
Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem
łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu
Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i
wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła
dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny.
Następstwem unii brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na
zwolenników unii – unitów i przeciwników – dyzunitów. 

 Cerkiew św. Mikołaja w Brześciu, gdzie została podpisana unia brzeska. Ryc. z XVIII wieku 

W worku bieszczadzkim przed wojną wszystkie cerkwie były cerkwiami unickimi 
(grekokatolickimi). Różnice między Kościołem rzymskokatolickim a Cerkwią prawosławną 
dotyczyły przede wszystkim dogmatów nie uznawanych przez tą ostatnią. Są to m.in. dogmaty 
o prymacie papieża, o czyśćcu, o wniebowstąpieniu NMP. Grekokatolicy wyznają to samo 
co rzymskokatolicy, dzielą ich różnice czysto zewnętrzne. (…) 

I dalej  cytat: 
Często słyszeliśmy opinię, że unici i prawosławni to jest to samo pojęcie. Otóż nie. Posiadają oni 
wprawdzie tą samą liturgię, takie same świątynie, ten sam język liturgiczny i tego samego Boga, ale
to dwie różne konfesje. Łączy je wspólny obrządek ukształtowany na Wschodzie.
                                      
    Czym się  wobec  tego różnią ?

 Charakterystyczną cechą tego obrządku jest bierzmowanie udzielane łącznie z chrztem, komunia
pod dwoma postaciami bardzo rozwinięte śpiewy liturgiczne oraz posługiwanie się kalendarzem
juliańskim,  wynika  z tego  dwutygodniowe  opóźnienie  w obchodzeniu  świąt  w  stosunku  do
kalendarza, którym się posługujemy na co dzień. Celibat nie obowiązuje kapłanów prawosławnych,
podlegają mu natomiast księża tzw. grekokatoliccy. Obowiązek bezżeństwa został wprowadzony w
okresie międzywojennym na terenie diecezji przemyskiej przez tamtejszego biskupa, potem celibat
rozciągnięty został na wszystkich kapłanów unickich. (…..) 

 O ile zachodni tak zwany  rzymski katolicyzm  stanowił  do dzisiaj  monolit,  to  grekokatolicyzm
podzielił się  jak widać u nas w wyniku unii  na tak zwanych  unitów  oraz  prawosławie  ciążące w
kierunku  Moskwy,  zdecydowanie  bardziej  ruskie i  także rosyjskie.   
 Natomiast  sami  wyznawcy podzielonego  greko - katolicyzmu  nazywali się    prawosławnymi,
przez  co  jeszcze  bardziej  pojęcia  się  skomplikowały.

W  poniższym  opracowaniu z wikipedii   o Unii  Brzeskiej  które  jest  bardzo  dobre, nie ma
wyjaśnienia  tych  różnic, stąd  też  czytelnicy  mieliby problemy ze  zrozumieniem  zagadnienia.
Na  przykład  na  stronie http://www.lublin.cerkiew.pl/  jest  mowa  o tym, że: 

W  roku  1648  wybucha  powstanie  kozackie  pod  wodzą  Bohdana  Chmielnickiego.  Jednym  z
najważniejszych postulatów Kozaków jest  zniesienie unii   i  przyznanie równych praw ludności
ruskiej.  Powstanie odnosi  początkowo sukces  i  na mocy ugody zborowskiej  (1649) unici  mają
zwrócić wszystkie cerkwie zabrane prawosławnym. W przedstawionym przez hetmana Bohdana
Chmielnickiego  spisie  nie  zabrakło  również  cerkwi  Spasa  w  Lublinie.  Wróciła  ona  do
prawosławnych w r. 1650, lecz na krótko. Rok później, po klęsce Kozaków, pod Beresteczkiem,
unici znów zajmują cerkiew w Lublinie. Stan ten trwa do r. 1658 (z krótką przerwą w r. 1655, po
zajęciu Lublina przez wojska kozackie), kiedy to na mocy ugody hadziackiej (1658) król jeszcze
raz, dzięki Kozakom, zmuszony był zwrócić świątynię prawosławnym. 
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Nastały jednak inne  czasy.  Możni  protektorzy Prawosławia  już  dawno poumierali,  a  ich  dzieci
wyrzekły się wiary ojców. Presja na prawosławnych była coraz silniejsza. Unici popierani przez
władze  uzyskiwali  coraz  większe  wpływy.  W  Lublinie  przejawia  się  to  m.in.  odbieraniem
prawosławnym ziemi cerkiewnej.Stopniowo zwiększają się wpływy unickie w parafii. Przejawia się
to m.in. tym, że w Pomianniku cerkiewnym pisanym w latach 1674-1703 stopniowo pojawia się
coraz  więcej  zdań w języku polskim.Pod koniec  XVII  w.  unici  przejmują  ostatnie  cerkwie.  W
Lublinie większość parafian oraz mnisi miejscowego monasteru przyjęli unię dopiero w 1695 r.
(…..)  

Choć  teoretycznie  wyznawcom  Prawosławia  na  ziemiach  polskich  zagwarantowano  wolność
wyznania, to jednak obowiązywały ograniczenia w budowie nowych cerkwi i remontach starych
budynków sakralnych, a także zakaz zawierania mieszanych małżeństw. Stosowano również zakaz
sprawowania  niektórych  wyższych  urzędów  państwowych  przez  ludność  prawosławną  -  m.in.
udziału w radzie wielkoksiążęcej i  zajmowania urzędu wojewody i  kasztelana wileńskiego -czy
trockiego  -  oraz  zakaz  przynależności  do  cechów  rzemieślniczych,  zakaz  chrztu  katolików  w
obrządku greckim, związany z zakazem nawracania.

Ograniczenia Prawosławia spowodowane były przede wszystkim próbami przyłączenia go do 
Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej, podejmowanymi przez kolejnych władców Polski. 
Liczne próby zawarcia unii pomiędzy Kościołami aż do końca XVI w. nie przynosiły zamierzonego
efektu. Dopiero na synodzie w Brześciu w 1595 r. biskupi prawosławni w Rzeczypospolitej 
podpisali unię z Kościołem rzymsko-katolickim, ogłoszoną jeszcze w tym samym roku w Rzymie 
(23 grudnia). Niewątpliwie jedną z przyczyn zawarcia unii była aktywna działalność misyjna 
zakonów katolickich, głównie jezuitów i bernardynów, prowadzona wśród ludności prawosławnej. 

Przeciwko  unii  wystąpili  dwaj  biskupi  Prawosławni,  bractwa  cerkiewne,  szlachta  i  duża  część
niższego duchowieństwa oraz książę Konstanty Ostrogski, który publicznie wyraził swój protest w
sejmie, twierdząc, że działania podjęte przez biskupów były niekanoniczne. Konstanty Ostrogski -
jeden z najznaczniejszych magnatów wyznania prawosławnego domagał się przeprowadzenia unii
przy współudziale patriarchatu konstantynopolitańskiego i moskiewskiego, a więc z zachowaniem
struktury jurysdykcyjnej obowiązującej w Kościele, oraz zatwierdzenia jej przez sobór powszechny.

Pomimo  protestów  unia  została  zaaprobowana  przez  króla  Zygmunta  ІІІ,  czego  efektem  była
zmiana  położenia  Kościoła  prawosławnego  w  królestwie  polskim.  Wszystkie  dotychczasowe
przywileje  oraz cały majątek automatycznie przeszły na Kościół  unicki,  a biskupi  prawosławni
przestali  być  uznawani  przez  władze  za  przedstawicieli  społeczności  wyznaniowej.  Wskutek
zaprzestania przez władcę stosowania prawa podawania (wyznaczania kandydatów na biskupów) .

Hierarchia  jak  i  cały  Kościół  prawosławny  po  śmierci  biskupa  Michała  Kopysteńskiego
(biskupstwo przemyskie zostało obsadzone przez unitów) bardzo się uszczupliły i stały na skraju
likwidacji, gdyż  zostało tylko jedno biskupstwo prawosławne. Wysiłki, które czynili prawosławni
by  reaktywować  hierarchię  prawosławną  w  Rzeczypospolitej  zakończyły  się  niepowodzeniem.
Wobec tego bez zgody i wiedzy króla w 1620 roku patriarcha Jerozolimski Teofanes, który wracał z
Moskwy,  gdzie  wyświęcił  patriarchę  Filareta,  pod  ochroną  kozaków  wyświęcił  w  Kijowie  na
metropolitę kijowskiego Hioba Boreckiego i sześciu biskupów. 
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Hierarchia cerkiewna nie została uznana przez władze za legalną, nowo konsekrowani biskupi nie
mogli  objąć  swoich  katedr,  mimo  to  sprawowali  swoje  funkcje  w  biskupstwach  rezydując  w
monasterach, lub na dworach prawosławnych szlachciców.

 Zgodnie  z  obowiązującym  w  Polsce  prawem  podawania  hierarchowie  konsekrowani  przez
Teofanesa działali nielegalnie, w związku z tym w 1621 r. wydano szereg dekretów królewskich
zakazujących ich działalności i wpuszczania biskupów prawosławnych do ich stolic. Jednak same
dekrety nie przerwały sporów o świątynie toczących się między prawosławnymi a grekokatolikami.
Świątynie przechodziły z rąk do rąk w zależności od tego, kto zyskiwał przewagę polityczną.

Ostatecznie w 1633 r. władze Rzeczypospolitej zaakceptowały status prawny metropolii kijowskiej,
uznając Piotra Mohyłę metropolitą zgodnie z prawem podawania i błogosławieństwem patriarchy
Konstantynopola.  Ten  trudny  dla  Kościoła  prawosławnego  okres  miał  jednak  również  swoją
jaśniejszą stronę. Charakteryzował się wzmożeniem działalności bractw cerkiewnych, a więc akty-
wizacją  i  zaangażowaniem  świeckich  w  sprawy  Kościoła,  oraz  reformą  życia  religijnego
zapoczątkowaną przez metropolitę Piotra Mohyłę.

Kościół prawosławny w Polsce otrzymał cztery biskupstwa, a ostateczny podział diecezji dokonał
się w 1635 roku, kiedy to prawosławni mieli sześć biskupstw, a unici siedem. W takim stanie rzeczy
prawosławie było dominujące w środkowej i południowo-wschodniej części ziem ruskich, które
były  na  terytorium Korony  Polskiej,  a  unici  w  części  północno-zachodniej  Korony  i  Wielkim
Księstwie Litewskim.

Rzeczpospolita była bardzo stabilnym państwem, gdyby jej obywatele bez względu na wyznanie 
posiadali równe prawa. Niestety polityka, która nie była zbyt pomyślna dla cerkwi dała możliwość, 
aby Rosja oficjalnie podporządkowała sobie metropolię kijowską  patriarchatowi moskiewskiemu w
1685 roku. Rok później Konstantynopol zrzekł się na rzecz Moskwy zwierzchnictwa nad 
metropolią kijowską. 

Ważnym wydarzeniem jest traktat Grzymułtowskiego z 1686r. IX artykuł tegoż traktatu przyznawał
metropolicie kijowskiemu jurysdykcję nad Kościołem prawosławnym w Polsce, tym samym dał
podstawę prawną do ingerencji w sprawy wewnętrzne Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej
metropolitom przebywającym na terenie Rosji. Metropolita unicki otrzymał przywilej od króla na
obsadzanie  biskupstw  obrządku  wschodniego.  Następnym  krokiem  w  kierunku  ujarzmienia
prawosławnych  był  zakaz  utrzymywania  kontaktów  z  patriarchatem  Konstantynopolitański,  a
następnie  zakazano  dostępu  do  urzędów  miejskich.  Taki  stan  rzeczy  przełożył  się  na  decyzje
podejmowane przez biskupów prawosławnych, a mianowicie zaczęli oni przechodzić do Kościoła
unickiego.  Kościół  prawosławny  w  Rzeczypospolitej,  który  w  końcowych  latach  XVII  wieku
posiadał sześć diecezji, na początku wieku XVIII miał już tylko jedno biskupstwo – białoruskie,
pod  które  podlegały  parafie  dawnej  diecezji  połockiej  (nad  pozostałymi  parafiami  jurysdykcję
sprawował metropolita kijowski, który przebywał za granicą). Car Rosji korzystając z osłabienia
Rzeczypospolitej  wymógł  na  królu  Auguście  II  reaktywację  prawosławnego  biskupstwa
mohylewskiego. Król aktem z 1720 roku przywrócił swobody wyznaniowe prawosławnej ludności i
reaktywował biskupstwo mohylewskie.  
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Kościół unicki dążył do całkowitej likwidacji prawosławia, a możliwość taką dawała mu ustawa
sejmowa z 1733, roku która zakazywała niekatolikom dostępu do urzędów centralnych i lokalnych.
Jeszcze wcześniejsza ustawa z 1717 roku odbierała prawo do publicznego odprawiania nabożeństw
i wznoszenia świątyń.

Rosja  wielokrotnie  interweniowała  w  sprawy  Kościoła  prawosławnego  w  Rzeczypospolitej.
Katarzyna  II  wykorzystała  brak  równouprawnienia  ludności  prawosławnej  do  interwencji  w
wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Na Sejmie warszawskim w 1766 roku ambasadorzy Rosji i
Prus zażądali zniesienia ustawy z 1733 roku. Sejm poczynił drobne ustępstwa, potwierdził prawo
do odprawiania nabożeństw w cerkwiach i  restaurowania świątyń,  które były zbudowane przed
1717  rokiem.  Jednak  pod  naciskiem  biskupów  łacińskich  sprzeciwił  się  równouprawnieniu
innowierców.

Pierwszy rozbiór Polski, spowodował, że połowa ludności prawosławnej znalazła się w granicach
Rosji. Traktat porozbiorowy z 1733 roku zapewnił  wolność wyznaniową katolikom i unitom na
terenach włączonych do Rosji. Rosja natomiast zastrzegła sobie prawo do przestrzegania porządku i
sprawowania opieki nad ludnością prawosławną w Rzeczypospolitej.

W Pińsku w 1791roku powołano  radę Kościoła prawosławnego w Polsce, był to synod krajowy 
złożony z arcybiskupa i trzech biskupów. Kraj miał być podzielony na cztery diecezje, a biskupi
mieli być organizacyjnie niezależni, natomiast w sprawach dogmatycznych mieli  zwracać się do
patriarchy Konstantynopola. Kongregacja Pińska powoływała Prawosławny Kościół Autokefaliczny
w Rzeczypospolitej.

Po  rozbiorach Rzeczypospolitej  parafie  prawosławne znajdujące  się  na  obszarze  ziem polskich
zostały  podporządkowane  biskupom  rosyjskim.  Dokonano  istotnych  zmian  organizacyjnych  w
Rosyjskim Kościele Prawosławnym.

Władze  pruskie  pragnąc  niezależności  prawosławia  wobec  Rosji,  planowały  utworzenie
samodzielnego  biskupstwa  dla  obwodu  białostockiego,  które  podlegałoby  pod  jurysdykcję
Konstantynopola. Po traktacie  w Tylży 1807 roku, obwód białostocki został dołączony do zaboru
rosyjskiego, polityka Prus względem prawosławia została przerwana. Władza rosyjska natomiast
narzuciła  ośrodkom  prawosławnym  ustrój  synodalny,  likwidując  jego  odrębność  prawną  i
organizacyjną.  Kościół  prawosławny  na  ziemiach  dawnej  Rzeczypospolitej  utracił  swoją
niezależność i stał się częścią Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Władze carskie troszczyła się o Kościół prawosławny, dekrety wydawane przez cara Aleksandra I
polecały  ustanowienie  odrębnego  funduszu  na  rzecz  duchowieństwa  prawosławnego,
podporządkowanie  wszystkich  cerkwi  i  klasztorów  w  Królestwie  Polskim jurysdykcji  biskupa
mińskiego. Dążono do wzmocnienia statusu prawnego i materialnego Kościoła prawosławnego na
terenie  Królestwa  Polskiego.  Pod  panowaniem  cara  Aleksandra  I  Kościół  prawosławny  w
Królestwie Polskim otrzymał wiele praw i rósł w siłę.  Za panowania Mikołaja I nastąpiły kolejne
zmiany. Kościół  prawosławny został  podporządkowany jurysdykcji  eparchii  wołyńskiej.  Zostało
podwyższone uposażenie duchowieństwa z czego połowę pokrywał skarb Cesarstwa Rosyjskiego, a
drugą połowę skarb Królestwa.

                                                                        4.



Uczestnictwo  duchowieństwa  unickiego  i  rzymskokatolickiego  w  powstaniu  listopadowym był
pretekstem do nowej polityki wyznaniowej cara Mikołaja I, która  dążyła do likwidacji Kościoła
unickiego oraz ograniczenia działalności Kościoła rzymskokatolickiego. Decyzja władz carskich o
likwidacji unii na terenie dawnego Królestwa Polskiego przyspieszyło powstanie styczniowe. Po
likwidacji  unii  w  Cesarstwie  Rosyjskim  została  tylko  jedna  diecezja  unicka  –  chełmska  w
Królestwie Polskim.

 Duchowieństwo unickie z diecezji chełmskiej zwróciło się do Aleksandra II z prośbą o włączenie
ich do Kościoła  prawosławnego.  Powrót  unitów do prawosławia traktowany był  jako naturalne
zjawisko  powrotu  do  wiary  ojców,  lecz  prawosławny  biskup  warszawski  nie  popierał  metod
stosowanych przez władze państwowe. Dlatego też likwidacja unii odbywała się bez aktywnego
udziału duchownych prawosławnych. W 1875 roku decyzją synodu z 14 maja nastąpiło ostateczne
przyłączenie unitów do prawosławia.

Pewne zmiany w stosunkach wyznaniowych wprowadził ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 1905
r.  Część  dawnych  unitów,  głównie  z  diecezji  siedleckiej  i  lubelskiej,  porzuciło  wówczas
prawosławie i przystąpiło do Kościoła rzymskokatolickiego. Ponowna dezorganizacja społeczności
prawosławnej  nastąpiła  podczas  I  wojny  światowej.  Większa  część  wiernych  Kościoła
prawosławnego zamieszkująca wschodnie obszary ziem polskich była ewakuowana w głąb Rosji.
Wraz z wiernymi wyjechało duchowieństwo prawosławne. Pozostawione świątynie pozostawały
bez opieki i stały się obiektem licznych grabieży i napadów. „Bieżeńcy” przebywający w latach 
1915-1922 na terenie Rosji byli świadkami upadku dwóch autorytetów: cara i cerkwi. Po powrocie
do własnych domów zastali nową rzeczywistość. Władze Rzeczypospolitej traktowały prawosławie
jako  relikt  zaborcy  i  z  niechęcią  odnosiły  się  do  jego  wyznawców.  Rozpoczął  się  okres
rewindykacji  i  walki  o prawa do świątyń i  monasterów Kościoła  prawosławnego,  czas wielkiej
próby dla Cerkwi i jej wiernych.

Cytat z:  
https://prawoslawie.pl/prawoslawie/o-prawoslawiu/prawoslawie-w-polsce/

Historia badań nad unią brzeską 

Przez ostatnie dwa stulecia powstało wiele prac, dotyczących tematyki dziejów unii brzeskiej. W
okresie rozbiorów kwestia historii Kościoła w Rzeczypospolitej była rozpatrywana przez pryzmat
negatywnego stosunku do Rosji[1]. W XIX wieku Walerian Kalinka twierdził, że prawosławie nie
miało żadnego wpływu na rozwój cywilizacji. Jego zdaniem Cerkiew stała się narzędziem w rękach
cara, dlatego nie miała możliwości ewolucji i wpływu na dzieje. W drugiej połowie XIX wieku pod
wpływem  XVII-wiecznej  literatury  polemicznej  między  wyznawcami  różnych  religii
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ugruntował się pogląd krytyczny dla unii.
 Głosił, iż była następstwem polityki religijnej króla Zygmunta III Wazy, będącego pod wpływem
spisku jezuitów. Wyrazem tego przekonania był artykuł Spory o unię w dawnej literaturze autorstwa
Aleksandra Brücknera. 
Pod  koniec  XIX  wieku  tematyką  unii  brzeskiej  zajmował  się  Edward  Likowski.  Wątkiem
przewodnim jego badań było znaczenie dyplomacji końca XVI wieku dla procesu zawarcia unii
kościelnej w 1596 roku.

                                                                               5.



Kontrowersje  historyków  dwóch  ostatnich  stuleci  wzbudzała  postać  jednego  z  prawosławnych
duchownych, Melecjusza Smotryckiego, który na początku XVII wieku porzucił prawosławie na
rzecz unii. W latach 1899-1900 została opublikowana praca Akademia Kijowsko-Mohilańska. Zarys
historyczny  na  tle  rozwoju  ogólnego  cywilizacyi  zachodniej  na  Rusi autorstwa  Aleksandra
Jabłonowskiego.  W swoim  dziele  Jabłonowski  spekulował,  że,  gdyby  reformy  pomysłu  Piotra
Mohyły weszły w życie, Cerkiew prawosławna mogłaby z powodzeniem rywalizować o znaczenie
polityczne  w  Rzeczypospolitej  z  Kościołem  unickim.  Myśl  Aleksandra  Jabłonowskiego  była
kontynuowana przez teologa drugiej połowy XX wieku – Wacława Hryniewicza – w artykule Unia
bez zniszczenia. Dopiero w 1995 roku amerykański badacz, David Frick, w pracy Meletij Smotryc
´kyj uporządkował dorobek zarówno polskiej, jak i zagranicznej historiografii.

W  dwudziestoleciu  międzywojennym  pod  wpływem  konfliktów  polsko-ukraińskich  historycy
krytycznie  podchodzili  do znaczenia  w historii  unii  brzeskiej.  Do przedstawicieli  tego poglądu
należeli  Kazimierz  Lewicki  i  Feliks  Koneczny.  Pierwszy jest  autorem dzieła  Książę  Konstanty
Ostrogski a unia brzeska 1596 oraz artykułu  Sprawa unii Kościoła wschodniego z Rzymskim w
polityce dawnej Rzeczypospolitej. Drugi zaś autorem eseju Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o
znaczeniu  i  celu  Polski.  Kilka  lat  przed  drugą  wojną  światową  powstała  praca  Kazimierza
Chodynickiego  Kościół  prawosławny  a  Rzeczpospolita  Polska.  Zarys  historyczny  1370–1632.
Należy ona do najbardziej szczegółowych opracowań tematyki prawosławnej w Polsce, rozpatruje
historię Kościoła prawosławnego przez pryzmat prawa, ustroju, kultury, polityki i społeczeństwa.

W połowie XX wieku kwestią unii kościelnej 1596 roku zajmowali się tacy historycy, jak Antoni
Prochaska,  Kazimierz  Lewicki  oraz  Oskar  Halecki.  Genezy  unii  brzeskiej  dopatrywali  się  w
próbach wdrożenia postanowień unii florenckiej w Wielkim Księstwie Litewskim, nie zważając na
fakt, że kontakty Cerkwi prawosławnej z Rzymem po zawarciu unii florenckiej zanikły pod koniec
XV wieku.  W pierwszym dziesięcioleciu  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej  tematyka religijna
była zaniedbana przez historyków ze względu na nowy ustrój polityczny i negatywne podejście
Związku Radzieckiego do spraw Kościoła. Na emigracji natomiast została opublikowana w 1958
roku praca Oskara Haleckiego From Florence to Brest. (1439-1596). Autor rozpatruje unię brzeską
jako jednostronne porozumienie: miała wzmocnić pozycję Kościoła łacińskiego przed zagrożeniem
tureckim i protestanckim[1]. W latach siedemdziesiątych XX wieku powstały dwa dzieła, dotyczące
historii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Pierwsze opracowanie jest syntezą pod redakcją Bolesława
Kumora  Historia  Kościoła  w  Polsce,  której  poszczególne  rozdziały  autorstwa  między  innymi
Tadeusza  Śliwy  i  Bolesława  Kumora  dotyczą  tematyki  unii  brzeskiej  i  historii  Kościoła
greckokatolickiego. Drugie dzieło to  Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce w okresie od
XVI do XVIII wieku autorstwa Ludomira Bieńkowskiego. W 1986 roku ukazała się publikacja Jana
Dzięgielewskiego O tolerancję dla zdominowanych. 

Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV. Autor, mimo że jego
dzieło dotyczy czasów króla Władysława IV Wazy i jego polityki wyznaniowej, pośrednio omawia
również  mechanizmy,  zachodzące  w  procesach  podejmowania  decyzji  w  sprawach  religijnych
zarówno przez monarchę i hierarchów kościelnych, jak i na szczeblu lokalnym – przez sejmiki i
synody.
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 Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku Marian Bendza opublikował swoją pracę  Tendencje
unijne  względem  cerkwi  prawosławnej  w  Rzeczypospolitej  w  latach  1674–1686.  Rozprawa
habilitacyjna.  Znalazły się w niej  wyniki  badań nad problematyką Kościoła  prawosławnego na
sejmach Rzeczypospolitej, analiza negocjacji w sprawie przyłączenia prawosławnych do Rzymu w
XVII wieku –  colloqium amicabile –  zakończonych niepowodzeniem oraz omówienie  skutków
podporządkowania prawosławnej metropolii kijowskiej patriarchatowi moskiewskiemu.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku problematyka unii brzeskiej i jej dziejów w późniejszych
stuleciach stała się tematem prac Antoniego Mironowicza. Dzieło Podlaskie ośrodki i organizacje
prawosławne w XVI i XVII wieku rozpatruje unię przez pryzmat struktury Cerkwi na Podlasiu. 

Druga praca – Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza – traktuje o stosunkach między
wyznawcami  prawosławia  i  katolicyzmu  w  drugiej  połowie  XVII  wieku  w  aspekcie  polityki
krajowej i międzynarodowej. W 1992 roku w Krakowie miała miejsce konferencja Unia i unici w
kulturze polskiej oraz w kulturze narodów słowiańskich, 

której  myślą  przewodnią  była  unia  brzeska,  rozpatrywana  przez  pryzmat  dorobku kulturowego
Rzeczypospolitej  XVII-wiecznej.  W połowie  lat  dziewięćdziesiątych  XX wieku  we Lwowie  w
kilku  etapach  odbyła  się  międzynarodowa  konferencja  Berestejśki  Czytannia,  na  której
przedstawiono  temat  unii  brzeskiej  w kilku  kontekstach:  religijnym,  politycznym,  kulturowym,
narodowym.

Cerkiew ruska przed unią brzeską
Prawosławie ( czyli greko - katolicyzm dla ścisłości ) ukształtowało się we Wschodnim Cesarstwie
Rzymskim, gdzie główną rolę odgrywał Patriarchat Konstantynopolitański. Wywodziło się 
bezpośrednio z nauk apostolskich. Sprawowanie liturgii odbywało się w obrządku greckim.

Dlatego nazywane  było na początki religią  grecką  lub religią  Greków – czego nie ma w  tym
opracowaniu.  W 988  roku  Włodzimierz  I  Wielki  przyjął  chrzest  w  rycie  bizantyjskim (czyli
greckim .Dla ziem ruskich została  utworzona prawosławna metropolia  kijowska,  wchodząca w
skład  Patriarchatu  Konstantynopolitańskiego.  Od  1037  roku  nastąpiło  osłabienie  kontaktów  z
Konstantynopolem w związku z nowym ustawodawstwem Jarosława I Mądrego, którego  Ruska
Prawda regulowała stosunki między państwem a Cerkwią.

W 1054 roku doszło do rozłamu w chrześcijaństwie na wschodnie i zachodnie. Przyczyniły się do
tego kilkusetletnie spory dogmatyczne i liturgiczne, a także rywalizacja między papieżem rzymskim
a patriarchą konstantynopolitańskim o prymat w Kościele powszechnym (   czyli katolickim)  oraz
spory na tle majątkowym. Podczas czwartej krucjaty próbowano zlikwidować schizmę kościelną.
Po  zdobyciu  Konstantynopola  przez  krzyżowców  w  1204  roku  został  mianowany  patriarcha
łaciński,  jednak  większość  miejscowych  wiernych  nadal  uznawała  hierarchę  prawosławnego.
Cerkiew  na  Rusi  Kijowskiej  nie  zajęła  jednoznacznego  stanowiska  wobec  anatemy(  papieża)
rzuconej na patriarchę w 1054 roku. Pozostała jednak przy prawosławiu. Ruscy władycy nie brali
także  udziału  w  późniejszych  antyłacińskich  polemikach,  zainicjowanych  przez  greckich
hierarchów. Chodzi  o  hierarchów w  Konstantynopolu. 
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Ruś utrzymywała kontakty zarówno z Rzymem, jak i Konstantynopolem, podejmując decyzje w
zależności  od  aktualnej  sytuacji  na  arenie  międzynarodowej.  Na  przykład,  w  latach
siedemdziesiątych XI wieku prawosławny kniaź kijowski – Izjasław I – po utracie tronu zwrócił się
o poparcie i pomoc w odzyskaniu władzy do papieża. Poselstwo do Rzymu na czele z Jaropełkiem
Izasławiczem „oddało całą ziemię ruską pod opiekę świętego Piotra”. Około 1089 roku metropolita
kijowski Jan II odmówił poparcia antypapieżowi Klemensowi III. Jednak następca Jana III – Efrem
II – w ostatnim dziesięcioleciu XI wieku utrzymywał kontakty z papiestwem, wysyłając do Rzymu
poselstwo. 

W połowie  XII  wieku,  według  latopisów ruskich,  legaci  papiescy  przebywali  w Kijowie.  Pod
koniec XIII wieku, w okresie istnienia Złotej Ordy, metropolita kijowski Maksym przeniósł się do
Włodzimierza nad Klaźmą. Z początkiem XIV wieku siedziba metropolii została przeniesiona do
Moskwy przez metropolitę Piotra. Jednak metropolita zachował tytuł „metropolity kijowskiego w
wszech Rusi” .  Po upadku znaczenia Kijowa na skutek najazdu Mongołów na plan pierwszy w
regionie  wysunęło się  księstwo włodzimiersko-halickie  oraz  Wielkie  Księstwo Litewskie,  gdzie
powstały  metropolie  prawosławne.  Zwierzchnicy  trzech  arcybiskupstw  prawosławnych
rywalizowały ze sobą o prawo używania tytułu „metropolity kijowskiego i wszech Rusi”. W 1448
roku  patriarcha  powołał  metropolitę  kijowskiego,  jednak  metropolita  Jonasz,  wybrany  na
stanowisko decyzją Soboru w Moskwie, przez co w praktyce moskiewska Cerkiew prawosławna
stała się autokefalią, nadal używał tej nazwy w tytulaturze do śmierci w 1461 roku. 

Jego następcy zrezygnowali z niej na rzecz tytułu „metropolita moskiewski i wszech Rusi”. W 1508
roku metropolita kijowski – Józef II Sołtan – do swojego tytułu dołączył Halicz.

Pierwsza inicjatywa zjednoczenia Kościoła wschodniego i  zachodniego powstała w XIII wieku.
Uwarunkowana  była  sytuacją  polityczną  w  Cesarstwie  Bizantyjskim   i  Państwie  Kościelnym.
Cesarstwo było  zagrożone ze  strony niewiernych i  ówczesny cesarz  –  Michał  VIII  Paleolog –
szukał sojuszników na Zachodzie. Papiestwo natomiast szukało wsparcia w osobie cesarza, groziło
mu bowiem wchłonięcie przez Królestwo Neapolu. Podpisana więc w 1274 roku unia lyońska była
aktem dyplomatycznym. Została zerwana sześć lat później, nieprzyjęta przez kler i wiernych.

Kolejna próba zjednoczenia miała miejsce w połowie XV wieku. Cesarz Jan VIII Paleolog, wobec
zagrożenia tureckiego, szukał sojuszników na Zachodzie. W 1439 roku doszło do podpisania unii na
Soborze  Florenckim.  Wziął  w  nim udział,  mimo  sprzeciwu  księcia  moskiewskiego  Wasyla  II,
prawosławny metropolita kijowski Izydor jako reprezentant Kościoła ruskiego. 

Przedstawiciele  Kościoła  wschodniego  zaakceptowali  władzę  papieża  i  dogmat  Kościoła
łacińskiego o Trójcy Świętej.  Unia florencka nie  została uznana przez kościoły niebizantyjskie,
większość  duchowieństwa  prawosławnego,  intelektualistów i  wiernych,  dlatego  zwlekano  z  jej
oficjalnym ogłoszeniem do 1452 roku. Nie miała ona większego wpływu na ocalenie Cesarstwa
Bizantyjskiego przed upadkiem.Z okazji ogłoszenia aktu unii florenckiej w Polsce i na Litwie w
1443  roku  Władysław  III  Warneńczyk  wydał  przywilej  w  Budzie,  zrównujący  w  prawach
duchowieństwo  prawosławne  z  łacińskim.  Następnie  metropolita  kijowski  Izydor  w  celu
obwieszczenia unii udał się do Moskwy, gdzie został uwięziony. Udało mu się zbiec najpierw na
Litwę, później do Rzymu. 
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Na  opuszczoną  metropolię  został  początkowo  mianowany  promoskiewski  biskup  Jonasz,
przeciwnik  unii  florenckiej.  Papież  ze  swojej  strony,  w obawie przed zerwaniem porozumienia
między wyznaniami, mianował na następcę Izydora Grzegorza Bułgarina, zaakceptowanego przez
króla Kazimierza Jagiellończyka i większość biskupów prawosławnych w państwie, okrzykniętego
natomiast odszczepieńcem i heretykiem przez cara i władyków księstwa moskiewskiego. W 1500
roku, w myśl unii florenckiej, ówczesny metropolita kijowski, Jan Józef Bułgarynowicz, przesłał
papieżowi Aleksandrowi VI katolickie wyznanie wiary i akt obediencji kanonicznej. 

Unia  florencka  w  państwie  jagiellońskim  zaczęła  tracić  na  znaczeniu  po  ślubie  Aleksandra
Jagiellończyka  z  prawosławną  carówną  Heleną.  Małżeństwo  dało  sposobność  do  agitacji
dyzunickiej. Staraniem Heleny, po śmierci Aleksandra, Zygmunt I Stary mianował na metropolię
kijowską  biskupa  dyzunickiego.  Jednak  tradycje  unii  florenckiej  sporadycznie  odżywały  w
pierwszej  połowie  XVI  wieku.  Nawiązywały  do  niej  listy  papieskie  z  lat  1516,  1521  i  1526,
potwierdzające przywileje Cerkwi, przyjęte na Soborze Florenckim.

Struktura metropolii kijowskiej w XVI wieku

Podział administracyjny

Prawosławna metropolia kijowska stanowiła w XVI wieku jedną z największych pod względem
terytorialnym strukturę administracyjną Kościołów w Europie. 

Posiadała  dziewięć eparchii,  podporządkowanych metropolii  kijowskiej,  która nie  miała  statusu
autokefalii, bowiem uznawała władzę patriarchy carogrodzkiego.

Autokefalia (z gr. αὐτο – samo, κεφαλή – głowa) – status Kościoła chrześcijańskiego (najczęściej
prawosławnego albo orientalnego) oznaczający, że jego głowa (biskup, metropolita, patriarcha) nie
jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek innym hierarchą o wyższej randze.

 W 1514 roku na rzecz Moskwy została utracona eparchia smoleńska, w 1563 roku – archieparchia
połocka, odzyskana w wyniku działań wojennych Stefana Batorego w 1578 roku. W metropolii
kijowskiej w XVI wieku zmiany terytorialne i jurysdykcyjne dotyczyły jedynie eparchii lwowskiej.
Zainicjował je łaciński arcybiskup lwowski – Bernardyn Wilczek, który wystarał się u Zygmunta
Starego o przywilej mianowania namiestnika prawosławnego metropolity kijowskiego w eparchii
lwowskiej.  Namiestnik  miał  zarządzać  w imieniu  metropolity.  Został  nim Makary  (Tuczapski),
który  w  1539  roku  uzyskał  od  króla  nominację  na  eparchię  halicko-lwowsko-kamieniecką  i
przeniósł stolicę biskupstwa do Lwowa. Zależność gospodarcza i prawna biskupów lwowskich od
metropolity  kijowskiego została  zerwana dopiero  pod koniec  XVI wieku.  Źródła  nie  zawierają
dokładnych  danych  o  liczbie  parafii  prawosławnych  na  ziemiach  polskich  i  litewskich  w  XVI
wieku. Proces erygowania nowej parochii nie był uregulowany przepisami kanonicznymi, dlatego
rozwój sieci parafialnej odbywał się spontanicznie. Większe zagęszczenie parochii było na Rusi
koronnej,  mniejsze – na północy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nowo powstała parafia była
wizytowana  przez  biskupa,  który  poświęcał  cerkiew i  wyświęcał  jej  proboszcza.  Rozwój  sieci
parafialnej  został  nieco  zahamowany  w  drugiej  połowie  XVI  wieku  na  skutek  szerzenia  się
reformacji.
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 Zarówno kościoły łacińskie, jak i prawosławne były przejmowane przez szlachtę, która  częściowo
przyjęła wyznanie protestanckie. Sieć dekanalna rozwijała się wraz z siecią parafialną. Na czele
dekanatu  stał  protopop,  do  którego  obowiązków  należało  wizytowanie  podległych  mu  parafii,
pobieranie opłat na rzecz biskupa, czuwanie nad wypełnianiem obowiązków przez proboszczów
swojego dekanatu, sprawowanie władzy sądowniczej.

Duchowieństwo

Na czele Cerkwi prawosławnej w Koronie i na Litwie stał metropolita Kijowa i od 1508 roku 
Halicza, który podlegał patriarsze w Konstantynopolu. W XVI wieku o wyborze metropolitów 
decydowali królowie. 

Diecezjami zarządzali nominowani na nie biskupi. Teoretycznie, zgodnie z uchwałami synodu w
Wilnie w 1509 roku, biskup miał być zatwierdzony na synodzie elekcyjnym przez metropolitę,
pozostałych  biskupów,  książąt  prawosławnych.  Nowo wybrany  biskup  miał  być  przedstawiony
królowi. W praktyce wyglądało to inaczej. Często dochodziło do nepotyzmu i symonii. O wyborze
biskupa  decydował  ostatecznie  król.  Wraz  z  nominacją  biskupi  otrzymywali  od  króla  dobra
ziemskie, które składały się z kilku lub kilkunastu wsi. Zdarzało się, że król chcąc wynagrodzić
swoich poddanych, którzy nie mieli nic wspólnego z hierarchią kościelną, obdarzał ich majątkami,
do których przyporządkowane były godności biskupie.  Ponadto na dochód biskupa składały się
coroczne katedratyki i opłaty za czynności liturgiczne.

 Do zadań biskupów należało usprawnienie działalności duchowieństwa we własnej diecezji, lecz
brak informacji o wizytacjach diecezji. W XVI wieku działalność biskupów we własnej diecezji
była  przeważnie  ograniczona  przez  urzędników  i  patronów  świeckich.  W XVI  wieku  biskupi
prawosławni praktycznie nie brali udziału w życiu politycznym państwa polskiego i litewskiego.
Poprzestawali na wygłaszaniu opinii na sejmikach w sprawach, bezpośrednio ich dotyczących. W
1511 roku Zygmunt Stary potwierdził prawo sądzenia duchownych i świeckich przez biskupów, ale
ich sądownictwo nie posiadało egzekutywy.

Do pomocy przy zarządzaniu diecezjami były powoływane klirosy, składający się z kilku parochów
z  pobliskich  cerkwi  lub  zakonników.  W każdej  diecezji  zakres  ich  działalności  był  inny.  Do
najważniejszego zadania klirosu należało zarządzanie majątkiem biskupa. Za pracę duszpasterską
przy katedrze i wspieranie biskupa w administrowaniu diecezją byli wynagradzani lub pobierali
dochody ze stałego uposażenia.W XVI wieku, wraz z rozwojem sieci parafialnej, zwiększała się
ilość duchowieństwa. Pochodziło ono przede wszystkim z rodzin duchownych, gołoty i mieszczan,
rzadziej z chłopów. W 1511 roku Zygmunt Stary uregulował zasady obsadzania parochii. Prawo do
mianowania proboszcza miał biskup lub właściciel dóbr, gdzie położona była parafia. W praktyce o
proboszczu  stanowił  dziedzic  dóbr,  który  przedstawiał  biskupowi  swojego  kandydata  do
zatwierdzenia.  Luźne  kontakty  kleru  prawosławnego  z  biskupami  uzależnili  parochów  od
właścicieli  ziemskich.  Dotyczyło  to  między  innymi  sądownictwa  i  uposażenia.  Do  1567  roku
proboszczowie płacili podatki na równi z innymi stanami. 
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Zygmunt August zrezygnował z pobierania świadczeń od niższego duchowieństwa. Proboszczowie
pobierali  dochody  głównie  z  majątków  parafialnych.  Przy  parafiach,  oprócz  parochów,  pełnili
posługi diakoni, diacy i pałamarze. Utrzymywani byli wraz z rodzinami przez proboszcza.

Cerkiew prawosławna miała jedną regułę zakonną – regułę świętego Bazylego Wielkiego, która
bardziej opierała się na kontemplacji przy jednoczesnej rezygnacji z działań praktycznych. Według
niej żyły wszystkie prawosławne zgromadzenia.

 Życie zakonne skupiało się zazwyczaj w kilkuosobowych monasterach. Na czele klasztoru stał
ihumen.  Przełożonym monasterów  na  terenie  diecezji  był  archimandryta  –  najczęściej  ihumen
największego monasteru. Klasztory podlegały biskupom, a prawo mianowania przełożonych mieli
król i patroni. Sytuacja materialna monasterów zależała od właściciela dóbr ziemskich, w którego
majątku  były  położone.  Zgodnie  z  regułami  prawa  kanonicznego  Kościołów  wschodnich
kandydatów na biskupa wybierano spośród zakonników.  W przypadku,  gdy protegowany przez
króla lub patrona Cerkwi świecki otrzymywał dobra biskupie, to, żeby uzyskać sakrę, musiał odbyć
nowicjat w monasterze, gdzie poznawał podstawy teologii i liturgiki.

Wyższe duchowieństwo było zobowiązane do udziału w synodach metropolitarnych. Zjeżdżali się
na  nie  metropolita,  biskupi  diecezjalni,  protopopi,  przedstawiciele  duchowieństwa  zakonnego  i
świeccy. Decydujący głos mieli biskupi. Zachowały się uchwały z synodu, odbytego w Wilnie w
1509 roku.  Tematem obrad  była  kwestia  obsadzania  godności  kościelnych  przez  odpowiednich
kandydatów, nadużycia patronów i fundatorów cerkwi oraz zaniedbywanie diecezji przez biskupów.
Pod koniec XVI wieku zwołano sześć synodów. Pięć z nich odbyło się w Brześciu Litewskim i
tylko na jednym, w 1591 roku, podjęto uchwały, mające na celu reformę Cerkwi prawosławnej. 

Tymi  postanowieniami  były:  likwidacja  nadużyć  podczas  wybierania  urzędników  cerkiewnych,
zwiększenie dyscypliny duchownych diecezjalnych, ograniczenie wpływów świeckich na sprawy
wewnątrzkościelne. Do innych zadań synodów metropolitarnych należało rozstrzyganie sporów, w
których przynajmniej  jedną  ze  stron  był  biskup,  oraz  dokonywanie  sądów.  Synody diecezjalne
odbywały  się  nieregularnie.  Zachowały  się  uchwały  zjazdu lwowskiego w 1539 roku,  któremu
przewodził metropolita Makary II. Przyczyną zwołania tego synodu była konieczność usprawnienia
administracji eparchii.

Geneza unii

Nie jest prawdą, że : 

Na większą skalę Polska zetknęła się z prawosławiem w połowie XIV wieku – po zajęciu Rusi
Czerwonej  przez  Kazimierza  Wielkiego.W państwie  Jagiellonów  pierwszej  połowy  XV wieku
proces ten pogłębił  się, między innymi został wydany zakaz budowy nowych cerkwi i remontu
starych, piastowania urzędów państwowych przez prawosławnych, mieszanych małżeństw i chrztu
dzieci z tych związków. Za panowania Władysława Warneńczyka szlachta prawosławna formalnie
została zrównana w prawach ze szlachtą katolicką. Gwarantował to przywilej z 1443 roku. W 1511
roku,  na  prośbę  między  innymi  metropolity  Józefa  Sołtana  i  księcia  Konstantego  Iwanowicza
Ostrogskiego król Zygmunt Stary na sejmie w Brześciu potwierdził dotychczasowe przywileje i
prawa Kościoła prawosławnego, zawarte w przywileju Władysława Warneńczyka. 
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Biskupom  prawosławnym  zostało  zapewnione  sprawowanie  władzy  nad  cerkwiami,  władzy
sądowniczej nad duchowieństwem i wiernymi oraz prawo obsadzania godności kościelnych według
reguł  Kościoła  wschodniego.  Zygmunt  August  w  1543  roku  potwierdził  jeszcze  raz  przywilej
Władysława Warneńczyka z 1443 roku, uznając niezależność Cerkwi prawosławnej w państwie. Od
1563 roku szlachta prawosławna mogła piastować urzędy wojewody i  kasztelana wileńskiego i
trockiego, w 1568 roku została zrównana w prawach politycznych ze szlachtą katolicką i mogła
brać udział w radzie wielkoksiążęcej. Od 1569 roku biskupi prawosławni przeszli pod jurysdykcję
króla.O ile szlachta prawosławna formalnie została zrównana w prawach politycznych ze szlachtą
katolicką w połowie XIV wieku, mieszczaństwo prawosławne nadal było dyskryminowane. 

Zabroniono  mu  zajmowania  urzędów  miejskich,  nałożono  ograniczenia  na  zamieszkanie  w
niektórych miastach i wykonywanie wybranych zawodów. Zakazywano niekiedy manifestacji wiary
prawosławnej. Dotyczyło to między innymi uroczystych procesji i bicia w dzwony. 

Zrównanie  w prawach mieszczan prawosławnych i  katolickich  nastąpiło  dopiero  w 1572 roku,
jednak na skutek rywalizacji gospodarczej za czasów Stefana Batorego mieszczanie prawosławni,
głównie lwowscy, utracili niektóre swobody w handlu i nie mogli zasiadać w radzie miejskiej.

Podłoże religijne

 Po podpisaniu unii lubelskiej w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów znalazło się około 3-
4 milionów wyznawców religii prawosławnej. Kościół Wschodni uplasował się na drugim miejscu,
za łacinnikami. Cerkiew prawosławna była podporządkowana metropolii kijowskiej, która z kolei
podlegała  patriarsze  w  Konstantynopolu.  Po  roku  1453  zmienił  się  układ  sił  w  Kościele
prawosławnym.  Patriarcha  w  Konstantynopolu  stopniowo  tracił  swoje  wpływy  na  Cerkiew  w
Moskwie i Wielkim Księstwie Litewskim.

W XVI wieku Cerkiew ruska, mimo powiększającej się liczby parafii i duchowieństwa, znalazła się
w  stanie  kryzysu.  Upadek  charakteryzował  się  niskim  poziomem  wykształcenia  duszpasterzy
prawosławnych  i  ignorancją  w  sprawach  duchowych  większości  wyznawców.  Jakość  życia
religijnego zarówno wyznawców prawosławia,  jak  i  ich duszpasterzy  pogorszyła  się  również z
powodu częstych najazdów Tatarów od południowego wschodu i Moskwy od północnego wschodu
na  obszary,  które  obejmowała  swoimi  granicami  metropolia  kijowska.Według  wyznawców
katolicyzmu  łacińskiego  prawosławni  byli  schizmatykami.  Wyraz  wyższości  religii  katolickiej
przez kolejne dwa stulecia znajdował miejsce w korzystaniu przez wiernych Kościoła łacińskiego z
pełni praw politycznych w państwie.  Od XVI wieku nasiliła się dyskusja na temat rebaptyzacji
prawosławnych.  Źródłem problemu były  dwie  sprzeczne  ze  sobą  bulle,  wydane  przez  papieży
Aleksandra  VI  i  Leona  X.  Synod  prowincjonalny  z  1542  roku  przychylił  do  bulli  Leona  X,
polecającej  ponowne  ochrzczenie.  Sprawa  została  rozstrzygnięta  w  1564  roku  na  synodzie
łacińskim we  Lwowie,  który  uznał  chrzest  w  Cerkwi  prawosławnej,  udzielany  w  imię  Trójcy
Świętej. 
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Dowodem  na  to  była  bulla  Piusa  V,  zakazująca  mieszania  rytów  podczas  odprawiania
nabożeństw.Inne  stanowisko  zajął  pod  koniec  XVI wieku  Grzegorz  XIII.  Papiestwo,  osłabione
reformacją,  podejmowało  próby  rozciągnięcia  wpływów  na  wschód  oraz  pozyskania  Cerkwi
prawosławnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Swoje działania Rzym uzasadniał poglądem,
zawartym w bulli Unam sanctum z 1302 roku, która głosiła, iż nie ma zbawienia poza Kościołem
katolickim. 

W  1573  roku  Grzegorz  XIII  ustanowił  Kongregację  Grecką,  która  w  ramach  swojej  pracy
rozpowszechniła na Bliskim Wschodzie Katechizm Rzymski i postanowienia Soboru Trydenckiego.
W 1575 roku papież powołał w Rzymie kolegium greckie, którego zadaniem było propagowanie
idei  unii  kościelnej.  W 1582  roku  analogiczna  placówka  powstała  także  w  Wilnie.  Głównym
zadaniem  kolegium  wileńskiego  było  kształcenie  świeckich  i  przyszłych  kapłanów  w  duchu
ekumenicznym. 

W 1582 roku Grzegorz XIII wprowadził nowy kalendarz. Stefan Batory polecił jego zastosowanie
niezależnie od rytu. W 1583 roku patriarcha Jeremiasz II wezwał Rusinów do niepodporządkowania
się woli króla. 

Stefan  Batory  ustąpił,  mimo nacisków ze  strony biskupów łacińskich.  Mimo że  w XVI wieku
zarówno na szczeblu państwowym, jak i  władzy religijnej zapadały niekiedy sprzeczne ze sobą
decyzje, różnice wyznaniowe między szlachtą katolicką i prawosławną schodziły na drugi plan. 

Przyczyną było wspólne dążenie do rozszerzenia przywilejów i swobód politycznych. Dozwalane
były studia prawosławnej młodzieży szlacheckiej na uczelniach katolickich i mieszane małżeństwa,
zawierane  dla  uzyskania  korzyści.  W miastach  wzajemna  niechęć  miała  podłoże  gospodarcze,
jednak  czynnik  religijny  dopełniał  antagonizmy  między  mieszczanami  prawosławnymi  i
katolickimi.  Zachowało się  niewiele  wzmianek o układaniu się  wzajemnych stosunków między
wyznawcami obu Kościołów na wsi.

W drugiej połowie XVI wieku, w dobie reform w Kościele łacińskim, zaczęto dostrzegać braki w
funkcjonowaniu ruskiej Cerkwi prawosławnej. Zadania odrodzenia wiary podjęły się początkowo
bractwa mieszczańskie, opiekujące się dotychczas biednymi, wdowami, sierotami. Na czele każdej
organizacji  stała  rada  czterech  starszych.  Członkowie  podlegali  surowej  dyscyplinie.  Do
największych szesnastowiecznych bractw metropolii kijowskiej należały wileńskie i lwowskie. W
1585 roku patriarcha antiocheński Joachim, odwiedzający Lwów, wytyczył dla bractwa lwowskiego
nowe zadania: odnowienie brackiego życia religijnego i dążenie do reformy Cerkwi. W 1588 roku
Jeremiasz II nadał bractwom mieszczańskim w Wilnie i Lwowie status stauropigii,  tym samym
uniezależnił  je  od  biskupów  prawosławnych.  W obliczu  coraz  bardziej  malejącego  autorytetu
Carogrodu w Cerkwi prawosławnej w Moskwie starał się ograniczyć w ten sposób jej wpływy na
struktury kościelne na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Mimo że z jednej strony wyjęcie bractw spod władzy biskupiej miało ochronić je przed wpływem
Moskwy, z drugiej jednak strony pociągnęło za sobą niechęć części hierarchów prawosławnych do
decyzji patriarchy i rozważania nad słusznością unii kościelnej.
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W 1588 roku patriarcha konstantynopolitański Jeremiasz II przybył na Ruś w celu zebrania kwoty
pieniężnej, potrzebnej mu dla opłacenia się sułtanowi tureckiemu. W 1589 roku, w trakcie wizytacji
Cerkwi  w Carstwie  Rosyjskim,  Jeremiasz  II  powołał  patriarchat  moskiewski.  W sytuacji  coraz
większego osłabienia patriarchatu konstantynopolitańskiego pierwszy patriarcha moskiewski Jow
rozpoczął rywalizację z hierarchią Wielkiego Księstwa Litewskiego o przejęcie wiodącej pozycji w
Kościele  prawosławnym.  W drodze  powrotnej  Jeremiasz  II  zatrzymał  się  w  państwie  polsko-
litewskim, gdzie stan Cerkwi prawosławnej wymagał jego obecności. 

Zygmunt  III  Waza  zaopatrzył  patriarchę  w  glejt,  dający  mu  nieograniczone  możliwości  w
dokonywaniu  reform i  sądów,  których  uzna  za  stosowne.  Interwencja  Jeremiasza  II  w sprawy
Cerkwi  w  Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów  ograniczyła  się  jednak  do  złożenia  z  urzędu
metropolity  kijowskiego  –  Onezyfora  Dziewoczki  oraz  upomnienia  hierarchów  przed
wielożeństwem.  Na metropolitę  kijowskiego  został  mianowany archimandryta  miński  –  Michał
Rahoza,  z  którym  patriarcha,  wobec  nieodbytego  synodu  w  Wilnie,  udał  się  do  Brześcia
Litewskiego celem zwołania nowego synodu. Na synodzie brzeskim po raz pierwszy w historii
Cerkwi ruskiej został powołany egzarcha – namiestnik patriarchy.

 Został nim biskup łucki – Cyryl Terlecki. Wbrew opiniom współczesnych, że taki krok doprowadzi
do  rozłamu  w  Cerkwi  prawosławnej  na  dwa  obozy,  Jeremiasz  II  w  ten  sposób  próbował  nie
dopuścić  do  prymatu  w  regionie  patriarchy  moskiewskiego.  Decyzje  patriarchatu
konstantynopolitańskiego  były  coraz  mniej  popularne  wśród  duchowieństwa  prawosławnego  w
Wielkim Księstwie Litewskim, między innymi żądanie opłat za wyświęcenie na biskupa. 

Jako  pierwszy  z  patriarchą  carogrodzkim zerwał  Gedeon  Bałaban,  biskup  lwowski.  Przyczyną
zerwania  był  konflikt  z  bractwem mieszczańskim,  które  szukało  dróg  do  uwolnienia  się  spod
władzy biskupa. W ślady Bałabana poszli Michał Rahoza – metropolita kijowski, Cyryl Terlecki –
biskup łucki, Hipacy Pociej – biskup włodzimierski.

W 1564 roku do Polski zostali sprowadzeni jezuici, którzy przystąpili do organizacji misji 
katolickich na wschodzie kraju. 

W dobie Soboru Trydenckiego rozpoczęła się polemika polskich humanistów w kwestii jedności
Kościoła w państwie polskim i litewskim. Ideą przewodnią poglądów Stanisława Hozjusza było
udowodnienie, że bez uznania prymatu papieża nie ma możliwości osiągnięcia jedności Kościoła.
Stanisław  Orzechowski  pragnął  powrotu  do  źródeł  Kościoła.  Według  niego  należało  zwołać
wspólny dla Kościołów zachodniego i wschodniego sobór powszechny, który miał znieść celibat i
wprowadzić Komunię pod dwiema postaciami. Podobne idee głosił też Andrzej Frycz Modrzewski,
był jednak zwolennikiem koncyliaryzmu.

Działalność polskich humanistów przyczyniła  się  do powstania  w państwie  Jagiellonów dwóch
silnych ośrodków prounijnych – w Wilnie i Lwowie. W Wilnie rezydował prawosławny metropolita
kijowski, Lwów był stolicą metropolii łacińskiej i ormiańskiej. W obu miastach działały uczelnie
jezuickie.  Ze  środowiska  wileńskiego  wywodzili  się  tacy  zwolennicy  unii  kościelnej,  jak  Piotr
Warszewicki i jezuita Piotr Skarga – autor dzieła O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym
pasterzem – oraz biskup Jerzy Radziwiłł.
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 Poglądy unii kościelnej, głoszone przez Stanisława Orzechowskiego, znalazły poparcie w ośrodku
lwowskim, z którego wywodził się Benedykt Herbest, autor broszury Wiary Kościoła Rzymskiego
wywody...,  nawołującej  do  unii  Kościoła  łacińskiego  z  Cerkwią  prawosławną  i  Kościołem
ormiańskim.

Mieszczaństwo prawosławne zaczęło zrzeszać się w bractwa religijne, które pokierowały ruchem
reformatorskim w Cerkwi prawosławnej. Bractwa podjęły się odrodzenia kultury i oświaty. Pod
wpływem idei Renesansu zreorganizowano program nauczania w szkołach: wprowadzono trivium i
quadrivium.  W 1580  roku  książę  Konstanty  Wasyl  Ostrogski,  wojewoda  kijowski  zainicjował
otwarcie Akademii w Ostrogu.Na życie kulturalne Cerkwi pozytywnie wpłynęło dopiero powstanie
drukarni w Nieświeżu w 1562 roku, Lwowie w 1574 roku i Ostrogu w 1580 roku.

Synody brzeskie w latach 1590-1594

Zgodnie z postanowieniem patriarchy Jeremiasza o corocznym zwoływaniu synodu, zapowiedziany
został  zjazd biskupów prawosławnych na  24 czerwca 1590 roku w Brześciu Litewskim.  Przed
synodem, na początku czerwca, odbył się zjazd w Bełzie, w którym wzięli udział biskup lwowski –
Grzegorz Bałaban, piński – Leoncjusz Pełczycki, chełmski – Dionizy Zbirujski oraz egzarcha –
Cyryl Terlecki. Na zjeździe została podjęta decyzja o zerwaniu z patriarchatem w Konstantynopolu
i poddaniu się Rzymowi. W pisemnym postanowieniu biskupi, zapewniając, że mają na względzie
dobro wiernych prawosławnych i Kościoła, przyrzekli posłuszeństwo papieżowi, prosząc go, aby
pozwolił im zachować własny obrządek liturgiczny. Od króla oczekiwali potwierdzenia na piśmie
wolności i przywilejów. 

List opatrzono datą 24 czerwca 1590 roku, jako miejsce podpisania podając Brześć. Z Bełza biskupi
udali  się  na  synod.  Deklaracja  bełska  została  poparta,  ale  niepodpisana,  przez  większość
uczestników synodu brzeskiego.  Wstrzymali  się  arcybiskup połocki  i  biskup przemyski  Michał
(Kopysteński).  Efektem  obrad  synodu  1590  roku  było  wydanie  listu  synodalnego,  który  był
odczytany w parafiach prawosławnych. Dokument wskazywał drogę wyjścia z kryzysu w Cerkwi
prawosławnej. Jednym z wątków listu była zawoalowana sugestia stosowania się duchowieństwa do
deklaracji bełskiej, którą postanowiono zachować w tajemnicy przez pewien czas. Postanowienia
bełskie  miały  zostać  przedłożone  królowi  do  zatwierdzenia.Cyryl  Terlecki  nie  wywiązał  się  z
postanowienia  synodu 1590 roku o  przedłożeniu  deklaracji  bełskiej  królowi.  Przeszkodziła  mu
niepewna  sytuacja  na  dworze  Zygmunta  III  Wazy,  który  próbował  odstąpić  koronę  polską
Habsburgom w zamian za ich pomoc w zdobyciu tronu szwedzkiego. 

Między zwolennikami unii  kościelnej – królem i hetmanem Janem Zamoyskim – doszło z tego
powodu do nieporozumień. Cyryl Terlecki ponadto zapadł na zdrowiu i, gdy powrócił do swojej
rezydencji po kuracji w Sandomierzu, wdał się w zatarg ze świeckimi władzami Łucka, które w
okresie  jego  nieobecności  w  diecezji  zajęły  majątek  biskupa.  Kolejny  synod  zwołano  na  26
października  1591 roku.  W dużej  mierze  był  poświęcony próbie  rozwiązania  konfliktu  między
biskupem  Grzegorzem  Bałabanen  i  lwowskim  bractwem  stauropigialnym  oraz  wypracowaniu
stanowiska w sprawie ingerencji władz cywilnych w sprawy wewnętrzne Kościoła prawosławnego.
Pod koniec 1591 roku Cyryl Terlecki, po naradzie z biskupem Bernardem Maciejowskim i Janem
Zamoyskim, wręczył deklarację bełską Zygmuntowi III Wazie. 
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18 marca 1592 roku król nadesłał odpowiedź, w której wyraził wdzięczność za dokonany krok i
obiecał obronę przed ewentualnymi prześladowaniami ze strony patriarchatu. Zapewniał także, że
po  podpisaniu  unii  Kościół  prawosławny  zachowa  bizantyjski  obrządek  liturgiczny,  a  biskupi
zostaną zrównani w prawach z duchowieństwem łacińskim.

W 1593 roku zmarł biskup włodzimierski – Melecjusz Chrebtowicz. Za wstawiennictwem księcia
Konstantego Wasylego Ostrogskiego, zwolennika unii kościelnej, eparchię we Włodzimierzu objął
starosta brzeski Adam Pociej, który w krótkim czasie przyjął stan duchowy i postrzyżyny zakonne,
przyjmując  imię  Hipacy.  Nie  był  on  poinformowany  o  wstępnych  układach  w  Bełzie,  dlatego
rozpoczął działalność na rzecz unii od przygotowania do niej niższego duchowieństwa i wiernych.

 Trzy dni przed zapowiedzianym na 24 czerwca 1593 roku synodem Hipacy Pociej otrzymał list od
Konstantego Wasylego Ostrogskiego. Książę zawarł w nim projekt unii kościelnej, który biskup
miał  przedłożyć  do  omówienia  na  synodzie.  Hipacy  Pociej  nie  przedstawił  projektu  księcia
Konstantego Wasylego Ostrogskiego, wymawiając się brakiem odwagi. Obrady były poświęcone
dalszym  sporom  biskupa  Grzegorza  Bałabana  z  bractwem  lwowskim.  Biskup  lwowski  został
decyzją synodu odsunięty od zarządzania diecezją. Ponadto nieobecność w kraju króla Zygmunta
III Wazy nie sprzyjała rozpoczęciu rokowań w sprawie unii kościelnej.

Zjazd biskupów prawosławnych w 1594 roku nie miał statusu synodu. W 1593 roku wydana została
konstytucja sejmowa, która zabraniała jakichkolwiek zebrań pod nieobecność w kraju monarchy. 

Metropolita kijowski Michał Rahoza, egzarcha Cyryl Terlecki i biskup włodzimierski Hipacy Pociej
zostali poinformowani o nowym prawie dopiero po przybyciu do Brześcia na zapowiedziany synod.
Większość  biskupów  nie  zjawiła  się.  Przybyli  natomiast  przedstawiciele  bractw  z  żądaniem
uregulowania  ich  stosunków  z  władzami  diecezjalnymi.  Metropolita  w  trakcje  zjazdu  nałożył
ekskomunikę na biskupa Grzegorza Bałabana, oskarżając go o nieposłuszeństwo wobec wyroków
synodu. Wyrok podpisał metropolita i Hipacy Pociej. Cyryl Terlecki nie zgodził się z tą decyzją i
opuścił Brześć. 

Miesiąc  później  miało  miejsce  spotkanie  Terleckiego  i  Bałabana  w  Żydyczynie,  gdzie  spisano
protest przeciwko ekskomunice biskupa lwowskiego i ustalono dalszy plan działania na rzecz unii
kościelnej.

 Krótko potem pozyskano poparcie  dla  unii  biskupów chełmskiego – Dionizego Zbirujskiego i
przemyskiego – Michała Kopysteńskiego. Na spotkaniu w Sokalu została odnowiona deklaracja
bełska. Poinformowany o zjeździe sokalskim Jan Zamoyski, nie poparł ekskomuniki Bałabana i
zasugerował  metropolicie,  aby  skupił  się  na  dobru  Cerkwi.  W grudniu  1594  roku  metropolita
kijowski  podpisał  dokument  z  Sokalu,  poszerzywszy  go  o  kilka  postulatów.  Inni  biskupi
prawosławni dołączyli się do postulatów Michała Rahozy, dodając ponadto żądanie dopuszczenia
ich do senatu. Jako ostatni podpisał się pod dokumentem Hipacy Pociej, przebywający w Torczynie
u biskupa Bernarda Maciejowskiego. Został on poinformowany o układach dopiero na życzenie
króla, który pragnął spotkać się w sprawie unii z Rahozą i Pociejem.
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Synod brzeski 1595 roku

Do  zamierzonego  spotkania  metropolity  Michała  Rahozy  z  królem  Zygmuntem  III  Wazą  w
Krakowie nie doszło z powodu niepewności pierwszego. W połowie stycznia 1595 roku Hipacy
Pociej wysłał do metropolity list z prośbą o przejęcie inicjatywy w sprawie unii kościelnej. Rahoza
pozostawił list bez odpowiedzi. 

Zwierzył się natomiast ze swoich wahań wojewodzie nowogródzkiemu – Teodorowi Skuminowi
Tyszkiewiczowi,  mając nadzieję,  że na najbliższym sejmie, który miał się odbyć w lutym 1595
roku, wojewoda poruszy sprawę unii. Ten natomiast nie tylko nic nie zdziałał w tej kwestii, lecz
także zwlekał z odpowiedzią do maja 1595 roku. 

W liście do Rahozy oświadczył, że nie zna się na tych sprawach i, jeśli zostanie zawarta unia, to dla
dobra Cerkwi.

Od początku 1595 roku w Krakowie trwały rokowania pomiędzy Zygmuntem III Wazą, Zamoyskim
i Terleckim w sprawie unii.  Na sejmie w lutym król  wyraził  zgodę na wszystkie żądania poza
zwiększeniem liczby miejsc w senacie dla biskupów prawosławnych, tłumacząc to koniecznością
przedłożenia sprawy w sejmie. Michał Rahoza został poinformowany przez Pocieja o zgodzie króla
i  sejmu  na  postulaty  biskupów  prawosławnych.  Dlatego  też  wyznaczył  na  17  maja,  przed
zapowiedzianym na czerwiec synodem, spotkanie w Kobryniu z Terleckim i Pociejem. Nie przybył
jednak  na  nie  z  powodu  niechętnych  opinii  wobec  unii  kilku  patronów  Cerkwi  i  części
mieszczaństwa prawosławnego. Rokowania nad unią kościelną toczyły się w tajemnicy do 1595
roku.  Milczenie  przerwał  Grzegorz  Bałaban,  ujawniając  plany  hierarchów.  Wobec  zaistniałej
sytuacji został zwołany synod prowincjonalny na 11 (12) czerwca. 

Na zjazd przybyli metropolita kijowski Michał Rahoza, biskupi włodzimierski Hipacy Pociej, łucki 
Cyryl Terlecki, piński Leoncjusz Pełczycki oraz archimandryta kobryński Jonasz Hohoł. Na 
synodzie zostały spisane dwa dokumenty, adresowane do papieża Klemensa VIII i króla Zygmunta 
III Wazy. 

W liście  do Rzymu biskupi,  ubolewając nad bezradnością  patriarchatu,  który nic  nie  czynił  od
podpisania  unii  florenckiej  w  celu  pojednania  Kościołów,  zapewnili  Stolicę  Apostolską  o
przystąpieniu do nowej unii kościelnej. Prosili jednak o zachowanie rytu bizantyjskiego i obrzędów
cerkiewnych. 

Misja  dostarczenia  dokumentu  papieżowi  została  powierzona  Hipacemu  Pociejowi  i  Cyrylowi
Terleckiemu. W liście do króla biskupi ponowili postulaty, zawarte na zjeździe w Sokalu, i godzili
się  na  przyjęcie  kalendarza  gregoriańskiego.  Wypracowane  na  synodzie  dokumenty  zostały
sygnowane  przez  wszystkich  biskupów  prawosławnych  Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów  –
zarówno obecnych, jak i nieobecnych w Brześciu w czerwcu 1595 roku.

W lipcu 1595 roku Hipacy Pociej  i  Cyryl  Terlecki  przybyli  do Krakowa,  gdzie  miało nastąpić
zwieńczenie negocjacji w sprawie unii brzeskiej. Ze strony króla układy były prowadzone przez
Lwa  Sapiehę,  Jana  Zamoyskiego  i  Bernarda  Maciejowskiego.  Stolicę  Świętą  reprezentował
nuncjusz  apostolski.  2  sierpnia  nastąpiło  podpisanie  przez  króla  przywileju  dla  duchowieństwa
ruskiego.
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Kilka  dni  po  podpisaniu  postanowień  synodu  Michał  Rahoza  próbował  wyprzeć  się  swojego
podpisu.  W listach  do  Tyszkiewicza,  wojewody  nowogrodzkiego,  prosił  o  radę,  wyjaśniał,  że
próbuje  powstrzymać Terleckiego i  Pocieja  od  wyjazdu do Stolicy  Apostolskiej  i  nie  zamierza
poddawać Cerkwi pod władzę papieża. W listach do wiernych z września 1595 roku nie wspominał
o unii kościelnej, mimo że kilku biskupów metropolii kijowskiej ogłosiło postanowienia synodu
brzeskiego. Natomiast w liście do księcia Konstantego Wasyla Ostrorogskiego z końca 1595 roku
radził,  żeby  książę  wpłynął  na  władyków,  aby  przybyli  na  synod  w  Nowogródku  z  listami
protestacyjnymi szlachty prawosławnej przeciwko unii.

Działalność Konstantego Wasyla Ostrogskiego
O  toczących  się  rokowaniach  w  sprawie  unii  kościelnej  książę  Konstanty  Wasyl  Ostrogski
dowiedział się nieoficjalnie na początku 1595 roku. 

Z marcowej  korespondencji  między  nim a  Hipacym Pociejem wynikało,  iż  książę  nie  jest  już
zainteresowany unią z powodu zignorowania jego zdania podczas obrad synodów brzeskich oraz
przekonania, iż biskupi prawosławni dążą do przyjęcia obrządku łacińskiego. 16 czerwca 1595 roku
Pociej zapewniał w liście Ostrogskiego, że Cerkiew zachowa swój dotychczasowy ryt bizantyjski,
jednak listem, wysłanym 24 czerwca 1595 roku książę zerwał wszystkie stosunki z episkopatem
prawosławnym.

Niedługo  potem Pociejowi  udało  się  spotkać  z  Ostrogskim w Lublinie  i  przedstawić  mu  cały
przebieg rokowań w sprawie warunków przyjęcia unii. Książę zapewnił biskupa, że poprze unię
wówczas, gdy Pociej wystara się u króla Zygmunta III Wazy o zwołanie jeszcze jednego synodu,
mimo  że  warunki  przyjęcia  unii  zostały  już  zaakceptowane  przez  wszystkich  biskupów
prawosławnych i króla, a Hipacy Pociej i Cyryl Terlecki szykowali się do drogi do Rzymu, żeby
złożyć na ręce papieża akt posłuszeństwa. Pociej przystał na warunki Ostrogskiego i udał się do
króla z prośbą o zwołanie kolejnego zjazdu hierarchów prawosławnych. Zygmunt Waza jednak,
podejrzewając,  że Ostrogski  ma zamiar  przeszkodzić unii,  wysłał  do niego posłów z zamiarem
nakłonienia go do zmiany decyzji.  Jednocześnie król  polecił  Terleckiemu i  Pociejowi,  aby byli
gotowi do drogi do Stolicy Apostolskiej, gdyby od księcia otrzymał niezadowalającą odpowiedź.
Prawie jednocześnie z wyjazdem posłów do Ostrogskiego Pociej wystosował do księcia dwa listy,
w których nawoływał do dalszych starań o zwołanie synodu.

Jeszcze przed wysłaniem posłów królewskich do Ostrogskiego, książę przeciągnął na swoją stronę 
biskupa Gedeona Bałabana. 1 lipca 1595 roku Bałaban wyrzekł się solidarności z episkopatem 
prawosławnym w sprawie unii kościelnej, zarzucając Terleckiemu manipulacje i fałszowanie 
blankietów z oświadczeniami biskupów. Protest Bałabana pociągnął za sobą zmianę postawy 
biskupa przemyskiego, Michała Kopysteńskiego. Rozpoczął on starania o wsparcie w swojej 
polityce przeciwko unii u protestantów. 12 sierpnia 1595 roku Kopysteński wysłał swojego posła, 
Łuszkowskiego, na synod protestancki w Toruniu z propozycją połączenia się z Cerkwią 
prawosławną przeciwko katolikom i królowi. 
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O poselstwie Kopysteńskiego dowiedział się Zygmunt III i odstąpił od zamiaru zwołania nowego
synodu,  mimo  że  Ostrogski  nadal  o  to  prosił.  17  sierpnia  1595  roku  na  zjeździe  w  Jassach
działalność księcia Ostrogskiego przeciwko unii poparli biskupi wołoscy. Wystosowali do wiernych
list, aby odstąpili od popierania apostatów.

W połowie września 1595 roku Zygmunt III zwołał radę, składającą się z ministrów, senatorów
litewskich  i  polskich  oraz  nuncjusza  Malaspiny.  Jej  zadaniem było  podjęcie  decyzji,  czy  dalej
zwlekać z wyjazdem Terleckiego i Pocieja do Rzymu i czekać na zmianę postawy Ostrogskiego.
Podczas trwania obrad Pociej i Terlecki przybyli do Krakowa i 22 września 1595 roku odbyła się
kolejna  rada,  na  której  przeciwnicy  ich  wyjazdu  do  Rzymu zwracali  uwagę  na  coraz  większy
wpływ bractwa wileńskiego św. Ducha na wiernych. Z Rusi i Litwy dochodziły ponadto wieści o
wysłaniu  przez  przeciwników  unii  do  patriarchy  Jeremiasza  prośby  o  złożenie  z  urzędów
ówczesnych biskupów prawosławnych i powołaniu nowych. Zaś książę Ostrogski wyposażył stu
pięćdziesięciu jeźdźców, którzy mieli wyruszyć w pościg za Terleckim i Pociejem, gdy wyruszą do
Rzymu, celem ich zatrzymania, posuwając się nawet do morderstwa. Doradzali zwołanie synodu, a
w razie, gdyby Ostrogski zdołał przeciągnąć na swoją stronę większość hierarchów, zebrać sobór
powszechny, w którym wzięliby udział łacinnicy i prawosławni.

 Zwolennicy niezwłocznego wyjazdu Pocieja i Terleckiego do Stolicy Apostolskiej wskazywali na 
korzystną sytuację w państwie i mocną pozycję króla, który zaakceptował warunki unii kościelnej.

W obliczu braku porozumienia między dwoma stronnictwami na naradzie królewskiej zapytano o 
zdanie Terleckiego i Pocieja, którzy potwierdzili, że episkopat i szlachta są gotowe do przyjęcia 
unii. 

Nadmienili  także,  że,  jeżeli  nie  wyjadą  natychmiast  do  papieża,  to  prawdopodobnie  zostaną
pozbawieni władzy biskupiej przez patriarchę, któremu odmówili posłuszeństwa. Pod wpływem ich
deklaracji na naradzie królewskiej zatwierdzono uchwałę o niezwłocznej podróży do Rzymu.

Po naradzie królewskiej 22 września 1595 roku Zygmunt III Waza wydał uniwersał do Rusinów,
którym informował,  że Hipacy Pociej  i  Cyryl Terlecki udali  się do Rzymu, aby złożyć na ręce
papieża  akt  posłuszeństwa  i  dokonać  zjednoczenia  Kościoła  prawosławnego  z  łacińskim  z
zachowaniem rytu bizantyjskiego.25 listopada 1595 roku biskupi włodzimierski i łucki stanęli przed
Klemensem VIII. Stolica Apostolska po kilkutygodniowych naradach przyjęła postawione przez
eparchów ruskich warunki. Nie wymagała też dodawania podczas sprawowania liturgii wschodniej
filioque do nicejskiego wyznania wiary.  Papież odstąpił  od przyjęcia przez Rusinów kalendarza
gregoriańskiego  i  poparł  dążenie  biskupów  do  uzyskania  praw  i  przywilejów  na  równi  z
hierarchami łacińskimi.

23 grudnia 1595 roku odbyło się uroczyste odczytanie listu biskupów ruskich, w którym prosili o 
przywrócenie jedności Kościołów. Przebieg uroczystości opisał Cezary Baroniusz w Annales 
Ecclesiastici. Posłanie w językach ruskim i łacińskim odczytał kanonik wileński, Ostafiej 
Wołłowicz. W imieniu papieża przemawiał kardynał Sylwiusz Antoniani, który oświadczył, że 
Ojciec Święty jest gotowy przyjąć metropolitę, biskupów i cały naród ruski do wspólnoty 
kościelnej.  
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Następnie Hipacy Pociej, po nim Cyryl Terlecki, w imieniu wszystkich hierarchów ruskich złożyli 
po łacinie i po rusku wyznanie wiary zgodnie z obrządkiem greckim oraz przysięgę. Po 
przemówieniu papieża, który wyraził radość z powrotu Rusinów na łono Kościoła katolickiego, po 
czym pobłogosławił obecnych i naród .

Przywrócenie jedności Kościołów
 Tego samego  23 grudnia 1595  dnia Klemens VIII wydał bullę  Magnus Dominus et laudabilis
nimis, w której oznajmił jedność Kościoła. Na pamiątkę wydarzenia papież rozkazał wybić złote i
srebrne medale z napisem Ruthenis receptis.

Na początku marca 1596 roku Pociej i Terlecki, zaopatrzeni w listy papieskie Klemensa VIII do
króla oraz senatorów duchowych i  świeckich oraz metropolity kijowskiego i  biskupów ruskich,
wrócili do Polski. W swoich listach papież prosił króla o dalszą opiekę nad unią i nadanie godności
senatorskich  biskupom  ruskim.  Senatorów  duchownych,  arcybiskupa  lwowskiego  Dymitra
Solikowskiego, łuckiego, Bernarda Maciejowskiego, oraz chełmskiego, Stanisława Gomolińskiego,
zobowiązał do wzięcia udziału w synodzie ruskim, na którym miał zostać ogłoszony akt unii. W
listach  do  biskupów  ruskich  Klemens  VIII  zapewnił,  że  zachowany  zostanie  dotychczasowy
obrządek bizantyjski o ile nie będzie sprzeczny z prawdami wiary katolickiej.

Na  wiosnę  1596  roku  odbyły  się  sejmiki  ziemskie  kijowski,  wołyński,  miński,  nowogrodzki  i
połocki. Miały na nich zostać wybrani delegaci na sejm warszawski. Pod wpływem Konstantego
Ostrogskiego na sejmikach złożono protesty przeciwko unii. Na sejmie w maju, w ostatnim dniu
obrad, posłowie z ziem litewskich i ruskich oświadczyli, że odmawiają uznawania władzy Pocieja i
Terleckiego, którzy wbrew ich woli poddali się pod zwierzchność papieża. 21 maja 1596 roku król
potwierdził jednak ich władzę biskupów.

Przeciwko unii  wystąpiło także wileńskie bractwo stauropigialne na czele z  obłożonymi klątwą
kościelną Stefanem Zyzanią (Kąkolem) i dwoma księżmi brackimi, Wasylem i Herazymem, którzy
rozpowszechniali  wśród  wiernych  fałszywy  obraz  unii  kościelnej.  28  maja  przywódcy  zostali
ukarani  banicją.  Zyzania  odwołał  się  od  wyroku  do  Trybunału  Głównego  Wielkiego  Księstwa
Litewskiego, który zażądał stawienia się metropolity Rahozy na sąd. W konsekwencji król zabronił
Trybunałowi  sądzenia  spraw  kościelnych.  Oburzyło  to  niechętnie  nastawione  do  unii
mieszczaństwo wileńskie.  14 czerwca 1596 roku król  ogłosił  orędzie  do ludu i  duchowieństwa
ruskiego i  litewskiego,  w którym zapewniał,  że  unia  została  zawarta  przez  episkopat  ruski.  W
obliczu niepokojów społeczeństwa ruskiego metropolita ustalił datę synodu na 6 października.

W diecezji  włodzimiersko-brzeskiej  opór  unii  stawiało  bractwo  brzeskie.  Biskup  Pociej  został
zmuszony  do jego  rozwiązania  i  zakazał  przywódcom przyjmowania  sakramentów.  W diecezji
łuckiej,  gdzie  władzę  biskupią  sprawował  Terlecki,  sprzeciwiał  się  monaster  żydyczyński,
kierowany przez Grzegorza Bałabana, krewnego Gedeona Bałabana. Książę Ostrogski i bractwa
lwowskie i wileńskie domagali się od Carogrodu przysłania teologów i listów pasterskich. Jednak
po śmierci Jeremiasza II w 1595 roku stolicą patriarchalną zarządzał administrator. Dlatego list
pasterski  został  przysłany  przez  patriarchę  aleksandryjskiego,  Melecego  Pigasa,  nie  mającego
jurysdykcji nad Cerkwią ruską. 
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Melecy w swoim liście, dostarczonym przez Cyryla Lukarisa, potępił unię kościelną, a posłańcowi
polecił zostać na Rusi przez dłuższy czas i wspierać dyzunię. Jako rzekomy wysłaniec Jeremiasza II
przybył także na Ruś Nikifor, okazujący dokument patriarszy i mianujący siebie protosyngielem,
zastępcą patriarchy, podejrzewany o szpiegostwo dla Turcji.

Synod brzeski 6–10 października 1596 roku
W zwołanym w dniach 6–10 października 1596 roku synodzie w Brześciu litewskim wzięli udział
zarówno  zwolennicy  unii,  jak  i  jej  przeciwnicy.  Wśród  ruskich  zwolenników  unii  znaleźli  się
metropolita  Michał  Rahoza,  biskup  włodzimierski  Hipacy  Pociej,  biskup  łucki  egzarcha  Cyryl
Terlecki,  arcybiskup  połocki  Herman  Zahorski,  biskup  piński  Jonasz  Gogol,  biskup  chełmski
Dionizy  Zbirujski.  Biskupi  łacińscy  uczestniczyli  w  synodzie  jako  delegaci  papiescy.  Byli  to
arcybiskup lwowski Jan Solikowski, biskup łucki Bernard Maciejowski i biskup chełmski Stanisław
Gomoliński,  którym asystowali  teologowie jezuiccy Piotr  Skarga, Justyn Rab, Marcin Laterna i
Kasper Nahaj.

Założenia unii

Miała  na  celu  podporządkowanie  Kościoła  prawosławnego  jurysdykcji  papieskiej  na  terenach
Rzeczypospolitej, przy zachowaniu przez Kościół prawosławny dotychczasowego obrządku.

 Za unią opowiedziała się większość hierarchii prawosławnej, w tym metropolita kijowski i halicki
Michał Rahoza. Przeciwko unii było dwóch biskupów prawosławnych, za unią opowiedziało się
sześciu biskupów.W wyniku poparcia papieża Klemensa VIII, po długich negocjacjach, doszło do
ogłoszenia i zatwierdzenia unii Kościołów na synodzie krajowym w Brześciu w 1596 roku. Część
wiernych prawosławnych na czele z ruskim kniaziem Konstantym Ostrogskim nie zaakceptowała
warunków unii. W tym samym, 1596 roku, został zwołany Sobór prawosławny, w skład którego
weszli przeciwnicy unii na czele z biskupem przemyskim Michałem Kopysteńskim oraz biskupem
lwowskim Gedeonem Bałabanem. Sobór ten  potępił  akt  unii  z  Kościołem rzymskokatolickim i
pozbawił  hierarchów,  którzy  do  niej  przystąpili,  święceń  biskupich.  Zaogniający  się  konflikt
wkrótce pchnął przeciwników unii do przymierza z prawosławnym Księstwem Moskiewskim.

W wyniku unii powstał Kościół unicki. Unici zobowiązali się uznać dogmaty Kościoła katolickiego
i  zwierzchnictwo  papieża,  w  zamian  za  to  zachowali  swój  obrządek,  kalendarz  juliański  i
organizację  kościelną.W  1620  roku  nastąpiło  nielegalne  odtworzenie  przez  Hioba  Boreckiego
struktur cerkwi prawosławnej na ziemiach Rzeczypospolitej, a 14 marca 1633 roku zalegalizowanie
tego stanu.W 1680 roku utworzono Colloquium Lubelskie, które zajęło się dostosowaniem liturgii i
sztuki cerkiewnej do liturgii kościoła rzymskokatolickiego.Z powodu braku własnych ksiąg przez
pierwsze  dziesięciolecia  po  zawarciu  Unii  brzeskiej  księża  korzystali  z  ksiąg  prawosławnych.
Dopiero w 1682 roku metropolita kijowski Cyprian Żochowski zwrócił się do papieża Innocentego
XI z prośbą o otwarcie greckokatolickiej drukarni. Uzyskał na to zgodę, i w 1683 roku otwarto
drukarnię w Supraślu. W 1635 roku dokonał się podział kościoła wschodniego na dwie legalne i
równoprawne metropolie kijowskie: unicką i prawosławną – dyzunicką. Metropolia unicka dzieliła
się na siedem diecezji, a dyzunicka na sześć diecezji. 

Taki stan trwał do końca XVII  wieku. 
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Akademia Mohylańska – szkoła wyższa utworzona w 1658 w Kijowie w wykonaniu postanowień
unii  hadziackiej,  z  przekształcenia  prawosławnego  Kolegium  Kijowsko-Mohylańskiego,
założonego w 1632 przez metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę. Akademia istniała do 1817 r.
Akademia  w  Kijowie  została  powołana  i  zorganizowana  jako  kolegium  prawosławne  według
wzorów kolegiów jezuickich przez metropolitę Piotra Mohyłę - reformatora organizacji Cerkwi w
Rzeczypospolitej. Mohyła przez wiele lat starał się bezskutecznie o przyznanie utworzonej przez
niego uczelni statusu akademii. Zorganizowanie szkoły prawosławnej według wzorców katolickich
wywołało  żywą  dyskusję  wśród  prawosławnych  Rzeczypospolitej;  krytycy  Piotra  Mohyły
przekonywali,  że  absolwenci  placówki  odchodzą  od  swojego  wyznania.  Unia  hadziacka
przewidywała powołanie w utworzonym Księstwie Ruskim wyższej uczelni o statusie akademii, co
spowodowało  zmianę  statusu  prawnego  już  istniejącej  uczelni  prawosławnej,  zrównując  ją  z
Akademią Krakowską. 

Po traktacie Grzymułtowskiego i trwałym przejęciu Kijowa przez Carstwo Rosyjskie status uczelni
potwierdzono  gramotami  Piotra  I  w  1694  i  1701.  W  Akademii  Mohylańskiej  kształciła  się
polityczna i duchowna elita ruska. Autorytet i poziom kształcenia ściągał do uczelni także wielu
cudzoziemców prawosławnych. Językami wykładowymi Akademii były: łacina, polski i ruski  czyli
cyrylica - od połowy XVIII wzrastało znaczenie rosyjskiego. 

Studentami  Akademii  byli  m.in.  Symeon  Połocki  (ruski  i  rosyjski  pisarz),  Dymitr  z  Rostowa
(święty  prawosławny,  teolog,  biskup  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego),  Stefan  (Jaworski)
(biskup  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego,  długoletni  locum  tenens patriarchatu
moskiewskiego,  Filoteusz  (Leszczyński)  (biskup  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego,  święty
prawosławny),  Iwan  Mazepa  (hetman  Lewobrzeżnej  Ukrainy),  Filip  Orlik  (hetman  na
uchodźstwie),  Samuel  Wełyczko,  (sekretarz  Iwana  Mazepy  i  kronikarz),  Teofan  Prokopowicz
(prawosławny arcybiskup i wysoki urzędnik Imperium Rosyjskiego), Michaił Łomonosow (rosyjski
uczony i  poeta),  Piotr  Prokopowicz (ukraiński  pszczelarz),  Hryhorij  Skoworoda (ukraińskipoeta
liryczny,  filozof  i  kompozytor).  Decyzją  Świętego  Synodu –  organu  zarządzającego Rosyjskiej
Cerkwi  Prawosławnej  Akademia  została  zamknięta  w 1817,  a  w jej  murach otwarto  Kijowską
Akademię Duchowną. 

Akademia Ostrogska (ukr.Острозька академія) – grecka  szkoła typu wyższego w Ostrogu na 
Wołyniu. Fundatorem jej był książę Konstanty Wasyl Ostrogski ok. 1580. 
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Oprócz  greki  i  łaciny,  filozofii  i  teologii,  wykładano w niej  "nauki  wyzwolone":  matematykę,
astronomię,  gramatykę,  retorykę  i  logikę.  Pierwszym  rektorem  szkoły  był  pisarz  polemiczny
Herasym Smotrycki, ojciec Melecjusza Smotryckiego. Wykładowcami byli m.in. tacy pedagodzy i
uczeni jak: Demian Nalewajko, Chrystofor Filalet, Jan Latosz, Cyryl Lukaris i inni. Wychowankami
szkoły byli m.in.: Melecjusz Smotrycki, hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny i inni, późniejsi
działacze religijni i kulturalni. 

Ostrogska szkoła miała wpływ na rozwój myśli pedagogicznej i organizację szkolnictwa na Rusi. 

Z czasem Szkoła Ostrogska upadła i po 1608 roku przestała istnieć. Jej tradycje, ale w innym nieco
duchu, kontynuowało Kolegium oo. jezuitów, które zostało założone w 1624 przez Annę Alojzę
Chodkiewiczową. Na wzór szkoły w Ostrogu działała późniejsza szkoła bracka w Łucku powstała
ok. 1620, a także we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1994 z inicjatywy miejscowego nauczyciela i
krajoznawcy Petra Andruchowa, prof. Mykoły Kowalskiego, mera miasta Mykoły Hryszczuka i
wielu innych entuzjastów (ideę tę poparła także miejscowa parafia rzymskokatolicka w osobie jej
proboszcza ks. Witolda Józefa Kowalowa) – odrodziła się uczelnia w Ostrogu. 

Obecna nazwa uczelni to Narodowy Uniwersytet "Akademia Ostrogska". Jej nowa siedziba 
znajduje się w kompleksie składającym się z dawnego klasztoru oo. kapucynów, dawnej siedziby 
Ostrogskiego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego i nowych budynków. Uniwersytet w Ostrogu 
współpracuje z innymi uczelniami na Ukrainie i w Polsce. Zostały zawarte umowy o współpracy z 
Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Rzeszowskim. Od 
kilku lat działa kanadyjsko-polsko-ukraiński program wymiany młodzieży w ramach programu Net 
Corps. Prowadzona jest również wymiana studentów z Państwową Wyższą Szkołą 
Wschodnioeuropejską w Przemyślu. 

Konstanty Wasyl  ( poprawnie  Bazyli grecki)  Ostrogski (ur. 2 lutego 1526 w Ostrogu, zm. 13
lutego (23 lutego) 1608 w Ostrogu) – książę, starosta włodzimierski, wojewoda kijowski od 1559 i
marszałek  ziemi  wołyńskiej  (1550),  poczwórny  senator,  dowódca  wojsk  i  obrońca  kresów
przeciwko  Tatarom,  działacz  oświatowy,  rozwijający  kulturę  i  oświatę  na  Wołyniu,  założyciel
szkoły i drukarni, tworząc z miasta Ostroga wybitne ognisko oświaty i gromadząc uczonych na
swym dworze. Konstanty Ostrogski był synem jednej z najświetniejszych postaci rodu – hetmana
wielkiego  litewskiego  Konstantego  Ostrogskiego  (1460–1530),  założyciela  miast  Zwiahla,
Konstantynowa i Dubna, który skolonizował i zaludnił Księstwo Ostrogskie. Jego matką była ks.
Aleksandra Olelkowicz Słucka (1500–1550), córka księcia na Słucku i Kopyle. Konstanty Wasyl –
tak  jak  ojciec  –  był  wyznawcą  prawosławia  i  zagorzałym  przeciwnikiem  unii  brzeskiej.
Podtrzymywał  powstanie  Nalewajki,  by  uniemożliwić  ratyfikację  unii  brzeskiej.   Konstanty
Ostrogski ożenił się w 1553 r. z katoliczką Zofią Tarnowską. W wyniku jej wpływu katoliczkami
były też córki. 

Jego dziećmi byli: 

1. Konstanty Ostrogski (zm. 1588), starosta włodzimierski, 
2. Aleksander Ostrogski, otruty w r. 1603 r. 
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3. Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski (zm. 19 sierpnia 1620) pierwszy katolik w rodzinie, 
protektor Jezuitów, których sprowadził na Wołyń w r. 1612, twórca ordynacji Ostrogskiej i 
ostatni z rodu. 

4. Katarzyna, żona od 1578 r. Krzysztofa Mikołaja Pioruna Radziwiłła, 
5. Elżbieta, żona od 1575 r. kasztelana wileńskiego Jana Janusza Kiszki i od 1593 r. Krzysztofa

Mikołaja Pioruna Radziwiłła, wdowca po jej siostrze Katarzynie.

 
Medal z podobizną Konstantego Wasyla Ostrogskiego

 
Konstanty Bazyli  Ostrogski na pomniku „1000-lecie Rosji” w Wielkim Nowogrodzie

Wśród istotnych dokonań Ostrogskiego (w tym otworzenie w Ostrogu drukarni, czy założenie sieci
szkół przycerkiewnych na terenach wołyńskich) należy wymienić utworzenie kolegium, nazywane
czasem  akademią.  Akademia   pełniła  funkcję  szkoły  średniej,  jej  poziom  mógł  równać  się  z
najlepszymi szkołami na obszarze Korony. W porównaniu do innych szkół w kręgu prawosławnej
kultury kolegium było wyjątkowo nowoczesne. Wykładowcy tacy jak Gerasim Smotrycki, Damian
Nalewajko czy  Nicefor  Parasios  nauczali  gramatyki,  retoryki,  dialektyki,  arytmetyki,  geometrii,
astronomii, muzyki  i  greki. Ostrogski był sygnatariuszem aktu unii lubelskiej 1569 roku.
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W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski. Był wybrany prowizorem
przez protestancko-prawosławną konfederację wileńską w 1599 roku.  Na początku XVII wieku (po
śmierci  księcia  Konstantego  oraz  jego  syna  Aleksandra)  nastąpił  wyraźny  regres  Akademii
Ostrogskiej.  Wówczas  pozycję  zwierzchnią  w  rodzie  uzyskał  Janusz  Ostrogski,  katolicki
konwertyta. Ostróg stracił na znaczeniu jako wiodący ośrodek myśli prawosławnej w kraju. 

W roku 1581 drukarnia ostrogska, prowadzona przez Iwana Fedorowicza, wydała Biblię ostrogską,
pierwszą edycję Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim, pod redakcją Smotryckiego. 

Architektura barokowa na Ukrainie – architektura powstała w wyniku ścierania się wpływów
wschodnich i zachodnich na przełomie XVII i XVIII wieku na obszarze historycznej Ukrainy, w
wyniku czego wytworzyła się specyficzna odmiana baroku, zwana barokiem kozackim. 

W  przeciwieństwie  do  barokowej  dekoracyjnej  sztuki  zachodnioeuropejskiej,  barok  kozacki
charakteryzował się stylem bardziej  konstruktywistycznym, z wykorzystaniem umiarkowanych i
spokojnych form dekoracyjnych. 

Styl baroku kozackiego na Ukrainie reprezentują m.in.: 

• Ławra Peczerska w Kijowie, a także tamtejszy barokowy ikonostas; 
• cerkiew św. Andrzeja w Kijowie; 
• ikonostas z monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach w Kijowie; 
• Brama Zaborowskiego na terenie Soboru Mądrości Bożej w Kijowie (1746); 
• cerkiew św. Cyryla w Kijowie – po przebudowie; 
• tzw.  Dom  Mazepy (jedna  z  dwóch  istniejących  do  dzisiaj  siedzib  głównych  pułków

kozackich) w Czernihowie (XVII wiek); 
• prawosławna  cerkiew  fundacji  kozackiego  hetmana  Daniela  Apostoła  (1732–1734)  w

Wielkich Soroczyńcach; 
• barokowy kościół św. Mikołaja w miejscowości Putywl (1735–1737); 
• fontanna Samsona w Kijowie.

Barok kozacki rozprzestrzeniał się także na inne regiony Rzeczypospolitej.  Jego widoczne ślady
zachowały się także m.in. na: 

• Wołyniu: w cerkwi imienia prawosławnego senatora I Rzeczypospolitej Adama Kisiela w
Niskieniczach koło Włodzimierza Wołyńskiego, 

• zachodnim Podolu: pałace w Zbarażu i Brzeżanach,

Z elementów zdobniczych wyposażenia wnętrza: 

• ikonostas bohorodczański (początkowo znajdował się w monasterze Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego w Maniawie, następnie w cerkwi w Bohorodczanach, a obecnie w Muzeum 
Historycznym we Lwowie)
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Cerkiew św. Andrzeja w Kijowie 

Brama wjazdowa na teren odnowionej rezydencji metropolitów kijowskich przy soborze Mądrości
Bożej,  wzniesiona  z  inicjatywy  metropolity  Rafała,  zdobiona  jego  herbem  i  nazwana  bramą
Zaborowskiego .
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Rafał,  imię świeckie  Michał Zaborowski (ur.  1677 w Zborowie,  zm. 22 października 1747 w
Kijowie)  –  biskup Rosyjskiego Kościoła  Prawosławnego.Syn polskiego szlachcica ze  Zborowa.
Edukację na poziomie podstawowym odebrał w polskich szkołach, następnie uczył się w kolegium
mohylańskim i w akademii duchownej przy Monasterze Zaikonospasskim w Moskwie. Tam też
rozpoczął życie monastyczne. Przed 1723 był krótko wykładowcą retoryki w akademii, której był
absolwentem, a następnie głównym kapelanem rosyjskiej floty, jako hieromnich. W 1723 otrzymał
godność archimandryty i został przełożonym monasteru Trójcy Świętej w Kalazinie, w tym samym
roku  został  asesorem przy  Świątobliwym Synodzie  Rządzącym.  W 1725  przyjął  chirotonię  na
biskupa pskowskiego i porchowskiego. W 1731 został przeniesiony na katedrę kijowską z tytułem
arcybiskupa kijowskiego, halickiego i całej Małorosji. W eparchii kijowskiej w szczególny sposób
dbał o rozwój szkolnictwa teologicznego, kierował zdolnych studentów na naukę za granicę na
własny  koszt.  Zmienił  program  nauczania  w  Akademii  Mohylańskiej  i  poprawił  jej  sytuację
ekonomiczną.  W  1745  wzniósł  w  Kijowie  nową  rezydencję  metropolitalną,  na  terenie  ławry
Pieczerskiej  i  przy  soborze  Mądrości  Bożej  –  dzwonnice.  Wspierał  również  działalność
prawosławnych struktur w granicach Rzeczypospolitej. 

Przyjaźnił  się  z  Teofanem  (Prokopowiczem)  i  popierał  jego  politykę  kościelną.  Wdrażał  w
metropolii  kijowskiej  postanowienia  Regulaminu  Duchownego z  1721,  przyczyniając  się  do
likwidacji autonomii metropolii i jej pełnej integracji z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. 

Zmarł w 1747 i został pochowany w soborze Mądrości Bożej w Kijowie. Według – czyjej? tradycji
jego ciało nie uległo rozkładowi, a przy grobie dochodziło do uzdrowień. 

Ławra Peczerska
widziana znad
Dniepru 

Ławra Peczerska  prawosławny klasztor w Kijowie, siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. 
Historia świątyni sięga połowy XI wieku, kiedy do Kijowa przybyli fundatorzy ławry i inicjatorzy 
ruchu monastycznego na Rusi – mnisi Antoni i Teodozjusz. Pierwszy monaster powstał w 1051na 
naddnieprzańskich stokach – rzekomo  w pieczarach (ukr. печера, peczera – jaskinia, pieczara), od 
których pochodzi nazwa klasztoru. Nie  jest to prawda z  tymi  pieczarami. 
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W XI wieku drugi igumen Teodozjusz wprowadził bizantyjską regułę studycką, która przewidywała
życie we wspólnocie klasztornej i oddawanie się nieustannej modlitwie i pracy. Już w XII wieku
klasztor  był  uważany  za  miejsce  cudowne  i  oczyszczające  z  grzechów.  Rozwijało  się  w  nim
również  dziejopisarstwo:  powstała  tu,  między  innymi,  sfałszowana   później  Powiest’
wriemiennych  lat („Powieść  minionych  lat  ),  zwana  również  „Latopisem  Nestora”,  pierwsza
kronika ruska. W 1539 w ławrze pochowano księcia wołyńskiego i starostę winnickiego Eliasza
Ostrogskiego. 

W  1603  sejm  Rzeczypospolitej  zwrócił  dyzunitom  klasztor  (zarekwirowany  wcześniej
prawosławnym na  rzecz  unitów),  gdzie  zgodnie  z  tradycją  jego  archimandrytę  miała  wybierać
szlachta kijowska i duchowieństwo. Przed 1642 metropolita Piotr Mohyła ufundował odbudowę w
stylu barokowym zniszczonego soboru Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieńskiego) oraz położonej nieco
dalej na północ cerkwi św. Spasa na Berestowie. Widoki klasztoru, które stworzył Abraham van
Westerveld około 1651, wskazują, że poza murowanym soborem i cerkwią św. Spasa na Berestowie
zabudowania klasztorne były jeszcze całkowicie drewniane. Obszerny opis ławry znajduje się w
Peteryku  Peczeskim,  wydawanym wielokrotnie  w  wersji  ukraińskiej  i  polskiej  w  XVII  wieku.
Wówczas  działała  w monasterze  dobrze  prosperująca  drukarnia  oraz  warsztat  graficzny.  Opis  i
historię całego kompleksu odnajdujemy w dziele Jana Herbiniusa. wydanym w 1675 r. 

Klasztor został  powiększony w drugiej  połowie XVII i  w XVIII wieku, kiedy to rozbudowano
poszczególne zespoły sakralne. Zostały one wzniesione w stylu baroku kozackiego (zwanego też
barokiem  ukraińskim),  który  cechuje  znaczna  ilość  wieżyczek,  zdobnych  ścian  szczytowych  i
dekoracji,  freski  na  ścianach  zewnętrznych,  przedstawiające  z  reguły  postaci  z  historii  kraju  i
Kościoła.  3  listopada  1941  wybuch  zniszczył  część  soboru  Zaśnięcia  Matki  Bożej.  Według
słowackiej kroniki filmowej eksplozja ta miała miejsce 20 minut po wizycie w ławrze prezydenta
Słowacji  Jozefa  Tiso.  Do dziś  trwają  spory,  kto był  winny zniszczenia  –  radzieccy partyzanci,
którzy zaatakowali kwaterujące tam wojska niemieckie, czy Niemcy. 

W 1990 ławra Peczerska została zapisana wraz z soborem Mądrości Bożej (Sofijskim) na liście
światowego dziedzictwa UNESCO. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości (w 1991) władze
ukraińskie  i  niemieckie  sfinansowały  odbudowę  świątyni.  W  2000  metropolita  Włodzimierz,
zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, ponownie ją konsekrował. 

Obecnie zespół składa się z ławry dolnej i ławry górnej. 
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Ławra górna

 
Nadbramna cerkiew Świętej Trójcy (Troicka) z XVII wieku

 
Sobór Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieński)

Teren górnej ławry znajduje się pod zarządem państwowym, a budynki w większości służą jako 
muzea i sale wystawowe. Wzniesione zostały tu: 

• sobór katedralny Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieński) 
• nadbramna cerkiew Świętej Trójcy (Troicka), z lat 1106–1108, przebudowana pod koniec 

XVII wieku, ufundowana przez Iwana Mazepę 
• pomieszczenia gospodarcze 
• drukarnia powstała około 1606 
• cerkiew Wszystkich Świętych nad bramą Targową z końca XVII wieku 
• Wielka Dzwonnica z okresu 1731–1744 
• cerkiew refektarzowa (trapezna) pod wezwaniem Antoniego i Teodozjusza budowana od 

1893 do 1895, obecnie główna świątynia eparchii kijowskiej UKP PM 
• cerkiew Zwiastowania (Błagowiszczeńska) z lat 1904–1905 
• cerkiew św. Michała (kopuły o łącznej powierzchni 782 m²).
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Ławra dolna
Teren dolnej ławry został przekazany w zarząd Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu 
Moskiewskiego. Składa się z Bliskich Pieczar i Dalekich Pieczar. 

Bliskie Pieczary

W Bliskich Pieczarach znajdują się: 

• cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego (Chrestowozdwiżeńska) wybudowana w 1700, w 
której mieści się wejście do pieczar Antoniego 

• cerkiew Wszystkich Mnichów Peczerskich zbudowana w 1839 
• cerkiew Spotkania Pańskiego (Striteńska) z 1854 (cerkiew namiestnika Bliskich Pieczar) 
• cerkwie podziemne 

• cerkiew św. Antoniego 
• cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni (Wwedeńska) 
• cerkiew św. Warłaama.

Plac prowadzący do Dalekich Pieczar

Nad placem prowadzącym do Dalekich Pieczar wznoszą się: 

• cerkiew Narodzenia Bogurodzicy z 1696 
• dzwonnica Dalekich Pieczar (zbudowana w 1761) 
• cerkiew Poczęcia św. Anny z lat 1809–1811, gdzie znajduje się wejście do pieczar św. 

Teodozjusza.

Dalekie Pieczary

W Dalekich Pieczarach pod ziemią znajdują się trzy świątynie: 

• cerkiew Zwiastowania z czasów Teodozjusza 
• cerkiew św. Teodozjusza 
• cerkiew Narodzenia Pańskiego.
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Podziemia ławry

 
Nagrobek hetmana Konstantego Ostrogskiego, zwycięzcy spod Orszy

W podziemiach ławry pochowani zostali, między innymi: 

• Teodozjusz Pieczerski – przełożony i fundator klasztoru 
• pierwszy kijowski metropolita Michał  (b) 
• święty lekarz i ikonograf Alipiusz 
• kronikarz Nestor 
• Ilia Muromiec 
• książę Konstanty Ostrogski, hetman wielki litewski 
• głowa kniazia Włodzimierza Świętego 
• ukraińscy hetmani, wojewodowie kijowscy, metropolici, arcybiskupi, biskupi.

(b) Historyczność tej postaci jest kwestionowana, nie można więc jednoznacznie 
stwierdzić, do kogo należą przechowywane w ławrze relikwie. 

No to go sprawdźmy.

Michał – prawosławny metropolita kijowski i święty prawosławny. Historyczność jego postaci jest
kwestionowana.   W tradycji  prawosławnej,  ustalonej  w  XVI  stuleciu,  metropolita  Michał  był
pierwszym zwierzchnikiem metropolii kijowskiej, działającym za rządów Włodzimierza Wielkiego
i skierowanym do Kijowa w celu przeprowadzenia chrztu Rusi. Źródłem tradycji był tzw. ustaw
cerkiewny Włodzimierza I, pochodzący z XII–XIII w., w którym Michał został wymieniony jako
hierarcha działający w epoce Włodzimierza Wielkiego. Z kolei autorzy ustawa zasugerowali się
zawartym w Powieści minionych lat pod datą 988 pouczeniem o wierze chrześcijańskiej, będącym
skróconym przekładem wyznania wiary autorstwa Michaiła Synkellosa. Spisujący ustaw błędnie
przyjęli,  iż  tekst  ten  powstał  specjalnie  dla  Włodzimierza  i  został  spisany  przez  pierwszego
metropolitę kijowskiego. 
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Metropolita  Michał  pojawia  się  jako  pierwszy  zwierzchnik  Kościoła  na  Rusi  w  Latopisie
Joakimowskim,  gdzie  opisano  go  jako  Syryjczyka.  Istnieją  również  źródła  przypisujące  mu
pochodzenie (  raczej   na pewno  bułgarskie  )  lub serbskie.  Michał  miał  przeprowadzić chrzest
Rusinów,  kilkakrotnie  podróżować  poza  Kijów  w  celu  głoszenia  chrześcijaństwa  oraz
pobłogosławić budowę szeregu świątyń, w tym cerkwi Dziesięcinnej w Kijowie. W latach 990 i 991
metropolita miał udać się z wizytą duszpasterską do Nowogrodu i Rostowa, gdzie wzniósł pierwszą
cerkiew  i  wyznaczył  miejscowego  biskupa.  Michał  miał  umrzeć  w  Kijowie  w  992;  w  ławrze
Peczerskiej znajdują się przypisywane mu relikwie.

 Zdaniem  historyka  prawosławia  Antoniego Mironowicza istnienie metropolity Michała (jak
również wymienianego w latopisach jako jego następca Leoncjusza) jest mało prawdopodobne i za
pierwszego  metropolitę  kijowskiego  należy  uważać  Teofilakta  (który  zdaniem  wymienionego
autora pełnił urząd od 988 do ok. 1018). Teofilakta jako metropolitę kijowskiego działającego w
wymienionym okresie wskazuje również Natalia Jakowenko. 

Teofilakt (zm. 1018(?)) – metropolita kijowski w latach 988–1018. 

Był  z  pochodzenia  Grekiem.  Zdaniem  Antoniego  Mironowicza  był  pierwszym  hierarchą
prawosławnym  rezydującym  na  stałe  w  Kijowie  z  tytułem  metropolity  kijowskiego, zastąpił
działającego wcześniej na Rusi Kijowskiej biskupa misyjnego  czyli  Michała  

Przed skierowaniem do Kijowa obejmował katedrę Sebasty. Katedrę kijowską objął w 988 
(najpóźniej w 989). O jego działalności nie zachowały się bliższe dane. W kronikach ruskich 
jeszcze u schyłku X wieku jako poprzednik Teofilakta wymieniany jest metropolita Michał. Antoni 
Mironowicz uważa jednak, iż relacje te nie są wiarygodne. Zarówno ten autor, jak i Natalia 
Jakowenko wskazują rok 1018 jako moment przybycia do Kijowa nowego hierarchy (metropolity 
Jana), co wskazywałoby na śmierć metropolity Teofilakta. 

Litwa  także  obecna  Białoruś.

Stosunek ludności Litwy do postanowień unii brzeskiej – część prawosławnych przyjęła unię, część
pozostała przy prawosławiu, zwłaszcza na ziemiach wschodnich Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W latach bezpośrednio po zawarciu unii brzeskiej prawosławni stracili w Wilnie wszystkie cerkwie
i  monaster  Trójcy  Świętej.  Otwarcie  monasteru  Świętego  Ducha  z  cerkwią  pod  tym  samym
wezwaniem  było  możliwe  tylko  dzięki  wzniesieniu  ich  zabudowań  na  prywatnym  gruncie,
należącym do sióstr Teodory i Anny Wołłowicz. Monaster Świętego Ducha był centrum działania
bractwa pod tym samym wezwaniem.  Bractwo to,  liczące  kilkuset  członków wywodzących się
zarówno z warstwy rzemieślniczej, jak i spośród arystokracji, istniało od 1585 i przyjmowało za
jeden  ze  swoich  głównych  celów  obronę  prawosławia  przed  wpływami  katolicyzmu,  czynnie
sprzeciwiało  się  unii  brzeskiej,  wydawało  we  własnej  drukarni  liczne  publikacje  teologiczne  i
polemiczne.  Monaster  Św.  Ducha,  mimo presji  unitów,  zachował  wyznanie  prawosławne  i  był
najważniejszym  ośrodkiem  przeciwników  unii  na  ziemiach  litewskich.  W  Wilnie  działali
prawosławni teolodzy i polemiści Stefan Zizania i Melecjusz Smotrycki. 
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W XVII–XVIII w. dawna tolerancja religijna Wielkiego Księstwa Litewskiego stopniowo upadała,
dochodziło do otwartych konfliktów katolicko-protestanckich oraz unicko-prawosławnych. Wilno
stało się areną walk i polemik religijnych, co zakończył w 1622 dekret króla Zygmunta III Wazy
zabraniający niekatolikom publicznej krytyki katolicyzmu. 

W 1673 niekatolicy stracili możliwość nobilitacji.  Kolejne akty prawne z lat 1718, 1736 i 1746
całkowicie odebrały im prawo piastowania stanowisk administracyjnych. Równocześnie obecność
prawosławnych  na  ziemiach  litewskich  od  II  poł.  XVII  w.  była  dla  Rosji  pretekstem  do
interweniowania  w  wewnętrzne  problemy  Rzeczypospolitej.  Po  1666  na  terenie  Litwy  zaczęli
osiedlać się staroobrzędowcy. 

12 lutego 1839 synod połocki ogłosił likwidację unii brzeskiej na ziemiach litewskich i białoruskich
– kasatę archidiecezji białoruskiej i diecezji  litewskiej.  Walka z unią stanowiła  słusznej   część
polityki carskiej wobec ziem zaanektowanych w trzech rozbiorach Polski. Decyzje synodu zostały
poprzedzone  wieloletnią  kampanią  usuwania  elementów  łacińskich  z  rytu  unickiego,  a  w
konsekwencji  upodobnienia  go  do  rytu,  jakim  posługiwał  się  Rosyjski  Kościół  Prawosławny;
władze  ograniczały  również  wpływ  duchowieństwa  łacińskiego  na  unitów.  Głównym  autorem
założeń  kampanii  antyunickiej  był  Józef  Siemaszko,  unita  z  pochodzenia,  zafascynowany
prawosławiem rosyjskim;  na  synodzie  w Połocku został  on  biskupem prawosławnym.  W 1839
struktury prawosławne na terenie guberni wileńskiej i kowieńskiej zgrupowano w nowo powołanej
eparchii  wileńskiej  i  litewskiej.  Eparchia  przejęła  kościół  św.  Kazimierza  w  Wilnie,  który
zaadaptowano na katedralny sobór św. Mikołaja, zaś po powstaniu styczniowym przebudowano w
stylu bizantyjsko-rosyjskim. 

W 1832 katolikom odebrano klasztor w Pożajściu, w którym w 1842 urządzono męski monaster 
Zaśnięcia Matki Bożej. W 1845 w wileńskim monasterze Świętej Trójcy założono prawosławne 
seminarium duchowne. 

Szeroko  zakrojone  działania  rusyfikatorskie  podjął  na  Litwie  generał-gubernator  Michaił
Murawjow  po  stłumieniu  powstania  styczniowego.  Represje  narodowościowe,  wymierzone  w
polską i  litewską ludność Litwy,  łączyły się z  propagowaniem prawosławia.  W 1864 w Wilnie
powstał żeński monaster św. Marii Magdaleny, erygowany osobistym ukazem cara Aleksandra II w
obiektach  skonfiskowanych  zakonowi  wizytek.  Eparchia  wileńska  i  litewska  przejęła  kościół
Świętej Trójcy w Wilnie, kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy w Wilnie, kościół Świętej Trójcy
i klasztor Trynitarzy w Trynopolu zamieniony w 1866 w letnią rezydencję biskupów wileńskich i
litewskich oraz kościół i klasztor augustianów w Wilnie, z przeznaczeniem na prawosławną niższą
szkołę duchowną i cerkiew św. Andrzeja. W Kownie na cerkiew zaadaptowano kościół klasztoru
dominikanów. Liczba prawosławnych mieszkańców Litwy wzrosła  dzięki  przesiedleniom na jej
terytorium rosyjskich  chłopów na  miejsce  wysiedlonych po powstaniu  styczniowym Polaków i
Litwinów. Szeroko zakrojone działania rusyfikatorskie podjął na Litwie generał-gubernator Michaił
Murawjow -  niestety, było to już  spaczone  rosyjskie  prawosławie.
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Wileńszczyzna w granicach II Rzeczypospolitej

Po buncie Żeligowskiego – wymyślonym  przez  Piłsudskiego-  eparchia wileńska i litewska została
przedzielona granicą państwową. Wilno znalazło się początkowo na Litwie Środkowej, następnie
zaś  zostało  włączone  do  Polski.  Władze  tego  kraju  podjęły  starania  na  rzecz  autokefalizacji
Kościoła prawosławnego na swoim terytorium, dążąc do zerwania jego związku organizacyjnego z
Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Przeciwnikiem takiego rozwiązania był biskup wileński i
litewski Eleuteriusz. W 1922 Eleuteriusz został aresztowany na terenie monasteru Św. Ducha w
Wilnie, przewieziony do klasztoru kamedułów pod Krakowem, a następnie zmuszony do wyjazdu
do Kowna, stolicy niepodległej Litwy. Na katedrze zastąpił go zwolennik autokefalii Kościoła w
Polsce  Teodozjusz  (Fieodosijew).  Eparchia  wileńska  i  litewska  na  terenie  II  Rzeczypospolitej
została  zreorganizowana  i  przemianowana  na  diecezję  wileńsko-lidzką.  Na  terytorium
administratury zamieszkiwało 306 152 wiernych. W 1914 na terenie późniejszej niepodległej Litwy
(bez  Wileńszczyzny)  funkcjonowało  110  prawosławnych  cerkwi,  z  czego  48  parafialnych,  18
wojskowych,  41  filialnych  przy  więzieniach,  szkołach,  szpitalach  i  na  cmentarzach  oraz  trzy
monastery. 

Arcybiskup wileński  i  litewski Eleuteriusz kontynuował pracę duszpasterską na Litwie.  Władze
tego  kraju,  mimo  początkowej  rezerwy  (prawosławie  było  postrzegane  jako  szczególnie
niebezpieczny element polityki caratu na Litwie), w marcu 1922 zaakceptowały go jako przyszłego
zwierzchnika struktur prawosławnych na jego terytorium i zrezygnowały ze starań o oderwanie się
eparchii  litewskiej  od Rosyjskiego Kościoła  Prawosławnego.  Początkowo katedrą biskupią była
cerkiew  Zmartwychwstania  Pańskiego  w  Kownie.  Na  mocy  ustawy  z  1919  Kościół  katolicki
odzyskał  wszystkie  obiekty  sakralne  zarekwirowane  przez  władze  carskie.  W  kilkunastu
przypadkach decyzją władz w ręce katolików przeszły również cerkwie wzniesione w XIX w. od
podstaw. Władze niepodległej Litwy skonfiskowały parafiom prawosławnym jedynie ich majątki
ziemskie  uzyskane  w  czasach  carskich,  nie  forsując  wprowadzenia  do  nabożeństw  kalendarza
gregoriańskiego  ani  języka  litewskiego.  Sytuacja  eparchii  wileńskiej  i  litewskiej  poprawiła  się
jeszcze po zamachu stanu Antanasa Smetony w 1927. Władze Litwy dofinansowały w tym okresie
m.in.  budowę  nowego  soboru  Zwiastowania  w  Kownie,  poświęconego  w  1935.  Prawosławni
(razem ze staroobrzędowcami) stanowili 2,5% społeczeństwa Litwy (55 tys. osób). Według danych
z 1923 prawosławnych uznających jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego było 23 tys., z czego
78% stanowili Rosjanie, 7% – Litwini, 7% – Białorusini. 

II wojna światowa

W 1939, po przyłączeniu Wilna do Litwy, arcybiskup Eleuteriusz wrócił do tego miasta. Dzięki 
rezygnacji arcybiskupa Teodozjusza na nowo objął zarząd całej eparchii wileńskiej i litewskiej w 
granicach sprzed 1920. W roku następnym zmarł. Decyzją locum tenens Patriarchatu 
Moskiewskiego, metropolity moskiewskiego i kołomieńskiego Sergiusza struktury prawosławne na 
terytorium wszystkich państw nadbałtyckich zostały zgrupowane w Egzarchacie Krajów 
Nadbałtyckich, na czele którego stanął z tytułem egzarchy metropolita wileński i litewski Sergiusz 
(Woskriesienski). 
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Z  jego  inicjatywy  przy  monasterze  Św.  Ducha  w  Wilnie  zorganizowane  zostały  kursy  dla
przyszłych  duchownych  Pskowskiej  Misji  Prawosławnej,  działających  na  ziemiach  ZSRR
okupowanych przez III  Rzeszę.  Sergiusz został  zamordowany w niejasnych okolicznościach 29
kwietnia 1944. 

Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka

W pierwszych latach  po II  wojnie  światowej  Rada ds.  Religii  ZSRR zażądała  od  Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego zainicjowania szerokiej kampanii antykatolickiej. Również na Litwie, w
planach rządu centralnego ZSRR, prawosławie miało stać się środkiem do ograniczenia wpływów
katolicyzmu. Prawosławny biskup wileński i litewski miał publicznie atakować dogmaty katolickie,
podczas  gdy  władze  sfinansowały  remonty  cerkwi  zniszczonych  w  czasie  działań  wojennych,
zezwoliły  na  otwarcie  seminarium  duchownego  (działało  jednak  tylko  rok)  i  kult  relikwii
męczenników wileńskich, przewiezionych w 1946 do Wilna z Moskwy. Dalsze projekty powołania
do życia bractwa prawosławnego, organizacji w jednej z wileńskich cerkwi nabożeństw w języku
litewskim  oraz  rewindykacji  na  rzecz  prawosławnych  kilku  kościołów  katolickich  zostały
zablokowane przez rząd Litewskiej SRR. Prowadził on kampanię antykatolicką, lecz nie zamierzał
w miejsce tego wyznania wspierać żadnego innego. 

W 1949 na terytorium Litewskiej SRR działało 60 cerkwi, w tym 44 parafialne oraz dwa monastery.
W  1952  działały  52  cerkwie.  Na  Litwie  nie  doszło  do  masowego  zamykania  świątyń
prawosławnych,  nawet  w  latach  1958–1964,  gdy  tego  typu  kampanię  zainicjował  Nikita
Chruszczow w odniesieniu do innych republik radzieckich. Działały nadal nawet parafie, w których
liczba  wiernych  znacząco  spadła.  Ich  likwidowanie  władze  litewskie  uważały  bowiem  za
niepożądany  środek  wzmacniania  katolicyzmu.  Łącznie  w  latach  1944–1990  zlikwidowanych
zostało dziewiętnaście parafii,  oficjalnie zamknięto również jedyny w kraju żeński monaster św.
Marii Magdaleny w Wilnie, który w rzeczywistości kontynuował swoją działalność w obiektach
męskiego monasteru Świętego Ducha w tym samym mieście. 

Ogólna  liczba  wiernych  spadła,  przede  wszystkim  na  terenach  wiejskich.  Spadek  liczby
prawosławnych  wywoływała  sekularyzacja  inteligencji  tego  wyznania,  asymilacja,  mieszane
małżeństwa. 

Obecnie  (2013)  prawosławie  jest  drugim  co  do  liczby  wiernych  wyznaniem  na  Litwie,
deklarowanym  przede  wszystkim  przez  zamieszkującą  w  tym  kraju  mniejszość  rosyjską.
Przynależność do Kościoła prawosławnego deklarowało w 2011 r. 114 tys. osób na ogólną liczbę 3
mln 250 tys. obywateli Litwy. W kraju funkcjonuje 50 parafii i dwa monastery. Wszystkie placówki
duszpasterskie podlegają eparchii wileńskiej i litewskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
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Bizantyjska Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w 
Wilnie, jedna z nielicznych cerkwi na Litwie 
zamkniętych przez władze radzieckie, odzyskana 
przez Kościół prawosławny w 1989, lecz 
przywrócona do celów kultowych dopiero w 2012 .

Cerkiew Piatnicka (pełna  nazwa:  cerkiew św.  Paraskiewy Męczennicy)  –  parafialna  cerkiew
prawosławna w Wilnie, położona w obrębie Starego Miasta, przy ulicy Didžioji (Wielkiej) 2, na
skrzyżowaniu  z  Piles  (Zamkową).  Pierwsza  cerkiew  na  tym  miejscu  została  wzniesiona  z
inicjatywy małżonki księcia Olgierda, Marii, jako najstarsza murowana chrześcijańska świątynia w
Wilnie. Fundatorka obiektu została w nim pochowana w 1346. Pierwsza cerkiew istniała do pożaru
w  1557,  została  odbudowana  w  trzy  lata  później,  by  spłonąć  ponownie  w  1611.  Poważnie
uszkodzony gmach został przekazany w ręce unitów; w 1655 wrócił w ręce prawosławnych, którzy
do 1698 dokonali remontu obiektu. 
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W czasie wojny północnej cerkiew odwiedził car Piotr I, który modlił się w niej o zwycięstwo nad
królem szwedzkim Karolem XII, a po powrocie przekazał świątyni część zdobytych szwedzkich
sztandarów. O wizycie tej przypomina dziś tablica pamiątkowa na ścianie świątyni. Według tradycji
Piotr  I  asystował  w  cerkwi  przy  chrzcie  Abrama  Hannibala,  swojego  byłego  niewolnika  i
późniejszego dziadka poety Aleksandra Puszkina.  Do wydarzenia tego nawiązuje wzniesiony w
2011 w sąsiedztwie cerkwi pomnik przedstawiający postacie Puszkina i Hannibala na tle dwóch
złączonych  dłoni,  ponad  którą  wyrasta  prawosławny  krzyż.  W  1748  po  raz  kolejny  cerkiew
poważnie ucierpiała wskutek pożaru, zaś w 1795 przeszła na 44 lata w ręce unitów. Po ponownym
przejęciu  świątyni  przez  społeczność  prawosławną  przeszła  ona  kolejny  kapitalny  remont  pod
kierunkiem Nikołaja Czagina. W okresie międzywojennym pełniła funkcję filii pobliskiej cerkwi
św. Mikołaja. 

W czasie II wojny światowej obiekt 
stracił całe swoje oryginalne 
wyposażenie. W latach 1945–1949 
przeszedł kolejny remont, jednak nie 
został oddany wiernym. Pierwotnie 
władze stalinowskie planowały zamienić 
cerkiew w muzeum ateizmu, ostatecznie 
umieszczono w niej muzeum ludowego 
malarstwa. Dopiero od 1990 gospodarzem
cerkwi na nowo jest eparchia wileńska i 
litewska Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej. 31 maja 1991 jej 
zwierzchnik arcybiskup Chryzostom 
dokonał powtórnego poświęcenia obiektu.

W latach 1990–2012 była to świątynia 
filialna parafii katedralnej Zaśnięcia 
Matki Bożej w Wilnie; następnie przy 
cerkwi erygowano samodzielną parafię. 

Nabożeństwa w cerkwi odbywają się w 
soboty i niedziele, w języku litewskim. 

Ikonostas . Matka  Boska  i   Pan  Jezus byli  w  obydwu kościołach,  łacińskim  i  
prawosławnym. 

Język cerkiewnosłowiański  język literacki i liturgiczny używany w cerkwi prawosławnej (także 
przez prawosławnych w Polsce) i Kościele neounickim. Wywodzi się z języka staro-cerkiewno-
słowiańskiego  to jest  tak zwanej  głagoły-  głagolicy. Jeśli  chodzi  o samą Unię  Brzeską-  to stali 
za  nią  jezuici. 
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