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PRACE PARLAMENTARNE SEJMU USTAWODAWCZEGO
1919-1922
Â BR KOSÂCIELNYCH
NAD REWINDYKACJAÎ DO
SKONFISKOWANYCH PRZEZ CARAT
Sejm Ustawodawczy byø pierwszym sejmem zwoøanym po odzyskaniu przez PolskeÎ niepodlegøosÂci. Jego kadencja przypada na okres
budowy panÂstwowosÂci polskiej po okresie zaboroÂw. WsÂroÂd wielu
spraw, z jakimi musieli zmierzycÂ sieÎ posøowie Sejmu Ustawodawczego, byøa problematyka wyznaniowa. Jednym z kluczowych problemoÂw zwiaÎzanych z powyzÇszaÎ tematykaÎ byøa kwestia rewindykacji
doÂbr kosÂcielnych skonfiskowanych przez carat w okresie zaboroÂw.
Po powstaniu styczniowym ostrze represji carskich skierowane
zostaøo gøoÂwnie w stroneÎ KosÂcioøa katolickiego. W przekonaniu rosyjskich decydentoÂw KosÂcioÂø katolicki byø ostojaÎ polskosÂci, a co za tym
idzie, elementem, ktoÂry powinien bycÂ zwalczany. Duchowni byli skazywania na sÂmiercÂ oraz wywozÇeni na SyberieÎ za drobne przewinienia.
Na poczaÎtku lat osiemdziesiaÎtych XIX wieku na zesøaniu byøo jeszcze
270 ksieÎzÇy. Dopiero po odnowieniu konkordatu mieÎdzy RosjaÎ a Watykanem w 1882 r. duchowni zaczeÎli powracacÂ z zesøania. Ograniczone
zostaøy roÂwniezÇ prawa KosÂcioøa katolickiego. Od roku 1867 polscy
biskupi zostali podporzaÎdkowani Kolegium Duchownemu w Petersburgu. Zakazano im kontaktoÂw z Rzymem. Zlikwidowane zostaøy
prawie wszystkie klasztory. W 1865 r. rzaÎd skonfiskowaø dobra kosÂcielne, a caøe duchowienÂstwo przeniesione zostaøo na pensje rzaÎdowe.
Oznaczaøo to zupeøne uzalezÇnienie go od wøadz carskich1.
1

A. Chwalba, Historia Polski 1795 ± 1918, KrakoÂw 2000, s. 342-343.
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18 maja 1922 r. posøowie Jan Zamorski ze ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego i Ludwik Gdyk z Narodowego ChrzesÂcijanÂskiego Klubu Robotniczego zgøosili wniosek w sprawie zwrotu gmachu poklasztornego wraz z przynalezÇnosÂciami w Dubnie Zgromadzeniu Braci
Bosych Misjonarzy2. Wnioskodawcy argumentowali, zÇe we wspomnianej miejscowosÂci znajdowaø sieÎ dawny klasztor karmelitek trzewiczkowych, skonfiskowany w roku 1890 przez rzaÎd rosyjski. NasteÎpnie wraz z przylegøymi zabudowaniami zostaø on oddany prawosøawnym mnichom z Poczajowa. W roku 1922 na zÇyczenie miejscowego
komitetu dobroczynnosÂci biskup øucko-zÇytomirski osadziø tam Zgromadzenie Braci Misjonarzy z zaleceniem urzaÎdzenia tam schroniska
dla starcoÂw, zakøadu wychowawczego dla sierot i rzemiesÂlniczej szkoøy zawodowej na wzoÂr zakøadoÂw salezjanÂskich. JednakzÇe w reÎkach
mnichoÂw prawosøawnych pozostaø kosÂcioÂø klasztorny, ogroÂd, grunty
fundacyjne i inne nieruchomosÂci. Brak nalezÇytej liczby pomieszczenÂ
uniemozÇliwiaø mnichom rozpoczeÎcie wykonywania zleconych im zadanÂ. Do tego dochodziøy roÂwniezÇ konflikty z mnichami prawosøawnymi. Przyznanie tych nieruchomosÂci braciom misjonarzom nie godziøoby w potrzeby religijne ludnosÂci prawosøawnej, gdyzÇ w nieduzÇej
odlegøosÂci od spornej nieruchomosÂci znajdowaøa sieÎ cerkiew i klasztor
prawosøawny, ktoÂry nie byø uzÇywany. Przeniesienie ich zatem z klasztoru zabranego katolikom nie ukroÂciøoby ich dziaøalnosÂci. Natomiast
dziaøalnosÂcÂ braci bosych dla krzewienia polskosÂci na wschodzie byøa
konieczna. Wnioskodawcy pragneÎli, aby Sejm wezwaø rzaÎd do przekazania wspomnianego majaÎtku braciom misjonarzom bosym w Dubnie oraz aby w jak najkroÂtszym czasie przedøozÇyø projekt ustawy
o rewindykacji polskich i katolickich zakøadoÂw, klasztoroÂw i fundacji
bezprawnie zabranych przez rzaÎd rosyjski3.
Wspomniany wniosek zostaø przesøany do dalszej pracy w Komisji
Konstytucyjnej4. Po pracach w niej powroÂciø on pod obrady Sejmu
Ustawodawczego 28 lipca 1922 r.5 SprawozdawcaÎ Komisji byø poseø
2
3
4
5

Sejm Ustawodawczy, druk numer 3569.
TamzÇe
Sejm Ustawodawczy, sprawozdanie stenograficzne, posiedzenie 310, ø. 75.
TamzÇe, posiedzenie 332, ø. 54-69.
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Wawrzyniec Lisiecki z Narodowo ChrzesÂcijanÂskiego Klubu Robotniczego. Na poczaÎtku swojego wystaÎpienia przedstawiø on kroÂtko historieÎ zabudowanÂ klasztornych. Ze søoÂw sprawozdawcy mozÇna wywnioskowacÂ, zÇe praca w Komisji nie byøa øatwa i zdania byøy podzielone. SÂwiadczy o tym fakt, zÇe jej mniejszosÂcÂ zastrzegøa sobie prawo
wniesienia odreÎbnego wniosku w tej sprawie. WieÎkszosÂci Komisji,
uwzgleÎdniajaÎc warunki oraz to, zÇe klasztor, podobnie jak wiele innych kosÂcioøoÂw znalazø sieÎ bezprawnie w posiadaniu parafii i klasztoroÂw prawosøawnych, zaproponowaøa, aby panÂstwo jaÎ im odebraøo
i przekazaøo klasztor, kapliceÎ i caøaÎ fundacjeÎ zakonu karmelitek trzewiczkowych w Dubnie braciom misjonarzom bosym do uzÇytku na
dom starcoÂw, zakøad wychowawczy dla sierot i rzemiesÂlniczej szkoøy
zawodowej. Taki stan miaø trwacÂ do chwili porozumienia z wøadzami
duchownymi. Komisja zgodziøa sieÎ z autorami wniosku co do tego, zÇe
rzaÎd powinien jak najszybciej kompleksowo rozwiaÎzacÂ spraweÎ rewindykacji polskich i katolickich zakøadoÂw oraz klasztoroÂw nieprawnie
zabranych przez rzaÎd carski, przedstawiajaÎc projekt ustawy w tej
sprawie6.
Po sprawozdawcy gøos zabraø ksiaÎdz Kazimierz Lutosøawski7.
ZwroÂciø on uwageÎ, zÇe sprawa, nad jakaÎ debatowaø Sejm, jest wynikiem nieuregulowania przez panÂstwo polskie pozostaøosÂci prawodawstwa panÂstw zaborczych i brakiem uchylenia tych uregulowanÂ
prawnych, ktoÂre wprowadzili zaborcy, a miaøy one na celu wynarodowienie PolakoÂw. Zarzuciø roÂwniezÇ posøom Sejmu Ustawodawczego, zÇe w sprawach kosÂcielnych pracujaÎ bardzo opieszale. Kolejny
zarzut dotyczyø tego, zÇe nie udaøo sieÎ zrzucicÂ jarzma niesprawiedliwosÂci, jaki na KosÂcioÂø katolicki naøozÇyli zaborcy. WinaÎ za taki stan
rzeczy obarczyø gøoÂwnie posøoÂw ludowych, gdyzÇ to oni powinni reprezentowacÂ chøopa ± katolika8 . Gøos ksieÎdza Lutosøawskiego niewiele wnioÂsø do debaty nad sprawaÎ doÂbr w Dubnie. MozÇna raczej go
zaliczycÂ juzÇ do przemoÂwienÂ wliczonych w zblizÇajaÎcaÎ sieÎ kampanieÎ
wyborczaÎ.
6
7
8

TamzÇe, ø. 54.
TamzÇe, ø. 54-58.
TamzÇe, . 57.
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W duzÇo bardziej konkretny sposoÂb przemawiaø poseø KrzyzÇanowski9. Przekonywaø on, zÇe Sejm nie mozÇe decydowacÂ w konkretnej
sprawie, o zwrocie, wywøaszczeniu itp. sprawach, gdyzÇ nie nalezÇy to
do kompetencji wøadzy ustawodawczej. Sprawa taka powinna bycÂ
rozstrzygnieÎta mocaÎ wyroku saÎdowego. MoÂwca zaproponowaø, aby
taÎ sprawaÎ zajmowaøa sieÎ Komisja Konstytucyjna, Komisja Prawnicza
i Skarbowa przy udziale przedstawiciela rzaÎdu. Taki tezÇ wniosek
sformuøowaø KrzyzÇanowski10.
W podobnym tonie przemawiaø Andrzej Waleron z Polskiego
Stronnictwa Ludowego ¹Wyzwolenieº11. MoÂwca zauwazÇyø, zÇe prawosøawna èawra w Poczajowie byøa instytucjaÎ panÂstwowaÎ, a wieÎc jej
majaÎtek staø sieÎ roÂwniezÇ majaÎtkiem panÂstwowym i co za tym idzie
nikt inny nie ma prawa do jego posiadania. NasteÎpnie Andrzej Waleron powoøaø sieÎ na postanowienia Konstytucji marcowej moÂwiaÎce,
zÇe zbycie dobra panÂstwowego mozÇe bycÂ dokonane jedynie w drodze
ustawy. StosujaÎc takaÎ logikeÎ, zbycie wspomnianych doÂbr na podstawie wnioskoÂw i rezolucji byøoby sprzeczne z prawem. Z tego powodu
poseø zastrzegø sobie prawo, zÇe w przypadku odrzucenia poprawek
KrzyzÇanowskiego, on zgøosi poprawkeÎ do pierwszej rezolucji uchwalonej przez wieÎkszosÂci Komisji Konstytucyjnej, o tresÂci: ¹wzywa sieÎ
rzaÎd, aby azÇ do ustawowego uregulowania spraw, wynikajaÎcych ze
sporoÂw mieÎdzywyznaniowych o kosÂcioøy i fundacje klasztorne ± kapliceÎ byøego klasztoru Karmelitanek Trzewiczkowych w Dubnie
przekazaø wøasÂciwemu biskupowi katolickiemu, a budynki, pole
i wszelki inny majaÎtek poklasztorny przekazaø Ministerstwu WyznanÂ
Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego na potrzeby szkoÂø panÂstwowychº12.
W debacie gøos zabraø roÂwniezÇ ksiaÎdz Kazimierz Kotula13. Wdaø
sieÎ on w polemikeÎ z ksieÎdzem Kazimierzem Lutosøawskim. Przekonywaø go, zÇe jego twierdzenia o braku zaangazÇowania w sprawy KosÂcioøa katolickiego na forum Sejmu ze strony posøoÂw ludowych saÎ
9
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nieprawdaÎ. Jako przykøad podaø poparcie w Komisji Konstytucyjnej
wspomnianego wniosku przez wszystkich przedstawicieli Polskiego
Stronnictwa Ludowego14. KsiaÎdz Kazimierz Kotula zdecydowanie
opowiedziaø sieÎ za przyjeÎciem wniosku. UwazÇaø, zÇe jest on w interesie
ludu polskiego. Wedøug niego, przekazanie wspomnianych nieruchomosÂci na cele humanitarne, narodowe i katolickie beÎdzie korzystne
dla narodu polskiego. Kotula poruszyø roÂwniezÇ problem, jaki pojawiø
sieÎ podczas prac Komisji Konstytucyjnej, dotyczaÎcy samego stosunku
do sprawy karmelitek trzewiczkowych. PokresÂliø, zÇe do tej pory zakon ten nie zgøaszaø pretensji do tych nieruchomosÂci, ale jezÇeli taki
spoÂr wybuchøby, to Komisja uchwaliøa, zÇe nalezÇy rozstrzygnaÎcÂ, komu
przyznacÂ wøasnosÂcÂ tej nieruchomosÂci15.
Przeciwko wnioskom opowiedziaø sieÎ poseø JoÂzef Putek. UwazÇaø
on, zÇe rozstrzygniecie tej sprawy przez Sejm beÎdzie bardzo niebezpiecznym dla panÂstwa precedensem. Takie sprawy, wedøug niego, saÎ
domenaÎ saÎdoÂw. JoÂzef Putek byø znany ze swoich antyklerykalnych
poglaÎdoÂw, podobnie jak caøe ugrupowanie, ktoÂrego byø reprezentantem ± PSL ¹Lewicaº. WystaÎpienia JoÂzefa Putka, jak roÂwniezÇ drugiego
z lideroÂw tego ugrupowania, Jana StapinÂskiego, nie pozostawiali bez
odpowiedzi posøowie duchowni. Polemiki mieÎdzy nimi nie zawsze dotyczyøy spraw sÂcisÂle zwiaÎzanych z religiaÎ, a w bardzo wielu przypadkach
byøy to kwestie zwiaÎzane, ogoÂlnie rzecz bioraÎc, z problematykaÎ spoøecznaÎ. Posøowie ludowi argumentowali, zÇe nie walczaÎ z religiaÎ jako
z wyznaniem. Tøumaczyli, zÇe walczaÎ z klerykalizmem politycznym, a nie
wiaraÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. W istocie parlamentarna dziaøalnosÂcÂ tego ugrupowania zmierzaøa do uregulowania stosunkoÂw prawnych KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, do caøkowitego rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa.
Inne podøozÇe antyklerykalnej postawy posøoÂw Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Lewicaº w Sejmie Ustawodawczym polegaøa na
popieraniu przez Jana StapinÂskiego proÂb legalizacji w kraju Polskiego KosÂcioøa narodowego16. Poseø Putek podnosiø ponadto fakt, zÇe
14

TamzÇe, ø. 61.
TamzÇe, ø. 62.
16
J. Jachymek, Polskie Stronnictwo Ludowe ± Lewica 1913-1924, Lublin 1991,
s. 190-191.
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Komisja Konstytucyjna przedstawiøa dwie sprzeczne ze sobaÎ propozycje. Z jednej strony Komisja opowiedziaøa sieÎ za przekazaniem
spornych nieruchomosÂci zakonnikom, a co za tym idzie rozstrzygnieÎciem tej sprawy przez Sejm, a z drugiej strony zaproponowaøa przyjeÎcie ustawy, ktoÂra unormowaøaby tego typu sprawy17. W konÂcowym
fragmencie swojego wystaÎpienia swoim zwyczajem zaatakowaø duchowienÂstwo, zÇe wykorzystujaÎc obecnosÂcÂ w Sejmie 40 ksieÎzÇy posøoÂw,
proÂbuje zaøatwicÂ swoje sprawy18.
Za przyjeÎciem wniosku Komisji opowiedziaø sieÎ natomiast Ludwik Gdyk z Narodowego ChrzesÂcijanÂskiego Klubu Robotniczego.
UwazÇaø on, zÇe jezÇeli rzaÎd carski, pozbawiajaÎc nieruchomosÂci polskich
zakonnikoÂw, nie czyniø tego na drodze saÎdowej, teraz roÂwniezÇ nie jest
to konieczne. Wedøug niego, KosÂcioøowi katolickiemu nalezÇy zwroÂcicÂ
to, co zostaøo mu bezprawnie zabrane. W ten sposoÂb Sejm dziaøaøby
na rzecz narodu polskiego. Przekonywaø, zÇe przebywanie w polskim
klasztorze rosyjskich mnichoÂw sankcjonuje niekorzystne dla narodu
polskiego postanowienia caratu19. W dalszej czeÎsÂci swojego wystaÎpienia zarzuciø posøom lewicowym niecheÎcÂ wobec wszystkiego, co
dobre dla KosÂcioøa, nie zwazÇajaÎc na to, zÇe jednoczesÂnie wyrzaÎdza
sieÎ zøo narodowi polskiemu20. WystaÎpienie posøa Ludwika Gdyka
wywoøaøo wiele emocji. Niejednokrotnie byøo przerywane przez jego
przeciwnikoÂw politycznych. MozÇna zauwazÇycÂ, zÇe do sprawy tej wielu
posøoÂw podchodziøo w sposoÂb bardzo emocjonalny.
Przeciwko odesøaniu sprawy do Komisji Prawniczej w imieniu
wieÎkszosÂci Komisji Konstytucyjnej opowiedziaø sieÎ poseø Lisowski.
Argumentowaø to w ten sposoÂb, zÇe klasztor, o ktoÂrym byøa mowa, nie
zostaø prawnie oddany mnichom z Poczajewa, lecz zamieszkujaÎ oni
go tam tylko jako czasowi posiadacze. Na poparcie swojej tezy przytoczyø artykuø 2 ukazu carskiego, na mocy ktoÂrego spornaÎ nieruchomosÂciaÎ wøadali mnisi prawosøawni21.
17
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SU, spr. sten., pos. 332, ø. 64.
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Po tej burzliwej debacie wicemarszaøek Sejmu ksiaÎdz Antoni Stychel zarzaÎdziø gøosowanie. W pierwszej kolejnosÂci gøosowany byø
wniosek posøa KrzyzÇanowskiego, zakøadajaÎcy skierowanie sprawy
do Komisji Prawniczej i Skarbowo-BudzÇetowej. Wynik zwykøego
gøosowania byø waÎtpliwy, dlatego ksiaÎdz A. Stychel zarzaÎdziø gøosowanie ¹przez drzwiº22. Wynik jego byø nasteÎpujaÎcy: za odesøaniem
wniosku do Komisji opowiedziaøo sieÎ 136 posøoÂw, przeciwko 140,
zatem wniosek zostaø odrzucony23.
NasteÎpnie przystaÎpiono do gøosowania nad poprawkaÎ autorstwa
posøa Walerona. Wzywaø on rzaÎd do ustawowego uregulowania
spraw, wynikajaÎcych ze sporoÂw mieÎdzywyznaniowych o kosÂcioøy
i fundacje klasztorne, natomiast sprawa spornych nieruchomosÂci
miaøa zostacÂ przekazana do gestii wøasÂciwego biskupa katolickiego.
Budynki, pola i wszelkie majaÎtki poklasztorny oddane miaøy zostacÂ
Ministerstwu WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego na potrzeby szkoÂø panÂstwowych. W tym przypadku roÂwniezÇ zaszøa koniecznosÂcÂ zarzaÎdzenia gøosowania ¹przez drzwiº. Za przyjeÎciem
wniosku opowiedziaøo sieÎ 142 posøoÂw, przeciw 144, zatem i ta poprawka upadøa.
Po gøosowaniu doszøo do pewnego zamieszania, gdyzÇ poseø Juliusz Poniatowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Wyzwolenieº
22
Zgodnie z regulaminem Sejmu Ustawodawczego gøosowania odbywaøy sieÎ
poprzez powstanie z miejsc. JezÇeli jeden z czøonkoÂw prezydium podawaø w waÎtpliwosÂcÂ
wyniki gøosowania, to marszaøek zarzaÎdzaø obliczanie gøosoÂw przez sekretarzy. Podczas liczenia gøosoÂw posøowie, ktoÂrzy wstrzymali sieÎ od gøosowania, opuszczali saleÎ
obrad. W praktyce w takiej sytuacji miaøo miejsce tak zwane gøosowanie ¹przez
drzwiº. Przez jedno wejsÂcie wpuszczani byli posøowie gøosujaÎcy za projektem, a przez
inne przeciwni. W czasie caøej operacji sekretarze liczyli posøoÂw. Trzecim sposobem
gøosowania byøo gøosowanie imienne. Wniosek o taki rodzaj gøosowania poparty musiaø bycÂ przez grupeÎ co najmniej pieÎcÂdziesieÎciu posøoÂw. Wniosek taki powinien bycÂ
zgøoszony po zamknieÎciu dyskusji, natomiast przed wezwaniem do gøosowania. Odbywaøo sieÎ ono w ten sposoÂb, zÇe marszaøek wzywaø posøoÂw do zajeÎcia miejsc. W tym
czasie sekretarze odbierali od posøoÂw kartki i wrzucali do urny. Na kartce wydrukowane byøo nazwisko gøosujaÎcego posøa oraz wyrazy ¹takº lub ¹nieº. Po odczytaniu
kartek marszaøek ogøaszaø gøosowanie za zakonÂczone. Sekretarze obliczali gøosy, a marszaøek obwieszczaø izbie jego wynik. Tymczasowy Regulamin obrad Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, SU druk nr 1, art. 46-47.
23
SU, spr. sten., pos. 332, ø. 68.
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stwierdziø, zÇe w czasie jego trwania zbyt wczesÂnie zamknieÎte zostaøy
drzwi. JednakzÇe wicemarszaøek Antoni Stychel, opierajaÎc sieÎ na opinii sekretarzy, wspomnianaÎ argumentacjeÎ odrzuciø24. NasteÎpnie przystaÎpiono do gøosowania nad rezolucjami Komisji Konstytucyjnej.
Zgøoszone zostaøy dwie. Pierwsza proponowaøa, aby klasztor, kapliceÎ
i caøaÎ fundacjeÎ oddacÂ braciom misjonarzom bosym do uzÇytku na cel
przytuliska dla sierot i rzemiesÂlniczej szkoøy zawodowej do czasu
porozumienia rzaÎdu z wøadzaÎ duchownaÎ. Druga zasÂ rezolucja wzywaøa rzaÎd, aby w jak najkroÂtszym czasie przedøozÇyø projekt ustawy
o rewindykacji polskich i katolickich zakøadoÂw oraz klasztoroÂw i fundacji bezprawnie zabranych przez rzaÎd rosyjski. W przypadku gøosowania nad pierwszaÎ rezolucjaÎ, znoÂw konieczne okazaøo sieÎ gøosowanie ¹przez drzwiº. W wyniku tego 152 posøoÂw opowiedziaøo sieÎ za
rezolucjaÎ, przeciw byøo 92. Rezolucja zostaøa przyjeÎta. W przypadku
drugiej rezolucji gøosowano w zwykøy sposoÂb i zgodnie z jego wynikiem gøosowana rezolucja zostaøa przyjeÎta25.
PrzyjeÎcie rezolucji Komisji Konstytucyjnej byøo zgodne z politykaÎ wøadz panÂstwowych wobec problemu klasztoroÂw prawosøawnych.
PanÂstwo daÎzÇyøo do zmniejszenia ich liczby i osøabienia ekonomicznego. Z tego powodu, gdy tylko pojawiøa sieÎ mozÇliwosÂcÂ, majaÎtki
klasztorne oddawano KosÂcioøowi katolickiemu lub przejmowano
w zarzaÎd panÂstwowy26. W spoøeczenÂstwie polskim istniaøo przekonanie, zÇe klasztory prawosøawne saÎ osÂrodkami rosyjskosÂci, prowadzaÎcymi dziaøalnosÂcÂ antypanÂstwowaÎ, a co za tym idzie, majaÎ zøy
wpøyw na okolicznaÎ ludnosÂcÂ. Na takaÎ opinieÎ zøozÇyøo sieÎ wiele okolicznosÂci takich jak: pamieÎcÂ o czasach rozbioroÂw, kiedy to mieÎdzy
innymi zakony prawosøawne byøy narzeÎdziem walki z KosÂcioøem
katolickim. CzeÎsto byøy one siedzibaÎ biskupoÂw, ktoÂrzy przeciwstawiali sieÎ autokefalii27, wielu zakonnikoÂw nie miaøo polskiego obywatelstwa, w zakonach niejednokrotnie przebywali uciekinierzy
z Rosji radzieckiej. Zakony byøy roÂwniezÇ otoczone pewnaÎ dozaÎ
24

TamzÇe, ø. 68-69.
TamzÇe, ø. 69.
26
M. PapierzynÂska-Turek, MieÎdzy tradycjaÎ a rzeczywistosÂciaÎ. PanÂstwo wobec
prawosøawia 1918-1939, Warszawa 1989, s. 382.
27
Szerzej zob. A. Lanfrod, O autokefalii prawosøawnej w Polsce, Warszawa 1931.
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tajemniczosÂci, byøy niedosteÎpne dla szerszej opinii28. JednakzÇe nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe jedynie nieznaczna czeÎsÂcÂ mnichoÂw prawosøawnych wykazywaøa jakiekolwiek zainteresowania polityczne. NajczeÎstszym zarzutem wøadz polskich byø zarzut prowadzenia agitacji
antypanÂstwowej. Takie zarzuty wøadze KosÂcioøa prawosøawnego odpieraøy, twierdzaÎc, zÇe zdecydowanie sprzeciwiajaÎ sieÎ takiej postawie
prawosøawnego duchowienÂstwa. JednakzÇe èawra Poczajowska, do
ktoÂrej nalezÇaøy sporne dobra, byøa niedosteÎpna dla penetracji przez
czynniki sÂwieckie, dlatego opinia posøoÂw co do sytuacji w niej byøa
zapewne oparta na ogoÂlnej wiedzy o funkcjonowaniu klasztoroÂw
prawosøawnych.
Skomplikowana roÂwniezÇ byøa kwestia majaÎtkoÂw prawosøawnych. Hierarchia KosÂcioøa prawosøawnego byøa zdania, zÇe jest wøasÂcicielem wszystkich uzÇytkowanych przez ten KosÂcioÂø doÂbr. W ten
sposoÂb uznawano przejeÎcie i przekazania przez wøadze carskie doÂbr
KosÂcioøa rzymskokatolickiego i unickiego KosÂcioøowi prawosøawnemu za dokonane w sÂwietle prawa, a wieÎc obowiaÎzujaÎce roÂwniezÇ
po roku 1918. ZdajaÎc sobie spraweÎ z sytuacji politycznej zaistniaøej
po powstaniu panÂstwa polskiego, wøadze KosÂcioøa prawosøawnego
nie sprzeciwiaøy sieÎ rewindykacji doÂbr pounickich. Z takaÎ argumentacjaÎ nie zgadzaøy sieÎ wøadze KosÂcioøa rzymskokatolickiego, uwazÇajaÎc, zÇe akcja rewindykacyjna powinna dotyczycÂ roÂwniezÇ doÂbr
pounickich29.
Jak mozÇna zauwazÇycÂ, w sprawie wspomnianych nieruchomosÂci
krzyzÇowaøy sieÎ interesy: KosÂcioøa prawosøawnego, KosÂcioøa rzymskokatolickiego, jak roÂwniezÇ panÂstwa, gdyzÇ wøadze panÂstwowe nie rezygnowaøy z cheÎci przejeÎcia tych doÂbr na rzecz skarbu panÂstwa.
16 grudnia 1918 r. Naczelnik PanÂstwa JoÂzef Piøsudski wydaø dekret,
na mocy ktoÂrego wszelki majaÎtek pocerkiewny znajdujaÎcy sieÎ na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stanowiaÎcy uposazÇenie duchowienÂstwa prawosøawnego moÂgø bycÂ wzieÎty w zarzaÎd panÂstwowy30.
9 sierpnia 1921 r. Rada MinistroÂw rozciaÎgneÎøa moc tego dekretu na
28
29
30
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tereny Polski wschodniej31. Natomiast 24 sierpnia 1922 r. rozciaÎgnieÎto moc tego dekretu na ziemieÎ wilenÂskaÎ32. Do majaÎtku cerkiewnego
na ziemiach wschodnich odnosiøo sieÎ zarzaÎdzenie Komisarza Generalnego ZarzaÎdu Cywilnego Ziem Wschodnich z 22 pazÂdziernika
1919 r. wraz z uzupeøniajaÎcymi je dekretami33. Na ich mocy wszystkie
nieruchomosÂci, nalezÇaÎce do KosÂcioøa rzymskokatolickiego, miaøy
przejsÂcÂ na wøasnosÂcÂ panÂstwa. W tym zakresie stosowano roÂwniezÇ
ustaweÎ o wykonaniu reformy rolnej z 15 lipca 1920 r.34
NajwazÇniejszym aktem prawnym uchwalonym przez Sejm Ustawodawczy dotyczaÎcym omawianej problematyki byø punkt 4 artykuøu
pierwszego i artykuø szoÂsty ustawy z 17 grudnia 1920 r. o przejeÎciu na
wøasnosÂcÂ panÂstwa niektoÂrych ziem. Stanowiø on, zÇe panÂstwo przejmuje na wøasnosÂcÂ dobra duchowne i klasztorne po porozumieniu
z przedstawicielami wøasÂciwych wyznanÂ, o ile porozumienie to mogøo
nastaÎpicÂ przed 1 kwietnia 1921 r. Artykuø szoÂsty natomiast stanowiø,
zÇe dotyczy to doÂbr w powiatach: brzeskim, pruzÇanÂskim, woøkowyskim, søonimskim, nowogroÂdzkim, baranowickim, wilejskim, dzisÂnienÂskim, kowienÂskim, pinÂskim, kobrynÂskim, wøodzimierskim, niesÂwieskim, øunienieckim, øuckim, dubienÂskim, sarneckim, krzemienieckim, ostrogskim, grodzienÂskim i lidzkim35. Ustawa z 17 grudnia
1920 r. zostaøa uzupeøniona instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 16 kwietnia 1921 r. dla Powiatowych KomitetoÂw
Nadawczych. Instrukcje te informowaøy, co nalezÇy pozostawicÂ w dobrach parafii lub klasztoroÂw niekatolickich36. Podstawa prawna dziaøanÂ panÂstwa wobec wyznania prawosøawnego nie byøa jednoznaczna,
31
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gdyzÇ pojawiaøa sieÎ waÎtpliwosÂcÂ, czy wspomniana wczesÂniej ustawa
i dekrety saÎ zgodne z postanowieniami Konstytucji marcowej. Nie
doszøo roÂwniezÇ do jednoznacznych ustalenÂ, kto jest wøasÂcicielem doÂbr
beÎdaÎcych w uzÇytkowaniu przez KosÂcioÂø prawosøawny37. Wøadze panÂstwowe stosowaøy opinieÎ Generalnej Prokuratorii. Wedøug tej opinii
dobra te byøy wøasnosÂciaÎ panÂstwa rosyjskiego, gdyzÇ Cerkiew stanowiøa czeÎsÂcÂ aparatu panÂstwowego, a co za tym idzie panÂstwo polskie
na mocy traktatu ryskiego staøo sieÎ ich wøasÂcicielem.
Podobna sprawa dotyczyøa zwrotu parafii rzymskokatolickiej
kosÂcioøa pokarmelickiego w GøeÎbokiem. Wniosek w tej sprawie zøozÇyø 25 pazÂdziernika 1921 r. ksiaÎdz poseø SzczeÎsny Starkiewicz wraz
z innymi posøami Narodowego Zjednoczenia Ludowego38. Historia
kosÂcioøa w GøeÎbokiem byøa bardzo podobna do przedstawionej
wczesÂniej. Zostaø on po roku 1863 przez rzaÎd carski zabrany katolikom i oddany na potrzeby Cerkwi prawosøawnej. Wnioskodawcy
uwazÇali, zÇe zwrot tej sÂwiaÎtyni katolikom jest wyrazem sprawiedliwosÂci i nalezÇy tego jak najszybciej dokonacÂ. Z tego powodu wezwali oni
rzaÎd, aby zbadaø powody, dla ktoÂrych instytucje panÂstwowe do tego
momentu nie uwzgleÎdniøy proÂsÂb i oczekiwanÂ tamtejszej ludnosÂci polskiej w wyzÇej wymienionej sprawie. Wnioskodawcy chcieli roÂwniezÇ,
aby Sejm wezwaø rzaÎd do poczynienia odpowiednich krokoÂw w celu
natychmiastowego zwrotu wspomnianej budowli parafii rzymskokatolickiej w GøeÎbokiem39. Do wniosku doøaÎczona byøa prosÂba mieszkanÂcoÂw wspomnianej miejscowosÂci40. MieszkanÂcy GøeÎbokiego i okolic przekonywali, zÇe od wiekoÂw stali na strazÇy polskosÂci i wiary katolickiej. Zwracali uwageÎ, zÇe utrata sÂwiaÎtyni byøa efektem walk z zaborcaÎ i byøa narzeÎdziem rusyfikacji. Ponadto mieszkanÂcy tych okolic
z wielkaÎ nadziejaÎ przyjeÎli odrodzenie panÂstwa polskiego i liczaÎ na to,
zÇe Sejm Ustawodawczy przywroÂci sprawiedliwosÂcÂ roÂwniezÇ w ich
miejscowosÂci oraz dokona dziejowej sprawiedliwosÂci, zwracajaÎc im
ogoÂlnej øaÎcznie z ogrodami nie wieÎksze nizÇ 36 hektaroÂw. Dziennik UrzeÎdowy GøoÂwnego UrzeÎdu Ziemskiego 1921, nr 2, poz. 143.
37
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pokarmelicki kosÂcioÂø41. Wniosek po pierwszym czytaniu odesøany
zostaø do Komisji Administracyjnej42. Sprawozdanie Komisji przedstawiø 28 lipca 1922 r. jej sprawozdawca poseø Leonard MrozÇewski
z Narodowego Zjednoczenia Ludowego43. Sprawozdawca uwazÇaø, zÇe
Komisja nie jest odpowiednim organem do rozpatrywania tego typu
spraw. Opowiedziaø sieÎ za ustawowym rozwiaÎzaniem kwestii zwrotoÂw majaÎtkoÂw kosÂcielnych zabranych przez rzaÎd carski. Dlatego
w imieniu Komisji Administracyjnej zgøosiø rezolucjeÎ, wzywajaÎcaÎ
rzaÎd do jak najszybszego przedstawienia Sejmowi projektu ustawy,
regulujaÎcej w caøej Rzeczypospolitej Polskiej kwestieÎ zwrotoÂw kosÂcioøoÂw i klasztoroÂw katolickich, ktoÂre zostaøy skonfiskowane przez
rzaÎdy zaborcze44. Wspomniana rezolucja zostaøa przyjeÎta bez dalszej
dyskusji na forum Sejmu45.
Z konfiskatami zwiaÎzanymi z rusyfikacjaÎ powiaÎzany byø roÂwniezÇ
wniosek nagøy posøa Ryszarda WojdalinÂskiego z Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Domagaø sieÎ on przyznania ojcom karmelitom
bosym w Lublinie prawa wøasnosÂci do ich klasztoru skonfiskowanego
przez rzaÎd rosyjski po powstaniu styczniowym46. Wniosek zostaø
zgøoszony 1 lipca 1921 r. Autor wniosku uzasadniaø go faktem, zÇe
klasztor zostaø zabrany ojcom karmelitom jako kara za udziaø jednego z nich w powstaniu. W okresie zaboroÂw budynek ulegø zniszczeniu. W roku 1918 karmelitom zwroÂcono czeÎsÂcÂ budynku. W pozostaøej
czeÎsÂci poczaÎtkowo znajdowaø sieÎ komisariat milicji oraz ambulatorium. W 1919 r. czeÎsÂcÂ teÎ przeksztaøcono w wieÎzienie. Po staraniach
o zwrot caøego budynku ojcom karmelitom 17 pazÂdziernika 1919 r.
Ministerstwo WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego przekazaøo zakonnikom caøy budynek w czasowe uzÇytkowanie, tøumaczaÎc,
zÇe prawo wøasnosÂci przyznacÂ im mozÇe tylko Sejm Ustawodawczy.
Z tego powodu poseø Ryszard WojdalinÂski zaproponowaø, aby Sejm
wezwaø rzaÎd do przekazania wøasnosÂci ojcom karmelitom bosym
41
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w Lublinie ich klasztoru, skonfiskowanego przez rzaÎd carski47.
Wspomniany wniosek po pierwszym czytaniu zostaø skierowany do
Komisji Prawniczej i nie zdoøaø juzÇ stamtaÎd powroÂcicÂ do dalszej pracy
w Sejmie48.
Przedstawione sprawy ukazaøy problem zwiaÎzany z rewindykacjaÎ
doÂbr kosÂcielnych, skonfiskowanych przez carat w okresie zaboroÂw.
OczywisÂcie rozwiaÎzanie tego problemu, jak mozÇna byøo zaobserwowacÂ w przytoczonych wyzÇej sprawach, nie byøo øatwe. Przy proÂbach
zwrotu konkretnych doÂbr pojawiaø sieÎ szereg problemoÂw. Na pewno
rozwiaÎzaniem tych spraw byøoby uchwalenie przez Sejm Ustawodawczy ustawy, ktoÂra rozwiaÎzaøaby kompleksowo zagadnienia zwiaÎzane z rewindykacjaÎ doÂbr kosÂcielnych zabranych przez carat w okresie
zaboroÂw. Niestety, do uchwalenia takiej ustawy przez caøaÎ kadencjeÎ
Sejmu Ustawodawczego nie doszøo. Definitywne rozwiaÎzanie kwestii
majaÎtkoÂw KosÂcioøa prawosøawnego w Polsce utrudniaøo wiele okolicznosÂci. Przede wszystkim brak ustawowego unormowania poøozÇenia prawnego tego KosÂcioøa w Polsce oraz chociazÇby nie ustalenie
liczby parafii. W poÂzÂniejszym okresie wobec powiaÎzania tych kwestii
z problematykaÎ doÂbr pounickich, sprawa ta powiaÎzana byøa z konkordatem. Chodziøo o to, aby przy ustalaniu nadziaøoÂw ziemi stanowiaÎcych uposazÇenie duchowienÂstwa prawosøawnego kierowacÂ sieÎ wielkosÂciami ustalonymi dla duchowienÂstwa katolickiego. Poza tym bardzo czeÎsto po prostu trudne byøo ustalenie pochodzenia doÂbr. Stan
faktyczny majaÎtkoÂw cerkiewnych ksztaøtowaø sieÎ pod wpøywem wyzÇej
wymienionych aktoÂw prawnych, ale roÂwniezÇ poprzez liczne od nich
odsteÎpstwa49.
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PARLIAMENTARY WORK OF THE 1919 ± 1922 LEGISLATIVE SEJM
ON THE VINDICATION OF THE CHURCH ESTATES CONFISCATED
BY TSARISM

Summary
After the January Uprising, Polish society, especially the Polish
Church and the clergy, fell victim to repression by the government of
tsarist Russia. Clergymen in large numbers were sentenced to death or
deported to Siberia.
The Polish Church ± the mainstay of Polish identity, was attacked in
the heaviest way. In 1865 the government confiscated Church estates and
stopped paying government salaries to clergymen. Moreover, in 1867 all
the bishops were subordinated to the Board of Clergy in Petersburg. The
limitation of the Catholic Church's rights meant total dependence of this
institution on the tsarist government.
The Legislative Sejm debating between 1919 and 1922 made an attempt to vindicate the Church estates confiscated by tsarism. While tackling this issue, the Sejm worked on the return of the monastery estate in
Dubno to Barefoot Missionary Brethren. It also tried to regain the church
in GøeÎbokie for a Roman Catholic parish. In addition, there were attempts
to grant Barefoot Carmelites in Lublin ownership of their monastery
which had been confiscated by the tsarist government.
Settling the above-mentioned matters was not an easy task. The aforementioned estates triggered a clash of interests between the Orthodox
Church, the Roman Catholic Church and the state, since the government
did not give up its plans to incorporate the estates in question into the
State Treasury.
Nevertheless, the MPs of the Legislative Sejm did not manage to pass
a bill which would completely solve the problem of the vindication of the
Church estates confiscated by the tsarist government during the partitions.
Translated by Adam Balicki

