały końca. Należało tylko ro 
zesłać do księży proboszczów t. zw. 
„trebnilki", t. j. ty tuały  i ewengelje przez 
księży na język rosyjski przetłum aczone, 
przez odpowiednie władze kościelne za
aprobow ane i do użytku  polecone a  przez 
Okręg naukow y wydane.

Rozesłaniem na dziekanat W ileński 
zająć się m iał dziekan ks. Stanisław 
Piotrowicz, jeden z najbliższych współ
pracow ników figur naczelnych w tej 
akcji, k tó ry  na  jnieispodziewaniej w świe 
cie zbuntow ał się i tę, z lakiem  dotych
czas powodzeniem prow adzaną pracę, 
w okropny sposób zepsuł. Ale niech o 
tem  opowie ks. Przybyszewski.

„Ks. Stanisław  Piotrowicz, jako 
człowiek, był serca nadzwyczaj go
rącego, uczuć gwałtownych; była to 
jedna z tych natur, dla k tórej w ży
ciu niem asz pośredniej drogi, tylko 
— albo heroizm  cnoty — albo poni
żenie zupełne i najniższy upadek".
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„Nawskroś zepsuty, a przytem 
im ponujący nauką i pełen tow arzy
skich przym iotów , ks. Niemeksza po 
woli po trafił sobie zjednać wszyst
kich praw ie m łodszych księży wileń- 
sk ich“.

„To też szkodliwy wpływ Nie- 
m ekszy niebawem  począł się odbijać 
na wszystkich księżach, iz nim prze
stających, bo jak m aw iały wieki śre
dnie, najniebezpieczniejszym  jest 
przykład ludzi, u których „inłełlec- 
tus est in coelo, voluntas in coeno“ 
(„rozum jest w obłokach, a wola w 
błocie").

„Księża Piotrowicz, Kiecki, Jun- 
dził, z k tórych dwaj ostatni, jako 
ludizie, obdarzeni wielkiemu zdolnoś
ciami, rokowali najśw ietniejsze n a 
dzieje dla Kościoła i Ojczyzny, przy 
boku Niemekszy rychło zmienili się 
w nałogowych pijaków  i rozpustni
ków. W praw dzie za wpływem Nie
mekszy, dzierżącego berło w czasie 
tych wszystkich uczt i biesiad, ks. 
Piotrowicz, prócz katechetury  przy 
szkole żeńskiej, został wkrótce adm i
n istratorem  paraf ji św. Rafała, a wre 
szcie i dziekanem  wileńskim, a za
równo rząd, jak  i Żyliński wyszcze
gólniali go swem zaufaniem  i łaska
mi — ale to wszystko m usiał drogo
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okupywać. Niemeksza nietylko przy 
każdej sposobności wyzyskiwał go z 
pieniędzy, ale  co więcej — narażał 
go na niesławę i pogardę u ludzi11.

„Jednego dnia w ypraw iał huczne 
uczfty i szalone orgje ku  pow szechne
m u zgorszeniu, drugiego nieraz bił 
się za to publicznie w p iersi11.

„Ta wew nętrzna walka między 
dobrem  a złem w sercu ks. P iotrow i
cza skończyła się wreszcie całkowi- 
tem zwycięstwem łask i“ .

„Działo się to około Zw iastow a
nia Najświęt. Panny M aryi r. 1870. 
Na krótko przed tą  uroczystością ks. 
Piotrowicz usunął się nagle od złego 
towarzystwa Niemekszy, zam knął się 
w sobie i dni całe traw ił na żarliwej 
modlitwie.

W  wigilję święta wystąpił on, ja 
ko publiczny pokutnik, gotów na naj 
większe ofiary dla ekspjacji swych 
grzechów. Rano odpraw ił spowiedź, 
do k tó re j przygotowyw ał się prze? 
trzydniowe rekolekcje, a potem  padł 
szy w oczach ludu na ziemię przed 
obrazem  M atki Boskiej O strobram 
skiej, długo, długo się modlił...

„Pokrzepiony na  duchu modlitwą, 
z tw arzą rozjaśnioną, zabrał się po-
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tem do pisania dwóch okólników, 
albo raczej listów otwartych, do du
chowieństwa w dekanacie wileń
skim, które było mu podległem i do 
którego przemawiał, jako zwierzch
nik, żałujący za nadużycia swej 
władzy; w drugim okólniku przema
wiał ks. Piotrowicz do współbraci, 
kapłanów, w całej djecezji, wystę
pując w obronie praw religji, tak 
niegodziwie gwałconych przez Mo
skwę.

W obu tych listach czuć dziwną 
i siłę i namaszczenie łaski, z każdego 
słowa tryska taka moc uczucia, że 
niepodobna nam się powstrzymać od 
zacytowania kilku urywków"*).

*) A. Żyrkiewicz, au to r książki „Iz za Ruska- 
ho Jazyka“, w ysuw a inną genezę w ystąpienia 
ks. P iotrow icza.

Ks. Piotrow icz, w latach 1863—65 należał do 
w spółpracow ników  Muraw-jewa i d o  n a jb liż 
szych kolegów tró jk i przyw ódców  —  prałatów  
Niemekszy, Żylińskiego i Tupalskiego. Za zasłu
gi sw oje z tego okresu czasu, otrzym ał p ara f ję 
św. R afała, kapelaństwm w gim nazjum , dzieka
n a t n a  m . W ilno, „nap ierstny j k res t“ (odznacze
nie rządowe) i koronę tego wszystkiego —  m e
dal „Za uśm ierenje połskaho m iałieża". Gdy owi, 
w spom niani w7yżej przyw ódcy, szykując się do 
akcji w prow adzenia języka rosyjskiego do nabo 
żeństw  dodatkow ych, zbierali Księżowiskie dek la
rac je  pojedyncze /lub podpisy pod t. zw. adresy 
zbiorowe, uzależniając od  tego podpisu o trzym a
n ie  takiego lub innego stanow iska w7 przyszłości, 
popełnili fen  n ietakt, iż z podohnem  żądaniem  
zwrócili się i do ks. Piotrow icza. —  Ten, m ając  w
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VIII.

„Trzej rządow i prałaci (Niemeksza 
Tupalski i Żyliński) — pisze ks. 
Piotrowicz —  w  rz.-kat. kościele, zo
staw ieni nam  byli przez M urawjewa 
jako początek słabości, mającej z cza
sem zepsuć całe ciało« na co istotnie 
teraz ze Izami patrzymy*4.

„To też gdyby nie owi trzej p ra 
łaci, n ie zdrajcy  z pośród swoich, 
schyzm a i ruszczenie nie robiłyby na 
Litw ie tak  szybkich postępów ; czyż
by Unja przyłączyła się do p raw osła
wia, gdyby nie Siemaszki, Zubki i 
Gołubowicze? Cóżby zrobili uczeni i 
faryzeusze bez Judasza?...

Schyzm a też porzuciła lud, a n a 
tom iast wzięła się na serjo  i pod
stępnie do duchownych. Dalejże szu
kać pośród nas Siemaszków, Zubków 
i Gołubowiczów! Dalejże szukać Ju 
dasza Iskarjoty. Niedługo się trzeba

świeżej pamięci sw oje służby samemu Murawje- 
wowi oraz inne zasługi, takim brakiem zaufania 
do jego osoby poczuł' się obrażony. Jak ów kap
ral Napoleoński z poezji Berangera, powiedział 
sobie..., obelgi znieść mie mogę,

Jam bohaterowi służył!
i nie zniósł1.

Zajmując stanowisko dziekana w dalszym  
ciągu, zlikwidował wszystkie swoje sprawy m a
jątkowe i inne, dnia 24 marca odebrał pensję, a 
nazajutrz zbeształ swoich b. przywódców i przez 
ujawnienie, do czego dążą —  pokrzyżował ich 
plany.
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było za n im i oglądać; wskazał ich 
sam  M urawiew“ !

„Żyliński rozum iał dobrze, że du
chowieństwo i naród cały patrzy na 
niego, jak  na zdrajcę i dzikiego wil
ka w owczej skórze. Myślał ciągle o 
tem, jak  zgnieść duchowieństwo, 
choć ci, jeżeli nie przez szacunek, to 
z bojaźni byli mu posłuszni we wszy
stkich jego judaszowskich zamia
rach".

„Duchowieństw o z 1863 r. patrzy 
się na was, jak  na zdrajców wiary 
świętej, zaprzańców, targających wnę 
trzności m atk i swojej, Kościoła! Wy, 
wilcy w owczej skórze! Wy, narzę
dzia w rękach  szatana, zapomocą, 
których pożera on dusze, wybawione 
krw ią zbawiciela! W rogowie św iat
ła, synowie ciemności, kusiciele, h an 
dlarze krw i Chrystusa! Na wasze wy
stępki niem a słów‘‘.

W  drugim  swoim  okólniku, do du
chowieństwa całej dyecezji wileńskiej, 
ks. Piotrowicz wzywa i zaklina ducho
wieństwo, aby nie ważyło się zaprow a
dzać jakichkolw iek zmian w obrzędach 
i nie przyjm ow ało języka rosyjskiego 
„ jak tego pragnie rząd i kreowana przez 
Murawjewa kapituła44.
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„Ocknijm y się, b racia  kapłani, z 
odrętw ienia — pisze w tym okólniku 
— w jakiem  dotychczas leżeliśmy, bo 
następuje czas wielkiej dla nas próby. 
Idzie o to, by albo żyć, albo um ierać. 
Pokażmy, że jesteśm y ludźmi do jrza
łymi, że żyjem y nie dla chleba doczes 
nego, n ie dla dzisiaj; pokażm y, że w 
życiu rządzim y się rozum em  z góry 
idącym, że w iara Chrystusowa przy
świeca w umyśle naszym, że duchem  
bożym kierujem y się, że m am y poczu 
cie szlachetności, pokażm y, że religja 
katolicka w naszem  sum ieniu nie dla 
form y, nie dla oka ludzkiego, ale jest 
treścią naszego życia, fundam entem , 
podstaw ą naszej m oralności! Pokaż
my, że jesteśm y z ducha kapłanam i 
katolickim i, żeśmy praw dziw ym i pa
sterzam i, żeśmy istotnie światłem  go- 
rejącem  i solą ziemi!

Nie zdradźmyż więc tego Kościoła, 
nie zawiedźmy jego oczekiwań, a nie 
spodlm y się w oczach ludu, nie zadaj 
my fałszu nauce dotychczasowej, bo 
przyszedł czas, żebyśmy wiarę naszą 
wyznali publicznie i w iary tej prze- 
(konaniai naisze stw ierdzili krw ią, je
żeliby tego była potrzeba". 
W ystąpienie ks. Piotrowicza, które w 

całym k ra ju  wywołało niesłychane w ra
żenie, m iało ten dobry skutek, że lud 
dowiedział się, co mu grozi ze strony 
własnych jego duszpasterzy, odrazu uz-
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broił się przeciw  nim  m oralnie a gdy za
szła potrzeba i fizycznie. To ostatnie uz
brojenie dodatnio wpłynęło na  przerze
dzenie szeregów iks i ęż y -rus y f ik a to r ó w i 
na zmniejszenie ich  anim uszu.

W ielkiem  ostrzeżeniem  pod adre
sem  księży zdrajców, było poćw iartow a
nie p ra ła ta  Tupalskiego — surow a kara 
za jego' w ystępną działalność.

Jego własny służący i wychowanek, 
Jerzy Łazowski, gdy p rała t w dzień św. 
Stanisława (8 Maja 1871 r.) wrócił z koś
cioła czy konsystorza do domu, jak 
połeim sam  m orderca zeznał na sądzie, 
chcąc być ręiką Bożą, karzącą takiego 
rozpustnika i przaniewiercę, żywcem go 
poćwiartował. Części ciała, jak tułów, 
nogi, ręce, pow rzucał do W iłji, zaś gło
wę wiózł ze sobą i z n ią  w M arjam polu 
został ujęty.

„Zgrozę okropnej śmierci zdrajcy 
Moskale s tarali się zmniejszyć, cho
wając Tupalskiego z niesłychanym  
przepychem, ale pom pa i okazałość 
pogrzebu nie pokryła niesław y jego ży 
cia. Nietylko bowiem n a  pogrzeb T u
palskiego nie staw ił się nikt z ka to li
ków  dobrow olnie **), przeciwnie lud 
pow tarzał głośno, że ta nagła a tak 
straszna śm ierć p rała ta , to pocięcie w 
kaw ały jego ciała, jest widoczną pom 
stą Bożą za zdradę Boga, Ojczyzny i
**) Oprócz księży, których, jak pisze prałat 

W aźyóski, 70-ciu za trumną kroczyło.
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za rozdwojenie, którego on stał się 
przyczyną".

„Śmielsza postaw a całego kleru i ob 
jaw iająca się w łonie wszystkich 
w arstw  społecznych reakcja, wkońcu 
i rozgłos, jakiego w Europie nabrała 
spraw a ks. Piotrowicza, dały rządowi 
do poznania, że do rusyfikacji samą 
przem ocą nie dojdzie, jeżeli nie po
stara się o nadanie jej pewnej cechy 
praw nej.

Rozpoczęto zatem układy z Rzy
mem, aby na rusyfikację otrzym ać 
sankcję papieską".
Układy te jednak rezultatu, o jaki 

rządowi rosyjskiem u chodziło, nie dalv.

IX.

Obrońcy „dobrej sław y" na jniżej m o
ralnie upadłego duchowieństwa djecezji 
W ileńskiej (wpierw bez Mińskiej, k tóra 
dopiero w połowie r. 1869 przyłączona 
została do W ileńskiej) dla otrzym ania 
lepszej przeciętnej, łączą je z duchowień 
stw em  djecezji Kowieńskiej. Jest to m a 
new r bardzo dla księży z W ileńskiej ko 
rzystny lecz jakże krzyw dzący dla tych 
drugich!

W  celu unaocznienia, jak  duża po 
między jednem  a drugiem  duchowień. 
stwem zachodzi różnica, pozwolę sobie 
zrobić małe zestawienie.
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Księży straconych w r. 1863: w dje- 
cezji W ileńskiej 3, w djecezji Kowiem 
skiej 8.

Księży, którzy sprzedali się Murawje- 
wowi i ipełnili służbę szpiegowską: w d je
cezji W ileńskiej —  Ścisłej liczby ustalić 
niem a możności, sam a jednak organiza
cja czyli t. zw. „p a rtja“ ks. Niemekszy, 
na dziesiątki uczestnilków obliczana być 
pow inna:

W  djecezji Kowieńskiej — Brak 
wszelkich wiadomości, żeby tam  wogóle 
księża szpiedzy byli.

Księży, którzy w r. 1869, a zatem 
przed rozesłaniem  „irebników “ (do cze 
go w ikońcu m arca r. 1870 przystąpiono) 
wystąpili w kościołach z językiem  rosyj 
skim: w djecezji W ileńskiej 7, w d je
cezji W ileńskiej łącznie z M ińską 12, w 
djecezji Kowieńskiej 3 (ks. ks. Rubsza, 
Rubażewicz i Wiełłowicz).

Księży, k tó rzy  przez położenie pod
pisu swojego pod „adresam i'1 — o k tó 
rych w dalszym  ciągu niniejszego szki
cu będzie m owa — zadeklarow ali w spo
sób m ocny i uroczysty swoje gorliwe ce
sarzowi i ojczyźnie, świętej Rosji, służby: 

w  djecezji Kowieńskiej — nie by
ło wcale, w djecezji W ileńskiej — tak  
wiele, że wystarczyło do obsadzenia 
wszystkich kościołów całej z 3-ch gu- 
bernji złożonej djecezji. Z tej liczby 
30-tu, najpew niejszych i najbardziej

4 49



spraw ie oddanych, otrzym ało dzieka
naty.
Gdy naskntek wystąpienia ks. Pio

trowicza, staw ianego przez lud oporu 
czasem w form ach swoich bardzo b ru 
talnego, oraz powszechnego bojkotu księ 
ży-zdrajców, ci ostygli w zapale i poczę
li się wyłamywać z danych obietnic, wte
dy zażądano od w ątpliwych —  w yraź
nych co do korzystania z „trebników ^ zo 
bowiązań. Zobowiązania te, zredagow a
ne w W ilnie, rozesłane zostały przez 
Konsystorz Rz-Katolioki do wszystkich 
księży.

Podpisało je i zwrócono pod adresem 
adm inistratora djecezji 115-tu.

W  gub. Mińskiej podobne zobowią
zania składano przew ażnie na ręce dzie
kanów.

Ks. Ferd. Senczykowski, po tró jny  
dziekan i w izytator kościołów, otrzym ał 
od 32 księży, adm inistratorów  parafji. 
Ile złożono na  ręce pozostałych dzieka
nów —  brak  danych. Cyfra więc usta
lona księży djecezji W ileńskiej, którzy 
się podpisali na „trebnik“, wynosi 147.

W  djecezji Kowieńskiej oczywiście 
księży tej kategorji t. izw. rytualistów , 
nie było wcale, gdyż biskup kowieński 
nie podjął się wprowadzenia „trebni- 
ków“ w swojej djecezji.

Niestety, spraw y n ie popraw iły i te 
drugie zobowiązania. Księża, prześlado
wani i bojkotow ani przez swoich zbun-
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towanych, rozzuchwalonych parafjan , 
wystawieni na razy a pozbawieni wszel
kich dochodów, za dobre wyjście z tej 
sytuacji uważali — klasztory, do k tó 
rych byli posyłani w W ileńskiej i Gro
dzieńskiej przez p ra ła ta  Żylińskiego, 
w Mińskiej — przez ks. Senozykow- 
slkiego.

Podaję treść tych zobowiązań. 
Rozsyłane przez Rz.-Kat. Konsysłorz 

W ileński tak brzm iały (podaję w o ry 
ginale):

„1870 goda Jun ia  5 dnia, ja niże 
podpis aws zy jsia , daju  siju podpisku 
upraw iajuszczem u Wił. R. K. Jepar- 
chieju, p re ła tu  Żylińskomu w tom , 
czto ja, kak ksiądz r. k. Kostioła, po 
dołgu m ojej sowiesti, ispołniaju wsie 
obriady, prisw ojennyje naszej R. K. 
Cerkwi i wm iestie s łiern szczitaju 
świaszczennym dołgom, kak russkij 
wiernopodannyj, w dobawocznom bo 
hosłużenji, kak  raw no  i p ri wsiech ob- 
rladach, gdie był upotreblajem  pol- 
skij jazyk, upotreblat1 narodnyj rus
skij jazyk, prasowdkuplaja pri siem 
czto ś w i as z cz e n.no j u m ojeju obiazan- 
nostju  jest1 i budziet napraw iał1 m o
ich prichożan w narodnom  russkotm 
duchie.

(— ) Priczyśleranyj k M ińskomu Ma 
rjnskom u Kostiołu ks. Fortunat Iw a
nów Tom aszewskij11 (Ot 15 Jula 1870 
goda Nr. 1869).



Praw dziw ą osobliwością jest treść zo
bowiązań, branych przez lis. Senczykow 
skiego (prawdopodobnie jego własnej 
redakcji) przesyłanych do kancelarji gu 
hernatora Mińskiego i tam wciąganych 
do akt.

Oto jest ta treść. Podaję również w o- 
ryginale:

„Daju siju w tom  czto ot wremie- 
ni bytmosti w mojom prichodie upoł- 
nom oczennaho ot imieni upraw laju- 
szczaho jeparchijej, o. Ferd. Senczy- 
kowskaho, ww iediennyj im w dopoł- 
nitielnoje bohosłużenje nasz prirodnyj 
russkij jazyk, budu postojanno upo- 
treblaP w bohosłużenji i tiem prodoł- 
'ż»F naczatoje ks. Senc z yk o ws k i ni die- 
ło, i usilenno zabotiPsia, daby russkij 
nasz elemient był razw it mieżdu m oi
mi priichożanami. Diełami że moimi 
postarajuś dokazaP czto ja ostaw ajaś 
katolikom  i Polakom, istinno i iskren 
no-russkij czełowiek, w ieroju i praw 
doju służaszczyj intresam  wielikorus- 
skaho m ojeho otieczestwa i wsierossij 
skago Prestoła, usierdno sodiejstw uja 
skorejszom u i procznom u wwiedien- 
ju w ispołnienije wsiech błahich pred 
naczertan ji praw itieLstw a1.

(Treść obu wyżej podanych zobo
wiązań wziąłem z dzieła A. Żyrkiewi- 
cza „Iz za Russkaho Jazyka“.
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*  *  £

Dane cyfrowe, przytoczone w powyż
szych zestawieniach a dotyczące wogóle 
księży-zdrajców, są w rażącej niezgodzie 
z danemi moich szanownych oponentów.

N aprzykład ks. bisk. Kubicki w od
czycie swoim, wygłoszonym dn. 2 paź
dziernika r. 1934 w sali Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w W ilnie na tem at ty tu 
łu  mojego niniejszego szkicu, ustalił, iż 
kapłanów, którzy przez wystąpienia swo
je z językiem rosyjskim  w kościołach na 
terenach Litwy i Białejrusi lub przez 
,.podpisanie się na trebniik1- wyłamali się 
z solidarności narodow ej, było zaledwie 
kilkunastu. W  stosunku do ogólnej ilości 
duchowieństwa na tym  terenie, łącznie z 
djecezją kowieńską, stanowi to 1%, cała 
zaś m asa, 99%, była i m oralnie zdrowa 
i nastro jona patrjotycznie. (Patrz sp ra 
wozdania z odczytu „Słowo“ Nr. 271 z 
dn. 4.X. i „K urjer W ileński11 Nr. 271 rów 
nież z dn. 4.X. 1934 r.).

Do takiego wyniku badań doprowa
dziła Sz. Prelegenta przesłanka, będąca 
grubem  nieporozum ieniem . W yjaśniam  
to w dalszymi ciągu niniejszego' szkicu.

Dostojny Prelegent zorganizow aną 
przez p rała ta  Niemekszę współpracę z 
M urawjewem  do tego stopnia zbagateli
zował, że o niej nawet nie wspomniał, a 
twórcy tej organizacji oraz jego dwóch 
najbliższych współpracowników i kole
gów, prałatów  Żylińskiego i Tupalskiego,
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na listę księży szkodliwych, stanowiących 
właśnie ten 1%, nie wciągnął, pozosta
wiając w masie kapłanów, którzy „speł
nili sw ój obowiązek i n ie opuścili ow 
czarni sw ojej w godzinę prób i cierpień1'.

Redaktor p. W. Charkiewicz w arty
kule p. t. „Duchowieństwo katolickie w 
okresie najcięższych prób" („Słowo" z 
dn. 8.XI. 1934, Nr. 306) ilość księży, któ
rzy „poszli za rządem rosyjskim", okre
śloną przez fes. bisk. na kilkunastu, redu 
kuje do (kilku i na postawione przez sie
bie pytanie: „Czy w okresie tej decydują
cej próby duchowieństwo katolickie oka 
zało się na wysokości sw ego zadania?" 
— odpowiada: „O, niewątpliwie".

*

D aru je  mi Sz. R edaktor że p rzyjem ne Jego 
złudzenia rozbiję cytatą z książki tak  m iarodajne 
go auitora, jak  kis. p ra ła t Ważyńiski, członek Kapi 
tu ły  W ileńskiej, tkw iący w niej, może w ch a rak 
terze jakiegoś obserw atora, do  r. 1872. W  w y
danej przez U ib! jo tek t; P olską iw P aryżu  w r. 
1872 książce pod ty tu łem : „L itw a pod wzglę
dem prześladow ania w niej Rzym sko-Katolic
kiego Kościoła szczególniej w  iDjecezji W ileń
skiej od r. 1863 do r. 1872“ p ra ła t W ażyński 
pisze:

„O statni wreszcie w ielkorządca (gen. Pota- 
pów) m yśli i liczy, że kiedy już do rusyfikow a- 
n ia  katolickiego kościoła użył kupionych księ
ży, obejdzie przez to ukaz cesarski, co po trze
bow ał do lego, żądania parafjan , że księża- 
zdra jcy chcieć będą rosyjskiego języka w  kościele 
przeciwko ludo wi co itego n ie  chce; że księża-zdraj
cy, opatrzeni przez władze i przez władzę poparci, 
p rzełam ią dobrych księży opornych, zaim ponują 
ludow i; ale i tu na  drodze jest Bóg Zbawiciel,
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cc o (kościele powiedział, że b ram y piekieł go 
n ie  przem ogą. Co On gotuje na  przeniew iernych 
pra ła tów  w ileńskich, na  30 oszołom ionych dzie 
kanów , żeby tych zdradliw ych pom azańców  w 
proch obrócić*1?

A więc 30 dziekanów  +  prałaci +  inni człon
kowie kapitu ły , jak  kanonicy, rek torzy  i t. d. 
A gdzież jeszcze ta szara a rm ja  w ykonawców, 
gdzież ci w łaściwi obruisitieli-piroboszcze i iwi- 
karjuisize? Liczba ich przez diwa la ta  w alki iz 
rozzuchw alonym  ludem , dla którego naw et suk
n ia  kap łańska  św iętą n ie  była, znacznie zm alała, 
stanow iła jednak, w chw ili gdy p ra ła t W ażyński 
oddaw ał książkę sw oją do  druku , sporą jeszcze 
paczkę.

Tak, cyfra k ilku  księży, k tó ra  według zdan ia  
p. R edaktora poszła za rządem , stanow czo jest 
za m ała i należy do dziedziny przyjem nych złu. 
dzeń.

*

Jakże żałuję, że pamięć moja, sięga
jąca niemal do czasów akcji „trebniko- 
wej“ tudzież całkowita nieznajomość m e
tod badania przeszłości, któremi się po
sługują „zawodowi historycy14, pozbawia
ją m nie molżlności posiadania tak przy
jemnych złudzeń. Mam tylko —  już nie 
złudzenie ale pew ność —  że duchowień
stwo djecezji kowieńskiej, rządzonej 
przez mądrego* i posiadającego twardą 
rękę biskupa Macieja W ołonczew skiego, 
istotnie sw ojej owczarni ,nie opuściło i 
dlatego ze swoimi kolegami z djecezji Wi 
leńslkiej do jednej wspólnej masy w cho
dzić nie powinno. Musi być ono trakto
wane oddzielnie.

55



X.
Jeżeli nawrócenie się ks. Piotrowicza 

i jego bohaterskie wystąpienie nazwano 
cudem, 'to według mnie cudem  stokroć 
większym jest stanowisko ludu w iejskie
go jakie zajął wobec usiłowań w prow a
dzenia języka rosyjskiego do kościołów. 
Źe najofiarniej oparł się on usiłowaniom 
księcia Chowańskiego, kiedy ten z wód
ką, pieniędzmi i — kozakam i naw racał 
na prawosławje, to łatwiejsze do zrozu
mienia, chodziło o zmianę religji, ale że 
taki np. lud białoruski i to nietylko na 
W ileńszczyźnie ale i na caluteńkim  ob
szarze gubernji Mińskiej, stając w obro
nie języka polskiego i w walce z księżmi 
agentam i rządu, zdecydowanie narażał 
się na deportację, katowanie, więzienie 
•— to jest zastanaw iające. To się nie da 
wytłumaczyć samym tylko konserw atyz
mem „niechaj tak  budzie jak  i za bać- 
koU było“. Jest w tern jakaś podświado
m a rycerskość; brońm y, bo nam  gwał
tem chcą odebrać, brońmy, bo jest 
prześladowany, bo dzieje m u się krzy
wda.

Ciekawe czy na takie stanowisko lu 
du, wszędzie jednakowe, nie wywarło 
pewnego wpływu powstanie polskie r 
1863, jego krwawe stłum ienie i wszelkie
go rodzaju gwałty na jakie element pol
ski był wystawiony. Może nie bez wpły 
wu zostało i to przedpowstaniowe, przez 
najlepszych z Polaków, szukanie konta-
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ktu z tym ludem. Bo jednak ze skaso
waniem Unji na tych samych terenach 
poszło rządowi łatwiej. I tu ta j przecież 
było kuszenie, i tu ta j szatani byli czynni, 
a jednak na to  lud nie poszedł. Parafja- 
nie okazywali sie odporniejszym i na te
go rodzaju zabiegi wraże od swoich 
duszpasterzy.

Nieco u'wag i faktów, świadczących 
o nieprzejednanem  stanowisku ludu po
daje ks. Przybyszewski. Pod nazwą lud 
litewski należy rozumieć lud wogóle za
mieszkały na terenach b. Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.

„ ...Jakże tu  opisywać to oburzenie 
namiętnie, pisze ks. Przybyszewski — 
tę rozpacz bezgraniczną, ten żal głę
boki, k tó ry  odczuwa lud polski i li
tewski, dotknięty do żywego w naj
świętszych siwych uczuciach przez to 
ruszczenie nabożeństwa? Opozycja je
go względem rządu, pogarda, jaką 
jest przejęty dla księży odstępców, 
skargi, k tóre przez swych wysłańców 
'zanosi do Rzymu — to wszystko nie 
jest wypływem jakiejś sztucznej agi
tacji1, ale tylko głosem obrażonej n a 
tury . We w szystkich dem onstracjach 
teigu ludu nie masz nic obliczonego 
na efekt, nic, coby okazywało, że ru 
chem  tym  kieruje jakaś ręka tajem- 
nicza“.
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„N ajlep iej uw idacznia się to  w s ta r 
ciach ludu  z rządem  i z księżm i, k tó 
rzy  sprzedali się m u i za pieniądz ju- 
daszów  obiecali w prow adzać do swych 
kościołów  język rosyjski.

W eźm y n ap rzy k ład  na  uw agę dzie 
je  p a ra fji w K ojdanow ie z dw óch 
osta tn ich  dziesiątków  lat.

P ierw szym  ry tu a lis tą  (tak n azy w a
ją  się księża, k tó rzy  p rzyrzek li w p ro 
w adzić do nabożeństw a katolickiego 
język rosyjski) w tej p a ra fji by ł p rzy 
słany  przez ks. Senczykow skiego ks. 
E isenb letter, k tó ry  za odśpiew yw anie 
m odlitw  za  ca ra  po rosy jsku  pobierał 
roczną pensję podw yższoną o 600 r u 
bli.

P a ra fjan ie  ośw iadczyli m u z góry, 
źe do tąd  znosić go będą, dopóki nie 
będzie się k usił o ru sy fikac ję  obrzę
dów —  inaczej w prost grozili m u że 
go w yrzucą z p arafji.

Po śm ierci ks. E isenb lettera  rząd 
na  proboszcza do K ojdanow a n az n a 
czył ks. Józefa P iotrow skiego, p leb a
na w B orysow ie i K am ieniu. I ten był 
u  rządu  dobrze w idziany , za pop isy
w anie się językiem  rosy jsk im  pob ie
ra ł od rządu  także 600 rub li nadzw y
czajnego dodatku .

Na nieszczęście dla niego, do boju  
z n im  n a  te j sam ej a ren ie  języka ro 
syjskiego w ystąpili p a ra fjan ie  ko jda- 
now scy i ta k  śm iały staw ili opór jego
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zachciankom  rusytfikatorskim, że ks. 
Piotrowski z owej areny pobity ustę
pować musiał. Ten sam ks. P iotrow 
ski do rusyfikacji kościołów w Per- 
szajach i Kamieniu sprowadził z W il
na godnego sobie pom ocnika ks. Za
borowskiego. Ale okazało się, że p ra 
ca ks. Zaborowskiego, mimo całej je
go energji, jest nadarem ną, bo lud w 
Perszajach, głuchy na jego namowy, 
śpiewał pieśni pobożne po polsku.

Stanowczość, z jaką opiera się lud 
ruszczeniu katolickiego nabożeństwa, 
jeszcze dobitniej przedstaw ia raport 
ks. Kuszelewskiego, proboszcza uz- 
dzieńskiego, opiewający jak następu
je:

„Do Jego. Przewielebności 
Pana Dziekana Mińsko- Nadniemeń- 

skiego Księdza Piotrowskiego.
Wielki iparafjan ni ety lik o nie by

wa nigdy w kościele na nabożeńst
wie, ale tak są uparci, że nawet spo 
wiedzi W ielkanocnej nie odbywają 
w kościele parafjalnym . Tylko w 
razie choroby niektórzy wzywają- 
księdza do chorego, ażeby na wy
padek śmierci nie pozbawić niebo
szczyka pogrzebu chrześcijańskie
go według praw  kościelnych'1. 
„Ten sam  ks. Kuszelewski, — pisze 

dalej ks. Przybyszewski, ipo usu
nięciu Borzdyńskiego z Kojdanowa, 
kiedy dojeżdżać począł z Uzdy dla
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odpraw iania nabożeństwa w osieroco
nej parafji kojdanowskiej, zaraz za 
pierwszej swej bytności w mieście, u- 
islyiszał [groźbę, że go ukam ienują, je
żeli tylko ośmieli się kiedykolwiek od 
m awiać jakie m odlitwy po rosyjsku 
Ufny w protekcję policji, ks. Kusze- 
lewski zaśpiewał raz w kościele po ro 
syjsku i w tejże chwili przekonał się, 
że z ludem  żartować nie można. Ko
biety wypędziły go natychm iast z koś
cioła, poczem mężczyźni kościół zam 
knęli i klucz schowali.

O strasznej nienawiści narodu poi 
skiego i litewskiego względem zwolen
ników rusyfikacji mieli sposobność 
przekonać się także ks. Kamiński, pro 
boszcz w Święcianach i ks. Dobkie- 
wicz, proboszcz katedry mińskiej. Kie
dy bowiem pierwszy ośmielił się na 
publiczne kazanie w języku rosyjskim 
lud zebrany odpowiedział łkaniem, 
łzami i uciekł z kościoła. Kaznodzieja 
wzbudził do siebie taki wstręt naro
du, że ten zaczął żyć w zgorszeniu, nie 
chcąc przyjm ować z rąk tego księdza 
Sakram entu małżeństwa. Chorzy de
cydowali się raczej um rzeć bez spo
wiedzi, jak przyzwać księdza, który 
śm iał użyć w kościele rosyjskiego ję
zyka. A kiedy zaś wtóry — ks. Dob- 
kiewicz, wysłał jednego siedem dzie
sięcioletniego starca księdza, aby za
czął śpiewać po rosyjsku, to naród.
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dow iedziaw szy się o tem, nie dopuścił 
księdza do o łtarza, lecz po targaw szy  
na n im  o rnat, w epchnął go do zakry- 
stlji“ .

Zajście księdza K am ińskiego z para- 
fjan am i w Św ięcianacli, m ogę nieco u- 
zupełnić z w łasnych  w spom nień.

^Miałem wówczas sześć la t  a rodzice 
m oi m ieszkali o  trzy  m ile od św ięcian .

O pow iadania o tych  w ypadkach  w y
jątkow o m ocno u tkw iły  w m ojej p am ię 
ci, bow iem  opow iadający  m ów ili o po 
biciu księdza, co m nie ogrom nie o b u rza
ło. Pom iędzy księdzem  a św iętym  nie ro 
biłem  Wtedy różnicy. Ksiądz to tak i świę 
ty, co ży je  jeszcze i m ieszka w kościele, 
a św ięty to  talki ksiądz, co  to  już u m arł 
i m ieszka u P ana  Boga w niebie. Oprócz 
tego, co  pam ięć m oja  zachow ała z doby 
tych w ypadków , w iele jeszcze sły sza
łem  po tem  od naocznych.

Gdy z am bony  rozległy się słow a ks. 
K am ińskiego „wo im ia  o tca i syna i św ia 
toho d u ch a“ w kościele pow sta ł ogrom 
ny popłoch . K lnąc i p łacząc rzucili się 
ludzie do  drzw i, zaś jeden ze znanych  
gospodarzy, n ie jak iś  Czynczyk s tan ą ł 
przed  am boną, kaza ł księdzu m ilczeć i 
sam  do  niego przem ów ił poczynając od 
słów: Judasz  za sp rzedan ie  C hrystusa 
w ziął trzydzieści sreb rn ików , a ile 
ksiądz w ziął za sp rzedan ie  n as?  i t. d.

Ci, co  uciekli z kościo ła, niew szys- 
cy udali się do dom ów . G arstka kobiet



i chłopaków zasiadła w zaroślach óg* 
ródka i gdy ksiądz, sądząc że już wszy
stko uspokoiło się, w racał z kościoła do 
plebanji, napadli na niego i uszanowaw
szy sutannę, nie uszanowali ciała.

Powszechnie opowiadano taką jesz
cze historję.

Po nieprzyjem nościach dnia — przy- 
krem  kazaniu Czyńczyka i grubjańskich 
upom nieniach ze strony źle .wychowa
nych paraf janek, — przyszła dla ks. Ka- 
mińskiego niespokojna noc.

Nie ochłonął jeszcze po męczących 
snach pierwszej drzemki, snach okrop
nych, z Czyńczykiem i babam i, aliści sły
szy, jalk w śród głębokiej ciszy, czyjś głos 
m iarowo (powtarza: Czyń-czyk, Czyń- 
czyk, Czyń-czyk.

„Jezus iMarja, on i tu ta j dostał się“, 
I nieprzytom ny z przerażenia począł 
krzyczeć: W on, won stąd. Wypędźcie 
Czyńczyka. Kto wpuścił tu ta j Czyńczy* 
ka. Won, w an“.

Na krzyki księdza zbiegli się domow
nicy, służba. Zapalili światło i — oka
zało się że przyczyną alarm u był zegar 
ścienny...

W  tej chwili poszedł z plebanji na 
wygnanie.

Czy Czyńczyk, który  w kościele prze 
m awiał do księdza, również poszedł na 
wygnanie, czy tylko, zwyczajem ówczes
nym „w sypano*1 m u i osadzono w wię
zieniu, tego sobie przypom nieć nie mogę
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Pam iętam  tylko, że na sucho to mu nie 
uszło.

Pam iętam  że m niej więcej w tym  sa
mym czasie dużo i długo opowiadano o 
wypadkach w parafjach  bliższych W il
na: w Podbrzeziu, gdzie „bohaterem 41 
był ks. Strzelecki, który sam przyjął pra 
wosławje, nam ów ił do tego grupę para- 
fjan  a kościół oddał ina cerkiew, i w 
Bystrzycy. To były wypadki z czasów 
księcia Ghowańskiego, zaś z nowych — 
w Trokach...

W racam  do przerw anej cytaty z 
książki ks. Przybyszewskiego.

„Jeżeli lud litewski i polski, odzna
czający się głęboką pobożnością i nad- 
zwyczajnem poszanow aniem  stanu 
kapłańskiego, odważa się tak  postę
pować z księżm i renegatam i, tedy je
go rozgoryczenie i żal chyba nie musi 
m ieć już granic. Niestety! to lekcewa
żenie i ta  pogarda, k tó rą  lud okazy
wał względem tak ich  księży jak: Ku- 
szelewski, Piotrowski, E isenbletter 
i Dobikiewicz. niczem  jest praw ie wo
bec innych zajść, k tó re  bodajby nigdy 
nie były zapisane ina kartach  historji 
Litwy. Namiętności ludu, zwłaszcza 
kiedy występuje jako mściciel za 
zdradę swych najdroższych praw , są 
straszne i nie m ają wtedy ni miary 
ni końca.

Mieszkańcy W ilna po  dziś dzień 
pam iętają jeszcze błąkającego się
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często po mieście zgarbionego s ta 
ruszka, w zaniedbanem  odzieniu ka- 
płańsikiem, o twarzy jakiejś sm utnej, 
z głową lękliwie pochyloną ku  zie
mi. Przechodnie, spotka wszy się z 
nim na ulicy, z niechęcią odwracali 
od niego głowy, zuchwalcy uliczni za
czepiali starca zniewagami a nieraz 
z pośród gawiedzi ulicznej padały  
kam ienie i bryły  błota. Każda p rze
kupka, jeżeli tylko mogła być pewna, 
że je j inie złapie policja na gorącym 
uczynku, okładała starca  szturchańca- 
mi, w ołając na niego wzgardliwie: 
„Moskalu! zdrajco! szubieniczniku!“ 
I tak szedł nieraz ten  starow ina przez 
m iasto, popychany z jednej strony  uli
cy na  drugą, rzucany w kałuże błota, 
zasypywany gradem  najprzykszej- 
szych obelg i zniewag.

Tą ofiarą pośm iewiska i urągań 
ludności był iks. Manner t z Fuilszłyna 
Herburt, p rała t ka tedry  wileńskiej. 
Potomek jednej z najznakom itszych 
polskich rodzin, obdarzony nadzwy- 
czajnemi zdolnościami — ks. H erburt 
'z pewnością nie doczekałby się tak 
smultmej starości, gdyby nie skalał swe
go życia tłum aczeniem  odświętnych 
Ewamgelij na język rosyjski i zobo
wiązaniem się do używania tego ję 
zyka w nabożeństwie katolickiem “.

Należał również do >,partji“ prałata

64



Niemekszy). „Mjuszę tu  dodać, że w 
owe czasy w W ilnie, gdy jaki rytuali- 
sta miał wystąpić z kazaniem, wierni 
nie dowierzając mai, czy nie zacznie 
mówić po  rosyjsku, brali zwykle do 
kieszeni kam ienie i kaw ałki cegieł, by 
w danym  razie, jeżeliby usłyszeli ro 
syjskie kazanie, ukam ienować go na 
miejscu.

Albo któż n ie zna na  Litwie tak 
głośnej swego czasu spraw y ks. Szy- 
ryna ?

Ks. Jan  Szyryn pochodził także z 
dobrej ba, nawet z hrabiow skiej ro 
dziny. Po krew nych odziedziczył on 
dwa m ajątki. W iadomo zaś, że lud 
w tak ich  razach podw ójnie czci k a 
płana, bo uważa w nim m ajestat Sa
kram entu  i po ludzku ceni zacność 
jego krw i i m ajątkow ą niezależność. 
Owóż ten ks. Szyryn był proboszczem 
w Mosarzu, (gub. W ileńska), gdzie 
część ludności mówi po polsku, część 
po białorusku a inni znów po litew 
sku. W kościele ks. Szyryna zna jdował 
się obraz św. Jerzego, do którego w 
dzień tegoż świętego, 23 kw ietnia 
r. 1872 przybyły ze wsi okolicznych 
tłumy pielgrzymów, każdy z nich przy 
niósł choćby k ilka jaj Bogu na ofiarę, 
aby przez przyczynę św. Jerzego up ro 
sić sobie u  nieba szczęście w gospo
darce a m ianowicie zachowanie bydła 
od wszelkiego wypadku i zarazy. I te-
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go zatem dnia chłopi od świtu czeka
li na nabożeństwo przed  kościołem w 
Mosarzu. Nagle rozchodzi się wieść 
pom iędzy nimi, że ks. Szyryn ma 
śpierwać po rosyjsku. W  narodzie po
wstało oburzenie i niepokój; jedni 
nie chcą już ’wchodzić do kościoła, 
k tó ry  uw ażają za zbeszczeszczony, in 
ni odgrażają się, .że ks. Szyryn — od- 
stępca — popam ięta długo ich kato lic
kie pięści. Ci, k tórzy  juiż m odlili się 
wśrodlku kościoła, na  wiadomość o 
przyjęciu przez ks. Szyryna języka 
rosyjskiego), zabierają jaja  z rozsta
w ionych przed ołtarzem  koszyków 
i uciekają co tchu  ina cm entarz przed 
kościół.

Koszyki te  kazał porozstawiać sam  
ks. Szyryn dla pokazania ludowi, 
gdzie m a składać ofiary.

Wjieść, iże ksiądz został ry tualistą 
okazała się praw dziw ą, gdyż istotnie 
odm ówił on po sum ie niektóre m od
litwy po rosyjsku. Za to  k a ra Boża 
m iała go spotkać tuż na wychodnem 
z kościoła, ledwo bowiem ukazał się 
ina jego progu aliści chłopstwo i m ie
szczanie obrzucają go surow em i ja 
jam i gdzie k to trafi: w piersi, w  gło
wę, czy w oko. Es. Szyryn z oczyma 
zalanem i jajam i potłuczonemu, zmie
niony pod gradem  rozbryzgujących 
się pocisków, m okry i podobny ma
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zewnątrz do m arm olady z jaj, długo 
nie mógł się doistać do siwetgo m ieszka
nia.

Z (przygody iks. Szyryna śmieli się 
do rozpuku sam i naw et moskale, na
zywając go nieumęczoinym m ęczen
nikiem  za spraw ę języka rosyjskiego. 
Biorąc jednak  irzecz urzędownie roz
poczęli surow e śledztwo jakby Mosa- 
rzanie godzili na życie swego p ro 
boszcza. Kiedy atoli w toku śledztwa 
okazało się, że parafjan ie  wszyscy co 
do jednego brali udział w te j dem on
stracji, że całe to zajście nie było wy
nikiem  jakiegoś spisku, ale dziełem 
jednej chwili, rząd rad’ nie rad od 
śledztwa odstąpić m usiał a nie chcąc 
się kom prom itow ać, spraw ę zatuszo
wał. Kilka tysięcy narodu popędzić w 
Sybir lub zam knąć w cytadeli i to dla 
takiego w ybryku — naw et w Rosji 
jakoś nie uchodzi. A żeby jakoś ła 
godność sw oją jako-tako upozoro
wać, rząd wysłał naw et do ks. Szyry 
na upom nienie, że nie znając ducha 
narodu i usposobienia swej parafji, 
odważył się wprowadzać do niej ję
zyk rosyjski. I, niby to za karę, za 
zbytnią ową żarliwość w rusyfikacji 
kościoła, przeniesiono ks. Szyryna do 
Wfilna, gdzie po niejakim  czasie da
no m u  jedno z najin tratniejszych 
miejsc. Tu pod  pieczą policji mógł 
już ks. Szyryn spokojnie żyć na su tej
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em eryturze rządu choć wspomnienie 
owego jajobicia zawsze m usiało m u 
być p rzykrem “.

Gorzej jeszcze obszedł się lud z ks 
Barszczem, proboszczem w Nowogród
ku. Tak o tern ks. Przybyszewski opo
wiada:

„Zaraz po pier wszem kazaniu ro 
syjskiem napadnięto go w nocy, o d a r
to z odzienia i oblano m u smołą tę 
część ciała, którą starożytni na rzeź
bach, gwoli przyzwoitości, zakrywali 
listkiem figowym.

Ks. Barszcz po tym tragicznym wy
padku zrzekł się roli rusyfikałora i co 
prędzej czmychnął do Ameryki.

W  ślady ks. Barszcza wstąpił tak 
że ks. Teofil W ojczyński, który po ro
ku 1863 wysłany na  wygnanie do Sy- 
berji, dowiedziawszy się, że w łatwy 
sposób można powrócić do Ojczyzny, 
napisał do departam entu obcych wyz
nań, że on chce rusyfikować obrzędy 
katolickie. Departament wnet przy
wrócił go do Ojczyzny i dał m u pa- 
rafję Bierezino w gubernji Mińskiej, 
gdzie ks. W ojczyński, nie umiejąc ję 
zyka rosyjskiego podobnie jak 
Barszcz, zaczął odprawiać nabożeńst
wo według rosyjskiego rytuału. W 
krótkim  jednak czasie doznał n a j
większych zniewrag od ludu.
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Pewnego razu ks. W ojczyński po 
Bożem Narodzeniu postanowił wizy
tować swoją parafję. Przyjechał więc 
do pewnej wisi, gdzie była podobna wi
zyta ( u  nas kolęda) zapowiedziana, a 
wszedłszy do domu jednego wieśniaka 
zauważył, że żadnego przyjęcia dla je
go szacownej osoby nie uczyniono, 
owszem, co gorsza, spotkała go tam  
dosyć niemiła niespodzianka w for
mie opoliczkowamia. Zaledwie zjawił 
się na progu chaty, aliści chłopka, któ
ra  podówczas miesiła ciasto na clileb, 
na przywitanie mokremi i obabranemi 
ciastem rękami poczęła czule dotykać 
abu stron twarzy (po naszemu mó
wiąc: ,,bić“), sm arując najohydniej 
ciastem czcigodne policzki poczciwe
go rusyfikatora.

Proboszcza w Połoneczce, a później 
w Pińsku, ks. Waszkiewicza, postano
wili znów parafjanie głodem zmusić 
do ucieczki. Spostrzegłszy bowiem, że 
ks. Waszkiewicz za ruble śpiewa i p ra 
wi kazania po rosyjsku, postanowili 
parafjanie nie sprzedać m u ani jednej 
szczypty soli, ani garści mąki. Żydów 
zaś nastraszono, że jeżeli który z nich 
proboszczowi sprzeda kawał chleba. 
to chłopi za karę wszystkich ich po
palą, ograbią i zniszczą. Groźba po
skutkowała, gdyż, chociażby ks
Waszkiewicz nie wiedzieć jak prze
płacać chciał żywność, żydzi ani



słowa nie chcieli z nim  mówić o kup
nie. Był to więc form alny strajk  wszy
stkich przeciw jednemu, „bojkotowa
nie" litewskie wcześniejsze od ir
landzkiego. W  takich razach jeden, 
choćby m iał i samego cara za sobą, 
musi ustąpić.

Tak samo uczynił z nim  naród i w 
Pińsku. Pińszczanie bowiem, wiedząc 
o przekupstwie jego, nie mieli dla nie
go najm niejszej sympatji i uszanowa
nia —  uważając go tylko za zdrajcę 
kościoła i bezbożnika. Gardzili nim i 
wcale nie myśleli troszczyć się o to. 
by pasterzowi swemu zapewnić po
trzeby życia codziennego i dopomódz 
w pracy nad  duszami swemi. A żywiąc 
ku niem u coraz większą nienawiść, 
pragnęli go stąd głodem jak najprę
dzej usunąć".

„Dzisiejszy proboszcz bobrujski, ks. 
Olechnowicz, odczuł także dotkliwie 
na własnej skórze karzącą go rękę lu
du za ruszczenie nabożeństwa i rosyj
skie kazania. W  Błoni napadło go no
cą w m ieszkaniu kilku ludzi i zbiło go 
tak  niemiłosiernie, że po tej łaźni ks. 
Olechnowicz długo nie mógł zwlec się 
z łóżka.

Nieznajomi ci, których potem po
licja w domniemaniu, że byli to zło
dzieje, napróżno starała się wytropić,
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jak  się później okazało, nie byli zło
dziejami, gdyż nie tknęli najmniejszej 
rzeczy w pokoju. Z kilkuset rubli, le

żących na wierzchu biurka, nie zginął 
ani jeden, a więc wszystkie okolicz
ności każą się domyślać, że byli to je
go właśni parafjanie, którzy przedaj- 
nemu swemu proboszczowi kijami na 
grzbiecie wypisali naukę, iż kapłan . 
zdradzający Kościół i swą Ojczyznę, 
w sercach ludu traci wszelkie prawa 
do szacunku.

Makarewicz, Senczykowski i Jur- 
giewicz dzisiaj nawet na  ulicy nie m o
gą się pokazać bez żandarm a, gdyż 
lud natychm iast obrzuca ich kam ie
niami, przekleństwy i złorzeczeniami.

Straszną prawdziwie jest sprawie
dliwość ludu, kiedy karze za złe, ale 
też dziwnie umie on oceniać zasługi 
Kapłanów, którzy wiernie wytrwali 

przy swych obowiązkach; lud ze czcią 
wspomina, sławi i uwielbia ich jako 
bohaterów. Tak np. ks. Piotrowicz, o 
którego nagłem, praw ie heroicznem 
nawróceniu się jużeśmy pisali, w o- 
czach ludu stanął odrazu na wyżynie 
męczenników. Zaledwie zszedł z k a 
zalnicy, ażeby się oddać w ręce żan
darmów, a już lud cisnął się do niego 
ze łzami w oczach, chciał bodaj skra
wek z jego komży otrzymać na pa
m iątkę, lub przynajm niej ucałować 
kraj jego szaty,



Jemu to słusznie przypisuje lud 
główną zasługę, że sprawa rusyfikacji 
Kościoła wzięła tak niekorzystny dla 
rządu obrót“.

Z końcem roku 1871 próby wprowa
dzenia gwałtem języka rosyjskiego do 
kościołów — ustają.

Rząd wobec tak zgodnego i tak wro
giego stanowiska wiernych wogóle, a lu
du wiejskiego, o który wówczas rządowi 
chodziło — w szczególności, zmienił swoją 
politykę. Tylko w kilkunastu parafjach 
Mińszczyzny utrzymał się język rosyj
ski, natomiast bardzo dużo parafij zosta
ło bez księży. Kościoły tych parafij, jak 
również i znajdujące się przy nich ple- 
banje, były przez parafjan zamknięte na 
dziesięć zamków i stale strzeżone, żeby 
się tam broń Boże jakiś nowy ksiądz ry- 
tualista nie wcisnął. Łatwiej bowiem by
ło nie wpuścić jak wpuszczonego wyku
rzyć. i

Dla lepszego scharakteryzowania o- 
wych czasów i stosunków zaznaczam, 
że bronią jaką najczęściej w swojej wal
ce z duszpasterzami posługiwał się lud 
(przeważnie kobiety) były jajka, w do
datku niezawsze świeże. Praktyka pierw
szego okresu owej walki wykazała, iż na 
tego rodzaju wystąpienia daleko słabiej 
reagowały władze rządowe.



*

Zdaje mi się, że każdy uważny czy
telnik przyzna, że po tem czego się dowie 
dział z przytoczonych cytat, o ile nb. o 
tem wszystkiem nie wiedział sam przed 
tem, twierdzenie Katolickiej Agencji P ra 
sowej, bez żadnych zastrzeżeń, że kapła
ni polscy i katoliccy na ziemiach b. Księ
stwa Litewskiego spełnili swój obowią
zek jako synowie narodu walczącego o 
wolność i nie opuścili swej owczarni w 
godzinę prób i cierpień — jest, zaiste, 
kolosalnem nieporozumieniem.

Jeszcze kilka słów.
W  zakończeniu Komunikatu, o któ

rym w niniejszem artykule mowa — po
wiedziano:

„Ci, co zginęli, uznania nic szukają, 
ale potomni m uszą mieć jasny obraz 
przed oczami, pamiętając, że duchowień
stwo katolickie nie tworzy, nie może two
rzyć kasty, bo stale się zasila świeżym 
elementem, dopływającym  z różnych 
warstw  narodu“. Czyli, że oderwać się od 
swojego pnia nie może, że duchowieńst
wo, to ciągle odnawiająca się krew z 
krwi, kość z kości społeczeństwa, te sa
me ideje w głowie, te same uczucia w 
sercu.

A jednak w ciężkich czasach popow
staniowych pomiędzy naszem społeczeń
stwem i naszem duchowieństwem zazna
czyła się ogromna i nad wszelki wyraz 
smutna różnica.
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Jeżeli weźmiemy np. trzech głównych 
odstępców. Były to rodzone dzieci społe
czeństwa tutejszego. P ra ła t Żyliński, syn 
rzemieślnika wileńskiego, pochodził więc 
ze środowiska m oralnie zdrowego i uspo
sobionego patrjotycznie. P rałat Niemek- 
sza, a może i Tupalski pochodzili ze 
szlachty. O m oralnej wartości tej w arst
wy w owych czasach i o jej patrjotyźmie 
świadczyło powstanie r. 1863.

A jednak od środowisk, z jakich wyszli 
wszyscy trzej różnili się bardzo. Czy 
przyczyny tego nie tkwiły czasem w w y
chowaniu i w tem otoczeniu odmiennem 
w jakie młodzież trafiała?

Już ks. biskup Krasicki powiedział: 
Którzy są źli, źli nie byli,
Kiedy na świat przychodzili.
Złych czyni złe wychowanie 
I ze złym i obcowanie.

Ci, wszyscy trzej, wychowani byli w 
klasztorach. Prałaci Żyliński i Tupalski 
u ks. ks. Misjonarzy w Wilnie, zaś prałat 
N iemeksza u ks. ks. Dominikanów — 
również w Wilnie. Ten ostatni zresztą 
nietylko w klasztorze lecz i w seminar- 
jum  księży świeckich i w Akademji D u
chownej w Petersburgu.

Tak trudno przypuścić, żeby to właś
nie stam tąd wynieść mieli to zepsucie, 
tę zarazę m oralną, którą potem szerzyli

Ks. Przybyszewski wskazuje na te 
warunki i okoliczności, które sprzyjały
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tak szybkiemu i tak szerokiemu rozpow
szechnieniu tej, niestety, z W ilna rodem 
zarazy.

„Bezprawia, jakich bezkarnie do
puszczał się Żyliński z Tupalskim  i 
Niemekszą, forytowanie przez rząd 
księży złych a prześladowanie kapła
nów przywiązanych do katolicyzmu, 
nadzieje skorego wzbogacenia się i 
wywyższenia tak łatwym  sposobem, 
jakim  było przyjęcie rosyjskiego ję
zyka —  wszystko to musiało wyw
rzeć zabójczy wpływ na ludzi słab
szych wśród kleru wileńskiej i sąsied
nich diecezyj.

Zaraza m oralna szerzyła się nieste
ty bardzo szybko. I tak w diecezji miń 
skiej, trzech za luźność życia dyscypli
narnie przez biskupa karanych księ
ży: Senczykowski, Makarewicz i Za- 
uściński — uciekło się pod opiekę rzą
du, obiecując, że będą w swych para- 
fjach gorliwymi propagatoram i rusy
fikacji, zato rząd nietylko otoczył ich 
swą protekcją, tak, że mogli drwić ze 
wszystkich ciążących na nich wyro
ków kanonicznych, ale nadto wszyscy 
trzej otrzym ali najlepsze w całej die
cezji beneficja. To było silną przynę
tą do odstępstwa dla innych karjero- 
wiczów, którzy za zdradę Kościoła i 
Ojczyzny nie wzdrygali się z rąk  rzą
du (?) otrzym ać intratnych probostw.
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Do takich właśnie należał Jurgiewicz, 
Kułakowski, Kopć i ego w i cz, M akare
wicz i inni.

W  diecezji mohylewslciej korup
cja była tern straszniejszą, że rozpo
częła się od głowy, od samego bisku
pa, ex-dominikanina ks. Staniewskie- 
go.

Był to człowiek nadzwyczaj małej 
wartości m oralnej i umysłowej, tak 
łakom y na pieniądze, że za 15.000, a 
jak  inni podają za 30.000 rubli, które 

m u ofiarował rząd tytułem gratyfika
cji z okazji jego kapłańskiego jubile
uszu, nietylko potwierdził tłumacze
nie rytuału, ale nadto nakazał dzieka
nom rozpowszechniać go pomiędzy 
duchowieństwem swej diecezji *).

Zły przykład ks. biskupa Staniew- 
skiego podziałał i na innych kapłanów. 
Nastało smutne nad wszelki wyraz 
widowisko: schlebianie rządowi,
skłonność do targów i ustępstw w 
rzeczach najświętszych. Rektor aka- 
demji duchownej, O- Stacewicz (do

m inikanin), który oddawna już roz
wijał działalność w ruchu rządowym, 
napisał w języku rosyjskim kate
chizm dla użytku szkół i historję Ko
ścioła. Tę ostatnią doprowadził tylko 
do IX wieku; m anuskrypt, dotychczas

*) La prsecułion de 1‘Eglise en Lithuąnie 
par le R. P. Lescoeur p. 134.
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niedrukowany, można było widzieć w 
r. 1879 w jego własnej bibljotece. Dzia 
łalnością swą literacką chełpił się O. 
Stacewiez przed rządem, dla młodzie
ży zaś uczącej się ćv akademji, nie 
m iał dość słów zachęty, aby jak  n a j

więcej czasu poświęcała studjom nad 
językiem rosyjskim i jego literaturą. 
Takich księży niestety było więcej, a 
kierowały nimi bardzo niskie pobud

ki, bo chęć przypodobania się rządo 
wi i zdobycia dostojeństw. To też je
dni udawali ogromną gorliwość na 
polu prac literackich w duchu przy
chylnym  rządowi w nadziei, że to im 
utoruje drogę do kanon ji, prelatury, 
m itry biskupiej lub przynajmniej or
deru, inni znowu wdawali się w u- 

ldady z wysłannikami carsk im i,'p rzy
rzekając im wprowadzić język rosyj
ski do nabożeństw katolickich, skoro 
będą mieli po tem u stosowne stanow i
sko.

Tem nikczemnem i miśkiem po
stępowaniem więcej ośmielali takich 
Siewiersów, Makowych, Kantakuze- 
nów, do gwałcenia praw  Kościoła k a 
tolickiego i do robienia dalszych kro
ków na polu rusyfikacji1'.

„Zapanowała tedy jakaś boleśna, 
upokarzająca i niezdrowa atmosfera".

„Nawet i najlepsi z pośród ducho 
wieństwa, patrząc na rozwielmożnic- 
nie się intruzów na najwyższych sta
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nowiskach kościelnych, wobec krzy
czących ich nadużyć i gwałtów rzą

du, mimowoli popadali w małodusz
ność.

Wszystkich ogarnęło jakby jakieś 
zwątpienie i apatja; duchowieństwo 
naw et dobre poczęło opuszczać bez
radnie ręce, bo zdawało się mu, że 
wobec takiej potęgi fałszu, kłamstwa, 
wobec święłokupstwa i najohydniej
szych zbrodni renegatów, mających 
zawsze po swojej stronie rząd, wszyst
kie jego wysiłki będą nadaremne.

Odwołać się do Rzymu nie było 
można, na stolicach biskupich prócz 
Wołonczewskiego w Kownie, Borow
skiego w Żytomierzu i sufragana Be- 
reśniewicza w Kownie, zasiadali ludzie 
słabi albo oddani rządowi, więc do ko- 
goż się udać o pomoc, o radę, o świat- 
ło?“ .

78



Niepodpisany autor artykułu „Jesz
cze w sprawie „trebników“ na Wileń
szczyźnie*) (Dziennik Wileński z dnia 5 
listopada r. 1934 Nr. 301) podając trzy do-

*) Moje postawienie sprawy jest znacznie 
szersze: rola duchowieństwa katolickiego po roku 
1863 na terenach Litwy i Białej Rusi. W alka 
duchowieństwa z ludem o wprowadzenie „treb- 
ników“ to tylko jeden z momentów tej roli.

Mnie się zdaje, że z polskiego punktu widze
nia, nie powinno być różnicy, czy ksiądz uży
wał języka rosyjskiego w modlitwach wchodzą
cych do tak izwanego rytuału, czy też wygłaszał 
kazania, prowadził spowiedź, odprawiał nabo
żeństwo za panującego i jego „awgustiejszuju 
siemju“. Jedno i drugie było jednakowo wystę
pne z punktu widzenia interesów narodu.

Wiadomem jest, że jeszcze wówczas, kiedy 
„trebników" nie było, kiedy kościołów katolic
kich, przed wkroczeniem do nich języka rosyj
skiego strzegł ukaz cara Mikołaja I-go, już wów- 
tezas znalazło się kilkunastu księży „potrjotów 
nowej ojczyzny", którzy wdarli się z tym języ
kiem do kościołów i wygłaszali w nim  kazania 
i nabożeństwa dziękczynne za cara. Taki np. 
Kamiński w Święcianach z pierwszem kazaniem 
po rosyjsku wystąpił już 5 października r. 1869,



kum enly, twierdzi, że one właśnie, te do- 
kuimenity spraw ę roli duchowieństwa, po 
ruszoną przez pp. W. Studniekiego i Z. 
Nagrodzkiego, przedstaw iają we właśoi- 
wem świetle.

Talk nie jest. Dokumenty te  to rapo r
ty gubernatorów , którzy na podstawie 
danych, dostarczonych im przez adm i
nistratorów djecezji, inform ują generał- 
gubernatora o stanie spraw y dodatko
wego nabożeństw a w języku rosyjskim  
na terenach gub. wileńskiej, grodzień
skiej i kowieńskiej. Ponieważ gub. ko
wieńska nie jest przedm iotem  moich 
rozważań, więc zatrzym uję się tylko na 
dwueh pierwszych.

G ubernator wileński pism em  z dn. 
10 listopada r. 1873 kom unikuje gen. 
gubernatorow i, że „ jak  obecnie po
wiadomił mię zarządzający djecezją 
wileńską, oprócz osób wymienionych 
w spisie przeze mnie przedstawionym  
dn. 9 stycznia r. 1871, nikt więcej z 
pośród księży gub. wileńskiej nie

wtedy, -gdy ukaz cara Mikołaja I-go cofnięty zo
stał dopiero dn. 25 grudnia tegoż roku a „treb- . 
niki“ dostarczone zostały dziekanom przez Kon- 
systorz do roizesłania dopiero w marcu 
r. 1870. Czy „obrusitielnaja" działalność tych 
księży była występkiem wobec nairodu, czy też 
nie?
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przy jął nowowydanego „trebnika" w 
języku roysyjkim , o tern zaś, żeby w 
dodatkow ych nabożeństwach w ja 
kiejkolw iek bądź parafji tutejszej 
gub. był używany język rosyjski, 
zarów no ja  jak  i p rała t Żyliński nie 
otrzym aliśm y żadnych wiadomości". 
Raport gubernatora Grodzieńskiego 
z dnia 3 lutego 1874 r. tak brzmi: 

„...załączając przy  niiniejszem do
datkowy wykaz księży powierzonej 
mi gubernji, którzy przyjęli „trebnik" 
ry tua ł z rosyjskim  tekstem, albo ra 
czej k tórzy pokwitowali odbiór eg
zemplarza tego rytuału, m am  zasz
czyt zakomunikować, że n ikt z du
chowieństwa rzymsko - katolickiego 
gub. grodzieńskiego w dodatkowych 
nabożeństwach języka rosyjskiego nie 
używa".

Jeżeli celem artykułu „Jeszcze w 
sprawie „trebników na Wileńszczyźnie". 
(Gzy term in „W ileńszczyzna" m a ozna
czać b. generał - gubernatorstwo wileń
skie?) było wyjaśnienie prawdy, to m u
siałby on posiadać dane cyfrowe rap o r
tu z dn. 9 stycznia 1871 r. gubernatora 
wileń. oraz jak  dodatkowego tak  rów 
nież i poprzednich raportów  gubem ato- 
tora grodzieńskiego. Te cyfry w ykaza
łyby ilu księży podjęło się wprowadze
nia języka rosyjskiego do kościoła. Bo 
że nie wprowadzili, to nie jest ani ich
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winą, ani zasługą. Nie wprowadzili, bo 
nie mogli. Jako na przykład wskażę na 
takiego Kauiińskiego w Święcianach: 
jak  on się starał, iłu prób dokonał, ja 
kich przykrości nie zaznał, a jednak nic 
z tego nie wyszło.

Spotykano przeszkody tak wielkie, że 
nawet najbardziej gorliwi i sprawie od
dani, pokonać ich nie mogli. Interesują- 
cem więc jest ilu to księży podjęło się 
wprowadzenia, a tego artykuł, zamiesz
czony w Dzienniku wcale nie podaje.

Postaram  się lukę tę uzupełnić cyf
ram i ze źródła wysoce m iarodajnego.

W książce p. t. „Litwa, pod wzglę
dem prześladow ania w n iej rzjmsko-tka- 
tólickiego kościoła, szczególniej w dje- 
cezji W ileńskiej, od r. 1863 do 1872“. 
(W ydanie Bibljoteki Polsltiej w Paryżu 
r. 1872), autorem  której jest ksiądz p ra 
łat Ważyńslki, członek kapituły Wił. za 
czasów Żylińskiego, na str. 98 czytamy:

„W  W ileńskiej djecezji r. 1872 li
czy się 616 kapłanów, z tych na znisz
czony rytuał podpisało się 115, z k tó
rych um arło 4-ch, recesowało kilku 
tak, że liczba podpisanych o nie wie
le liczbę 100 przechodzi*4. (Bez djece
zji Mińskiej, przyp. Z. N.).

82



Z tych 115 księży na gub. grodzień
ską przypada 10-ciu podług dodatkowego 
wykazu oraz nie wyświetlona jeszcze 
ilość podług wykazu pierwszego. (Patrz 
A. Źyrkiewicza „Iz za ruskago jazyka ' 
wydała „M ińskaja S tarina“).

Nie rozumiem dlaczego autor a rty 
kułu „Jeszcze w sprawie „trebników ", 
k tó ry  interesuje się jak  z tą spraw ą by
ło w djecezji sąsiedniej — Kowieńskiej, 
pom ija milczeniem część djecezji Wi- 
leńskej — gub. m ińską, gdzie, dzięki 
bardziej aktyw nem u stosunkowi do tej 
aikcji władz_ miejscowych, m iała ona 
przebieg odmienny.

Pozwalam  sobie, posługując się ma- 
terjałam i ogłoszonemi przez wydaw ni
ctwo „Miinskaja S tarina“ zeszyt 3-ci, lu
kę tę wypełnić.

W  gub. mińskiej, gdzie działał z fur- 
ją człowieka opętanego ks. Ferdynand 
Senczykowiski, język rosyjski w prow a
dzamy był do 32 kościołów, obsługiwa
nych przez 46 księży. Stan jednak taki 
długo się nie utrzym ał i, jak  widać ze 
szczegółowego wykazu, opracowanego 
przez w izytatora ks. kanonika Senczy- 
kowskiego, a odnoszącego się do tegoż 
czasu co i raporty  podane przez autora 
artykułu  „Jeszcze w spraw ie „trehni- 
ków “, uległ znacznemu pogorszeniu.
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Z tego wykazu zatytułowanego:
„ W ykaz kościołów rz.-kat., do których  

został wprowadzony i zatwierdzony  
przez ministerstwo język  rosyjski oraz 
znajdujących się przy nich księży“, — 
widać, że z 32 kościołów, figurują
cych w wykazie, całe nabożeństwo do
datkow e podług ,,łrebnika“, odpraw iano 
już tyilko w 6-ciu kościołach, 4 czasowo 
były bez adm inistratorów , w 11 używ a
no wprawdzie języka rosyjskiego aie 
tyilko w nabożeństwie za panującego; 
w jednym , a m ianowicie w Kłecku, ję
zyk polski w nabożeństwie dodatkowem 
zastąpiono łacińskim , w 7 wrócono do 
polskiego.

Już od r. 1872 rozlegały się rozpacz
liwe wołania Senczylkowslkiego: „Spa- 
sajtie ruskoje dieło“ . W ołanie te znaj
dują pewne echa jak  w Petersburgu, 
talk również i w W ilnie. Na wiosnę r. 
1873 pośpiesza m u z ratunkiem , otoczo
ny liczną świtą z księży i policjantów, 
sam Żyliński. Dociera praw ie do wszyst
kich kościołów i, jak  ito ze składanych 
co kilka dni raportów  gubernatorow i w 
Mińsku oraz generał - gubernatorow i w 
Wilnie, widać, ze skóry wyłazi żeby sy
tuację ratować. W  jednym  z tych ra 
portów, dn. 2 kw ietnia 1873 r. Nr. 583, 
prałat Żyliński po poprzedniem spra
wozdaniu w ilu i jakich  kościołach oso
biście odpraw iał nabożeństw o dodatko
we i za cesarza — oczywiście w języku
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rosyjskim , gdzie przem aw iał i do czego 
jak  najgoręcej nawoływał, zaznacza, że 
księża „«brusitieli“ pracują w niewy
m ownie trudnych w arunkach, że są 
znienawidzeni przez parafjan  i pozo
stawieni bez żadnego znikąd poparcia. 
Że parafjan ie gardząc nimi, nie chodzą 
do kościoła, wcale się nie spowiadają, 
nie chrzczą dzieci, sami grzebią zm ar
łych i żyją bez ślubu. W  końcu dodaje: 
żeby pracy duchowieństwa, w k ierun 
ku zrusyfikow ania kresów, dać mocne 
oparcie, nieodzownie zapewnić mu trze
ba egzystencję niezależną od parafjan . 
Należy tym  księżom, którzy będą słu
żyli zadaniom  państw a oraz stale i bez 
uchybień odprawiali podane w „trebni- 
kach“ nabożeństwa w języku rosyjskim, 
zapewnić każdem u indywidualnie, doz
gonne dostateczne środki utrzym ania w 
postaci stałej pensji ze skarbu państw a. 
Taka troska rządu o oddanych m u k a 
płanów, m iałaby i ten jeszcze dobry 
skutek, iż w oczach ludności mogłaby 
służyć dowodem, że „obrusienje“ k tórą 
oni prowadzą, nie jest „wydum(ką“ księ
ży, lecz że na tem izależy i państwu.

Z podobnym i wnioskami niejedno
krotnie zwracali się do rządu przew od
nicy akcji zrusyfikow ania kościoła w 
gub. mińskiej księża Senczykowski i Ma
karewicz, wszystkie jednak te głosy 
zostały głosami wołających na puszczy. 
Złote czasy, kiedy to Murawjew, prowa-
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dząc sku,p potrzebnych mu księży ze 
zbutw iałą morailinością, płacił i przepła
cał — minęły. Teraz taki ksiądz który  
z ciałem i duszą, w myśl haseł głoszo
nych przez a di n i niisłr a t ora djecezji p ra 
łata Żylińskiego, Kapitułę i Konsystorz 
(patrz odcinek VI mojego szkicu ,.Ro
la duchowieństwa*') oddawał się rządo
wi, otrzymywał tylko dodatkowo rb. 600 
rocznie (organista 180) i więcej ani grosza.

W izytacja kościołów w byłej djece
zji m ińskiej, dokonana przez adm ini
stratora Żylińskiego, spraw y jednak nie 
popraw iła, dała tylko możność p rała to 
wi Żylińskiem u ocenić ogrom pracy 
włożonej przez księdza Senczykowskie- 
go, za co m ianow ał go kanonikiem  ho
norowym, a dn. 4 kwietnia 1873 r. W i
leńska Kapituła K atedralna powołała go 
na swojego członka.

Pow iadom ił o tern księdza Senczy- 
kowiskiego, na oficjailnym Mankiecie ad 
m inistratora, sam  p rałat Żyliński. Tek
stu tego pism a nie tłum aczę, podaie w 
oryginale:

,,W osobiennom w nim anji k po- 
stojanmo rewnostinoj i polezinoj służ
bie W aszej, s sowierszennoj predan- 
nostju prawitielstwiu, w nieutomi- 
mom i tooznom wypołniemii wsiech 
jetho m ieroprijatij, ja szczytaju pri- 
jatnym dołgom wozwiesti W as w san 
poczotnawo kanonika W ilenskawo 
Kafiedralnago Kapituła i, prim ienia-
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jaś k suszczestwujuszczemu po Min
sk oj gubi earn i i priw ilegirow anom u 
obyczaju, dozwolaju nosit4 priswojen- 
nyj zwamju kanonika kresi (Distine- 
torium). Ustanowflennaja po p raw i
łam  gram ota na sije zwanje, mnoju 
budiet Warn wysłana iz goroda W ił- 
n y “  : ' ł i

Tak zasłużony krzyż kanonicki zna
lazł się na piersi księdza Senczykow- 
skiego obok orderów i m edalu „Za uś- 
m irenje potskago m iatieża44.

A więc chociaż w kilku słowach brak  
w artykule  danych dotyczących gub. 
m ińskiej —  uzupełniłem.

Na zakończenie jeszcze parę słów. 
Autor artykułu  „Jeszcze w sprawie 

..trebników44. jak mi się zdaje, p. Stu- 
dinickiego i m nie uważa za wspólni
ków. Zaszczytne to dla mnie, ale ne- 
prawdziwe. Nietylko. że nie jesteśmy 
wspólnikami w tej polemice o rolę d u 
chowieństwa katolickiego w naszym k ra 
ju  po r. 1863, lecz, co jest bardzo łatwe 
do skonstatowania, każdy z nas ma in
ny punkt wyjścia. Odpowiedź powyższa 
jest tylko moją. Zarzut, że nie zadaliśmy 
sobie trudu poznania tych, podanych 
przez autora artykułu, dokumentów, przy 
najm niej co do mnie jest niesłuszny. By
ły one ogłoszone jeszcze przed 23 laty. 
wydawnictwo to nieraz m iałem w swoim 
ręku a w chwili obecnej leży na mojem 
biurku.
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Znałem więc te akty, tylko, że one 
nic a nic nie mówią. Pochodzą z końca 
roku 1873 oraz początku następnego i 
mogły być potrzebne kancelarji gene- 
rał-gubematora dla ostatecznego zlik 
widowania przegranej sprawy „trebni- 
ków“ i zamknięcia odnośnych „Dieł“.

Bezwzględnie wrogie stanowisko lu
du, prędziutko przekonało rząd, że wpły
wy kleru zostały przecenione, że plan 
amputowania zrosłej z kościołem pols
kości rękami własnych jego kapłanów, 
na powodzenie liczyć nie może, i, odpo
wiednio do tego, zwłaszcza na terenach 
generał-gubematorstwa Wileńskiego, do 
akcji tej ustosunkował się. Już w końcu 
r. 1871 walka, jeżeli jeszcze trwała, to 
już nie o „trebniki“ lecz wogóle o język 
rosyjski w kościele.

Gdyby autor artykułu, jak widać m a
jący dostęp do dokumentów, mógł i 
chciał podać w ilu kościołach owych 
trzech gubemij był język rosyjski uży
wany wogóle, np. do nabożeństw za ca
ra lub do kazań, toby się istotnie przy
czynił do wyjaśnienia sprawy.

W  jednem z pism miejscowych poi 
skich zrobiono mi zarzut, że drukuję 
mój szkic „Rola duchowieństwa rz.-kat. 
na terenach Litwy i Białej Rusi w godzi
nach prób i cierpień'1 nie tyle w celu 
przypomnienia czytelnikom znamiennej, 
rozpacznie nierównej walki (kogo z kim ?! 
ile wr celu przypięcia łatki katolickim ka-



płanom. Zarzut niesłuszny. Przypinać 
łatki obecnym za winy ich poprzedników 
z przed lat 60—70? Jaka racja? w do
datku, gdy się wie, że ci obecni z takąż 
pogardą i potępieniem, odnoszą się do 
tam tych, jak  i ja.

Gdy przed rokiem  na pewnem zebra
niu publicznem, wypadło mi parę potę
piających słów powiedzieć o duchowień
stwie z czasów popowstaniowych, spyta
łem jednego z najbardziej szanowanych 
kapłanów wileńskich, obecnego na tem 
zebraniu, czy to co powiedziałem nie 
sprawiło m u przykrości. Odpowiedział 
m i: „A broń Boże. Przecież to jest p raw 
dą, a praw dę mówić m ożna“ .

Na parę lat przed wielką w ojną spot
kałem się w Meranie, w sanatorium  d-ra 
Bindera, z historykiem  Katedry W ileń
skiej ks. prałatem  Kurczewskim. Podczas 
długich codziennych przechadzek, które 
zawsze odbywaliśmy we dwóch, nieraz 
mówiliśmy o roli duchowieństwa kato
lickiego po roku 1863. Ks. prałata  K ur
czewskiego ogromnie interesowało z ja
wisko masowej demoralizacji*) wśród 
księży ówczesnych i masowego ich odstę
pstwa. Znał tę epokę znakomicie (są
dzę, że czerpał wiadomości z archiwum

*) Masowej, lecz niepowszedniej, znalazło 
się bowiem wiellu takich, szczególnie wśród du
chowieństwa starszego, którzy w oleli ze sta
nowisk dziekanów i proboszczów pójść gdzieś 
na wikarego, zostać wcale bez stanowiska lub
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Kapituły) i wcale tematu tego za drażli
wy nie uważał. Przecie to już należy do 
historji.

Przed pewnym czasem ktoś niepodpi- 
sany, zamieścił w „Dzienniku W ileń
skim 11 artykuł: ,Jeszcze w sprawie treb- 
ników“ i podając w nim 3 raporty gu
bernatorów, złożonych generał-gubema- 
torowi dowodził, że oskarżenie księży 
o akcję rusyfikacji nabożeństw w koś 
ciałach jest bezpodstawne, gdyż w żad
nym z kościołów generał-guberna tors twa 
wileńskiego — Wileńszczyzny, jak tam 
powiedziano, — w końcu roku 1873 i po
czątkach następnego, nabożeństwa do
datkowe w języku rosyjskim nie odpra
wiano.

W  odpowiedzi mojej „W yświetlmy 
praw dę1*, którą „Kurjer W ileński11 przed 
kilku dniami wydrukował, wskazałem 
na przyczyny takiego niepowodzenia tej, 
podjętej przez duchowieństwo akcji. Dzi
siaj te moje twierdzenia poprzeć mogę 
bardzo ważną cytatą, urywkiem  spraw o
zdania złożonego przez samego generał- 
gubem atora — samemu cesarzowi.

Generał-gubernator W ileński Albe- 
dyński, złożył cesarzowi Aleksandrowi II 
sprawozdanie ze stanu politycznego k ra 
ju  w latach 1874— 1877. Pomiędzy wie-

nawet być zamkniętym w klasztorze niż poło
żyć swój podpis pod adresem do prałata Ży
lińskiego z wyznaniem swoich uczuć patrio
tycznych dla Rosji,



lu innemi sprawami jest mowa i o waż 
ności sprawy języka rosyjskiego w koś
ciele rz.-kat.:

„Najbardziej pewnym środkiem roz- 
ląezenia w  kraju katolicyzmu z poloniz- 
jnem byłoby wprowadzenie języka ro
syjskiego do dodatkowego nabożeństwa 
rzym.-katolickiego. Sprawa to. wielkiej 
wagi, przedtem jednak nim się cokol
wiek w tym kierunku przedsięw^eźmie, 
jest rzeczą konieczną bardzo poważnie 
nad każdym krokiem zastanowić się". 
Dalej gen.-gubernator pisze, że od chwili 
objęcia stanow iska naczelnika kraju, 
spraw ie tej poświęcał i nadal poświęca 
wiele uwagi, s tara ł się poznać warunki 
miejscowe i doszedł do przekonania, że 
w obecnym czasie trudno byłoby coś 
stanowczego przedsięwziąć, tembardziej, 
że wszystko co w tym kierunku robiono 
dotychczas, nie miało najmniejszego po
wodzenia. z

„Jak przedtem tak również po zja
wieniu się najmiłościwszcgo pozwrolenia 
Waszej Cesarskiej Mości, wyrażonego w' 
ukazie z dnia 25. XII. 1869 r. niektórzy 
z księży przystąpili do odprawiania na
bożeństwa dodatkowego w języku pań- 
swowym ale natknąwszy się na niechęć 
a czasem nawet na zgoła wrogi nastrój 
paraf jan — zrezygnowali z tego.

Powyższy dokum ent istotnie sprawę 
niepowodzenia akcji wprowadzenia „tre- 
bników" stawia wre właściwem świetle



Sprowokowany przez Komunikat Ka
tolickiej Agencji Pracowej (Dziennik W i
leński z dn. 23 lipca 1934 t . ) ,  w  którym 
ktoś niemający żadnego pojęcia o tern, co 
się u nas po r. 1863 działo, mówił o nad 
zwyczajnych, godnych uwiecznienia, za
sługach duchowieństwa katolickiego Li
twy i Białejrusi,—zabrałem głos w ,Kur- 
jerze Wileńskim", a obficie cytując ks 
Jana Przybyszewskiego, magistra św. Te 
ologji, — autora niezmiernie ciekawej, 
owym u nas czasom poświęconej książki, 
starałem się dowieść, że autor komunika
tu jest w błędzie, że pod względem wier
ności swoim obowiązkom i swojej ow
czarni, z duchowieństwem naszem nie 
było tak dobrze, jak autorowi komunika
tu, może o sto mil mieszkającemu od 
Wilna, zdawać się mogło.

Gdy więc natknąłem się w gazetach 
na wzmianki, że ks. biskup Kubicki, wy
mieniony przez ów Komunikat, jako au 
tor przyszłego dzieła o roli duchowień
stwa naiszego w dobie popowstaniowej,



wygłosi dn. 2 października r. 1934, w 
Towarzystw ie Przyjaciół Nauk, odczyt 
na tem at „trehników " i usiłowań w pro
wadzenia ich, byłem pew ny że rola księ
ży w tej epoce otrzym a właściwe oświe
tlenie.

Chcąc to słyszeć na własne uszy, uda
ję się na odczyt. Spotyka mię jednak za
wód. Dostojny prelegent całkowicie zso- 
lidaryzował się z charakterystyką tej roli 
podaną przez kom unikat KAP, zaś tych, 
którzy innego w tem byli zdania —  spo
tykają cięgi. Cięgi te przeznaczone w pra
wdzie były dla dwóch, dla p. W. St. i dla 
mnie, ale tylko jednego, a mianowicie 
m oja, była łam  skóra. Cięgi jak  cięgi, 
przyjemnem i nie były, ale jakoś człowiek 
by je zniósł, lecz spotyka nas, m ających 
odwagę jeden z akt, drugi z głębin włas
nej pamięci i ze starych  druków, w y
wlec i ogłosić na co tu ta j księża, w  tej 
nieszczęsnej dobie sobie pozwalali rzecz 
stokroć gorsza.

Oto z ust dostojnego prelegenta pada 
przepow iednia co H istorja o nas powie. 
Powie, że byliśmy ludźmi małymi! To 
okropne! Ja, co od chwili w ydrukowania 
pierwszego odcinka szkicu mojego: Rola 
duchowieństwa w godzinie prób i cier
pień" z lubością przym ierzałem  w myśli 
swojej przyszły mój pomnik do placów 
wileńskich (omijając po-Franciszkański 
jako już zajęty przez Monitwiłła) raptem  
słyszę, że z m arzeń moich nici, małym



ludziom pomników nie stawią i zmiaż
dżony, jęczę w duchu 

„za co, za co 
tak mi płacą?"

Tymczasem dostojny prelegent, dzie
ląc się wynikami swoich badań archiwal
nych, podaje do wiadomości licznego au- 
dytorjum ustalone przez siebie nazwiska 
tych wszystkich księży, którzy na „tre- 
bniki* „podpisali się'4 czyli zobowiązali 
się do ich wprowadzania. Było takich 
księży kilkunastu i stanowili zaledwóe 
1% ogółu duchowieństwa. (Mowa była 
o gub. Wileńskiej, Grodzieńskiej, Ko
wieńskiej i Mińskiej). Reszta ducho
wieństwa—99% — okazała się na wy
sokości swojego zadania.

Co zaś do twierdzenia osób zabiera
jących głos w tej sprawne w prasie, że 
rzekomo aż 115 księży podpisało się na 
,4rebnik“ — dostojny Prelegent wyjaś
nia, że to były najzwyczajniejsze potwier
dzenia odbioru egzemplarzy i nic więcej. 
Zaznaczam, że treść tych „potwierdzeń 
odbioru" podałem w jednym z poprzed
nich artykułów moich.

Gdy wracałem z odczytu do domu, 
w głowie mojej, jak w ulu pszczoły, kłę
biły się i brzęczały mnogie, od dziecka 
prawie znane mi nazwiska zdrajców i do
nosicieli w sutannach, a w spisie ogłoszo
nym przez dostojnego Plrelegenta niefi- 
gurujące. Co ja biedny pocznę z nimi?
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Lisia już zam knięta, a protekcja moja na 
nic się im  nie przyda, to już zgóry wi
dać. Kilkunastu tylko m a widoki trafie
nia do historji dostojnego prelegenta i to 
wcale nie najwybitniejszych. Bo czemże 
są ci dwaj z diecezji kow ieńskiej? — 
niczem. Ręka biskupa W ołonczewskiego 
na  sam ym  początku karjerę ich złamała.

Skupiam  myśl na nazwiskach poda
nych w odczycie a one, te nazwiska po
czynają się w mojej pamięci uszeregowy- 
wać w jakiś wykaz po rosyjsku d ruko
wany... Na czele, tak jak  i w odczycie, 
ks. Smotrczewskii z Lepla, dalej idą ks. 
ks. Rabużewicz, Rubsza, Zauściński... W  
linji pionowej biegnie szeroka rubryka i 
przy każdem praw ie nazwisku notatka: 
nagrażdiom, na.grażdiion... Skąd się to w 
mojej pamięci wzięło? Przecie nigdy i 
nigdzie widzieć tego nie mogłem? Są to 
zdobycze całkiem nowe, nazwiska przez 
dostojnego Prelegenta świeżo wydobyte 
z akt archiwalnych, a do tych jak  żyję 
nie zaglądałem. A jednak ja to znam, 
jak taki wykaz tych samych nazwisk i 
w tem samem uszeregowaniu widziałem 
i — przypom inam  wreszcie — u Zyrkie- 
wicza!

Po paru  dniach, wdaśnie tegoż dnia, 
gdy sprawozdawca z odczytu wytykał mi 
w „Słowie" posługiwanie się nieświeżym, 
trącącym  myszką m aterjałem , i podnosił 
z uznaniem bogaty, niewyzyskany mater- 
jał, zdobyty przez dostojnego Prelegenta.

95



ja identyczny wykaz księży, rzekomo ry- 
tualistów, znalazłem na str. 131—133 
pierwszego tomu dziełu A. Żyrkiewicza, 
wydanego w r. 1911.

Było to poza wszelką wątpliwością to 
samo. Teraz muszę parę słów powie
dzieć o pochodzeniu tego wykazu.

Zbliżał się już czas kiedy komitet 
główny złożony z ministrów i najwyż
szych dostojników państwa, miał ostate
cznie zadecydować o losie wyznaczonego 
przez dwie komisje — Wileńską i Peter
sburską — projektu wprowadzenia j ę 
zyka rosyjskiego do kościołów rz. kato
lickich. Projekt ten wT stanie takim w ja
kim zeszedł ze stołów Komisyj powoła
nych do wypracowania go, całkowicie 
odpowiadał oczekiwaniom, niegdyś za 
wiązanej prtzez prałata Niemekszę, par- 
tji, składającej się z najciemniejszych 
osobistości, jak z pośród kleru katolic
kiego tak również i z pośród urzędników 
rosyjskich, a ponieważ liczono na pręd
kie zatwierdzenie projektu tego, z pośpie
chem i niecierpliwością szykowano się 
do wspólnej, ręka w rękę akcji. W  głów
nym jednak Komitecie, gdzie na sprawę 
tę spojrzano z punktu interesów całego 
państwa a nietylko „Siewiero Zapadnaho 
Kraja“ i gdzie liczono się z istniejącym 
jeszcze ukazem cesarza Mikołaja I, za
mykającym kościoły katolickie przed ję
zykiem rosyjskim, projekt ten, przez jed-
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nych popierany, przez drugich zwalcza
ny — ugrzązł.

Starły się tam  wówczas dw a poglądy. 
Jeden —  żeby skorzystać z odpowiedniej 
chwili i przez zrusyfikow anie kościoła 
katolickiego pozbawić polskość w tam- 
Lym kraju  najmocniejszej podstawy. 
Drugi—że zrusyfikow anie (kościoła rz. 
kat. w prow incji graniczącej z terenam i 
rdzennej Rosji, będzie wodą na m łyn 
Rzymu. Rzecznicy tego poglądu powoły
wali się na wielkie zainteresowanie spo
łeczeństwa rosyjskiego a zwłaszcza jego 
sfer wyższych, kazaniam i w języku ro
syjskim, jakie były wygłaszane przez 
księży katolickich w Petersburgu i 
Carskiem Siole w latach 40-łych te
goż wieku. Zainteresowanie to — po
w ażnie wówczas zaniepokoiło przedsta
wicieli cerkw j praw osław nej i stało się 
powodem wydania przez Mikołaja I-go 
znanego ukazu zam ykającego kościoły 
katolickie przed językiem rosyjskim. I 
teraz, w obawie żeby wprowadzenie ję
zyka rosyjskiego do kościołów, nie było 
pomostem do wtargnięcia rz.-katolicyz
mu do Rosji, wypowiadali się przeciw no 
wemu projektowi, a do ofert ze strony 
duchowieństwa katolickiego odnosili się 
z nieufnością widząc w tern grę Rzymu.

Cesarz Aleksander II przychylił się do 
wniosku kom prom isowego kijowskiego 
generał - gubernatora h r . Dondukowa- 
Korsakowa, popartego przez kanclerza
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księcia Gorczakowa, wil. gen. gub. Po- 
tapowa oraz innych, uzależniającego 
wprowadzenie języka rosyjskiego do ko
ściołów obcych wyznań od woli większo
ści parafjam i zgody ministra.

Takie rozstrzygnięcie tej kwestji by
ło dla duchowieństwa diecezji wileńskiej, 
które dobrowolnie podjęło się akcji wpro 
wadzenia języka rosyjskiego do kościo
łów, klęską. OPotapów, stojący na grun
cie ścisłego przestrzegania woli carskiej, 
na maeherki, jakie się praktykowały w 
gub. Mińskiej, zgody swojej nie dał a tak 
grzecznych parafij, któreby same dobro
wolnie zgodziły się — nie było ani jed
nej. Jakim  (zaś kosztem, z jakiem nara
żeniem własnej skóry zdobywano kościo
ły wbrew woli paraf jan, o tem mogą dać 
pewne pojęcie urywki z listów ks. kano
nika Senczykowskiego do autora książ
ki „Iz za Ruskawo Jazyka“ Żyrkiewicza.

Jak należy przypuszczać, Żyrkiewicz 
pisał do ks. Senczykowskiego, dowodząc 
mu, że nietylko praca „apostolska11 jaką 
prowadził ks. Senczykowski — połączo
na jest z przykrościami, lecz i każda in
na. Nawet zawód jego (Żyrkiewicza) sę
dziego Sądu Wojennego, nie jest od przy
krości wolny, bowiem ks. Senczykowski 
odpisuje:

„Za panem nie goniono i do pana 
nie strzelano. Mnie nie wpuszczono do 
kościoła ( którego był proboszczem) i 
wypędzano z plebanji. Mnie nie dano
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koni i ja szedłem 30 wiorst pieszo, nio
sąc z organistą walizę. Mnie pan ase
sor ze s tac ji pocztowej przepędził i 
jeszcze najobrzydliwszy donos na 
mnie napisał14.

„Lecz naznaczonego do Błonia in 
nego księdza, Olechnowicza, również 
używającego języka rosyjskiego, spot
kało jeszcze gorsze. W  nocy, kiedy 
on spał, wpadło do jego sypialni trzech 
zamaskowanych i tak go skatowali, że 
dopiero następnego dnia doprowadzo
no do przytomności. Prawie dwa mie
siące leżał w szpitailu m iejskim  w 
Mińsku. Takich faktów  podać mogę 
tysiące".
Lecz bywały również i dnie powodze

nia, trium fu, kiedy to dzięki dokładne
mu obmyśleniu wszystkich szczegółów, 
udawało się zawładnąć kościołem bez 
żadnego guza, przynajm niej narazie.

Oto jeden z raportów  ks. Senczykow- 
skiego, opisujący pomyślnie dokonaną 
wyprawę na kościół w Bobrujsku.

„Naroda było mnogo — pisze ks. 
Senczykowsiki —  mo krom ie priliczja i 
uczastja w molitwach niczewo nie słu- 
czyłoś. So storony kom endanta i po- 
licmejstera okazano było duszewnoje 
soczuwstwije. Gen. Babkin (komen
dant Bobrujskoj Kreposti) sam liczno 
był na bohosłużenji i prikazał swoim 
ad ju tan tam  i płac-m ajoru by t’ w cer
kwi i ograżdat’ mienia ot nieprijatno-
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stiej. Policmejster goroda Bobrujska 
so wsieju predannostju  istinno ruska- 
wo czełowieka trudiłsia daby służenje 
m ajo było poleznym i powlijało na 
żytielej gor. Bobrujska". (Żyrkiewicz. 
Z archiwum  gub. Mińskiego).

(Modlących się było dużo, lecz o p 
rócz przyzwoitości i udziału w  n a 
bożeństwie nic się nie zdarzyło.

Jak  ze strony kom endanta tak rów 
nież i policm ajstra było okazane ser
deczne współczucie. Gen. Babkin, (Ko
m endant fortecy Bobrujskiej) sam oso
biście był na nabożeństwie i kazał 
swoim adjutantom  oraz plac-majorowi 
żeby również byli i ochraniali mnie 
od nieprzyjemności. Policm ajster m ia
sta Bobrujska z całem oddaniem się 
prawdziwie rosyjskiego człowieka sta
rał się, żeby nabożeństwo odprawiane 
przeze minie było pożyteczmem i wpły
nęło na  mieszkańców B obrujska). 
Miało to miejsce dn. 5 października 

r. 1870, kiedy ks. Senczykowski z ram ie
nia adm inistra tora  diecezji „rew idow ał" 
wszystkie kościoły w gub., był upoważ
niony do odpraw iania w każdym  z tych 
kościołów modłów za cara i nabożeństw 
w języku rosyjskim, tudzież miał, wy 
jednaną m u przez p rała ta  Żylińskiego u 
guib. m ińskiego Toikarewa, poparcie ze 
strony władz miejscowych.

W racam  do przerw anego toku opo
wiadania jak  powstała lista kilkunastu
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księży rusyfikatorów, (którzy przed 
„trebnikiem" używali języka rosyjskie
go w kościołach.

Duchowieństwo nasze ówczesne, po
mimo przeważnie bardzo małego wyksz
tałcenia, szczególnie te, które wyszło z 
nowicjatów zakonnych (przykład — Ży
liński i Tupalski), to jednak dzięki cał
kowitemu wyzwoleniu się z wszelkich 
przesądów jak np. etycznych, religijnych, 
narodowych, potrafiło stanąć na tak wy 
sokim szczeblu zrozumienia interesów 
państwowych w naszym kraju, że pod 
tym względem dystansowało członków 
komisji — urzędników, a co wcale nie 
było bagatelą. P rałat Ważyński, autor 
książki „Litwa pod względem prześla
dowania w niej kościoła", bardzo ostroż
ny w sądach, tak o patrjotyzmie i takcie 
naszego duchowieństwa wyraża się:

„Podczas debatów (w komisji wi
leńskiej) o wprowadzeniu języka ro
syjskiego do kościoła, nikt z kleru 
(rz.-katolickiego) nie podniósł głosu 
chociażby w kierunku Bezsonowa, 
chociażby w kierunku Samaryna".
Bezsonow i Samaryn byli to właśnie 

urzędnicy nie stojący na najwyższym po
ziomie doskonałości urzędnika z epoki 
po-murawjewowskiej. Przez gorliwców 
nazywani byli „polakujuszczymi", t. j. 
mającymi pewne współczucie dla Pola
ków.
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I chociaż Potapów  już zaraz po p rzy
byciu swojem do W ilna (w r. 1868) słu
sznie oceniając te walory duchowieńst
wa, zadecydował, że gdy spraw a zam ia
ny języka polskiego na rosyjski w ko
ściele katolickim, dojrzeje, wyłącznie te
muż duchowieństwu owe wprowadzenie 
rosyjskiego powierzyć i nawet kilkudzie
sięciu urzędników  ze Storożenką na 
czele, przew idzianych i rezerw ow anych 
do tej, łącznej z duchowieństwem  kato- 
lickiem pracy, zwolnił z posad i w yrzu
cił z W ilna, to jednak te, .napływające i  
kraju raporty  o przedwczesnych w ystą
pieniach księży, z nieodłączną prośbą o 
odznaczenie, wprawiały go w pewien 
kłopot. Nie wiedział jak  się do nich usto 
sunkować, bowiem gdy z jednej strony 
m iały owe w ystąpienia charak ter gorli
wości patrjo tycznej, to  'z drugiej, ze 
względu na bralk jeszcze odpowiedniego 
rozporządzenia i istnienie zakazu uży
wania języka rosyjskiego w kościołach 
kat. —  były czynem  karalnym .

W praw dzie za Muraiwjewa wielu 
księży otrzym ało ordery, ale były to od
znaczenia za zasługi charakteru polity
cznego, za które potem, dodatkowo, da
wano jeszcze medal Za Uśmierenje Pol- 
skaho Miatieża. W  danym  jednak wy
padku Potapów n a  tern oprzeć się nie 
mógł. Były również precedensy z czasów 
M uraw jewa i późniejszych, nagradzania 
księży orderam i za pobicia „przy pełnie-
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niu czynności służbowych4*. I tak np. b. 
profesor Akademji Duchownej, p ro
boszcz parafji Ś-to Jańskiej —  ks. Nie- 
m eksza, kltóry wyznaną m u na spowie
dzi przez więźnia Bańkowskiego tajem 
nicę podał do wiadomości władz rządo
wych, gdy przyszedł żeby go, skazanego 
na powieszenie, dysponować na śmierć, 
otrzym ał od nieszczęśliwego potężne ude
rzenie kluczami od celi — dostał order 
Św. Anny drugiego stopnia z koroną ce
sarską. Ks. Lin kin, (niebawem prałat i 
zastępca adm inistratora Żylińskiego, gdy 
przy zamknięciu kościoła w Duksztach 
podwiłeńsikich, zadużo w ykazał anergji 
i pomysłowości ( jak, nieprzymierzając, 
we dwadzieścia kilka lat później ks. Mo- 
żejko w Krożach), został przez baby 
miotłami obity i z kościoła wypędzony 
— otrzym ał za to, jeżeli się nie mylę — 
order Sw. Stanisława 3 stopnia. W  tych 
jednak raportach  i podaniach, k tó re  
z powodu wystąpień z językiem rosy j
skim napływały, o pobiciu albo wcale 
nie było mowy, albo powiedziano było 
tak mgliście jak  np. „nieodnokratno 
podwiergsia napadkam  i razlicznym os- 
korblenjam  so storony niebłahomyślasz- 
czych swoich prichożan**. Ot i zgadnij 
kiedyś m ądry — był bity czy nie był 
bity? Poza temi trudnościam i była 
jeszcze jedna dodatkowa. Minister pisze 
i prosi Gener. G ubernatora żeby ten 
przedstawiając księży do nagród, zwra-
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cał uwagę na stronę moralną kandyda- 
tów. To już poprostu zabawne! Każą 
szukać strony moralnej tam, gdzie jej 
wcale niema! Nic nie robić z podania
mi temi p. gen.-gubemator również nie 
mógł, bowiem i bez tego już zyskał 
u podwładnych i u Katkowa, redaktora 
„Moskowskich Wiedomostiej“ opinję 
„polakujuszczaho“, co wcale nie było 
słusznem. Nie mogąc zdobyć się na jakąś 
decyzję wyraźną, w jednym wypadku 
kandydata przedstawiał do orderu lub 
złotego krzyża, w drugim zwlekał, odkła
dał. A raporty i podania wciąż napływa
ły. Tymczasem otrzymał zaproszenie do 
wzięcia udziału w posiedzeniach Głów
nego Komitetu do spraw języka rosyj
skiego w kościele katolickim, jakowe po
siedzenia miały się odbyć w grudniu 
r. 1869 w Petersburgu. Żeby mieć dane 
ze sobą, jak ta sprawa stała w owym 
czasie w podległym mu kraju, kazał spo
rządzić wykaz, gdzie i kto z księży z ję
zykiem rosyjskim już wystąpił i jak jest 
ze sprawą odznaczeń.

Żyrkiewicz zaznacza, że z dwóch wy
kazów jakie w archiwum znalazł podaje 
ten, k tóry obejmuje cały Kraj Północno- 
Zachodni, a to w tym celu, żeby czy
telnik, mógł wyrobić chociaż przybliżo
ne pojęcie, o rozmiarach ruchu idei ro 
syjskiej w katolicyzmie w całym tym 
kraju, przed opublikowaniem woli naj 
wyższej.
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W łaśnie ta  w ola najw yższa, w yrażona dn 
25 g rudn ia  r. 1869, a  opub likow ana w p ierw 
szych dniach stycznia r. następnego, w ola po 
zwalająca na życzenie parafjan i po otrzymaniu 
zgody ministra w m iejsce polskiego w prow a 
dzić język rosyjski, by ła  przez m iejscow e du 
chow ieństw o katolickie, a  zw łaszcza n a  terenie 
M ińszczyzny tak  in terp re tow ana, że z niej zro 
biono podstaw ę do gw ałtów  trw ających  przeszło 
dw a lata).

Oto jest ten ciekaw y dokum ent.

„Spis księży,
którzy wygłaszali kazania lub modlitwy 
za Dom Panujący w języku rosyjskim 
lub białoruskim.

Gub. W itebska:
1) Proboszcz kościoła Lepelskiego 

ks. Smorczewski, pierwszy w r. 1868 
rozpoczął wygłaszanie kazań w języku 
rosyjskim .

Uwaga : 15 lipca 1869 r. najmiłości- 
wiej nagrodzony został o r
derem św. Stanisława 3 st.

Gub. Kowieńska:
2) Proboszcz parafji Sałantowskiej, 

ks. Onufry Rubażewicz, wygłosił m odli
twę za dom panujący. 9 m aja 1869 r., 
najmiłościwiej nagrodzony krzyżem do 
noszenia na piersi (napierstnym kres- 
tom).

3) Filjalista parafji Żejmelskiej ks 
Albin Rubsza również, przyczem  chór 
chłopaków odśpiewał w języku rosyj-
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skim modlitwy „Tiebie Boże Chwalim“ . 
„Kol sławien“ i „Spasi Hospodi“ .

Dalej w kolejnym1 porządku idą 
(szczegóły opuszczam ):

4) Rs. Br. Zauściński, nauczyciel re- 
ligji w gimn. w Mińsku.

5) Ks. Fend. Senczylkowisbi, wiikarjusz 
Błońskiego kościoła.

6) Ks. Stan. Łempicki, nauczyciel re- 
ligji Słuckiego gimn.

7) Ks. kan. Kopciegowicz, naucz. rei. 
gimn. Mozyrskiego.

8) Ks. Jankowski, naucz. rei. gimn. 
Bobrujskiego. — (Łącznie z dziekanem 
Makarewiczem).

9) Ks. Konst. Bernikowicz, naucz rei 
gimn. Białostockiego.

10) Ks. kan. Biedrzyński, naucz. rei. 
gimn. Grodzieńskiego.

11) Ks. Br. Karpowicz, dziekan 
Lidzki.

12) Ks. Jurgiewicz, dziekan Wilejski.
13) Ks. Ant. Kułakowski, proboszcz 

par. W awiórskiej.
14) Ks. Jan  Kamiński, proboszcz par. 

Swięciańskiej.
15) Ks. Borkowski, w ikary par. Tur- 

gielskiej; za zgodą proboszcza wygłosił 
kazanie w gwarze (nareczji) białoruskiej.

Ostatnie z tych wystąpień, najpóźniej
sze, m iało miejsce dn. 23 listopada 
r. 1869, czyli na cztery miesiące przed 
przystąpieniem przez dziekanów do pier
wszego rozsyłania lub doręczania „treb-
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ników “, bez k tórych  żadnych nabo
żeństw, otbjętych rytuałem , księża od
praw iać nie mogli. To ostatnie w ystą
pienie m iało miejsce już po zawarciu 
przez p rała ta  Żylińskiego uikładu z rzą
dem  rosyjskim  na przekształcenie, rę
kam i własnem i duchow ieństw a, kościo
ła rzym skokatolickiego w gubernji W i
leńskiej, Grodzieńskiej i Mińskiej z 
polskego n a  rosyjski, układu przypie
czętowanego tak wysoko cenionym przez 
adm inistratora kościoła na tych terenach, 
zaszczytem jak nowy order, uroczyste 
audjęcje i dwukrotne podanie m u przez 
cesarza swojej „możnej praw icy11 do 
ucałowania. Zaszczytów tak wielkich, że 
gdy prałat Żyliński, na przyjęciu u sie
bie duchowieństwa w dn. 20 listopada r 
1869 powiedział m u o nich, wywołało to 
wśród duchowieństwa taki entuzjazm , 
że główny trium fator, Żyliński, zasypa
ny został adresam i, a jakże wymow
nymi!

Otóż lista, k tórą Żyrkiewicz w 
swojem dziede zamieścił, jakkolwiek 
powstała po układzie o 'którym  wyżej, i 
po wypowiedzeniu się jak głównego 
kierow nika przyszłem  przedsięwzięciem 
(podriadczyka —  jak go wówczas 
nazywano) tak  również i podwładnego 
mu duchowieństwa, to jednak o tyle 
wcześnie, że jeszcze „ trebnik“ właściwy 
nie był gotów. W yszedł on z druku dopie
ro w pierwszych miesiącach r. 1870. Wy-



stąpienia te rozpoczęły isię, kiedy ten 
„trebnik" nie m iał jeszcze niezbędnej 
aprobaty. Stało się to m niejw ięcej sy
tym  czasie, gdy biskup Staniewski, 
adm inistrator bezbrzeżnej prowincji ko
ścielnej —  archidiecezji mohylewiskiej 
— najw yższa władza duchowna rzym 
sko-katolicka w całem państw ie rosyj- 
skiem (wyłączając b. Król. Polskie), gdy 
mu h r. Siewers, dvr. Depart. W yzn. Ob
cych, przedstaw ił egzemplarz „trebni- 
ka“ z prośbą o położenie na nim  apro
baty swojej, z godnością odrzekł, że te 
go nigdy nie uczyni, że „urządzanie" 
rytuału należy do  Ojca Św. i że on n ie
ma do tego praw a. Przytem  prosił i za
klinał aby rozpow szechniania ry tuału  w 
języku rosyjskim  zaniechano, przepo
wiadając najgorsze tego następstw a.

Rozpoczęły się wvstepy księży w cza
sie kiedy jeszcze spoko jnie leżały w ,,ka- 
znaczeistwie" owe 15 tys. rubli srebrem , 
za które potem tego wysokiego dostojni
ka duchownego, b iskupa Sitaniewskiego. 
kupiono dla tej sprawy tak zupełnie, że 
nietvlko zgodził się aprobatę swoją na 
„ trebn iku“ położyć, n ietyłko gorąco po
lecił go duchow ieństw u do stosowania 
w odpraw ianych nabożeństw ach, lecz 
w Obrębie swojej djecezji, a zwłaszcza 
w gub. m ohylewskiej i w itebskiej, sam 
osobiście raczył objąć kierow nictw o tą 
zbożną akcją. Słowem, że księża za
mieszczeni na  w spom nianej liście to
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nie rytualiści, k tórych w tych  czasach 
nie było jeszcze wcale, ilecz, że tak  po
wiem, junacy, entuzjaści na zimno, k tó
rzy iniby uiniesieni zapałem  służenia „ca- 
riu  j otieczestwiu“ a  właściwie w ykal- 
kulowawszy, że to  się iim opłaci, puścili 
się ma harc  przed rozpoczęciem walnej 
bitwy. Żeby Sz. Czytelnik m iał pojęcie 
jak  to  oni te  występy sw oje efektownie 
urządzić umieli, przytoczę jeden z ra 
portów:

Naczelnik Kowieńskiego Zarządu 
Źandarm erji kom unikuje gen. guberna
torowi, że:

„Ks. Rubsza, w rocznicę ocalenia życia Najj. 
Pana odprawił w kośc. Żejmelskitm nabożeńst
wo dziękczynne, przyczem chór miejscowej szko
ły Indowej, w miejsce organu, śpiewał po rosyjsku 
modlitwy i hymny, jak: Tiebia Boże chwalim, 
Spasi Hospodi iudi Twoja i Kol sławien Hospod' 
na Sionie. Po nabożeństwie ks. Rubsza z ucz
niam i udał się do szkoły i tam przed portretem  
N. P. uczniowie trzykrotnie prześpiewali hymn 
narodowy „Boże Caria chrani“.

W praw dzie w w alkach z wiernym i 
jakie roku  następnego wywiązały się, 
niektórzy z tych  junaków  wzięli w y
bitny udział i dobili się stanowisk, roz
głosu i orderów, ale liczebnie stanowili 
oni zaledwie drobną cząstkę tych, k tó 
rzy w te j samej spraw ie z n im i stawali.

Na tych 15-tu „junaków 11 składają 
się księża przedstawiciele a-ciu guberji 
a w  jakim  stosunku na każdą, zaraz o 
tern poinform uję. Postaram  się TÓwnież,
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w m iarę posiadanych m aterjałów  i w ia
domości, poinform ow ać Sz. Czytelników 
czy istotnie łych 15-tu, którzy „poszli 
na rękę trządowi“ i zgodzili się na język 
rosyjski w kościele, są już w komplecie, 
są ilością ostateczną, stanow iącą w łaś
nie ten jeden %  księży z defektem  na 
półtoratysdęczną (łącznie z djecezją ko
wieńską) m asą duchowieństwa tak zdro
wą, że aż ha! Sięgam po notatki moje 
z odczytu, które zresztą są w zupełnej 
zgodzie z wykazem, znajdującym  się w 
książce Żyrkiewicza i zaglądam do nich.

Ziemia witebska—jeden: Nie m am  da
nych dotyczących tej ziemi, sądząc jed 
nak z Itego, że ito djecezją mohylewska, 
k tórej biskupem  był Staniewrski, naby
ty przez rząd  dla akcji „obrusienja“ 
kościoła, śmiało można twierdzić, że z 
tein było tam znacznie gorzej, przynaj 
mniej narazie, dopóki wierni nie zasto
sowali bojkotu  i innych, bardziej d ra 
stycznych, środków.

Ziemia kowieńska — dwóeh: ks. ks. 
Rubażewicz i Rulbsza. Niesłusznie. Zie
mia Kowieńska nawet tym i dwoma nie 
powinna być obciążona. Biskup Wołon- 
czewski n a  zajęcie się spraw ą zamiany 
języków m iejscowych, używanych w 
kościołaob jego djecezji, na urzędowy 
nie zgodził się, przysłanych m u  przez 
adm inistratora archidjecezji „trebni- 
ków “ nawet nie rozpakował, zaś obu 
wyżej w ym ienionych am atorów  języka
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rosyjskiego i trzeciego jeszcze, w spisie 
Dostojnego Prelegenta, nie figurującego, 
ks. Wiełlowicza w Janiszkach, tak 
schował, że naw et policja znaleźć nie 
mogła.
• Ziemia grodzieńska — dwóch: ks.
ks. Bemikowlicz i Biedrzyński. Gdy gen. 
gubernator W ileński przystępując do 
likw idacji talk bardzo  nieudanej akcji 
„trebnikowej**, spytał gub. Grodzień
skiego ilu on ma w gub. swojej księży 
którzy podpisali się na „trebnik**, t. j. 
dali zobowiązania, że go będą w swoich 
kościołach używali, ten w odpowiedzi 
nadesłał listę dodatkow ą z 10-cioma na
zwiskami do listy głównej, przesłanej 
przedtem. (Tej pierwszej listy Archiwum 
Państwowre nie posiada)- Oto są nazwi
ska księży-aytualistów z listy dodatko
wej: ks. ks. Gitler, Boinbłewski, Zauściń- 
ski, Strzałko, Głowacki, Lubotyński, J a 
worowski, Przesm ycki, W alter i Jace- 
wicz.

W ięc już o 8jmiiu więcej niż figuruje 
na „pełnej liście*1 dostojnego Prelegenta 
a jeszcze przecie dochodzą do tego naz
wiska z listy  głównej, k tó re j praw dopo
dobnie w  innem  wileńskiem archiw um  
szukać naileży.

Ziemia Mińska — pięciu: ks. ks.
Zauściński, Senczykowski, Łempicki, 
Kopciegowicz i Jankowski.

W  zamieszczonym przez Żyrkiewi- 
cza w pierwszym tomie jego dzieła „Iz
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za Ruskawo Jazyka“ bruljonie listu ks. 
SenczykowSkiego do papieża (w papie
rach po Senczyfkowskim znajdujących 
w Petersb. Bibljotece Publicznej) Sen- 
czykowski pisze:

„W tym czasie w jednej tylko gub. 
Mińskiej były już 32 kościoły, w któ
rych 46 księży używało zamiast ję
zyka polskiego — białoruski (?) lub 
rosyjski'*.
Te same cyfry jalk kościołów tak i 

księży podaje w książce swojej Baitiusz- 
kow, kurator wileńskiego Okręgu Nau
kowego z czasów akcji trebnikoiwej, oso
ba bardzo blisko te j sprawy stojąca, zaś 
Żyrkiewicz w swojem dziele zamieszcza 
wykaz opamowanych przez ks. Senczy- 
czykawfskiego kościołów w Mińszczyź- 
nie, liczba których również odpowiada 
ilości wyżej podanej.

Ziemia Wileńska — pięciu: ks. ks
Karpowicz, Jurgiewcz, Kułakowski, Ka
miński i Borkowski.

Listę rzeczywistą rytualistów na 
Wileńszczyźnie, odpowiadającą praw 
dzie, należy sporządzić w taki mniej- 
więcej sposób: wziąć instytucje kierow
nicze — kapitułę i konsystorz wraz z 
administratorem, do tego dodać wszyst
kich dziekanów i, co najmniej 60% 
wszystkich administratorów parafji i li
sta będzie gotowa.

W  końcu daję dowód wagi naj
wyższej, dokument urzędowy o bezape-
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lacyjnie r o z sir z v g a j ą c e m w tym  sporze 
znaczeniu. Dokum entem  tym  jest ra 
port dyrektora D epartam entu W yznań 
Obcyeh w M inisterstwie Spraw W ew
nętrznych Mosołowa, złożony ministrowi 
Makowowi a noszący datę 13 czer
wca r. 1879. (Żyrkiewicz: Iz za Ruskawo 
Jazyka). Raport ten taki zawiera ustęp: 

„Waszemiu PrewoschodifŁielstwu iz- 
wiestno czto Senczykowskij był w  tie- 
czenji nieskolkich let gławnym die- 
jatielem  (mowa o gub. m ińskiej) w 
sredie r. k . duchow ieństw a po wwie- 
dienju ruskaw o jazyka w dopołnitiel- 
noje bohosłużenje. Razarwawszi wsią 
kije świazi s Palakam i, on ołkryto za- 
jawił siebie ruskim  katolikom  i bła- 

hodaria jewo w etom diele eniergji, 
za nim pośledowało raznowremienno 
nicskolko diesiatkow r. k. świaszczen- 
nikow, naczawszich służit' i otpra- 
w la f treby po ruski, nie w ziraja na 
up orno je protiw odiejstw ije w lijatiel- 
niejszej czasti polskawo obszczestwa“.

(„W aszej ekscelencji w iadom em  
jest, iż ks. Senczykowski, w  ciągu lat 
kilku, by ł głównym  działaczem 
w śród duchow ieństw a katolickiego, 
mającem na celu wprowadzenie ję
zyka rosyjskiego do nabożeństw a do
datkowego. Zerwawszy wszelkie sto
sunki z Polakam i, om otwarcie w ystą
pił jako  katolik  — Rosjanin i dzięki 
jego w tej sprawie energji. poszło za
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nim, w TÓżnyim czasie, (kilka dziesiąt
ków rz. kat. księży, k tórzy  poczęli 
odprawiać nabożeństwa, tudzież udzie 
lać ślubów, chrzcić i t. d. w  języku 
rosyjskim , nie bacząc na sta łe  i silne 
przeszkody ze strony  wpływowej czę
ści społeczeństwa polskiego1').
Mógłbym przytoczyć ustalaną (nic 

ustaloną lecz ustalaną) przeze minie listę 
księży k tó rzy  od r. 1863 „poszli n a  rękę 
rządowi*1 oddając m u  za rub le  d bez
karność nieraz zbrodnicze a zawsze 
ohydne usługi. Lista ta  już w obecnem 
swojem stad jum  wielokrotnie przewyż
sza nie tylko liczbę „kilku** podaną 
przez p. redaktora  Chankiewicza, lecz 
i listę k ilkunastu  „ustaloną** przez ks. 
biskupa Kubickiego; uważam  jednak 
ten dowód dodatkow y za całkowicie już 
zbyteczny.

Adresy duchow ieństw a, treści ha
niebnej bez w yjątku, w zorowane na 
adresie Kapituły W ileńskiej, będącego 
odpowiedzią na przem ów ienie p rała ta  
Żylińskiego w dniu 20 listopada r. 1869, 
złożyło z nielicznymi w yjątkam i, ca
łe duchowieństwo djecezji. Czyjego 
podpisu na takich adresach zabrakło, 
ten był wpakowywamy do k lasztoru  lub 
na przedstaw ienie Żylińskiego, jako nie
bezpieczny dla spokoju w kraju, wysy
łany przez władze rządowe do gub. ro 
syjskich.
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Ponieważ w tych  adresach nie było 
powiedziane wyraźnie, że podpisujący 
zobowiązują się i  do  używ ania języka 
rosyjskiego w nabożeństw ie dodatko- 
wem, gdy więc nastąp ił w k ra ju  pow 
szechny bu n t w iernych przeciw swoim 
duszpasterzom, tym  zabrakło odwagi 
sięgać po wieniec męczeński i z rozpo
częciem akcji poczęli się ociągać i Wo- 
góle „wykręcać". W ówczas to, mniej- 
więcej we dw a miesiące po rozesłaniu 
„trebników ", zażądano od ociągających 
się dodatkow ych zobowiązań o treści 
k tórą podałem  w jednym  z poprzednich 
artykułów. Podpisanie łych  zobowiązań 
dopiero się nazyw ało podpisaniem  się 
na „trebnik" a tego k to  podpisał w łą
czało d o  społeczeństwa rytualistów , tak 
znienawidzonych i tak aż do ich zgonu 
prześladowanych.

Takich to  właśnie zobowiązań od 
opieszałych, otrzym ał 'konsystorz do 
chwili wyjazdu z Willna p rała ta  W ażyń- 
skiego (rok 1871) 115 i pewną ilość nie- 
dającą się ściślej określić (około 40) ks 
Senczykowski.

W obec dowodów i argum entów  po
danych jak  w niniejszym  tak  i w pop
rzednich na ten sam tem at pisanych a r 
tykułów moich, z całą stanowczością 
utrzym uję, iż lista, stanow iąca rze
kom o pełny spis księży k tórzy „podpi
sali się na trebnik" lub go stosowali,
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ogłoszona przez Dostojnego Prelegenta 
podczas odczytu JegO' w Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk dn. 2 października r. 
1934 taką listą nie jest. Jest to zużyłko 
wanie materjału, (który zawiera tecz
ka K. K. G. 1869. Nir. 915. (Archi
wum Państwowe). Teczka powyższa za
wiera tylko akty odnoszące się do okre
su przygotowawczego kończącego się z 
początkiem rolku 1870- Z tej właśnie 
teczki korzystali urzędnicy Potapowa, 
gdy otrzymali rozkaz przygotowania wy 
kazu księży, którzy pierwsi przed uka
zem carskim  z językiem rosyjskim w 
kościołach wystąpili.

Z chwilą rozpoczęcia samej akcji, 
prowadzonej samodzielnie przez ducho
wieństwo rz. katolickie z adm inistrato
rem djecezji prałatem  Piotrem Żyliń
skim i Konsystorzem na czele (lata 
1870—1873) wszystkie akta sprawy tej 
dotyczące, skierowywane były pod adre
sem prałata Żylińskiego lub Konsystorza. 
Stąd wniosek, liż w archiwum konsy- 
storskiem lub Kurji Biskupiej (jeżeli ta 
ki istnieje) szukać tych akt należy.

Gdy afera duchowieństwa sromotnie 
i całkowicie się załamała, gdy nawet re
zultaty osiągnięte narazie wmiwecz po
szły i władze musiały zająć się likwida
cją całej tej historji, wówczas dopiero w 
w kan/celarji gen. gubernatora powsta
ła nowa, druga z rzędu sprawom rusyfi
kacji kościoła poświęcana teczka z ty tu
łem na okładce:
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„Dieło o księdzach priniawszych 
trebnik s ruskim  jazykom. Naczało

7 Nojabria 1873 goda“.
Zw racam  uwagę Sz. Czytelnika na 

użyty w tytule teczki w yraz „trehniik" 
którego mierna wcale ma teczce pierw 
szej z okresu przygotowawczego.

Że w czasie akcji rusyfikacyjnej, oś
rodkiem  wszelkich spraw  do tej dziedzi
ny należących, był adm inistrator djecez- 
ji p rała t Żyliński i KonsystoTz, u tw ier
dza mię, poza wielu in nem i okoliczno
ściami i ta jeszcze, że gdy do odznaczeń 
za rusyfikacyjmą działalność księży, w 
r. 1869 przedstaw iał gubernator, naczel
nik 'zarządu żamdarmiskiego, lub, o ile 
to dotyczyło kapelana szkolnego — k u 
rator O kręgu Naukowego, to od chwili 
rozpoczęcia przez Konsystiorz akcji treb- 
nikowej, czyni to wyłącznie adm in istra
tor djecezji p rała t Żyliński. I tak: pi
smem z dn. 18 sierpn ia  r. 1870 adreso- 
wamem na imię Naczelnika gnbernji 
W ileńskiej, Żyliński prosi, żeby ze 
względu na gorliwe dążenia adm inistra
tora M asarskiego kościoła, księdza Jana 
Szyryna, w  celu w prow adzenia w ko
ściele swoimi języka rosyjskiego, w  k tó 
rym  on, bez względu ma przeciw działa
nie i pogróżki p a ra f  jan  (był obity i och
lapany jajam i. Dop. Z. N.), począł w y
głaszać kazania  i odmawiać w tym  ję 
zyku mlodllitwy, oraz w celu zachęcenia 
go do dailszej gorliwej p racy  w tym  kie-
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runku, wyjednać dlań nagrodę — złoty 
krzyż do noszenia ma piersi *.

Dn. 25 stycznia r. 1871 zwraca się 
administrator djecezji prałat Żyliński 
pod tym  samym aidresem, prosząc o od
znaczenie złotymi krzyżami do noszenia 
na piersi, wicedziekana ks. Leona No
wickiego i adm inistratora kościoła Wo
rom owakiego ks. Donar Zahorskiego, a 
to ze względu ,,na gorliwą i pożyteczną 
ich dla sprawy rosyjskiej działalność**.

Przedtem jeszcze, dn. 14 maja 
r. 1870 prosa Żyliński o złoty krzyż dla 
dziekana ks. Jana Kuileszy i o order św. 
Anny Iii-go stopnia z koroną carską dla 
prałata Tupalskiego „za ich wyjątkowo 
szczerą i gorliwą służbę oraz współdzia
łanie z  dążeniami rządu**.

W  nawiasie .zaznaczam, iże i lyeh 5-ciu 
księży, którzy bezspornie „poszli na rękę rzą- 
dowi“, w  „pełnym" spisie Dostojnego Pre
legenta jakoś znaleść nie mogą.

Woibec przytoczonych, jak w arty 
kule niniejszym, tak  i w artykułach 
poprzednich, dowodów i argumen
tów twierdzę w dalszym ciągu, że: 
kapłani katoliccy na Litwie i Białejrusi 
w dobie popowstaniowej nie spełnili 
swojego obowiązku jako synowie naro
du walczącego o w olność i opuścili swo
ją owczarnię w godzinę prób i cierpień, 
że łącząc się z wTOgiem i służąc mu 
cierpienia te powiększyli i przedłużyli.
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Czytałem w kom unikatach Katolic
kiej Agencji Pralsowej, iż do  pracy zo
brazow ania stosunków  kościelnych w 
czasach od roku 1861 do roku 1915 
na Litwie i Białejrusi przystąpił Dostoj
ny Prelegent, ks. biskup Paw eł Kubicki 
„nie z m yślą p isania apologji ducho
wieństwa lecz w imię praw dy, m istrzyni 
życia“. Żywię więc niepłonną nadzieję, iż 
m aterjały  do owej p racy  już zgrom adzo
ne i które częściowo poznaliśmy, bę
dą przez Autora ocenione ponownie a 
przyszłe dzieło Jego, oparte na  m ater- 
jałach przepuszczonych pnzez siło su
rowszej krytyki, odpowie całkowicie 
hasłu: W  imię prawdy, mistrzyni życia.

Listopad r. 1934.
*  *  *

D opiero teraz, gdy już ostatn ie a rk u  
sze artykułów  m oich o roli duchow ień
stwa rz.-katolickiego n a  Litw ie i Bia
łejrusi w godzinie prób i cierpień, idą na 
maszynę drukarską, żeby utw orzyć b ro 
szurkę, wpadł w ręce moje Nr. 4 W ia
domości Archidiecezjalnych W ileńskich 
z dn. 25 lutego 1935 r. z pracą ks. bisku
pa Pawła Kubickiego, zatytułow aną: 
„Trebnik, narzucony przez rząd  rosyj
ski diecezjom Kowieńskiej, M ińskiej i 
W ileńskiej oraz historyczny rys walk, 
aż do zupełnego zwycięstwa".

Nie izabieram głosu w  celach polemi 
cznych, nie, chcę ty lko zwrócić uwagę 
osób daną polemiką interesujących się,
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na cytatę z ak tu  airch i walnego, jaką p ra 
ca wyżej wym ieniona zawiera.

Polem izując a p. W. Sł. ks. Biskup 
na poparcie swojej tezy, że księży k tó 
rzy „poszli na  rękę rządowi rosyjskie
mu" była zaledwie odrobina, zaledwie 
1% ogólnej ilości a wcale nie tak  dużo 
jak o tern w „K urjerze Porannym " pisał 
p W. St., powołuje się na  pewien do
kum ent, wodząc w nim „świadectwo ja 
sne jak  słońce", że praw da jest po s tro 
nie ks. Biskupa. Tymczasem, gdy począ
łem tej jasności przyglądać się, okazało 
siię, że jest ona sztucznie wywołana. 
Słońcem tern m iał być pewien doku
ment, o k tórym  już pisałem  w związku 
z bezim iennym  artykułem  na łam ach 
„Dziennika W ileńskiego". Pochodzenie 
dokum entu tego jest następujące: Gen. 
guhern- W ileński, przystępując do lik
widacji niefortunnej próby zrusyfiko
wania kościoła rz. kat. przez obsługują
ce go duchowieństwo, zażądał od gub. 
Grodzieńskiego, nadesłania m u wykazu 
księży, k tó rzy  „trebnik" przyjęli. W  wy
konaniu  tego gub. Grodzieński, pis
mem z din. 31 stycznia r. 1874, Nr. 749 
odpowiedział tak: „Załączając przy ni- 
niejszem  dodatkowy (dobawocznyj) 
wykaz księży, którzy przyjęli „trebnik“ 
i t. d. Załączony wykaz dodatkow y za
wierał nazwiska 10 księży. Żeby więc 
otrzym ać pełną ilość księży ryłualdstów 
w gub. grodzieńskiej, należy tę ilość do
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dać -do poprzedniej, nadesłanej w wy 
kazie pierwszym, którego jednak ani Ar
chiwum Państw owe ani dzieło Żyrkie 
wicza inie posiada. Ponieważ wykaz 
ten nadesłany był w  roku  1871, 
kiedy to  akcja trebnikow a, jak  wiado
mo prow adzana całkiem  samiodzielnie 
przez instytucje kościelne diecezjalne: 
kapitułę i konsystorz z prałatem  Żyliń 
skim na  czele, była w całym  rozpędzie, 
dokum ent ten jak  i wszystkie inne z te 
go czasu i tej spraw y doltyozące, znajdu
je się zapew ne w archiw um  powyższycli 
instytucji, a do k tó rych  naw et Żyrkie- 
wicz dostępu nie m iał. Otóż swoją sło
neczną w oczach dostojnego fcs. Biskupa 
jasność, zawdzięcza wspom niany doku
m ent następujcącej okoliczności. Gdy, 
jak  w oryginale, znajdującym  się w Ar
chiw um  Państwowrem, tak  i u  Żyrki e wi
cza powiedziano: „przy niniejszem  załą
czam dodatkowy wykaz księży, którzy 
przyjęli trebn ik11 to  w cytacie podanej 
przez dostojnego Autora, ten  sam u ry 
wek, wzięty naw et w cudzysłów7, niem a 
słowra „dodatkow y11, a zatem wykaz u- 
zupełniający staje się jedynym , a poda
na w nim niew ielka ilość księży rytuali- 
stów — konkretną . Przez tę to właśnie 
szparę, utw orzoną przez zgubione słowo 
„dodatkow y11, w ybuchło tyle, radującej 
oczy Dostojnego Autora, jasności słone
cznej.
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Nie dynaści, nie pompadury 
lecz nikczemnicy.

(W odpowiedzi p. Archiwiście).

Ktoś nieznany nadesłał mi Nr. 5 Prze 
glądu W ileńskiego z dnia 14 m arca rb. 
z odcinkiem poświęconym krytyce a rty 
kułów moich drukow anych w „Kurjerze 
W ileńskim 1'.

Autor krytyki zatytułowanej „Nie dy
naści lecz pom padury", p. Archiwista, 
po kilku słowach uznania dla mojej 
bazgraniny, robi szereg uwag i zarzu
tów.

Poczuwam się do obowiązku udziele- 
r ia  wyjaśnień.

Na wstępie szanowny oponent mój 
zaznacza:

„.■.poprzednio nie ustrzegło p. Z. N. 
od błędów dziełko poznaniaka ks. 
Przybyszewskiego, dziś nie ochronił 
go., od tegoż nawet dostęp do archi
wów".
Czy istotnie pierwsze nie ustrzegło, 

drugie nie uchroniło, o tern potem, teraz 
zaś pozwolę sobie na sprostowanie
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drobnego błędu, k tóry  się w kradł do 
powyżej przytoczonej cytaty. Ks. P rzy
byszewski nie był poznaniakiem  lecz 
pochodził z naszego kraju , jak  o tem 
wyraźnie sam w przedmowie do swego 
dziełka mówi Jeżeli szanownego mojego 
oponenta zwiodło nazwisko autora owego 
dziełka, niespotykane u nas, a natom iast, 
dzięki głośnemu pisarzowi, szeroko zna
ne jako poznańskie, to zaznaczam, że 
„Przybyszewski" nie jest nazwiskiem au 
tora książki „Język rosyjski w Kościele 
Katolickim " lecz pseudonim em.

Teraz idę dalej.
Główny ze zrobionych mi zarzutów, 

tytułowy, dotyczący mojego podejścia i 
ustosunkow ania isię do triuimwiratu 
przywódców duchowieństwa rz.-kat. w 
djecezji w ileńskiej w czasach popow sta
niowych — prałatów  Żylińskiego, Nie- 
mekszy i Tupalskiego — odpada.

W ystosowanie go pod moim ad re
sem, może być przypisane tylko ja 
kiemuś nieporozum ieniu, tak  dalece bo
wiem nie odpowiada on stosunkowi mo
jemu jakiem u dałem  wyraz w artyku 
łach p. t. „Rola duchow ieństw a".

Po przeczytaniu nadesłanej mi k ry 
tyki widzę iż pomiędzy m ojem  istołmem 
ustosunkow aniem  się do owych trzech 
prałatów  i m ojego oponenta, nie zacho
dzi wielka różnica, co, wobec przypusz
czeń, że tymi oponentem  jest osoba du
chowna, spraw ia mi sporą przyjemność.
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Chociaż oddawna już dla całej tej 
trójki m am  nazwy ustalone i wcale nie 
tak delikatne, jak  przypisywane mi „dy
naści", to jednak zgodziłbym się dla jed
nego z nich, dla p rała ta  Żylińskiego, na 
miano jakie Sz. Archiwista ma dla wszy
stkich trzech, a mianowicie: pom padur. 
Uczyniłbym to jednak z tem zastrzeże
niem, że nazwa ta nie będzie się kłóciła 
z zanotowanymi przez pam iętnikarzy i 
historyków czynam i jego, jak  to: okrada
nie O strejbram y, katedry  i innych koś
ciołów, symonja, oszustwa, najpodlejsze 
intrygi, istne wystawianie na targ bene
ficjów kościelnych i t. d

Na objęcie jednak tern ustępstwem 
mojem dwóch pozostałych dostojników 
duchownych, za nic nie mógłbym się 
zgodzić.

Następnie Sz. krytyk przechodzi do 
błędów moich w artykule „Kto walczył 
o szkołę polską" i powiada:

„Zwróćmy uwagę na następujące 
zdanie au tora: „Dzisiaj, gdy już m a
m y dostęp do archiwów, są podstawy 
do przypuszczeń, że to tak  długo, do 
przybycia biskupa Hryniewieckiego, 
działała organizacja szpiegowska pr. 
Niemekszy, złożona z osobników, k tó 
rzy, dzięki swojem u „powołaniu", 
mieli możność wglądania we wszelkie 
szpary życia ludzkiego, a z czego 
szeroko korzystali. W ówczas jednak 
poszkodowanymi przychodziły do gło-
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wy różne grzeszne myśli i posądze
nia: a  może to ten krawiec, co naprze
ciwko, a może ten szewc, co na dole... 
Miało to wszystko ten fatalny sku
tek, że przedłużało czas lęku, spuści
znę po r. 63 i siało wzajemną nieuf
ność". W zacytowanym przed chwilą 
ustępie p. Z. Nagrodzki przypuszcza, 
rzekomo w oparciu o źródła archi
walne, że istniała ongi (w Wilnie or
ganizacja szpiegowska prałata Nie- 
mekszy, złożona najwyraźniej >z księ
ży, k tóra tropiła wówczas... tajne 
szkolnictwo polskie, wykrywając rzą
dowi rosyjskiemu... adresy konspira
cyjnych lokali szkolnych. Zbyt cięż
ki zarzut został postawiony na pod
stawie tylko przypuszczeń, więc co- 
najmniej przedwcześnie".
0  parę wierszy niżej Sz. Oponent 

mój, tak ciągnie dalej:
„Czy była jednak ad hoc organiza

cja specjalna, zwłaszcza o celach i 
zadaniach jakie jej p. Z. N. wyzna
czył, nietylko pozwalamy sobie o łem 
wątpić, lecz wręcz przeczymy".
Powyższe komentarze tak  dalece 

zmieniły sens podanej cytaty z artyku
łu mojego, że uważam za potrzebne do
dać parę słów komentarza ze swojej 
strony. Mojem zdaniem żadnej organi
zacji szpiegowskiej, złożonej z księży, 
specjalnie do tropienia tajnego szkolni-
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ctwa polskiego — k tó re  nb. dopiero w 
przyszłości pow stać m iało —  nie było. 
Podług moich przypuszczeń, opartych 
na źródłach archiw alnych, księża, jako 
szpiedzy i denuncjatorzy pracow ać mo
gli nie dłużej jak  do 1882—3 r., wtedy 
gdy tajne szkolnictwo polskie powsta
wać zaczęło dopiero w latach dziewięć
dziesiątych. Zresztą żaden ksiądz tro
pieniem  jakiejś tam  szkółki dla dzieci, 
od k tó re j nie niosło zapachem  „kram o- 
ły “, nie zająłby się nawet, uważałby to 
za poniżające godność jego. Zarobek 
zarobkiem , a  honor honorem . To trud 
no-

Tropili nie szkółki, lecz m. in. kółka 
uczniowskie, m ające na celu sam okształ
cenie w przedm iotach niew ykładanych 
w szkołach rosyjskich.

P artja  ks. Niemekiszy, stw orzona na 
wezwanie Muraw jew a natychm iast po 
jego przybyciu do W ilna, m iała zadanie 
niepom iernie ważniejsze. Główną jej 
pracą było współdziałanie z organam i 
państw owem i ,,w dielle um irotw orenja 
K raja“. I, p rzynajm niej narazie, nie by
ła to organizacja złożona wyłącznie z 
księży, gdyż na życzenie, czy z rozpo
rządzenia władz wyższych, wchodzili 
do niej, może tylko dla k o n tak tu  i do
pingowania, i jacyś urzędnicy-Rosjanie. 
Czy księża zajm owali się tropieniem  
„kram pły" za czasów — zresztą bardzo 
spokojnych — gen. gub. Albedyńskiego,
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o tem  w polskiem społeczeństwie ,miej- 
scowem nie wiedziano. Obecnie, gdy już 
ze źródeł archiw alnych wiadomo, że 
tropili, skłonny jestem sądzić, że zaj- 
mjowały się tem  resztki byłej organiza
cji ks. Niemefcszy, truidino bowiem przy
puścić, żeby pow stać m ogła nowa g ru 
pa takich nikczemników.

A oto jest owe „oparcie o źródła ar- 
chiw ałne“, k tó re  miałem! na myśli, gdy 
pisałem : „Dzisiaj, gdy już m am y dostęp 
do archiwów, są podstaw y do przypusz
czeń, że to  tak  długo działała organi
zacja ks. Niemekszv“.

„Wsicpoddanniejszyj Otczot Wilen- 
skawo, Kowicnskawo i Grodnienska- 
vvo Gienierał-Gubiernatora, Gicn. Ad- 
jutanta Albiedinskawo po uprawlen- 
ju krajem za 1874— 75— 76 i 77 gody.

Poliłiezeskoje sostojanje kraja.
,„„pocziti w to że samoje wremia 

(r. 1875, dopisek Z. N.) o tk ry t w W il
nie że krużok polskoj mołodioży, ko- 
toraja sobirałaś pooczeredno u kowo 
libo iz swojej sredy, zanim ajaś cztie- 
njem  i prenjam i s jawno w rednym  na- 
prawdenjem. Bditielnymi m ieram i po
licji i czimow m iestnawo Żandarm s- 
kawo Uuprawlenija diejatiełnost' obo- 
ich etich krużkow  była razk ry ta  wo 
wsiej podrobnosti i po predstaw lenji 
na błahow ozzrenije W aszewo Im- 
pieratorskow o W ieliczestwa proiiz-
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wiedionnom po etim diełam w usta- 
nowłennom poriadkie śledstwija, Wa
szemu Impieratorskomu Wieliczestwu 
błakougodno było powideł* iz pols- 
kawo krużlka piatiarych (także wys
łał* iz Kraja sdieław proczim strogoje 
wmuszenije i uczredit* za nimi bdi- 
tielnyj nadzór**.

„...Mieżdu proczim odnim iz pier- 
wych powodow k‘ obnarużenju pols- 
kawo krużka, byli zajawlenja nicko- 
torych ksiendzow i drugich żitielej 
goroda Willny do kotorych do- 
chodili słuchi o wolnodumstwie pol- 
skoj mołodiożi**.

(„...Niemal w tym samym czasie 
wyikryto również w Wilnie kółko 
młodzieży polskiej, która, kolejno 
zbierając się u  jednego ze swoich, 
zajmowało się wspólnem czytaniem i 
dyskusją w kierunku wyraźnie szko
dliwym. Czujnem] środkami policji i 
członków miejscowego Zarządu Żan- 
darm erji działalność obu tych kółek 
była wykryta do najdrobniejszych 
szczegółów i po przedstawieniu do 
decyzji Waszej Cesarskiej Wielkości 
dokonanego w obu tych sprawach 
dochodzenia, Wasza Cesarska W iel
kość raczyła rozkazać: z kółka pols
kiego Itakże pięciu wysłać z kraju, po
zostałym izaś udzielić surowej naga
ny i oddać ich pod ścisły nadzór po
licji.
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„...Między i ranem i, jednym  z pierw 
szych powodów, k tó ry  posłużył do 
w ykrycia kółka polllskiego, były za
wiadomienia niektórych księży oraz 
innych m ieszkańców  W ilna, do (któ
rych dochodziły wieści o wolnomyśli- 
cielstwie młodzieży polskiej11).
Pozwalam  sobie zaznaczyć, że wo

bec tego, co przytoczyłem  powyżej, u- 
waga Sz. Oponenta: „przedwcześnie11 
oraz protest: „wręcz przeczym y11 były 
conajm niej przedwczesne.

Szanowny m ój Oponent nie dawał 
wiary, żeby księża (mówimy o księżach 
z czasów pow stania i popowstaniowych) 
istotnie m ieli się zajm ow ać szpiegost
wem, zwłaszcza na spowiedzi, pisze bo
wiem:

„Znowu, prow adzący u nas ta jną  
oświatę polską inapewno nie byli ja 
cyś kretyni, coby m ieli uw ażać sobie 
za grzech tę działalność, więc nie m o
gła istnieć nawet potrzeba najm niej
sza wzm iankować o niej na spowie
dzi11.
Przyznaję najzupełniejszą słuszność- 

Nauczycielstwo domowe, że tak  nazwę 
— dom okrążne — bardzo wówczas licz
ne i patrjotyczne, składające się prze
ważnie z żon i córek tych, k tórzy  zginę
li w pow staniu, zostali zesłani, lub wy
emigrowali, — jeżeli się i spowiadało, 
to nie z tak ich  grzechów i nie u  takich,
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którzy zdradzić mogli, kapłanów. Była 
jeszcze w Wilnie garstka (księży, do któ
rych można się było zbliżyć bez odTazy 
i z zaufaniem. Wprawdzie bardzo trud
no było docisnąć się do ich konfesjo
nałów, jak inp. do konfesjonału (ks. Jul- 
jana w kościele św. Michała, i czasem 
aż kilka dni trzeba było na to  poświę
cić.

Jeżeli izatrzymać się na przypuszcze
niu, źę księża, o których mówi Albe- 
dyński, wiadomości o kółku uczniows- 
kiem zdobyli podczas spowiedzi, to  ra
czej od naiwnych \ uczniów, mających 
do swoich kapłanów zaufanie. Ponieważ 
aż kilku księży zdążyło o tern samem 
kółku donieść władzom przed położe
niem przez żandarmów łapy na niem 
już naskutek pierwszej denuncjacji, 
nasuwa się przeto wniosek, iż stać się 
to mogło w czasie rekolekcyj uczniow
skich...

Że spowiedź była przez księży użyt
kowana dla celów śledztwa, o tem w 
swoim czasie wiedziano w Wilnie pow
szechnie. Że prała t Niemeksza dla zado
kumentowania swego oddania się (nb. 
za grube pieniądze) „tronowi i drogiej 
ojczyźnie, świętej Rosji (z adresu, zło
żonego przez Kapitułę Wileńską prała
towi Żylińskiemu), nawet od skazań

ców, których dysponował na śmierć, wy
łudzał tajemnice, które zaraz komuni-
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kow ał władzom — o tem czytam y w 
dw óch źródłowych pracach —  prała ta  
W ażyńskiego i ks. Przybyszewskiego.

Dalej czytam  w nadesłanym  m i a r 
tykule p. Archiwisty:

„Że członkowie niecnego trium w i- 
ra tu  (Niemeksza, Tupalski i Żyliński) 
k tó ry  po wywiezieniu b iskupa K ra
sińskiego spraw ow ał uzurpatorskie 
rządy w diecezji W ileńskiej i Miń
skiej, aż do przybycia do W ilna b-pa 
Hryniewieckiego...*'
Dla ścisłości zaznaczam, że bp. Kra 

siński, człowiek czysty, p raw y i um ie
jący duchow ieństw o swoje, skłonne do 
b rykania , utrzym ać w  karbach, n ie był 
z W ilna w yw ieziony, lecz dobrowolnie 
je opuścił.

W  czasach gdy skrzypiały szubieni
ce, i to nietylko pod  osobami świeckie- 
mi, biskup Krasiński zapragnął wypo
czynku n ad  m orzem . Usłużny i m ający 
duże zachowanie u M urawjewa ks. Nie
meksza, przedstaw ił to  życzenie b isku
pa M urawjewowi i pozwolenie otrzym ał. 
Gdy biskup, wyznaczywszy na zastępcę 
swego, może i zacnego ale słabego cha
rak teru  i wogóle zniedołężniałego już 
starca, p ra ła ta  Bowkiewicza, k tóry  ni
kom u i w niczem  przeszkadzać nie 
mógł, udaw ał się na wybrzeże ryskie, 
w  D ynaburgu został zaproszony do Pe
tersburga.
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.W prawdzie biskup wyjechał, ale w 
djecezji pozostał w ikary biskupi w cha
rakterze pełnoprawnego adm inistratora. 
Ze strony więc form alnej było wszystko 
w zupełnym porządku- Ten stan rzeczy 
tak się am bitnem u ks. Niemekszy podo
bał, iż dołożył wszelkich starań, żeby 
trw ał on jak  najdłużej. I to m u się uda
ło. Pomimo, iż między bisk. Krasińskim  
a M urawjewem, którego polityka szła po 
linji zgody z Kościołem Rz.-Katolickim 
i jego duchowieństwem , lojałnem  wo
bec rządu, nie istn iał żaden zatarg, w 
Petersburgu, po pewnymi czasie, oświad 
czono biskupowi, iż jego pow rót do 
WiLna władzom  nie dogadza i skiero
wano go do W iatki.

Gdyby nie chęć wypoczynku poza 
obrębem  sw ojej djecezji w tak nieodpo
wiednim czasie; gdyby nie dobrowolne, 
w dodatku przy b raku  właściwego czło
wieka na zastępcę —  bowiem ks. Bow- 
kiewicz na tern stanow isku mógł być i 
był tylko m alowanym , —  kto wie? m o
że i biskup Krasiński, jak  biskup ko
wieński W ołonczewski, utrzym ałby się 
przy swojej djecezji a toby uchroniło 
djecezję W ileńską, a po k ilku  latach i 
Mińską, od tych wszystkich nieszczęść, 
spraw cą których było sprzedajne, roz
wydrzone a puszczone samopas ducho
wieństwo.
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O tem  zastępstwie biskupa K rasiń
skiego w adm inistrow aniu djecezją, p ra 
łat W ażyński tak  się wyraża:

„C/hoć biskup odjeżdżając powie
rzył rząd djecezją przezacnem u p ra 
łatowi Józefowi Bowkiewiezowi, de 
facto jednak we ws'zystkiem, co by 
ło na szkodę Kościoła, niezależnie od 
wikarego biskupiego, rozporządzał 
się odtąd ks. Niemeksza".

Dodam do tych  słów od siebie: pozo
sta jący  w pełnej harm onji z Kapitułą i 
Konsystorzem.

Co do uzurpatorstw a w spraw ow aniu 
rządów przez ów trium w irat, to mój 
Szanowmy Oponent stanowczo się myli. 
Żadnego uzurpatorstw a nie było. Przez 
w ikarjusza biskupiego, zarządzającego 
djecezją, wszyscy trzej, pom im o ich licz
nych nieprawości, byli wyniesieni do 
godności prałatów , od tegoż w ikar
jusza otrzym ali stalle w katedrze i 
stanow iska w Konsystorzu: pr. Żyliń
ski oficjała, pr„ Niemeksza —  wd- 
zytatora i p r. Tupalski —  assesora. 
Również zupełnie legalnie, w parę lat 
potem , po śmierci pr. Bowkiewdcza, pr. 
Żyliński został adm inistratorem  djece- 
zji. W ybrany był przez Kapitułę i za
twierdzony przez wszystkie swoje 
władze duchowme. A był to kapłan 
bardzo już szeroko z łajdactw  swoich
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znany- W edług pr. W ażyńskiego, człon
ka K apituły obecnego na tern zebraniu, 
wybory te taki przebieg miały:

„P rała t Niemeksza —  pisze ks. 
W ażyński —  wniósł: ta  jest wola rzą
du, ażebyśm y na  wikarego kap itu l
nego obrali p rała ta  Żylińskiego. P re
zydent Kapituły p rała t H erburt, za
proponow ał wota, wota rzucono, 
większością głosów obrany izostał 
p rała t Żyliński".
Gdzież więc jest tu ta j przypisyw ane 

przez Szanownego Archiwistę uzurpa- 
torstwo?

Szanowny Archiwista jest zdania, że 
pod względem m oralnym  duchowieńst
wo rz.-k. było taikiem jakiem  i społe
czeństwo z którego ono wyszło, pisze 
bowiem:

„W ymienieni księża byli niezgor
szymi, jeśli chodzi o pochodzenie 
szlachcicami polskim i, pieczętujący
mi się herbam i. Ponadto wszyscy oni, 
tak lub owak, zamieszani byli w wy
padkach 63 roku i teraz zacierali u - 
godą ślady. Dla nich wszystkich mo
wa polska była również rodzinną m o
wą".
W  w ypadkach r. 63 istotnie wszyscy 

trze j przyw ódcy grubo byli zamieszani, 
lecz że to ze strony rządu, więc n ie- 
tylko że nie potrzebow ali ugodą zacie
rać śladów tego, lecz przeciwnie, uw a-
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żali iza chlu-bę dla siebie, a otrzym ane za 
udział w tych w ypadkach ordery i me
dale nosili naw et na codzień.

Jakim  językiem  posługiwano się 
w ich dom ach rodzinnych z których 
wyszli — o tern .niżej, tu ta j zaś zazna
czam że oni sami, aż do śm ierci swojej, 
dwóch z n ich  — naturalnej, —  trzeciego 
zaś, p rała ta  Tupalskiego, za spraw ą jed
nego z w iernych, k tó ry  zapragnął być 
ręką boską karzącą  —  przyśpieszonej, 
istotnie w  swoich dom ach używali m o
wy polskiej. Tylko ks. Senczykowsfci, 
jakkolw iek nie prałat, k tó ry  jednak  ze 
Względu na swoje stanow isko, zasługi, 
wpływy i działalność, godzien był s ta 
nąć obok trzech tam tych jako równy 
im czwarty, tak  daleko idący wziął roz
b ra t z wyniesionym  ;z dom u rodzinnego 
językiem  polskim , że nie darow ał na
wet napisom  w tym  języku na  grobach 
swych rodziców, lecz kazał sporządzić 
nowe nagrobki i na n ich  wyryć napisy 
w języku rosyjskim .

Ż miłej tej tró jk i jeden tylko pocho
dził z rodziny zamożniejszej —  Niemek- 
sza, czy to jednak była rodzina herbo
wa i jaki język był jej językiem  dom o
wym — tych wiadomości brak. Przybył 
do W ilna podobno z W ołynia czy Podo
la. W pierw  w stąpił do now icjatu ks. ks. 
Dom inikanów, potem! przeniósł się do 
sem inarjum  ks. świeckich i wreszcie do 
Akademji Duchownej w Petersburgu.
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Żyliński był synem rzem ieślnika-sto- 
larza a zarazem  m alarza ścian i szyl
dów. Nowicjat odbył u ojców M isjona
rzy. W iadomości o herbie i języku uży
wanym  w rodzinie również brak.

O prałacie Tupalskim , kolega jego 
ks. Piotrowicz w okólniku swoim po
wiedział, że niewiadomo k to  był ojcem 
jego, kto m atką. Opuszczonego chłop- 
czynę przygarnęli i wychowali ks. ks. 
Misjonarze. Również więc, ani o języku 
używanym  w rodzinie, ani o szlachec- 
kiem  jego pochodzeniu nic powiedzieć 
nie można.

Nie sądzę, aby pochodzenie ich m ia
ło coś wspólnego z tern, czem byli oni w 
życiu. Przypuśćm y, że Niemeksza był 
szlachcicem herbowym, zaś pozostali 
dwaj pochodzili ze sfery m ieszczańskiej. 
Kto nie wie o stosunku obu tych 
w arstw  do pow stania? Kto nie wie, ja 
kie ofiary z k rw i i m ienia poniosła 
szlachta, jako w arstw a bardziej uświa
dom iona i zamożna? A jednak  ks. ks. 
H erburt, Szyryn i wielu, wielu innych, 
o niew ątpliw ie herbow em  pochodzeniu 
byli nikczem nikam i. Sądzę, że w  cza
sach przedpow staniow ych taka K apitu
ła Katedry W ileńskiej była wolna od 
ludzi „podłego pochodzenia", a jednak 
oto co czytamy w książce ks. P rzyby
szewskiego:

„Nagle u jrzał się on (pr. Bowkie-
wicz, gdy wyjechał z W ilna bi-
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skup Krasiński) otoczony siecią na j
potw orniejszych intryg, kłam stw  i 
jawnego nieposłuszeństwa. Co n a j
więcej go smuciło, to widoczny bunt 
i zatrata  wszelkiej karności wśród 
samego duchow ieństw a41-
A były to czasy, kiedy k ra j świecił 

pożaram i i spływał krw ią, ale do księ
ży, począwszy od prałatów , docierał już 
agent M urawjewa ks. Niemeksza z ku- 
szącemi obietnicami...

Żyrkiewicz, po zaznajom ieniu się 
z archiw um  byłego zastępcy adm i
nistratora djecezji na gubernję Mińską, 
wizytatora kościołów n a  całym  tym  te 
renie i potrójnym  dziekanie —  ks. Sen- 
czykowskiego, przechow ującem  się w 
Petersburskiej Cesarskiej Bibljotece P u 
blicznej, w pracy swojej „Iz za Ruska- 
wo Jazyka44 zaznacza:

„Bumagi Senczykowskawo chrania- 
szczyja sia w Im pieratorskoj Publicz- 
noj Bibliotiekie (w Petersburgu) poł- 
ny zam ietkam i jew o i pierepiskoju o 
bieznraw stw iennoj żyźnl r.-k. ducho
wieństwa jem u podczinionnawo. Raz- 
wrat, pjanstwo, sożitielstwo s żensz- 
czinami somlnitielnawo powiedienija, 
siem iejnyja nieuriadicy i skandały, 
pobory z naselenija (kak goworitsia 
s żiwowo i m iertw aw o“) dla paddier- 
żanja mnogoczislennych czlenow sie-
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miejstw, inogda nakopiw szichsia od 
dwuich braków  —  w ot obyczajnyja 
jaw ieni ja “.

(Papiery po Senczykowskim, p rze
chowujące się w Cesarskiej Bibljote- 
ce publicznej w Petersburgu, pełne są 
notatek, uw ag oraz korespondencji o  
niem oralnem  życiu podwładnego m u 
duchowieństwa. Rozpusta, pijaństw o, 
współżycie z kobietam i w ątpliw ej 
konduity, nieład i zatargi w rodzinie 
oraz skandale, pobory  z p a ra fjan  (jak 
się mówi „z żywego i m artw ego14) na  
utrzym anie licznych członków rodzi
ny, czasem  od dwóich konkubinatów  
—  to są zjawiska zwyczajne).
Uwagi te dotyczyły jak  księży, k tó

rzy  do nabożeństwa dodatkow ego przy
jęli język rosyjski, tak  i tych, k tórzy po
zostali p rzy  polskim .

A wcale nie lepiej było i z ducho
wieństwem katolickiem , zamieszkałem 
w W ilnie i w W ileńszczyźnie.

Przenieśm y się teraz w inną epokę, 
k tó rą  się szczycimy, w epokę Uniwersy
tetu W ileńskiego, w epokę prom ieni
stych, filomatów, filaretów  i zobaczmy 
jak  się współcześnie pod  względem m o
ralnym  przedstaw ia duchowieństwo. Po 
przykład sięgam do książki prof. Pigo
nia „Z dawnego W ilna“.

Rok 1822, ks. Kłągiewicz jest p rofe
sorem Uniwersytetu i z woli księcia-ku- 
ra to ra  Adama Czartoryskiego pełni o-



bowdązki cenzora druków  wychodzą
cych w W ilnie. Jest to  człowiek porząd
ny, więc książę widzi w nim  kandydata 
na przyszłego biskupa. Ale oto ks. Kłą- 
giewicz jako cenzor naraził się gen. gu
bernatorow i. Gen. gubernator o tern 
przew inieniu cenzora pisze do wielkie
go księcia do W arszawy, wielki książę 
do cara  i k a rje ra  ks. Kłągiewicza zdaje 
się być skończoną. W yrazem  tego jest 
list m inistra do księcia kuratora. Ależ 
ks. Kłągiewicz to porządny człowiek, 
któż będzie biskupem  jeżeli on wpadnie 
w niełaskę? I książę-kurator bierze go 
w obronę. Pisze do m inistra ks. Golicy- 
na:

„ Ksiądz Kłągiewicz jest człowie
kiem  powszechnie szanowanym. Zna
ne są dobrze jego pobożność, jego ży
cie przykładne, zasady, bezintere
sowność i gorliwość w służbie. War
tości te uderzają w nim zresztą tein 
osobliwiej, że są niezmiernie rzadkie 
wśród duchowieństwa tego kraju“.
Poczem dodawał książę w sposób 

znaczący:
„Jeżeliby zaszła potrzeba p rzed

stawić kandydata na stolicę bisku
pią, nie wTahałbyml się, Mości Ksią
żę, ani chwili, by jego właśnie na tę 
godność polecić** (Kłopoty księdza- 
cenzora, St. Pigonia).
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Obrona księcia-kuratora nie była 
daremlną i ks. Kłągiewicz, zgodnie z 
planam i księcia, po k ilk u  latach, bis- 
kuipem wileńskim  został. Inna rzecz, 
że ten, jedyny nadający się, zawiódł 
nadzieje swojego protektora; będąc bo
wiem na stanowisku biskupa zatw ier
dził w r. 1832 „Katechizm  o czci ca- 
ra “.

W niosek z tych przykładów  jest 
taki: nie to stanowi o późniejszej
wartości człowieka dorosłego, z jakiej 
pochodzi on rodziny, lub jakim  w ro 
dzinie jego mówiono językiem , lecz 
środowisko, w fctórem młodzieniec 
kształtuje się i w yrasta n a  męża. Nie
szczęściem, jak księży owego trium w ira- 
tu, tak i setek innych podobnych było 
to, że czy oni sami dla siebie, czy rodzi
ce lub opiekunowie dla nich, wybrali za
wód ten, a nie inny. Może każdy z 
nich, gdyby był pozostał na roli lub 
pracow ał jako lekarz, adw okat lub 
rzem ieślnik, byłby najporządniejszym  
człowiekiem, wtedy, gdy wybierając 
stan duchowny, z jego nowicjatam i 
klasztornym i, będącym i w rozkładzie 
i t. d. zostali nikczemnikami.

Ten mój pogląd na przyczyny p ra 
wie pogłównej dem oralizacji ducho
wieństwa naszego w czasach popowsta
niowych, już wypowiedziałem w moich 
artykułach  „Rola duchowieństwa*1.



Swój artyku ł kończy Sz. Archiwista 
takim  oto zarzutem :

„W ym ieniając wkońcu szkoły cer- 
kiew no-parafjalne, p. Z. N. nie wspo
m niał zgoła o tym , k tó ry  dla spara’i 
żowania w pływ u ich, u cz jn ił swym 
historycznym  okólnikiem  nierów nie 
więcej, niż wszyscy oświatowcy pols 
cy Tazem wzięci — biskupa wileńskie 
go Zwierowicza. Dziwne, a krzyw dzą 
cp przeoczenie".

,Dziwne, a krzywdzące przeoczenie" 
—  Zarzut ciężki, a  m uszę się przyznać, 
że przeoczenie to nie było mimowolne...

Z pam ięcią biskupa Zwierowicza 
związane są chwile, które uważam  za 
najboleśniejsze, jakie danem  było p rze
żyć Polakom  w W ilnie za cały okres 
czasu, jaki obejm uję pam ięcią swoją, 
t. j. za okres lat 60-ciu. Mówię o jego, 
biskupa Zwierowicza, dobrowolnym , 
dla samych organizatorów, pomimo 
zdawkowego zaproszenia nieoczekiwa
nym  udziale w uczcie, jaka się odbyła 
po odsłonięciu pom nika M urawjewa i 
ku jego czci, w  klubie wojskowym. Ten 
publiczny hołd, złożony przez rzym sko
katolickiego biskupa i Polaka (niestety, 
by ł tam  potraktow any jako Polak) p a 
mięci M urawjewa, był czemś tak boles- 
nem i haniebnem , że okryte hańbą miej 
scowe społeczeństwo polskie przyjęło 
to grobowem milczeniem i starało się
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jak  najprędzej zapom nieć o tem. Za
pom nieć bodaj nikom u z tych, iktÓTzy 
w iedzieli i odczuli to, nie udało się, ale 
m ilczeć potrafili. Jedynym  głosem , iktó- 
ry w yn iósł wiadom ość o czynie biskupa 
Zwierowicza na świat szeroki, była ko
respondencja Józefa (Piłsudskiego do 
londyńskiego „Przedświtu" *).

*) Ks. biskup Z w i ero wie z nie był jedynym du
chownym rz.-katolickkn, biorącym udział w 
publicznym hołdzie pamięci Murawjewa. D ru
gim był, już całkiem przez społeczeństwo polskie 
zapomniany, ks. kr n. Ferdynand Senczykows- 
ki, przedtem z ram ienia adm inistratora djecezji 
Wileńskiej, wizytator kościołów w Mińszczyź- 
uie i potrójny dziekan, który z miejsca swoje
go ówczesnego pobytu, z Omska, nadesłał depe
szę. Ale ks. Senczykowis kiego łączyła z Murawje- 
wem współpraca z r. 1863—65, jak o tem 
świadczył medal z napisem „Za uśmirenje pols- 
kawo miatieża" zdobiący pierś księdza kanoni
ka, i wielkie pokrewieństwo duchowe. O tem 
pokrewieństwie wyraźnie świadczy poniższy u- 
stęp z  listu Senczykowiskiego Jo  A. Żyrkiewi- 
cza. Podaję w oryginale, bowiem nie jestem 
pewny czy potrafię należycie przetłumaczyć.

„S Murawjowym — pisze ks. kan. Senczy- 
kowski — ja liozno nie był znakom, no opi- 
sannyje W am w pros z łom piśm ie dwa fakta, 
gdie on mienia spas, a  gławnoje — jerwo die- 
jatielnost' po uśm irenju miatieża, ukazali 
mnie istinnyj put* kak nado żyt' i czto mo
żno diełat' świaszczenniku dla tawTo, cztoby 
i duszi swoich priohożan spasat' i ispołnit' 
dołg wiem opoddannawo" (Żyrkiewiicz, „Iz 
za Ruskawo Jazyka 'j.
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W racam  na chwilę do biskupa Zwie- 
rowicza.

Swojem nieoczekiwanem, w dodatku 
nieco spóinionem , przjrbyciem  na ucz
tę, biskup Zwierowicz w praw ił gospo
darzy w zakłopotanie. Nie było przy sto
le zarezerwowanego dla niego miejsca, 
a że biskupa nie m ożna było posadzić 
„ n a  niepodobajuszczim  jewo sanu mie- 
stie“, więc m usiano uprosić wiceguber- 
natora wileńskiego, żeby ustąpił swoje
go i tem  wybawił z kłopotliwego poło
żenia gospodarzy.

Gdy obecny na łe j uczcie, przybyły 
z Petersburga w  charak terze reprezen
tan ta  rządu i rodu M urawjewych, m i
nister sprawiedliwości Murawjew, skoń
czył sw oją mowę, w k tó re j wywodził, 
że ,przez postaw ienie tego pom nika od
dajem y cześć nie człowiekowi, lecz sym 
bolowi władzy rosyjskiej w tym k ra ju “, 
b iskup Zwierowicz, jak  o tem  pisało 
„Now oje W rem ia“, by ł jednym  z pierw 
szych, k tó rzy  winszowali ministrowi 
świetnego przem ówienia.

(Z Murawjewem osobiście nie bytem zna
jomy, lecz zakomunikowane panu w po
przednim liście dwa fakty, świadczące iż 
dwukrotnie mnie on wybawił, jego działal
ność jako tłumiciela powstania, pokazały 
mnie prawdziwą drogę — jak należy żyć i 
co trzeba robić kapłanowi, żeby i dusze swo
ich parafjan zbawiać i wypełnić obowiązek 
wiernopoddanego).
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Gdyby dla b iskupa Zwierowicza nie 
istniały inne skrupuły co do pow strzy
m ania się od udziału w tej uczcie, o k tó
rej mowa, to, jako dla kapłana katolic
kiego, całkowicie powinno było w ystar
czyć tej okoliczności, że odbywała się 
ona w m urach byłej świątyni katolic
kiej, kościoła św. Ignacego (obecnie 
garnizonowego) skasowanego w swoim 
czasie przez Rosjan i obróconego na sa
lę tańców i libacyj.

Gdy jeden z najżarliw szych patrjo- 
tów, zam ieszkałych w W ilnie w końcu 
ub. wieku, k tóry , jak  postaw ienie w 
W ilnie pom nika M urawjewa, tak  i zło
żony przez b iskupa jego pamięci hołd, 
odczuł może najboleśniej, gdy po k ilku
nastoletniej nieobecności wrócił znowu 
do W ilna, i gdy po obejrzeniu pęknięć 
katedry  zobaczył w kościele tablicę pa
m iątkow ą, w m urow aną ku czci b isku
pa Zwierowicza i przeczytał na niej na
pis „W dzięczna potom ność11... m iał po
wiedzieć: „biedne m ury  kościoła zam 
kowego, nie wytrzymały'*...

Drugie wystąpienie b iskupa Zwiero
wicza, rozesłanie okólnika w sprawie 
szkół cerkiew no-paraf jalnych, k tó re  zro
dziło się z pierwszego, było próbą po
praw ienia własnej, bardzo przykrej, sy
tuacji wśród społeczeństwa, w jakiej się 
po uroczystościach m uraw jew skich ks. 
biskup znalazł, było próbą rehabilitacji. 
Bodaj, że naśladow ał w tem ks- Piot-

144



rowicza, znaczenie jednaik prak tycz
ne okólnika ks. biskupa Zwierowicza w 
porów naniu z okólnikiem  ks. Piotrowi
cza, było nietylko m niejsze, lecz zigoła 
małe.

Szkoły cerkiew no-parafjalne, nieko- 
rzystające. na szczęcie , z przym usu 
szkolnego, nie były tak groźne, jak się 
Sz. Archiwiście wydaje. Czasy te i szko
ły pamiętani bardzo dobrze. Lud nasz, 
który  zakusom  na język polski ze stro
ny własnego duchowieństwa tak sku
tecznie oprzeć się umiał, doskonale o- 
pierał się i tym, bardzo niedołężnie po
stawionym próbom  narzucenia języka 
rosyjskiego. Zresztą zbliżała się wojna 
japońska, a za nią rewolucja, które ca
ły ówczesny porządek przewróciły.

Na tern kończę m oją odpowiedź na 
odpowiedź.

Przeszłości nie cofniemy i nie prze
robimy. Trzeba ją brać taką, jaką była. 
Miała ona światła i miała cienie. Gdy 
jedni będą wskazywali na światła i tyl
ko na światła, to p rzykrym  obowiąz
kiem innych będzie uzupełnić obraz i 
wskazać na cienie. Obraz przeszłości 
musi być prawdziwy.

Bierzmy więc i przeszłość naszego 
duchowieństwa talką jaką  ona była i 
cieszmy się, że dzisiaj pod tym wzglę
dem, jest lepiej.



D O P I S K I .
•  L

Do tego co pow iedziałem  o b iskupie Sta 
niew skim , adm in istra to rze  bezbrzeżnej p row in 
cji kościelnej t. zw. M ohylewskiej, zastępcy m e
tropolity , dodaję, że on, po o trzym aniu  zada- 
w aln ia jącej co do sw ojej w ysokości zapłaty, 
tak im  przeją ł się zapałem  do akc ji trebnikow ej, 
że nie poprzesta jąc  na  aprobacie trebn ika, go
rącem  w ezw aniu duchow ieństw a, żeby ono. gdy 
tak a  jest w ola rządu, radośn ie  do w prow adze
n ia  go przystąp iło  i że głów ne kierow nictw o 
w ziął w sw oje dosto jne ręce, lecz, jak  o tem  
pisze red ak to r W. Charkiew icz, „sam  dał zachę
cający przyk ład  w prow adzając język  rosy jsk i 
do kościoła, gdyż zaraz po ogłoszeniu rozpo rzą
dzenia cesarza celebrow ał mszę św. w W iteb
sku".

II.
P. R edak to r Charkiew icz, w spraw ozdaniu  

sw ojem  z odczytu ks. b iskupa K ubickiego, p i
sze pod adresem  au to ra  artyku łów  „Rola d u 
chow ieństw a katolickiego w godzinie p rób  i 
c ierpień  na terenie L itw y i B iałejrusi

„Gdyby au to r znał dziełko ks. J. W asi
lewskiego o arcyb iskupach  i ad m in is tra to 
rach  arch id jecezji m ohylew skiej, mógłby się 
przekonać, że niejeden niedołęga a naw et 
nikczem nik m iał na sobie szaty biskupie". 
P rzekonanie  to  już m am , że jednak , jak  to_ 

w idać z pow yższej cytaty, uchodzi ono za n ie
dostateczne, chciałem  bardzo w skazane mi 
uprzejm ie przez p. R edaktora  dziełko poznać. 
N iestety, w b ib ljo tekach  w ileńskich nie znalaz
łem.
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III.
Ks. b iskup K ubicki w pierw szym  swoim o d 

czycie w W ilnie (dn. 24 w rześnia r. 1934) na  te 
m at „Rola duchow ieństw a w  O jczyźnie w o k re 
sie w ydobyw ania się Je j z n iew oli" m ów ił o 
poświęceniu i bohaterstw ie na rzecz Ojczyzny ze 
strony duchow ieństw a „k tóre  jest przecież: „so
lą ziem i", „św iatłością św iatła". (Dziennik W i
leński z dn. 27.IX r. 1934).

Zastosow anie takiego porów nan ia  do ducho
w ieństw a ziem Litw y i B ałejrusi z tej epoki, 
m usiało  w yw ołać gw ałtow ny acz cichy protest 
ze strony  soli, która , ja k  pow szechnie w iadom o, 
rozkładowi zapobiega i oczyw iście nigdy żadnej 
zarazy nie szerzy.

IV.
Zamieszczone w niniejszej broszurze u- 

wagi moje, w yw ołane kom unikatem  K atolic
kiej Agencji P rasow ej o czw artym  tom ie pracy 
ks biskupa Kubickiego, pośw ięconym  zobrazo
w aniu działalności duchow ieństw a katolickiego 
na  terenach Litwy i B iałejrusi w latach  1861— 
1915, m iały pierw otnie form ę zakończonego, 
stanow iącego całość, szkicu : w takiej postaci 
zostały złożone redakcji pism a, k tóre drukow ać 
je  miało.

Z pewnych względów nie poszło to jednak 
na  szpalty  pisma jak o  całość. lecz jako szereg 
m niej lub więcej zaokrąglonych artykułów . Przy 
dzieleniu i zaokrąglaniu to  : ow o odpadło  tw o
rząc w  pracy tej. jako  całości, luki. Odbiło się 
to  rów nież na konstrukcji. W  niniejszej odbitce 
ow ych artykułów , defekty te, niestety , ty lko 
częściowo m ogły być usunięte.

K w iecień r. 1936.
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Zauważone om yłki w druku
(do poprawienia przed pierwszem  czytaniem)

S tr . W iersz 
od góry Jest Powinno być

9 26 kazań po rosyjsku kazań i odprawianie nabo
żeństw dodatkowych po ro

syjsku
11 24 Lidy oddał się Lidy i oddał się
11 26 Wewiorskiej Wawiórskiej
16 12 1866 1864
24 30 Kaściołów Kościołów
26 13 będąc będąca
28 20 Dn. 31 Stycznia Dn. 1 Stycznia
29 20 reprezentujący się prezentujący się
29 30 I za Iz za
31 23 świątobilwego świętobliw ego
38 30 inneini innem
40 10 tytuały rytuały
50 15 zwrócono zwróciło
51 28 budziet budiet
73 7 b. Księstwo Litewskie. b. W. Księstwo Litewskie
81 22 „trebninów na W ileń- 

szczyzn ie“
.trebników ' na Wileń

szczyźnie
85 22 kapłanów kapłanach
87 20 ale ne ale nie
91 31 zrezygnowali z tego zrezygnowali z tego*
92 2 pracowej prasowej
95 15 Rabużewicz Rubażewicz
95 25 jak ja
96 11 w yznaczonego w ym ęczonego

107 10 polskego polskiego
110 9 masą masę
112 23 Jurgiewcz Jurgiewicz
116 25 taki takie
137 30 naselenija nasielenija
141 19 Zarzut zarzut
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