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OD REDAKCJI

„Nasza Przeszłość” kończy 60 rok istnienia. Jak było to sygnalizo
wane w ubiegłym tomie, z tej okazji w dniach od 8 października do 
8 grudnia 2006 r. zorganizowano okolicznościową wystawę w Mu
zeum Historyczno-Misyjnym w Krakowie na Stradomiu, pt. Ks. Pro
fesor Alfons Schletz (1911-1981) -  historyk -  redaktor -  wydawca...

60-lecie ,,Naszej Przeszłości (1946-2006). Sylwetce redaktora i jego 
dziełu poświęcony został wykład inauguracyjny w Instytucie Teolo
gicznym Księży Misjonarzy w Krakowie wygłoszony przez ks. bpa 
prof. dra hab. Jana Kopca, biskupa pomocniczego z Opola, długolet
niego współpracownika i członka redakcji naukowej periodyku 
(7 października br.). Ksiądz Biskup dokonał także uroczystego otwar
cia wystawy. Atmosferę tych wydarzeń ukazuje nam kolorowa 
wkładka umieszczona w niniejszym tomie.

Ekspozycja m.in. zawierała dokumenty i zdjęcia z okresu dzieciń
stwa i lat nauki ks. A. Schletza, formacji do kapłaństwa w seminarium 
duchownym Księży Misjonarzy w Krakowie, działalności młodego 
kapłana na pierwszej placówce we Lwowie, a następnie już podjęcia 
pracy naukowo-dydaktycznej oraz redakcyjnej.

Na wystawie zebrano publikacje ks. A. Schletza, artykuły i samo
dzielne książki, szczególnie imponujący był zbiór wszystkich tomów 
od 1 do 55 „Naszej Przeszłości” redagowanych przez Założyciela. 
Nie zapomniano o ukazaniu innych zamiłowań Redaktora -  zbiera
nia medali, znaczków, a także obrazów namalowanych na jego zle
cenie przez znanych artystów, ukazujących wybitne osoby związane 
z historią Kościoła w Polsce, m.in. kard. Karola Wojtyły, kard. Ste
fana Wyszyńskiego, abpa Antoniego Baraniaka.

http://www.np.org.pl
mailto:np@post.pl
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Wystawę odwiedziło kilkuset zwiedzających z różnych pokoleń, od 
osób pamiętających Redaktora do młodzieży szkolnej zainteresowa
nych poznaniem wybitnego Twórcy Instytutu Wydawniczego „Nasza 
Przeszłość”.

Na początku tomu 106 umieszczono wspomnienie śp. ks. prof. 
Ludwika Piechnika SJ. Pragniemy tym wyrazić szczególną wdzięcz
ność długoletniemu współpracownikowi czasopisma (od czasów 
Redaktora ks. Alfonsa Schletza), a w ostatnich 20 latach członka 
redakcji naukowej.

Ks. Stanisław Rospond CM

STANISŁAW CIEŚLAK SJ

ŚP. KS. PROF. DR HAB. LUDWIK PIECHNIK SJ 
(1920-2006)

W dniu 26 czerwca 2006 roku, o godz. 15.35, w 86 roku życia, 
68. powołania zakonnego i 58. kapłaństwa odszedł do domu Ojca 
ks. prof. dr hab. Ludwik Piechnik, jezuita, historyk, wybitny znaw
ca szkolnictwa jezuickiego, emerytowany profesor Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM  w Krakowie, doktor 
honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego, były dyrektor Wydaw
nictwa WAM, pedagog i wychowawca młodzieży, prezes Związku 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, współtwórca i hono
rowy prezes Fundacji im. Ruperta Mayera -  Dzieło Pomocy Dzie
ciom, przyjaciel Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie, odznaczo
ny medalem Cracoviae Merenti.

Msza św. pogrzebowa w intencji Zmarłego, której przewodniczył 
ks. bp Jan Zając, została odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Krakowie, w piątek 30 czerwca, o godz. 10.30. Uczest
niczyło w niej ok. 80 kapłanów oraz wielu przyjaciół i znajomych 
Zmarłego oraz dzieci z Domu Dziecka ze Żmiącej. Kazanie pogrze
bowe wygłosił przełożony krakowskiej wspólnoty na Przegorzałach 
ks. Bogusław Steczek SJ. Kondukt pogrzebowy od bramy głównej 
cmentarza Rakowickiego do grobowca jezuitów poprowadził Arcybi
skup Metropolita Krakowski, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stani
sław Dziwisz1 * *.

1 B. S t e c z e k ,  Homilia podczas Mszy św pogrzebowej o. Ludwika Piechnika SJ,
Nasze Sprawy 250 (2006), s. 13-15; TAJ, Zmarł o. Ludwik Piechnik SJ. Był dobrym
ojcem, Niedziela 29 (16 VII 2006), s. 19.

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 7-25.
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Ks. Ludwik Piechnik urodził się 9 sierpnia 1920 roku 
w Krzesławicach, powiat myślenicki, diecezja tarnowska, w rodzinie 
rolniczej jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Kurek. Do szkoły 
podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości i Szczyrzycu. 
W latach 1934-1938 był seminarzystą prowadzonego przez jezuitów 
w Nowym Sączu Małego Seminarium, mieszkał w kolegium przy 
ul. ks. Piotra Skargi i przez cztery lata pobierał nauki gimnazjalne 
w miejscowym gimnazjum klasycznym im. Jana Długosza2. Podczas 
tych czterech lat nauczył się nie tylko intensywnej pracy w ławie 
szkolnej, ale także poznał cele i działalność Towarzystwa Jezusowego 
oraz otrzymał solidne podstawy życia duchowego. Zapewne tu zrodzi
ło się bądź dojrzewało jego powołanie zakonne.

Do Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego wstąpił 6 lipca 
1938 roku. Dwuletni nowicjat odprawił w Starej Wsi koło Brzozowa 
pod kierunkiem dwóch ojców magistrów, pierwszy rok pod kierunkiem 
ks. Augustyna Dyli, drugi pod kierunkiem ks. Włodzimierza Konopki. 
Po wybuchu II wojny światowej i na skutek pogłosek o aresztowaniu 
i wcielaniu mężczyzn do wojska niemieckiego oraz wysyłaniu ich na 
front zachodni, ks. Włodzimierz Konopka udzielił pozwolenie na prze
rwanie nowicjatu: wobec zgromadzonych w asceterium nowicjuszy 
ogłosił, że w tej sytuacji mogą nowicjusze sami podjąć decyzję: zostać 
w nowicjacie, udać się do rodziny, albo powędrować w bardziej bez
pieczne miejsce, najlepiej schronić się w którymś z jezuickich domów 
na Wschodzie. O. Piechnik wybrał ostatnią możliwość: opuścił Starą 
Wieś i przez 2 miesiące tułał się po wschodniej Małopolsce. Miejsca
mi jego czasowego pobytu były Tarnopol, Lwów i Przemyśl. Następ
nie przez tymczasową granicę bolszewicko-ruską przedostał się 
w okolicach Rawy Ruskiej na tereny zajmowane przez Niemców i 
powrócił do nowicjatu w Starej Wsi3. Tu też 7 lipca 1940 roku złożył 
pierwsze śluby zakonne na ręce ks. Włodzimierza Konopki4.

W latach 1940-1942 kontynuował naukę w zakresie programu li
ceum klasycznego (duża matura) na tajnych kompletach w kierowa-

2 J. P r e i s n e r ,  Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, Kraków 
2003, s. 207.
3 Kwestionariusz osobisty L. Piechnika, w: Kwestionariusz osobisty członków Prowincji 
Galicyjskiej i Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego, ATJKr. rkps 2436, s. 65.
4 Vota prima nuncupata in Provincia Poloniae Minoris S.J. z lat 1933-1952, ATJKr. 
rkps 1266, s. 200-201.
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nym przez jezuitów Ośrodku Tajnego Nauczania, który mieścił się 
w kolegium w Starej Wsi koło Brzozowa. Kierownikiem tajnych kom
pletów gimnazjalno-licealnych oraz przewodniczącym państwowej 
komisji egzaminacyjnej był wybitny znawca literatury polskiej i peda
gog, ks. Stefan Weidel SJ. W gronie profesorów znalazło się także 
kilku jezuitów ze słynnego Zakładu Naukowo-Wychowawczego 
w Ćhyrowie. Trzeba przy tym pamiętać, że większa część klasztoru 
w Starej Wsi była podczas okupacji prawie bez przerwy zajęta przez 
stacjonujące w nim jednostki Wermachtu, bacznie śledzące każdy 
ruch na jego terenie. Tu też 21 kwietnia 1942 roku złożył przed Komi
sją Egzaminacyjną egzamin dojrzałości, uznany po zakończeniu woj
ny przez Państwową Komisję Weryfikacyjną w Krakowie5.

Studia filozoficzne i teologiczne odbył w trudnym okresie okupacji 
hitlerowskiej. Grono jego profesorów składało się z najlepszych sił, 
jakie miały wówczas obie jezuickie prowincje polskie. Filozofię stu
diował na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego, prze
niesionym wskutek II wojny światowej z Krakowa do Nowego Sącza 
(1942-1945)6. Jednym z jego profesorów był ks. Franciszek Kwiat
kowski (1888-1949), autor cennych prac z filozofii a zarazem znany 
działacz sodalicyjny środowiska akademickiego. Teologię studiował 
w Nowym Sączu (1945-1947), Starej Wsi (1947/1948) i Krakowie 
(1948/1949)7. Podczas studiów w Nowym Sączu (1942-1945) zetknął 
się z ks. Mieczysławem Kuznowiczem8 * *, twórcą i prezesem Związku

5 Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi, pod red. S. D y t k a  i L. G r z e 
b i e  n i a SJ, Przemyśl 1989, s. 22, 25, 93.
6 Liber Studiorum Facultatis Philosophicae 1932/33-1945/46, ATJKr. rkps 1527, 
s. 349; J. P r e i s n e r ,  Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, 
s. 254, 256.
7 Liber Studiorum Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu z lat 1934-1945, 
ATJKr. rkps 4191, s. 210.
8 Kuznowicz Mieczysław (1874-1945), wychowanek gimnazjum w Ćhyrowie. 
W 1906 r. powołał do życia Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej
w Krakowie i innych miejscowościach Galicji. W 1914 rozpoczął propagandę 
antynikotynową i antyalkoholową wśród młodzieży, która doprowadziła do powstania
Centrali Abstynenckich Kół Młodzieży i Ligi Przeciw Paleniu Tytoniu. W systemie 
wychowawczym kładł nacisk na wykształcenie zawodowe młodzieży i jej wychowanie 
religijne. Od 1925 wydawał organ prasowy Związku „Związkowiec”. W latach 1922- 
1929 kierował budową wielkiego domu młodzieżowego przy ul. Skarbowej 
w Krakowie, od 1935 był jego superiorem. Autor wielu broszur o tematyce społecznej, 
młodzieżowej i religijnej. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy



10 STANISŁAW CIEŚLAK SJ

Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod wezwaniem św. 
Stanisława Kostki w Krakowie, przez który przeszło do 1939 roku 
ok. 15 000 młodzieży. Z wygnania w Czarnym Potoku ks. Kuzno- 
wicz odwiedzał kleryków i ukazywał wizję jezuity, który powinien 
dążyć w swoim życiu do tworzenia dzieł trwałych i wielkich. 
W marcu 1945 roku ks. Piechnik uczestniczył w pogrzebie tego 
wielkiego wychowawcy młodzieży, który, jak się okazało, w decy
dujący sposób zaważył na jego przyszłym życiu i działalności 
w zakonie.

W okresie studiów zakonnych miał okazję spotkać wybitnych histo
ryków zakonu oraz słuchać ich wykładów. W Starej Wsi poznawał 
historię Kościoła na wykładach ks. Henryka Lubomirskiego SJ, który 
przed wstąpieniem do zakonu studiował historię na Uniwersytecie 
w Oxfordzie (1922-1926), a po powrocie do ojczyzny pracował 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych9. Natomiast podczas ostatniego 
roku studiów teologicznych w Krakowie (1948/1949), zetknął się 
z wybitnym historykiem zakonu ks. Janem Poplatkiem SJ10, przed 
wojną profesorem historii w Chyrowie, a po wojnie dyrektorem Ar
chiwum Prowincji, wykładowcy metodologii pracy naukowej na Wy
dziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Działal
ność naukowa Poplatka, podobnie jak i Stanisława Bednarskiego, 
wywarła na niego duży wpływ. Obaj jezuici pozostali dla niego wzo
rami historyka.

Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1948 r. w Starej Wsi 
przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia przez nałożenie rąk ordyna
riusza diecezji przemyskiej, ks. biskupa Franciszka Bardy11. Nato-

1564-1995, oprać. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 350 
(dalej cytuję jako: Encyklopedia wiedzy o jezuitach).
9 Lubomirski Henryk (1905-1986), w zakonie był profesorem m.in. języka 
angielskiego w jezuickim gimnazjum w Gdyni (1945-1946) oraz historii Kościoła na 
Wydziale Teologicznym w Starej Wsi (1946-1948). Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 
s. 376-377.
10 Poplatek Jan (1903-1955), studiował historię i geografię na uniwersytecie w Wilnie 
(1926-1930). Opracował wiele cennych monografii historycznych o jezuitach polskich, w 
rękopisie pozostawił dzieje prowincji podczas II wojny światowej, Encyklopedią jezuitów 
polskich XVI wieku oraz wiele innych prac. Stały współpracownik Polskiego słownika 
biograficznego. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 530.
11 Liber admissorum II, ATJKr. rkps 4182, s. 156; Kraków -  Kuria Prowincjalska. 
Dokumenty dotyczące wyższych święceń członków Prowincji Małopolskiej
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miast ostatni etap formacji zakonnej, tzw. trzeciąprobację, czyli rocz
ny okres przewidziany przez św. Ignacego Loyolę dla księży przed 
złożeniem ostatnich ślubów, poświęcony głębszemu poznaniu ducho
wości jezuickiej i prawa zakonnego oraz odprawieniu 30-dniowych 
Ćwiczeń duchownych, odbył z ośmioma innymi księżmi w roku aka
demickim 1953/1954 w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem 
o. instruktora Augustyna Dyli, którego znał od swojego nowicjatu w 
Starej Wsi12. W Czechowicach-Dziedzicach też 15 sierpnia 1955 roku 
złożył uroczystą profesję zakonną na ręce tamtejszego o. superiora 
Józefa Balcarka, który był jego wicerektorem podczas studiów w ko
legium w Nowym Sączu13.

Po ukończeniu teologii, w roku akademickim 1949/1950, został na 
krótko prefektem w Bursie im. ks. Kuznowicza w Krakowie przy 
ul. Skarbowej, należącej do założonego przez niego Związku Młodzie
ży Przemysłowej i Rękodzielniczej. Z katalogu zakonnego wynika, że 
ponadto był prefektem „Młodych Krakusów”, bibliotekarzem i kronika
rzem w Bursie ks. Kuznowicza, a zarazem studentem Wydziału Peda
gogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego14. Bursa obejmowała wów
czas opieką jeszcze ponad 200 wychowanków. Był to jednak ostatni rok 
pełnej jej aktywności, ponieważ w 1950 roku władze komunistyczne 
rozwiązały Związek i przejęły jego majątek na skarb państwa. Wycho
wanków przeniesiono gdzie indziej. Już tylko trzech jezuitów miesz
kało w gmachu Bursy, ale bez wychowanków. W tej przygnębiającej 
atmosferze ks. Piechnik kończył studia pedagogiczne, ale bez więk
szej perspektywy aktywnej działalności wychowawczej. W roku aka
demickim 1951/1952 zamieszkiwał jeszcze gmach Bursy, ale poza 
studiami dojeżdżał jedynie do Ostrowa Szlacheckiego, gdzie w mająt
ku Bursy Związek utworzył szkołę zawodową15. W 1957 roku, na fali 
październikowej „odwilży”, za zgodą prowincjała Celestyna Szawana

Towarzystwa Jezusowego z lat 1933-1978, ATJKr. rkps 4225, s. 327; Encyklopedia 
wiedzy o jezuitach, s. 504.
12 Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1954, s. 14; Liber Studiorum 
Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu z lat 1934-1945, ATJKr. rkps 4191, s. 210.
13 Vota ultima, Renuntiatio bonorum, Infonnationes ad Gradum, Mónita Sociorum 
Provinciae Galicianae et Poloniae Minoris SJ 1885-1963, ATJKr. rkps 1436, s. 198-205.
14 Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1950, s. 12.
15 Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1952, s. 13; Catalogus 
Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1953, s. 12.
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SJ, włączył się z wychowankami Związku w próbę jego reaktywowa
nia i odzyskania bursy, mając nadzieję, że w nowej rzeczywistości 
Związek i bursa będą dalej krzewiły ideały założyciela, ks. Kuznowi
eża16. Jak się miało wkrótce okazać, wysiłki te nie doprowadziły do 
upragnionego celu. Ostatecznie dokonał tego dopiero po upadku ko
munizmu w Polsce.

Ponieważ już od początku powołania zakonnego był kierowany przez 
przełożonych do pracy z młodzieżą świecką, konkretnie w Związku Mło
dzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej ks. Kuznowicza, w 1949 roku 
podjął studia pedagogiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Równocześnie ze studiami 
żywo interesował się organizacjami młodzieżowymi w Polsce i za grani
cą. Pragnął wyjechać do Belgii lub Francji, aby tam poznać, a następnie 
przeszczepić na grunt polski, popularną organizację młodzieży robotni
czej IOC. W tym celu intensywnie uczył się języka francuskiego, ale 
i tego zamierzenia nie udało mu się zrealizować17 18. Studia na Uniwersy
tecie Jagiellońskim ukończył 14 października 1952 r. z wynikiem 
bardzo dobrym ze stopniem magistra pedagogiki. Tematem jego dy
sertacji była Praca publicystyczna i pedagogiczna Piotra Switkow- 
skiegon . Z kolei na podstawie dysertacji zatytułowanej Działalność 
społeczno-kulturalna ks. Piotra Switkowskiego TJ, przedstawionej na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał stopień 
magistra teologii, również z wynikiem bardzo dobrym19. Publicystyczną 
działalność jezuity Piotra Świtkowskiego ukazał 10 marca 1953 roku 
w referacie wygłoszonym na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego

16 List L. Piechnika do o. prowincjała C. Szawana, [b. m., 9 I 1957],
w: Korespondencja Naszych i urzędowa z lat 1855-1966, ATJKr. rkps 1507, s. 160-163.
17 List L. Piechnika do o. prowincjała C. Szawana, [b. m., 9 I 1957],
w: Korespondencja Naszych i urzędowa z lat 1855-1966, ATJKr. rkps 1507, s. 160.
18 Świtkowski (Switkowski) Piotr (1744-1793), pracował w służbie Komisji Edukacji 
Narodowej, mimo że nie angażował się bezpośrednio w szkolnictwie. Kanonik 
inflancki. Wydawca i publicysta. Wydał Budowanie wiejskie (Lwów 1782, 1793, 
1794) i Książką dla gospodarzy (Warszawa 1785). Redaktor czasopism „Pamiętnik 
Polityczny i Historyczny” (1782-1792), „Magazyn Warszawski” (1784-1785) oraz 
„Zabawy Obywatelskie” (1792-1793). Radykalny publicysta oraz zwolennik 
uprzemysłowienia kraju. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 681.
19 Liber Studiorum Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu z lat 1934-1945,
ATJKr. rkps 4191, s. 210; Kraków -  Kuria Prowincjalska. Stopnie naukowe, ATJKr.
rkps 4230, s. 155-156.
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Księży Jezuitów w Krakowie20. Odtąd zaczął brać aktywny udział w 
sesjach i sympozjach naukowych, na których zazwyczaj wygłaszał 
referaty o szkolnictwie jezuickim oraz wkładzie jezuitów do nauki 
i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów21.

Po zakończeniu trzeciej probacji pozostał w Czechowicach- 
Dziedzicach do 1957 roku i tu oddawał się zarówno pracy duszpasterskiej 
(opiekował się m.in. ministrantami, z których niektórzy wstąpili do zako
nu jezuitów), jak i naukowej (przygotowywał pod kierunkiem życzliwego 
mu promotora i zwolennika prof. Jana Hulewicza pracę doktorską na 
temat początków Akademii Wileńskiej i w tym celu jeździł do Archi
wum Prowincji w Krakowie, którym po śmierci ks. Poplatka opieko
wał się ks. Bronisław Natoński)22. Następnie przeniósł się do Krakowa 
i tym razem przez siedem lat pełnił obowiązki prefekta kleryków stu
diujących filozofię w kolegium przy ul. Kopernika 26, troszczącego

20 Korespondencja prowincjalska za rok 1953, ATJKr. rkps 1451, s. 332.
21 Wymieńmy tu kilka spotkań naukowych, w których ks. Piechnik aktywnie 
uczestniczył, zabierając na nich głos. 25 listopada 1967 roku wziął udział w sesji 
naukowej w Olsztynie, zorganizowanej z okazji uroczystości jubileuszowych 400-lecia 
Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”. Tematem jego wystąpienia były 
Starania biskupów warmińskich i jezuitów polskich o przekształcenie Kolegium 
Braniewskiego w uniwersytet. Varia -  Jesuitica, ATJKr. rkps 4005, s. 197a.

Innym razem, na początku marca 1975 roku, wziął udział w Krakowie razem 
z współbraćmi zakonnymi ks. Bronisławem Natońskim i ks. Jerzym Paszendą w spotkaniu 
„okrągłego stołu” historyków, poświęconemu omówieniu ważniejszych aspektów 
działalności zakonu jezuitów w Polsce od XVI do XX wieku i ocenie zachowania ich 
źródeł archiwalnych. W spotkaniu, któremu przewodniczył prof. dr J. Kłoczowski, wzięło 
udział 14 osób z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego -  pracowników Sekcji 
Historii oraz Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, jak również jezuici. 
Warto zauważyć, że w trakcie spotkania wysunięto pod adresem naukowców wiele 
postulatów badawczych dotyczących historii jezuitów, z których niektóre z nich są 
ciągle aktualne. P. Gach, Historycy o jezuitach. Spotkanie okrągłego stołu, „Słowo 
Powszechne” nr 59, z 11 III 1975.

Warto wspomnieć także o międzynarodowym sympozjum, które odbyło się 
w Krakowie w dniach 15-17 lutego 1991 roku, z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin 
Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540- 
1990). Podczas sympozjum ks. Piechnik przedstawił Działalność jezuitów polskich na polu 
szkolnictwa (1565-1773). Zob. Jezuici a kultura polska, pod red. L. G r z e b i e n i a SJ, 
S. O b i r k a SJ, Kraków 1993, s. 243-259.
22 Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1955, s. 17; Catalogus 
Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1956, s. 17; Catalogus Provinciae 
Poloniae Minoris Societatis Iesu 1957, s. 16.
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się dzień po dniu o wychowywanie młodzieży zakonnej (1957-1964). 
Ponadto był konsultorem domu, kierował grupą opiekunów ministran
tów oraz nadal pracował nad swoim doktoratem. Został także głów
nym promotorem powołań w prowincji, egzaminował kandydatów 
zgłaszających się do zakonu, rocznie dawał kilka serii rekolekcji 
(m.in. w Krynicy). W pozostałym czasie oddawał się pracy nad dokto
ratem23. Dnia 16 marca 1962 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagielloń
skim doktorat nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt.: Po
czątki Akademii Wileńskiej, której promotorem był prof. Jan Hulewicz.

W latach 1964-1966 przebywał w Krakowie-Przegorzałach, konty
nuując pracę naukową, która przyniosła nowe prace. W drugiej poło
wie 1969 roku udał się do Rzymu i tu pracował naukowo w Instytucie 
Studiów Kościelnych przy ul. Mecenate 37 (obecnie Piazza B. Cairoli 
117), założonym i kierowanym przez ks. Eugeniusza Reczka SJ 
(1916-1971) oraz w Archivum Romanum Societatis Iesu przy ul. Bor- 
go S. Spirito 4. 5 listopada tegoż roku wygłosił w auli posiedzeń na
ukowych Instytutu Studiów Kościelnych odczyt na temat Co jezuici 
wnieśli nowego w Polsce na polu szkolnictwa w XVI wieku?24 Podczas 
pobytu w Rzymie, jako dyrektor Wydawnictwa Apostolstwa Modli
twy, załatwiał sprawy wydawnicze, m.in. kwestie związane z drukiem 
dzieł jezuity angielskiego Jamesa Brodricka25. W sytuacji istniejącej 
cenzury komunistycznej, szczególnie ostro traktującej nieliczne wy
dawnictwa kościelne, jego projekty wydawnicze nierzadko spotykały 
się z odmową władz.

Od 1964 do 1993 roku ks. Piechnik wykładał pedagogikę na Wy
dziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego (obecnie Wyższa 
Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM) w Krakowie przy 
ul. Kopernika 26. Ten sam przedmiot wykładał również klerykom 
diecezjalnym i świeckim na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (1975-1988)26. 18 stycznia 1969 roku został mianowany 
przez rzymską Kongregację do spraw Wychowania Katolickiego pro-

23 Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu 1958, s. 10.
24 Korespondencja prowincjalska za rok 1969, ATJKr. rkps 2126, s. 1269.
25 List L. Piechnika do o. prowincjała S. Nawrockiego, Rzym, 1 XII 1969, 
w: Korespondencja prowincjalska za rok 1969, ATJKr. rkps 2126, s. 1273.
26 Zachował się plan jego wykładów z pedagogiki. Reforma studiów na fakultetach 
jezuickich w Polsce w latach 1968-1973, ATJKr. rkps 2975, s. 407-412.
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fesorem nadzwyczajnym27. Z kolei 9 lutego 1990 roku Wielki Kanc
lerz Wydziału Filozoficznego w Krakowie, o. generał Peter-Hans 
Kolvenbach, mianował go profesorem zwyczajnym Wydziału Filozo
ficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

W pedagogice dał się poznać jako zwolennik personalizmu oraz 
najlepszych wartości i tradycji szkolnictwa jezuickiego28. Zajmował 
się dziejami szkolnictwa i wychowania w ogólności, a zwłaszcza hi
storią i filozofią kultury, szczególnie kultury chrześcijańskiej w Polsce 
oraz wkładem jezuitów do jej rozwoju. Napisał ok. 80 prac nauko
wych, głównie z zakresu historii szkolnictwa jezuickiego, w tym także 
szkolnictwa filozoficznego, seminariów diecezjalnych i nauczyciel
skich, konwiktów szlacheckich i Collegium Nobilium w Wilnie 
i Warszawie. Niezwykle cenne i nowatorskie są jego spostrzeżenia 
zawarte w 250-stronicowym analityczno-syntetycznym studium Po
wstanie i rozwój jezuickiej ,,Ratio studiorum'> (1548-1599) (Kraków 
2003), które ukazuje rolę jezuickiej Ratio studiorum w organizacji 
i modelu szkoły29. W przedmowie do tego studium zgodził się z opi
nią prof. Kaliny Bartnickiej i prof. Tadeusza Bieńkowskiego, że 
„Ratio studiorum formowała nie tylko szkołę jezuicką, ale też wpłynę
ła decydująco na formowanie nowożytnej szkoły europejskiej w ogó
le. Doniosłość jezuickiej ustawy szkolnej dla rozwoju myśli pedago
gicznej powodowała przekłady tekstu łacińskiego na nowożytne języ
ki europejskie: niemiecki, włoski, angielski, francuski”30.

Najważniejsze z jego dzieł historycznych powstały na Przegorzałach, 
gdzie znalazł sprzyjające warunki do kontynuowania kierunku badań, 
wytyczonych przez wybitnego znawcę szkolnictwa i kultury jezuickiej

27 Korespondencja z lat 1967-1980, ATJKr. rkps 4214, s. 319
28 J. M ó ł k a , Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874- 
1945), Kraków 2004, s. 182, 266.
29 L. G r z e b i e ń ,  Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki 
i kultury, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
i pod zaborami, pod red. I. S t a s i e w i c z - J a s i u k o w e j ,  Kraków-Warszawa 
2004, s. 35. Zob. L. G r z e b i e ń ,  Naukowa sylwetka ks. profesora Ludwika Piechnika 
SJ, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
IGNATIANUM w Krakowie 2000-2001”, s. 76-82, 87; R. D a r o w s k i ,  Filozofia 
jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy -  Słownik autorów, Kraków 2001, 
s. 243-244.
30 Cytat za: L. P i e c h n i k ,  Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum ” (1548- 
1599), Kraków 2003, s. 5.
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ks. Stanisława Bednarskiego31. Po przeprowadzeniu gruntownych kwe
rend krajowych i zagranicznych Bednarski przygotował pracę doktorską
0 szkołach jezuickich pt. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce 
(Kraków 1933), nagrodzoną przez Polską Akademię Umiejętności. 
Ponadto zgromadził w Krakowie osobne archiwum fotokopii z Ar- 
chivum Romanum Societatis Iesu i Archiwum Watykańskiego. Cho
ciaż jego przedwczesna śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau 
(jest Sługą Bożym) przerwała owocną pracę naukową i stanowi ol
brzymią stratę dla kultury narodowej, to jednak pozostawił on swoim 
następcom doskonały warsztat naukowy. Z tego warsztatu naukowego 
potrafił korzystać m.in. ks. Piechnik, który, jak słusznie zauważył 
ks. Ludwik Grzebień, mając nie tylko dobre wykształcenie, ale
1 doświadczenie pedagogiczne, sięgał po dostępne i nieprzebadane 
źródła oraz właściwie interpretował niezwykle bogate życie szkoły 
jezuickiej32. Podziwiając pasję naukową i zaangażowany stosunek do 
podejmowanych ciągle nowych zadań, erudycję, a przy tym niezwykłą 
skromność ks. Piechnika i jego życzliwość w stosunku do otoczenia, 
pani prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa wyraziła opinię, pod 
którą zapewne może się podpisać wielu naukowców, zwłaszcza tych, 
którzy spotkali się z nim, bądź korzystali z jego opracowań, 
a mianowicie, iż ten jezuita „ma na swoim koncie bogaty dorobek 
naukowy oparty na gruntownej wiedzy i studiowanych niezmiennie 
materiałach archiwalnych”33.

W 1958 roku ks. Piechnik opublikował pierwsze obszerne studium 
na łamach „Naszej Przeszłości” (Gimnazjum w Braniewie w XVI w. 
Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce, nr 7, s. 5-72)

31 Bednarski Stanisław (1896-1942), w latach 1923-1927 studiował historię kultury, 
literatury i sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na jezuickim Wydziale 
Filozoficznym wykładał historię sztuki chrześcijańskiej i metodologię pracy 
naukowej. Należał do wielu towarzystw naukowych i organizacji społecznych. 
W 1935 został prokuratorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy a w 1937 jego 
dyrektorem. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 33-34.
32 L. G r z e b i e ń ,  Naukowa sylwetka ks. profesora Ludwika Piechnika SJ, „Rocznik 
Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM 
w Krakowie 2000-2001”, s. 76.
33 I. S t a s i e w i c z - J a s i u k o w a ,  O kondycji naukowej jezuitów polskich (od 
roku 1773 do XXI wieku), w: Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. I. S t a s i e w i c z - J a s i u k o w e j ,  
Kraków-Warszawa 2004, s. 23.



Ks. Redaktor A. Schletz w swojej pracowni

Wystawa 60-lecia „Naszej Przeszłości” (8 X -  10 XII 2006)
przygotowana w M uzeum Historyczno-M isyjnym

7 X 2006 r. -  Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007
Mszy św. przewodniczył ks. bp Jan Kopiec z Opola

Przem ówienie W izytatora 
ks. Arkadiusza Zakręty

Wykład inauguracyjny 
bpa Jana Kopca



W I rządzie od lew ej: prof. M. Śnieżyński, ks. wiz. A. Zakręta, 
bp J. Kopiec, ks. prodziekan S. Hałas SCJ

Bp J. Kopiec otwiera 
wystawę „60 lat N P”

Fragment ekspozycji 
jubileuszowej
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i rozpoczął wieloletnią i owocną współpracę z założycielem 
i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma ks. Alfonsem Schlet- 
zem CM. W sumie na łamach „Naszej Przeszłości” opublikował kil
kanaście artykułów, poświęconych przede wszystkim początkom 
szkolnictwa jezuickiego w różnych ośrodkach dawnej Rzeczypospoli
tej34. Odtąd czasopismo i osoba jego założyciela stały mu się szcze
gólnie bliskie, co potwierdza m.in. aktywny udział w życiu redakcji 
czasopisma i jego jubileuszach.

W styczniu 1972 r. ks. L. Piechnik wziął udział w Katowicach na 
plebani w parafii Opatrzności Bożej, prowadzonej przez proboszcza 
i historyka Kościoła ks. dr. Józefa Bańkę, w uroczystości wręczenia 
ks. Schletzowi księgi pamiątkowej, wydanej z okazji srebrnego jubi
leuszu „Naszej Przeszłości”. Podczas uroczystości, którą zaszczycił 
swoją obecnością m.in. ordynariusz diecezji katowickiej bp Herbert 
Bednorz, ks. Piechnik wygłosił przemówienie w imieniu współpra
cowników czasopisma35. 29 października 1978 roku uczestniczył we 
Mszy św. dziękczynnej z kazaniem okolicznościowym wygłoszonym 
przez ordynariusza przemyskiego ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, 
odprawionej w krakowskim kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła, a następnie w sympozjum w auli Instytutu Teologicznego 
Księży Misjonarzy przy ul. Stradom 4, zorganizowanym przez ks. 
Schletza z okazji ukazania się 50 tomów „Naszej Przeszłości”. 
W trakcie sympozjum, na którym był obecny m.in. ks. wizytator Ta
deusz Gocłowski CM (obecnie arcybiskup metropolita gdański), wy
głosił referat zatytułowany Historia zakonów w ,,Naszej Przeszło- 
ści”36. Natomiast w 1984 roku, za redaktora naczelnego ks. Jana Du
kały CM, wszedł do powstałej rok wcześniej Rady Naukowej „Naszej 
Przeszłości”, w której znaleźli się wybitni przedstawiciele znaczących 
ośrodków badawczych z zakresu historii Kościoła w Polsce37.

Oprócz „Naszej Przeszłości” swoje artykuły o dziejach szkolnictwa 
i z historii Towarzystwa Jezusowego zamieszczał w publikacjach

34 Zob. bibliografia stu tomów „Naszej Przeszłości”, w: Sto tomów ,,Naszej 
Przeszłości”, bibliografia, dzieje, ludzie, red. J. D u k a ł a  CM, bp J. K o p i e c ,  
Kraków 2003, nr. 105, 169, 178,304, 371,416,434,484, 657, 1105, 1139.
35 T. G ó r s k i ,  Księga pamiątkowa ,,Naszej Przeszłości”, „Słowo Powszechne” 
nr 22, z 27 I 1972.
36 Varia -  Jesuitica, ATJKr. rkps 4005, s. 198a.
37 Sto tomów „Naszej Przeszłości”, bibliografia, dzieje, ludzie, s. 227, 481-482, 513-514.
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zbiorowych oraz na łamach wielu czasopism: „Studia Warmińskie”, 
„Studia Theologica Varsaviensia”, „Roczniki Humanistyczne”, 
„Collectanea Theologica”, „Analecta Cracoviensia”, „Studia Teolo
giczne” (Białystok), „Horyzonty Wiary”, „Kalendarz Serca Jezuso
wego”, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego 
w Krakowie”. Napisał też kilkadziesiąt haseł, najczęściej dotyczących 
Towarzystwa Jezusowego, do Polskiego słownika biograficznego, 
Encyklopedii katolickiej KUL i Słownika polskich teologów katolic
kich38. Ponadto wraz z kilkoma jezuitami uczestniczył w pracach, 
które, z inicjatywy i pod kierunkiem ks. Ludwika Grzebienia, dopro
wadziły do powstania monumentalnej Encyklopedii wiedzy o jezuitach 
na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995 (Kraków 1996)39. Kilka jego 
artykułów z dziejów szkolnictwa jezuickiego weszło do pracy zbioro
wej Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, przygotowanej do 
druku przez Jerzego Paszendę. Obok ks. Piechnika praca ta zawiera 
wybór artykułów wybitnych historyków Towarzystwa Jezusowego 
i znawców szkolnictwa jezuickiego, wspomnianych już: Sługi Boże
go, ks. Stanisława Bednarskiego, ks. Jana Poplatka oraz ks. Bronisła
wa Natońskiego. Prace tych historyków zakonu, do których należy 
dołączyć nieobecnego w tej pracy innego wybitnego badacza dziejów 
szkolnictwa ks. Ludwika Grzebienia, ukazujące główne etapy rozwoju 
szkolnictwa jezuickiego i zapoznające z różnymi typami szkół, zmie
niły całkowicie obraz szkolnictwa jezuickiego i stanowią niezbędne 
uzupełnienie podręczników historii wychowania40.

Najbardziej znaną i cenną pracą ks. Piechnika są czterotomowe 
Dzieje Akademii Wileńskiej (t. I: Początki Akademii Wileńskiej 1570- 
1599, Rzym 1984, s. 263; t. II: Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 
1600-1655, Rzym 1983, s. 313; t. III: Próby odnowy Akademii Wileń

38 Bibliografia prac L. Piechnika za lata 1968-1977, w: Kraków Kuria Prowincjalska 
-  Publikacje Naszych 1966-1978, ATJKr. 4593, s. 89-97; Bibliografia pracowników 
naukowych Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie za lata 1989-1993, Rocznik 
Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1993-1994, s. 292- 
293; Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego, Rocznik 
Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1988, s. 173-175; 
Bibliografia prac L  Piechnika za lata 1958-1994, w: Jezuicka ars educandi..., s. 15-18.
39 Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1972-1997. Historia, bibliografia, oprać. 
Z. W i l k o s z ,  L. G r z e b i e ń  SJ, s. 153, nr 4540.
40 Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, wstęp, wybór
i oprać., mapki, wykaz szkół, bibliografia, indeks J. P a s z e n d a SJ, Kraków 1994.
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skiej po klęskach potopu i okresu kryzysu 1655-1730, Rzym 1987, 
s. 261; t. IV: Odrodzenie Akademii Wileńskiej 1730-1773, Rzym 
1990, s. 307), za którą 23 września 1999 roku podczas uroczystego 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wileńskiego otrzymał doktorat ho
noris causa. Uroczystość, która stanowiła centralny punkt obchodów 
420. rocznicy powstania Uniwersytetu Wileńskiego i przypominała 
jego jezuickie początki, odbyła się w uniwersyteckim kościele 
św. Jana przy udziale licznie zgromadzonych gości. Laudację promo
cyjną ks. prof. L. Piechnika wygłosił prof. Romanas Plećkaitis, który 
przedstawiając sylwetkę polskiego jezuity, podkreślił jego erudycję 
oraz dokonania naukowe oraz przywołał jego publikację Dzieje Aka
demii Wileńskiej, stawiając ją  jako przykład i wzór dzieła, którego 
niezwykłość i oryginalność polega na tym, że jest to opracowanie 
źródłowe, uwzględniające nowoczesne badania, metodologicznie uza
sadnione, powstałe w oparciu o solidny i wiarygodny fundament em
piryczny. W ramach jubileuszu Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się 
także dwudniowa sesja naukowa, podczas której ks. Piechnik wygłosił 
referat zatytułowany Geneza Uniwersytetu Wileńskiego i jego rola 
w dziejach Litwy41.

W 1995 roku -  z okazji 75-lecia urodzin -  uczniowie i przyjaciele 
wydali ku jego czci Księgę Pamiątkową Jezuicka ars educandi*1. Na
tomiast w Towarzystwie Jezusowym obchodził jubileusz 25-lecia

41 L. P i e c h n i k ,  Geneza Uniwersytetu Wileńskiego i jego rola w dziejach Litwy, 
,Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
IGNATIANUM w Krakowie 2000, s. 171-181; J. M ó ł k a ,  Ksiądz Prof. Ludwik 
Piechnik SJ Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Wileńskiego, Rocznik Sekcji 
Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM 
w Krakowie 2000, s. 12-15; L. G r z e b i e ń ,  Naukowa sylwetka ks. profesora 
Ludwika Piechnika SJ, Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie 2000-2001, s. 86-97.

Warto dodać, że w 1996 roku ujrzało światło dzienne dzieło pt. Z dziejów Almae 
Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia 
wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego (Kraków 1996), zawierające referaty polskich 
i litewskich uczonych, wygłoszone w 1978 roku w Warszawie, a wydane dopiero 
w 1996 roku. Praca nad wydaniem Księgi pamiątkowej, w którym jest także referat 
ks. Piechnika pt. Akademia Universitas Societatis Jesu, najstarsza uczelnia wileńska, 
była żmudna i czasochłonna. W pracy tej ks. Piechnik współpracował z prof. 
Kazimierzem Puchowskim z Gdańska oraz panią prof. Ireną Stasiewicz-Jasiukową.
42 Jezuicka ars educandi...’, S. O b i r e k ,  Jubileusz Księdza Profesora Ludwika 
Piechnika, Biuletyn Historii Wychowania 1996, nr 1-2, s, 44-47.
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i 50-lecia kapłaństwa oraz przypadający w 1988 roku jubileusz 
50-lecia życia zakonnego. Z okazji tego ostatniego jubileuszu otrzy
mał od o. generała Towarzystwa Jezusowego Petera-Hansa Kolvenba- 
cha list gratulacyjny, zawierający słowa uznania za wierną, gorliwą 
i różnorodną działalność na wielu polach dla dobra Towarzystwa Je
zusowego i Kościoła w Polsce43.

Powierzano mu odpowiedzialne funkcje w zakonie, które umiejęt
nie łączył z pracą dydaktyczno-naukową. W latach 1971-1984 był 
przełożonym domu zakonnego w Krakowie-Przegorzałach a w latach 
1981-1987 konsultorem Prowincji44. W latach 1966-1973 pełnił obo
wiązki dyrektora wielce zasłużonego dla Kościoła katolickiego 
w Polsce Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Swoje 
obowiązki wypełniał gorliwie i sumiennie, załatwiając roztropnie 
sprawy administracyjne zarówno wewnątrz Wydawnictwa, jak 
i wobec władz państwowych45. To właśnie jemu przypadł zaszczyt 
organizacji jubileuszu 100-lecia Wydawnictwa Apostolstwa Modli
twy, którego kulminacyjnym momentem była Msza św. jubileuszowa, 
odprawiona 10 czerwca 1972 roku w Bazylice Najświętszego Serca 
Pana Jezusa pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity krakow
skiego ks. kard. Karola Wojtyły z udziałem dwóch biskupów i dwu
dziestu czterech kapłanów. W okolicznościowym kazaniu przyszły 
Papież-Słowianin Jan Paweł II Wielki uwypuklił zasługi Wydawnic
twa dla Kościoła i kultury polskiej na przestrzeni minionego stulecia. 
Po zakończeniu Mszy św. liczni goście przeszli do dużej auli Kole
gium 0 0 . Jezuitów przy ul. Kopernika 26, gdzie odbył się kolejny 
punkt uroczystości jubileuszowych -  sympozjum. Na rozpoczęcie

43 List o. generała P.-H. Kolvenbacha do L. Piechnika, Romae, 22 VI 1988, 
w: Korespondencja członków Prowincji Polski Południowej i różna z lat 1988-1989, 
ATJKr. rkps 4718, s. 127-128.
44 List o. prowincjała E. Ożoga do L. Piechnika, Kraków, 29 I 1981, w: Korespondencja 
prowincjalska za rok 1981, ATJKr. rkps 4417, s. 238; List o. prowincjała B. Steczka do 
L. Piechnika, Kraków, 21 IX 1984, w: Korespondencja prowincjalska z lat 1979-1985, 
ATJKr. rkps 4486, s. 464; List o. generała P.-H. Kolvenbacha do o. prowincjała 
B. Steczka, Romae, 18 III 1987, w: Korespondencja Generalska z lat 1983-1989, 
ATJKr. rkps 4712, s. 89.
45 List o. prowincjała S. Nawrockiego do L. Piechnika, Kraków, 10 I 1973, 
w: Korespondencja prowincjalska z lat 1970-1973, ATJKr. rkps 2914, s. 15; 
B. N a t o ń s k i ,  Powstanie i rozwój Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (1872- 
1972), w: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972, s. 100, 196.
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sympozjum, podczas którego ks. Bronisław Natoński wygłosił wykład 
obrazujący rozwój, pracę, osiągnięcia i trudności Wydawnictwa Apo
stolstwa Modlitwy na przestrzeni stulecia, ks. Piechnik wygłosił oko
licznościową mowę46.

Jak już wspomnieliśmy ks. Piechnik nigdy nie zawężał swojej dzia
łalności do pracy dydaktyczno-naukowej i administracyjnej. Chętnie 
zajmował się ministrantami, prowadził katechizację dzieci 
i młodzieży, udzielał sakramentu małżeństwa, głosił kazania, konfe
rencje, egzorty i rekolekcje, spieszył z posługą sakramentalną do cho
rych oraz udzielał się w konfesjonale. Wiele osób doświadczyło jego 
pomocy w konfesjonale oraz poprzez rozmowy duchowe, w których 
okazywał umiejętność wsłuchiwania się w problemy człowieka oraz 
dzielenia się z nim dobrą radą i trafną sugestią47. Już w okresie okupa
cji hitlerowskiej ujawniły się jego cechy charakteru: życzliwość, do
broć, uczynność, wrażliwość na ludzką biedę i nieszczęście, gotowość 
do współpracy i chęć spieszenia bliźniemu z konkretną pomocą. Takie 
cechy charakteru doszły do głosu podczas studiów filozoficznych 
w Nowym Sączu. Tu od 1943 roku należał do grona kilku scholasty
ków jezuickich, którzy za milczącą aprobatą przełożonych z naraże
niem życia zaangażowali się w zdobywanie produktów żywnościo
wych oraz wysyłkę paczek żywnościowych dla współbraci zakonnych 
bezpodstawnie aresztowanych i więzionych przez hitlerowców 
w obozie koncentracyjnym w Dachau k. Monachium48.

Wiele lat później, gdy pozwoliły mu na to okoliczności, zaangażo
wał się jeszcze bardziej intensywnie w działalność społeczno- 
wychowawczą. Za jedno z najważniejszych swoich osiągnięć uważał 
powołanie do życia Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczy ,,Dzieło Po
mocy Dzieciom”, który działa w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 oraz 
Ośrodka Rekreacyjnego dla dzieci z Domów Dziecka w Żmiącej

46 Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1972-1997. Historia, bibliografia, s. 9, 15.
47 L. P i e c h n i k ,  Fructus spiritualis 1967-1968, w: Fructus spiritualis członków 
Towarzystwa Jezusowego za lata 1968-1969, ATJKr. rkps 2955, s. 194; Fructus 
spiritualis członków Towarzystwa Jezusowego za lata 1968-1969, ATJKr. rkps 2959, 
s. 124; L. P i e c h n i k ,  Ankieta imienna, w: Prowincja Polski Południowej 
Towarzystwa Jezusowego -  Survey 1970 -  Ankieta imienna, ATJKr. rkps 4218, s. 181.
48 J. P r e i s n e r ,  Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, s. 223.
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k. Limanowej49. Ośrodek Adopcyjno-Wychowawczy przy ul. Raj
skiej, którego podstawową ideą działania jest wspieranie naturalnego 
prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny, stał się placów
ka niepubliczną o charakterze katolickim, prowadzoną pod patronatem 
Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Początki Ośrodka młodzieżowego w Żmiącej, któremu również 
patronuje Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, 
sięgają 1979 roku, kiedy to zakupił trzy budynki i 9 ha pola i lasu. 
Odtąd zaczął organizować tam pobyt dla dzieci i młodzieży od 3 do 
18 roku życia, głównie w okresie wakacji i przerw szkolnych, oraz 
sympozja i spotkania. W miejscu działa Akcja Pomocy dla Dzieci z 
Domów Dziecka, która zrodziła się w Krakowie w 1980 roku z 
inicjatywy studentów krakowskich uczelni, dostrzegających pato
logiczne warunki, w jakich wychowują się dzieci skazane na pobyt 
w Państwowych Domach Dziecka. Po spotkaniu członków tej gru
py z ks. Piechnikiem, akcja nabrała charakteru zorganizowanej 
i planowanej działalności. Od samego początku wspierali go w tej 
akcji Jan i Katarzyna Maderowie, którzy stali się jego najbliższymi 
współpracownikami50. Inicjatywy i działalność opiekuńczo- 
wychowawcza ks. Piechnika spotykały się z życzliwością i pomocą 
ze strony przełożonych Towarzystwa Jezusowego oraz ze wspar
ciem ze strony wielu osób i instytucji, z kraju i zagranicy, m.in. 
Polonii amerykańskiej51.

Do rozwoju ośrodka w Żmiącej przyczyniła się wydatnie założona 
w 1994 roku Fundacja Ruperta Mayera -  Dzieło Pomocy Dzieciom. 
Jednym z inicjatorów tej fundacji był jezuita niemiecki ks. Karl Adolf 
Kreuser, który pełen uznania dla działalności ks. Piechnika, do dzisiaj

49 W ankiecie do infonnatora Katolickiej Agencji Informacyjnej Who is who 
Kościoła katolickiego w Polsce zaznaczył w rubryce zainteresowania/hobby, że 
przyczynienie się do zorganizowania ośrodka opiekuńczo-wychowawczego „to nie 
hobby, to trudny obowiązek, także kapłański”. G. P o 1 a k , Kto jest kim w Kościele 
katolickim? Warszawa 1996, s. 285; Tenże, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 
1999, s. 283. Por. Informator filozofii polskiej, pod red. J. J a ś t a 1 a , Kraków 1995, 
s. 185-186.
50 Plan organizacyjny Akcji „Pomoc Dzieciom ”, w: Varia, ATJKr. rkps 4808, s. 30-38.
51 List o. prowincjała B. Steczka do Polonii Amerykańskiej, Kraków, 12 X 1985,
w: Korespondencja z 1985 roku, ATJKr. rkps 4514, s. 101.
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nie tylko żywo interesuje się jej działalnością, lecz także wspiera ją  w 
wszelki możliwy sposób, zyskawszy tytuł ,,ojca chrzestnego dzieła”52.

Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, na skutek zmian zainicjo
wanych przez NSZZ „Solidarność”, praca opiekuńczo-wychowawcza 
ks. Piechnika stała się przedmiotem rozmów nie tylko w wąskim krę
gu krakowskich pedagogów i księży, lecz także tematem licznych 
artykułów, zamieszczanych na łamach prasy ogólnopolskiej i lokalnej. 
Opisując krakowskie inicjatywy opiekuńcze, Jan Wszołek w artykule 
Inicjatywy Opiekuńczo-Wychowawcze, opublikowanym w miesięczni
ku Ministerstwa Edukacji Narodowej „Problemy Opiekuńczo- 
Wychowawcze” (R. 29: 1989, nr 7-8, s. 304-305), ukazał 9-letnią 
działalność na tym polu ks. Piechnika. Zaznaczył, że jezuicie udało się 
zgromadzić grupę przeszło 100 osób, głównie studentów (nie tylko 
pedagogiki opiekuńczej) i absolwentów wyższych uczelni Krakowa, 
która pomaga domom dziecka uczyć, wychowywać i organizować 
różnego rodzaju zajęcia (ferie, wakacje, święta, wycieczki...) dla dzie
ci nie mających oparcia we własnych rodzinach. Autor artykułu pod
kreślił, że z akcji, która ma na celu «urodzinnienie» wychowania za
kładowego, tj. zapoznanie wychowanków domów dziecka z normal
nym życiem i domem rodzinnym, korzystają wychowankowie potrze
bujący, wierzący i niewierzący. Autor nie omieszkał także wspo
mnieć, że ośrodek dysponuje własną bazą rekreacyjną w Żmiącej koło 
Limanowej, prowadzoną przez małżeństwo wychowawców Jana 
i Katarzynę Maderów53.

Krótki czas spędzony w Bursie ks. Mieczysława Kuznowicza 
w Krakowie jako prefekt młodzieży (1948-1949) wyrył w nim nieza
tarte piętno -  od tego czasu ks. Piechnik czuł się duchowym synem 
założyciela Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej oraz 
spadkobiercą jego ideałów wychowawczych, które całkowicie podzie
lał i pragnął przekazywać innym. Od tego czasu, także po rozwiązaniu 
Związku przez władze komunistyczne w 1950 roku i przejęciu jego 
majątku na skarb państwa, utrzymywał kontakty z wychowankami

52 K. i J. M a d e r o w i e ,  Fundacja Ruperta Mayera -  Dzieło Pomocy Dzieciom 
w: Księga Pamiątkowa dla Ojca Karla Adolfa Kreusera SJ, pod red. J. G r u s z k i SJ 
i J. B r e m e r a  SJ, Kraków 2005, s. 153-156; L. P i e c h n i k ,  Wspomnienie o o. K. 
A. Kreuserze SJ, w: Księga Pamiątkowa dla Ojca Karla Adolfa Kreusera SJ, s. 169-172.
53 Nasze Sprawy 5 (1990), s. 17-18; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 800.
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Związku i pielęgnował pamięć jego Założyciela. Co roku w maju spo
tykał się z wychowankami Związku na wspólnej modlitwie za swego 
mistrza. Oni również w 1963 roku sprowadzili zwłoki twórcy Związ
ku z Nowego Sącza do Krakowa, miasta, w którym żył i działał i zło
żyli je w grobowcu na Cmentarzu Rakowickim. Oni też ufundowali 
dla uczczenia opiekuna młodzieży tablicę pamiątkową w kościele 
św. Barbary w Krakowie, którą poświęcił i odsłonił 2 maja 1976 roku
o. prowincjał Jan Popiel54. W 35-rocznicę zgonu ks. Kuznowicza, 
1 listopada 1980 roku, ks. Piechnik zorganizował spotkanie byłych 
związkowców i przyjaciół Związku przy grobie ks. Kuznowicza na 
Cmentarzu Rakowickim, a następnego dnia w kaplicy 0 0 . Jezuitów na 
Przegorzałach odprawił Mszę św. za spokój duszy śp. ks. M. Kuznowi
cza. Po Mszy św. rozprowadził wśród związkowców i przyjaciół 
Związku książkę wydaną w oficynie małej poligrafii Kurii Prowincji 
Polski Południowej na Przegorzałach pt. Ks. Mieczysław Kuznowicz 
i jego dzieło55.

W końcu, wskutek zmian zaistniałych po 1989 roku i upadku ko
munizmu w Polsce, doprowadził do wskrzeszenia założonego przez 
ks. Kuznowicza Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej
p. w. św. Stanisława Kostki przy ul. Skarbowej 4 w Krakowie. W tym 
dziele wydatnie wspomagał go jego dawny wychowanek z Czecho- 
wic-Dziedzic, o. prowincjał Bogusław Steczek, który 8 grudnia 1989 
roku reerygował Związek. Z kolei rozporządzenie Ministra z dnia 
23 kwietnia 1990 roku przywróciło również jego status prawny, uzna
jąc za niebyłą decyzję komunistów z 1950 roku. Na czele Związku 
stanął ks. Piechnik, który był jego prezesem aż do śmierci. Odzyskane 
kolejno pomieszczenia gmachu przy ul. Skarbowej pozwoliły w 1992 
na reaktywowanie również bursy dla młodzieży szkół zawodowych, 
średnich i wyższych. Odtąd aż do 1998 roku ks. Piechnik pełnił obo

54 S. M ó 1, Siew męczennika, Kraków 2006, s. 319-320.
53 W latach 1971-1973 ks. Piechnik kierował na swoich seminariach grupą 
jezuickich kleryków, którzy poświęcili się studiom nad życiem i dziełem 
ks. Kuznowicza. Owocem badań było 7 prac w maszynopisie, które stały się 
podstawą do wydania wspomnianej tu książki Ks. Mieczysław Kuznowicz i jego  
dzieło (Kraków 1980), s. II-III; Prace dyplomowe, ATJKr. rkps 2966, 2968, 2969, 
2970, 2971, 2972, 2973; List L. Piechnika, Kraków, 12 X 1980, 
w: Korespondencja różna, ATJKr. rkps 4294, s. 187.
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wiązki przełożonego Rezydencji Św. Stanisława Kostki oraz prezesa 
konwiktu i kuratora56.

Jego aktywny i twórczy udział w życiu społeczno-wychowawczym 
został doceniony przez władze Krakowa, które odznaczyły go srebr
nym medalem Cracoviae Merenti w dniu 8 stycznia 1997 roku. Medal 
ten odebrał 8 marca 1997 roku wraz z dr. Janem Deszczem z rąk pre
zydenta Miasta Krakowa Józefa Lassoty podczas uroczystej sesji Ra
dy Miasta Krakowa57. Rok później powrócił na swoje ulubione Prze- 
gorzały, dalej opiekując się ośrodkiem w Żmiącej i Stowarzyszeniem 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej. Dopóki mógł, odwiedzał 
dzieci w ośrodku w Żmiącej. Ostatnie dni jego pracowitego życia, 
które przyniosło wiele nowatorskich opracowań z dziejów szkolnic
twa jezuickiego oraz wydało obfity owoc posługi miłosierdzia, nazna
czone były cierpieniem. Znosił je cierpliwie, mężnie, bez skargi, czu
jąc wdzięczność wobec zakonu oraz mając pełną świadomość, do 
Kogo zmierza w tej ostatniej podróży.

56 Z działalnością Związku związana jest też opieka nad Ośrodkiem Wychowawczym 
w Żmiącej koło Limanowej. W 1993 roku wznowiono organ Związku Młodzieży 
Przemysłowej i Rękodzielniczej „Związkowiec”. Pismo ukazuje się jako kwartalnik. 
Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 795.
57,Dziennik Polski, nr 58 z 10 III 1997.



ANNA GRABOWSKA

HIERARCHIA GRZECHU W ŚREDNIOWIECZNEJ 
POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ1

Grzech w Piśmie Świętym występuje wielokrotnie. W Starym Te
stamencie jest postrzegany jako „niewierność, nierząd, cudzołóstwo, 
zerwanie więzów miłości między człowiekiem a Bogiem”, odwrócenie 
od Boga2. Każde przekroczenie Bożych przykazań powoduje fizyczne 
i moralne skutki, cierpienie w życiu grzesznika, a także w jego oto
czeniu3, będące konsekwencją grzechu pierworodnego, który całą 
historię człowieka i przyrody naznaczył piętnem winy. Grzech posia
da więc charakter społeczny. Adam i Ewa po pierwszym grzechu, po 
przekroczeniu Bożego zakazu, stracili pierwotną niewinność. Od tego 
czasu wiedzieli, że mają przed Bogiem i sobą nawzajem coś do ukry
cia. Posiedli świadomość własnej grzeszności4.

Również Nowy Testament podejmuje tę tematykę. Poświadcza 
istnienie grzechu i szatana5, jednocześnie zwiastując prawdę o odku
pieniu ludzkości przez Jezusa Chrystusa, będącego „...ofiarą przebła
galną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy

1 Artykuł opiera się w przeważającej mierze na pracy magisterskiej napisanej na semina
rium z historii średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod 
kierunkiem dr. hab. Stanisława A. Sroki, któremu autorka chciałaby podziękować za 
cenne uwagi. Wdzięczność jest winna także recenzentowi pracy, prof. dr. hab. Krzyszto
fowi Ożogowi oraz mgr Annie Weiss i mgr. Wojciechowi Kuźmie za pomoc i wsparcie.
2 J. B r a m o r s k i ,  Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej. Studium teologicz.no- 
moralne, Pelplin 2004, s. 89.
3 Grzech, w: Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, k. 265-266.
4 J. D e l u m e a u ,  Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII- XVIII w., 
tłum. A. S z y m a n o w s k i ,  Warszawa 1994, s. 272. Por. Rdz 3. Wszystkie cytaty 
przytaczam za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 
oryginalnych, red. A. J a n k o w s k i  et al., Biblia Tysiąclecia, wyd. III poprawione, 
Wyd. Pallottinum, Poznań-Warszawa 1990.
5 Por.: Mt 4,1-11; 12,31-33; 12,43-45; 15,15-20; 18,6-9; Mk 2,5: Łk 4,33-36; 7,36-49.

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 27-86.
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całego świata”6. Twórcą doktryny grzechu jest św. Paweł, przekazu
jący w swoich listach nauki moralne skierowane do wiernych, piętnu
jący występki. Jego poglądy na zło widoczne są doskonale w tzw. 
katalogach grzechów, czyli spisach grzechów i grzeszników podawa
nych w wielu miejscach Pawłowych listów. Pokazują one najcięższe 
przewinienia wobec Boga i drugiego człowieka, którymi są: niepra
wość, złość, chciwość, nikczemność, zazdrość, morderstwo, knucie 
podstępów, oszczerstwo, nienawiść do Boga, pycha, zuchwalstwo, 
nieposłuszeństwo rodzicom, niestałość, brak miłosierdzia7.

Temat pokuty i spowiedzi w Kościele pierwotnym i średniowiecz
nym był już wielokrotnie poruszany8. Tutaj zostanie przedstawiony 
jedynie krótki zarys tego problemu na potrzeby niniejszego artykułu.

Źródeł spowiedzi i pokuty poszukiwać należy w Piśmie Świętym. 
Stary Testament przedstawia różne sposoby przebłagania Boga. Są to: 
wyznanie grzechów, modlitwa pokutna, czytanie Prawa. Księgi

6 U 2,2.
7 Rz 1,29-32; 13,13; 1 Kor 5,10-11; 6,9-10; 2 Kor 12,20; Ga 5,19-21; 2 Tm 3,2-5. 
Podobny katalog podaje Mk 7,20-22.
8 Zob. m.in.: R. A n d r z e j e w s k i ,  Pokuta w nauczaniu Ojców Kościoła, Ateneum 
Kapłańskie 89, 1977, z. 1, s. 33-46; P. B a r t k i e w i c z ,  Praktyki pokutne w Koście
le. Zarys wybranych problemów, w: Odkrywanie drogi pokuty, red. P.» B a r t k i e 
w i c z ,  Warszawa 2000, s. 65-90; J. B r a m o r s k i , op. cit.’, S. C z e r w i k , Prakty
ka pokutna w Kościele poprzez wieki, Ateneum Kapłańskie 70, 1977, z. 2, s. 159-177; 
J. D e l u m e a u ,  Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, tłum. M. O c h a b ,  
Gdańsk 1997; H. D o b i o s z ,  Częstotliwość przystępowania do sakramentu pokuty 
w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631), Studia Liturgiczne 6, 1990, 
s. 63-178; idem, Kerygma pokutna i przygotowanie do spowiedzi w Polsce do wyda
nia „Rytuału piotrkowskiego” (1631), Studia Liturgiczne 5, 1988, s. 253-284; idem, 
Wspólnotowy charakter sakramentu pokuty w rozwoju historycznym, Studia Teolo
giczno-Historyczne Śląska Opolskiego 6, 1978, s. 183-196; E. G ó r e c k i , Praktyka 
pokutna Kościoła według ksiąg penitenjarnych od VII do X w., Colloquium Salutis 
8, 1976, s. 287-296; J. J a n i c k i ,  Pokuta w nauczaniu i praktyce Kościoła dwóch 
pierwszych wieków, Folia Histórica Cracoviensia 3, 1996, s. 287-303; K. K e l e r ,  
Praktyka pokuty i pojednania w świetle ewolucji historycznej, Homo Dei 53, 1984, nr 
2, s. 107-114; M. M y r c h a , Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicz
nym, Prawo Kanoniczne 29, 1986, nr 1-2, s. 43-80; G. R y ś ,  Między sądem a „medy
cyną zbawienia”. Z dziejów chrześcijańskiej praktyki pokutnej, Znak 50, 1998, z. 9, 
s. 16-24; A. S k o w r o n e k ,  Sakrament pojednania. Wina, grzech, pojednanie, Wło
cławek 1995; W. U rb  an  , Z dziejów duszpasterstwa pokutnego w diecezji wrocław
skiej do końca XVIII w., w: Sacrum Poloniae Millenium, t. 10, Rzym 1964, s. 481 - 
502; Z. Z i ó ł k o w s k i ,  Droga pojednania i pokuty w dziejach Kościoła, Życie 
i Myśl 33, 1984, nr 1-2, s. 74-84.
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Ezdrasza i Daniela przedstawiają ryt wyznania win (Ezd 9, 6-15; Dn 
9, 4-19; Dn 3, 26-45). Pełny opis dnia pokuty dają Nehemiasz (Neh 
9), Daniel (Dn 9, 4-19) i Baruch (Bar 1, 15-22). Nowy Testament 
kładzie już większy nacisk nie na zewnętrzne oznaki pokuty, a na 
wysiłek duchowy. Jest to widoczne zwłaszcza w nauczaniu Jana 
Chrzciciela, wołającego: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskiej...]. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia” (Mt 3, 2 i 8). 
Przepowiadanie to wskazuje na fakt, iż nawrócenie postulowane 
u progu działalności Mesjasza nie może sprowadzać się do pozorów9. 
Podobnie twierdził św. Jakub, pisząc o wadze wyznania grzechów 
i mocy wzajemnej modlitwy (Jk 5, 16).

Ojcowie Kościoła postulowali, aby lekkie wykroczenia przeciw 
Prawu Bożemu leczone były przez modlitwę i jałmużnę, zaś ciężkie 
ujawniane publicznie i publicznie odpokutowane10. Nie miejsce tu na 
szczegółowe omawianie historycznej ewolucji pokuty. Wspomnę je 
dynie, że jej główne etapy wyznaczają:

1. pokuta kanoniczna -  jednorazowa, publiczna, w której rekoncy- 
liacja następowała po jej pełnym odbyciu;

2. pokuta oparta na zaleceniach penitencjałów. Zmiana widoczna 
jest w podejściu do rekoncyliacji, która następowała zaraz po wyzna
niu grzechów i w możliwości powtarzania penitencji, choć nadal po
zostawała ona bardzo surowa;

3. pokuta po soborze laterańskim IV (1215 r.). Wierni mieli od tego 
czasu obowiązek spowiadania się i odbywania pokuty co najmniej raz 
w roku. Duże znaczenie wywarło też nowe podejście do religijności 
człowieka skoncentrowane bardziej na skrusze grzesznika niż na ma
terialnej winie zapoczątkowane przez Piotra Abelarda.

Co jednak ludzie średniowiecza uważali za grzech? W jaki sposób 
pokutowali? Które występki były według nich największą obrazą Bo
ga? Na te pytania postara się odpowiedzieć niniejszy artykuł. Temat 
nie zostanie jednak wyczerpany, a jedynie zasygnalizowany. Uwaga 
skoncentrowana zostanie szczególnie na Dekalogu.

9 J. J a n i c k i , op. cit., s. 288.
10 J. B r a m o r s k i , op. cit., 344 nn.



30 ANNA GRABOWSKA

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” -  mówi pierwsze 
przykazanie Dekalogu. Oznacza ono jednocześnie zaniedbywanie 
obowiązków względem Boga, jak i hołdowanie przesądom, zabobo
nom, a nawet zaprzeczenie Jego boskości, wszechmocy i innym 
przymiotom. W skład wykroczeń przeciwko niemu wchodziła więc 
również herezja i apostazja, a także znieważenie osób i miejsc Bogu 
poświęconych.

Do obowiązków wobec Boga szczególnie należy modlitwa. Przy
kład takiej postawy dał Jezus Chrystus, który wielokrotnie rozmawiał 
ze Swoim Ojcem i Bogiem (Mt 11, 25-26; 26, 36-39; Mk 14, 32-36; 
Łk 22, 39-44), swoich uczniów nauczył modlitwy Ojcze nasz (Mt 6, 9- 
13), zalecał częste zwracanie się do Stwórcy (Mt 7, 7-11). Jednak 
w piśmiennictwie rzadko spotyka się wzmianki zachęcające do modli
twy, czy piętnujące osoby, które tego obowiązku nie dopełniały. Sta
nowi to z pewnością konsekwencję podejścia ludzi średniowiecza do 
Boga i sfery sacrum, która przenikała myśli i uczucia wiernych. Czy 
jednak rzeczywiście człowiek średniowiecza modlił się codziennie do 
swego Stwórcy? Niestety niewiele wiemy na ten temat.

W penitencjałach wykorzystywanych w Polsce brakuje wzmianek 
na temat niedopełniania obowiązku modlitwy. Regino z Prtim stwier
dził tylko, iż bez znajomości Symbolu Apostolskiego i Ojcze nasz nikt 
nie może się zbawić, Burchard z Wormacji zalecał nauczanie tych 
modlitw w języku miejscowym i po łacinie. Legat papieski Jakub 
z Troyes (archidiakon Leodium) w 1248 r. nakazał klerowi nauczanie 
swoich owieczek Ojcze nasz i Symbolu w języku narodowym (do
puszczał też odmawianie tej pierwszej modlitwy po łacinie)11. Du
chowni wymagali więc od wiernych nauczenia się Credo, Pater No- 
ster, a od XII w. również Ave12. Sprawdzali to przy okazji spowiedzi,

11 J. W o l n y ,  Materiały do nauczania wiary w Polsce średniowiecznej, Analecta 
Cracoviensia XXVII, 1995, s. 653.
12 P. T. D o b r o w o l s k i ,  Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średnio
wiecza, Warszawa 1996, s. 137; zob. szerzej na temat nauczania wiernych podczas 
mszy św.: S. B y l i n a ,  Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warsza
wa 2002, s. 48-66 (tam również na temat innych modlitw, nauczania prawd wiary 
i przedstawień plastycznych grzechów, wad i przywar oraz wierszowanych Dekalogów).
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nauczali zaś w czasie mszy św. Jednak, jak zauważamy na przykładzie 
życia i działalności Wincentego Ferrera, który dopiero jako wędrowny 
kaznodzieja musiał uczyć swoich słuchaczy podstawowych modlitw 
i czynienia znaku krzyża, nie wszędzie znajomość podstawowych 
modlitw była powszechna. Z drugiej jednak strony wiele osób znało 
nie tylko podstawowe formy zwracania się do Boga, ale także Psał
terz, znamy także specjalne modlitewniki sporządzane dla osób 
świeckich13. Dysponujemy nawet wiadomościami na temat dzieci, 
które modliły się codziennie, wcześnie przystępowały do pierwszej 
spowiedzi i komunii14. Modlono się także o wstawiennictwo świętych 
w przypadkach zagrożenia życia, choroby, kalectwa, itp., co bardzo 
dobrze widać w miraculach NMP i świętych. W pobożności ludzi 
średniowiecza znacznie wyższe miejsce zajmowała Eucharystia, 
a zwłaszcza kult Hostii. Wierni specjalnie przychodzili do kościoła na 
moment konsekracji Chleba i Wina, wierzono, że samo oglądanie 
Chrystusa Eucharystycznego przynosi zdrowie i chroni od zła, np. od 
śmierci w tym dniu15.

Do grzechów z pierwszej tablicy Dekalogu zaliczymy też magię, 
będącą przejawem oddawania czci obcym bożkom, czy braku lub co 
najmniej niedostatku wiary w Boga Jedynego. Już od czasu synodu 
w Elwirze (początek IV w.) została ona uznana za przestępstwo kano
niczne decydujące o wykluczeniu z Kościoła16 *. Zresztą takie stanowi

13 Zob. m. in.: U. B o r k o w s k a ,  Chrześcijańskie modlitewniki w średniowieczu, 
Kwartalnik Historyczny 92, 1985, nr 3, s. 645-672; eadem, Królewskie modlitewniki. 
Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI w.), Lublin 1999; 
T. M i c h a ł o w s k a ,  Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie, Warszawa 2001; 
Modlitwy księżnej trudy z Psałterza Egberta z Cividale, tłum. i oprać. B. Kii rb  i s , 
Kraków 1998; K. T a r g o s z ,  Sola pulcherrima super solem- „Nad słońce i nad 
miesiąc cudniejsza” (modlitwa maryjna z modlitewnika Gertrudy i modlitewnika 
Nawojki), Folia Histórica Cracoviensia 10, 2004, s. 361-387; J. Z a t h e y , Fragment 
nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV w., BBJ 15, 1963, s. 33-38; 
W. Z a w i t k o w s k a ,  Modlitewnik Nawojki (kilka uwag o cennym zabytku piśmien
nictwa polskiego i jego autorce. Na marginesie badań nad dziejami rodziny Koniec
polskich w wiekach średnich), Kresy Południowo-Wschodnie 1, 2003, z. 1, s. 19-30.
14 P. T. D o b r o w o l s k i ,  op. cit., s. 132-136.
15 W. S c h e n k , Udział ludu w ofierze mszy świętej. Zarys historyczny, Lublin 1960, 
s. 16-17; A. V a u c h e z , Duchowość średniowiecza, tłum. H. Z a r e m s k a ,  Gdańsk 
1996, s. 137-138.
16 E. K a r w o t , Katalog magii Rudolfa. Źródło etnograficzne XIII w., Wrocław 1955,
s. 42.
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sko miało już swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym. Księga Wyj
ścia mówi: „Nie pozwolisz żyć czarownicy”(W) 22,17). Również św. 
Augustyn w dziele „O państwie Bożym” potępił magię i wróżbiar
stwo. Encyklopedia Kościelna uznała magię za zbrodnię przeciwko 
sprawiedliwości i religii. Przekazała również interesujące nas zwłasz
cza rozróżnienie na: grzech śmiertelny, kiedy podczas obrzędów ma
gicznych wzywa się szatana i grzech powszedni w wypadku, kiedy do 
tego nie dochodzi17.

Magia potępiana była od początków istnienia chrześcijaństwa. Kary 
za jej uprawianie znalazły się w literaturze wizyjnej. „ Wizja św. Paw
ia” pokazuje kobiety odziane w łachmany, nurzające się w smole, 
siarce i ogniu, z szyjami oplecionymi przez smoki i węże, kłute przez 
anioły z ognistymi rogami. Cierpią one za to, iż w życiu oddawały się 
wróżbom i przepowiedniom18.

„De ecclesiasticis disciplinis et religione Christiana” spisane ok. 
906 r. na polecenie biskupa trewirskiego Rathboda przez opata Priim, 
Reginona, zawiera kilka akapitów poświęconych praktykom magicz
nym czynionym przez chrześcijan19. Jest to silnie schematyczne ujęcie 
problemu, znajdujące swój wyraz również u wielu innych autorytetów 
kościelnych. Regino wymienił w swoim penitencjale20 grzeszników 
przyjmujących w swoich domach wróżbitów (należy za ten czyn po
kutować pięć lat)“1, wieszczy, osoby wróżące z wnętrzności zwierząt,

17 Czarodziejstwo, w: Encyklopedia Kościelna, red. Z. C h e ł m i c k i , Kraków 1906, 
t. 7-8, s. 274-275.
18J. S o k o l s k i ,  Staropolskie zaświaty. Obraz, piekła, czyśćca i nieba w renesanso
wej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994, 
s. 17 i idem, Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji 
eschatologicznych, t. 1, Wrocław 1995, s. 179.
19 Na temat Reginona i jego dzieła zob.: Medieval Handbooks o f Penance. 
Introduction by J. T. Me Neill (Records of Civilization, 29), New York 1938, s. 314. 
Za udostępnienie tej ostatniej pracy składam serdeczne podziękowania ks. dr. hab. 
Grzegorzowi Rysiowi. Por.: G. D u b y ,  Damy XII wieku, tłum. A .i K . C h o i ń s c y ,  
Warszawa 2000, s. 237.
20 Na temat penitencjałów zob. m. in.: Historia Źródeł Prawa Kościelnego, wyd. II, 
[brak red.], Kraków 1932, s. 40-41; A. G u r i e w i c z ,  Problemy średniowiecznej 
kultury ludowej, tłum. Z. D o b r z y n i e c k i ,  Warszawa 1987, s. 50; T. P. 
O a k l e y ,  The Penitentials as Sources for Medieval History, Speculum 15, 1940, s. 
210-223; Medieval Handbooks... (tam też wypisy z penitencjałów).
21 Reginonis Prumiensis Abbatis, De ecclesiasticis disciplinis et religione Christiana, 
PL 132, liber II, c. CCCXLVIII, s. 349.
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przepowiadające przyszłość, phylacteriis (osoby te miały zostać obło- 
żonę anatemą)““, augurów, czyli wróżących z lotu ptaków, zaklinaczy 
i wyznających przesądy żydowskie (powinni zostać odłączeni od Ko
ścioła)22 23. Na podstawie penitencjału Reginona zauważamy, że 
w omawianym okresie znalazła miejsce wiara w to, że' ludzie są 
w stanie wzniecać burze i z pomocą demonów zmieniać ludzkie my
śli. Ci mieli być karani wszelkiego rodzaju karami, szczegółowo jed
nak nie określonymi24. Jeśli działalnością wróżbiarską zajmował się 
biskup, prezbiter, diakon, czy jakikolwiek inny członek stanu du
chownego, miał zostać pozbawiony godności, obłożony cenzurami 
kościelnymi i pokutować do końca życia25. Jak więc widzimy, przyna
leżność do stanu duchownego sprowadzała na jego członka większe 
sankcje w przypadku przekroczenia prawa Bożego niż w przypadku 
ludzi świeckich. Jednak nie wszystkie autorytety kościelne, z których 
obficie czerpał Regino, były tego samego zdania. Następny opisywany 
przypadek pokazywał bowiem grzeszników, którzy za chęć poznania 
przyszłości, przyzywanie w tym celu demonów, radzenie się wróżą
cych z wnętrzności i lotu ptaków mieli zapłacić głową26. Tę samą, 
najwyższą cenę, bo cenę życia, miał zapłacić ten, kto urządzał uroczy
stości na cześć szatana i przyzywał diabły27. Zauważamy tutaj intere
sujące połączenie magii z oddawaniem czci szatanowi. Znajdzie to 
swój pełniejszy wyraz w późnym średniowieczu.

Kolejne trzy rozpatrywane przez Reginona przypadki rzucają wię
cej światła na zwyczaje ludowe służące wzmocnieniu bądź osłabieniu 
zdrowia lub też rozbudzeniu miłości. Nie są już tak schematyczne jak 
poprzednie. Pierwszy z nich odnosi się do kobiety, która kładła dziec
ko na dachu lub piecu w celu pozbycia się przez nie gorączki. Czyn 
ten został obwarowany siedmioletnią pokutą. Uzyskanie zdrowia mia
ło na celu również palenie ziaren w domu, w którym leżał zmarły. 
Miało to ochronić żywych przed chorobami. Za wykonywanie tejże 
praktyki należało pokutować pięć lat28. Wydaje się prawdopodobne,

22 Ibidem, c. CCCXLIX, s. 350.
23 Ibidem, c. CCCL, s. 350.
24 Ibidem, c. CCCLIII, s. 350.
25 Ibidem, c. CCCLII, s. 350.
26 Ibidem, c. CCCLIV, s. 350.
27 Ibidem, c. CCCLV, s. 350.
28 Ibidem, c. CCCLXI, s. 351.
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że ogień został tu uznany za żywioł oczyszczający, uzdrawiający czy 
chroniący przed złem. Różnica w wymiarze pokuty za wspomniane 
wyżej grzechy była spowodowana zapewne niebezpieczeństwem gro
żącym dziecku uczestniczącym w sposób bierny w obrządku. Należy 
zauważyć również, że są to dosyć znaczne kary.

Interesujący jest także opis kolejnego sposobu uciekania się 
przez kobiety do praktyk magicznych. Tym razem jednak podjęte 
działania sytuują się w kręgu magii niszczycielskiej, miały bowiem 
na celu osłabienie zdrowia i sił witalnych męża. Kobiety wierzyły, 
że mogą to osiągnąć poprzez dodanie do jedzenia lub picia swojej 
krwi miesięcznej lub nasienia męża bądź też spalonego naczynia 
glinianego czy dzbanka. Opat nie podał za ten czyn jasno określo
nej pokuty, polecił tylko, aby osoby spełniające podobne praktyki 
zostały ukarane tak, jak magicy i wieszcze, co zważywszy na 
znaczny rozdźwięk pomiędzy autorytetami kościelnymi, nawet 
tymi zebranymi w dziele Reginona, nie jest możliwe do ustalenia29. 
Również bliżej nieokreślony wymiar pokuty był przeznaczony dla 
tych kobiet, które dodawały do jedzenia męża nasienie, tym razem 
jednak dla wzbudzenia jego miłości30. Trudno wytłumaczyć, dla
czego jedna substancja miała w jednym przypadku osłabiać zdro
wie, a w innym rozniecać miłość. Może chodziło o wykonywanie 
w czasie sporządzania mikstur innych gestów magicznych lub wy
powiadania słów-zaklęć? A może odpowiedź na to pytanie ukryta 
jest w samej ambiwalencji tkwiącej w pojmowaniu krwi i nasienia 
przez ludzi średniowiecza? Z jednej bowiem strony płyny fizjolo
giczne człowieka traktowane były jako nieczyste, kontakt z nimi 
powodował wykluczenie z niektórych czynności (np. możliwość 
wejścia do świątyni31), przynosił bowiem skalanie32. Z drugiej 
jednak strony płyny te były wykorzystywane w magii miłosnej

29 Ibidem, c. CCCLXII, s. 351.
30 Ibidem, c. CCCLXIII, s. 352.
31 I. S k i e r s k a ,  Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003, 
s. 166-168; eadem, Miasto w kościele. Obowiązek mszalny w wielkich miastach średnio
wiecznej Polski, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, 
red. H. M a n i k o w s k a ,  H. Z a r e m s k a ,  Warszawa 2002, s. 389- 413.
32 H. Z a r e m s k a ,  Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., 
Warszawa 1986, s. 118-120.
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i kojarzone z płodnością. Krew uznawana była za „residuum 
duszy i cia ła”33.

Problematyką praktyk magicznych zajmowało się wielu duchow
nych średniowiecza. Jednym z nich był Burchard z Wormacji34. Opis 
praktyk magicznych został u Burcharda mocno rozbudowany, widzi
my, że znał je z autopsji35. Dzięki temu wiemy, że zapisane formy 
praktyk rzeczywiście miały miejsce w XI-wiecznych Niemczech, choć 
już niekoniecznie na ziemiach polskich. Penitencjał ten był jednak 
używany w Polsce36, dlatego też, mimo że nie jest pewne, czy od
zwierciedla również polską rzeczywistość wierzeniową, zostanie tutaj 
wykorzystany37.

Praktyki magiczne opisane w „Correctoris sive medici” nie są 
umieszczone w logicznym porządku, występują pomiędzy innymi 
kategoriami grzechów, choć Burchard przyjął trójpodział grzechów 
na: zabójstwo, cudzołóstwo i bałwochwalstwo według tradycji kano- 
nistów rzymskich38.

Zacznijmy od praktyk zapewniających urodzaj i zdrowie zwierząt 
gospodarskich. Można je zakwalifikować do magii rolniczej, co od

33 P. R i c o u e r , Symbolika zła, tłum. S. C i c h o w i c z ,  M. O c h a b ,  Warszawa 
2002, s. 93.
34 Burchardi Vormaciensis ecclesiae episcopi decretorum libri XX ex consiliis et 
orthodoxorum patrum decretis, tum etiam diversarum nationum synodis, seu loci 
communes coegesti, in quibus totum Ecclesiasticum munus luculenta brevitate et 
veteres Ecclesiarum observations complectitur, Colonia 1548, liber XIX (De peni- 
tentia), k. 187 V.-218 v. (w Oddziale Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej). Au
torka wybrała tę edycję ze względu na jej obecność (niestety późną) na ziemiach 
polskich. Na temat tego penitencjału i jego autora zob.: G. D u b y ,  Rycerz, kobieta 
i ksiądz.. Małżeństwo w feudalnej Francji, tłum. H. G e r e m e k ,  Warszawa 1986, 
s. 63-65; Medieval Handbooks..., s. 321; M. O l s z e w s k i ,  Świat zabobonów 
w średniowieczu. Studium kazania „ O zabobonach ” Stanisława ze Skarbimierza, 
Warszawa 2002, s. 35; H. J. S c h m i t z ,  Die Bussbücher und das kanonische Bus
sverfahren nach handschrifftlichen Quellen, Düsseldorf 1898, s. 385 podaję za: 
M. O 1 s z e w s k i , op. cit., s. 36-37.
35 Medieval Handbooks..., s. 43.
36 K. K o l a ń c z y k ,  Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej 
Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w., w: Studia nad historią 
prawa polskiego, red. Z. W o j c i e c h o w s k i ,  t. XX, z. 2, Poznań 1950, s. 46.
37 Wiele na temat zabobonów w penitencjale Burcharda pisze A. G u r i e w i c z ,  
Problemy..., s. 132-149 (tam też ich pogłębiona analiza). Zainteresowanych odsyłam 
do tej pracy.
38 M. 0 1 s z e w s k i , op. cit., s. 37.
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zwierciedla status ówczesnego społeczeństwa. W tym nurcie sytuuje 
się opis wykorzystania wstążki jako amuletu, nad którym należy 
śpiewać diabelskie pieśni i rzucać uroki, po czym umieścić w drze
wach lub na rozstaju dwóch lub trzech dróg w miejscu, gdzie miały 
przechodzić zwierzęta należące do uciekających się do tych praktyk. 
Burchard tłumaczy cel- miało nim być odwrócenie chorób od zwierząt 
tych ludzi, a przeniesienie ich na inne. Biskup wyznacza za ten czyn 
pokutę-post o chlebie i wodzie przez dwa lata w wyznaczone dni39.

Burchard podał też inny interesujący opis dotyczący w konsekwen
cji zapewnienia urodzaju. Pisał on tak: „Kiedy brakuje deszczu, wtedy 
zbierają wiele dziewczynek i wybierają spośród nich jedną małą, którą 
stawiają na czele pochodu, obnażają i wyprowadzają poza wieś, gdzie 
znajdują zioła, zwane przez German bellica, które ta dziewczynka 
wykopuje z korzeniami prawą ręką, pozostałe dziewczęta przywiązują 
je do najmniejszego palca prawej stopy. Same trzymają w rękach 
wspomniane ziele, idą do najbliższej rzeki i skrapiają wodą z rzeki za 
pomocą tej rośliny nagą dziewczynkę, mając nadzieję, że swoimi na
woływaniami przywrócą deszcz. Po odprawieniu tej praktyki prowa
dzą nagą dziewczynkę z powrotem do wsi „ in modum carceri Jeśli 
to robiłaś lub zgadzałaś się na to, musisz pokutować 20 dni o chlebie 
i wodzie ” 40.

Widzimy tu ciekawy przykład praktyki wywołującej deszcz. Ude
rzają środki użyte do jego przywołania. Po pierwsze w akcie przywo
łania deszczu uczestniczą dzieci, istoty niewinne, często będące pod
miotem bądź przedmiotem praktyk magicznych. Jak stwierdził Piotr 
Kowalski, ma to źródło w fakcie, iż „...dziecko reprezentuje stan nie- 
zróżnicowania, a więc taki, który odpowiada rzeczywistości rajskiej”, 
jest niejako poza stanami, na granicy oswojonego świata, a więc może 
pośredniczyć w kontaktach z zaświatami41. Poza tym pochodowi temu 
towarzyszyły inne praktyki, jak zbieranie ziół, skrapianie wodą (kro
ple są tu analogiczne do celu tej praktyki), chodzenie tyłem -  „na spo
sób raka” (często podkreślana w magii rola inwersji). Każda ze

39 Burchardt, k. 193 v.
40 Ibidem, k. 201 r. (tłum. własne).
41 P. K o w a l s k i ,  Dziecko. Rajska niewinność, wróżby, magia. Wstąp do lektury 
postaci, Literatura Ludowa 1996, nr 4-5, s. 21.
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wspomnianych czynności posiadała ogromne znaczenie, tylko bo
wiem prawidłowo odprawiony rytuał przyniesie skutek42.

Burchard podał również kilka przykładów tego, w jaki sposób lu
dzie oddawali cześć siłom natury i pogańskim bóstwom. Wormacki 
biskup surowo to potępił. Opisał, jak czcili księżyc, słońce, gwiazdy, 
nów, zaćmienie księżyca, wierzyli, iż są zdolni swoim krzykiem 
przywrócić blask ciałom niebieskim, a także obserwowali nów w celu 
wywróżenia, czy pomyślne będzie zbudowanie domu bądź zawarcie 
małżeństwa. Te wszystkie praktyki Burchard obwarował dwuletnią 
pokutą o chlebie i wodzie w wyznaczone dni43. Ta sama pokuta zosta
ła nałożona na tych wiernych, którzy czcili szczególnie pierwszy 
dzień Nowego Roku, wróżyli w tym dniu, urządzali biesiady, śpiewali 
na ulicy. Do przepowiadania przyszłości potrzebne im były odpo
wiednie rekwizyty i okoliczności. Były to: dobrze wyrośnięty chleb, 
siadanie na dachu i zakreślenie wokół siebie koła (symbol ochrony 
przed złymi mocami44), siadanie na rozstajnych drogach na wołowej 
skórze45. Większa pokuta (trzy lata o chlebie i wodzie w wyznaczone 
dni) była przewidziana dla tych, którzy przybywali na modlitwę do 
źródeł, kamieni, drzew, rozstajnych dróg i tam palili świece i składali 
ofiary46. Oddawanie czci Jowiszowi natomiast obwarowane było po
kutą 40-stu dni o chlebie i wodzie. Cześć tę oddawano zwłaszcza 
w dzień poświęcony temu pogańskiemu bóstwu, w czwartek47. W tym 
nurcie sytuował się również opis „zaproszenia na ucztę” trzech Parek. 
W tym celu należało przygotować w swoim domu stół, położyć na

42 J. A. R o n y , Magia, tłum. M. G a w l i k o w s k i ,  Wrocław 1993, s. 11.
43 Burchardt..., k. 193 r.-v. Podobne praktyki opisuje: K. B r a c h a ,  Teolog, diabeł 
i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora „De superstitionibus” 
(1405 r.), Warszawa 1999, s. 125-127.
44 E. K a r w o t , op. cit., s. 51;
45 Na temat funkcji rozdroży zob.: B. W o j c i e c h o w s k a ,  Aa granicy dwóch świa
tów. Rozdroża i sakralizacja prz.estrz.eni w przekazach średniowiecznych, w: Ludzie -  
Kościół -  Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (śre
dniowiecze-w cz.esna epoka nowożytna), red. W. I w a ń c z a k ,  S. K. K u c z y ń s k i ,  
Warszawa 2001, s. 509-519.
46 Burchardt..., k. 193 v.
47 Ibidem, k. 195 r. O roli czwartku zob. m.in.: S. B y l i n a ,  Słowiański świat zmar
łych w chrześcijaństwie polskim schyłku średniowiecza, w: Kultura średniowieczna 
i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie 
pracy naukowej, red. D. G a w i n o w a  et al., Warszawa 1991, s. 397; M. 0 1 -  
s z e w s k i , op. cit., s. 161.



38 ANNA GRABOWSKA

nim jedzenie wraz z trzema nożykami dla trzech sióstr, zwanych Par
kami, po to, by one przywróciły to, co należy do dawnego stanu, co 
innego ulepszyły i pomogły w przyszłości. Praktyki te były wykony
wane z religijną czcią, a imię uciekającego się do nich przekazywano 
szatanowi48. Kościół w takich praktykach widział przede wszystkim 
przeżytki pogaństwa, szczególnie groźne dla chrześcijaństwa, ponie
waż bezpośrednio kwestionujące wyłączność oddawania czci Jedyne
mu Bogu, działania te bowiem nie wiązały się np. z chęcią poznania 
swojej przyszłości, a wyłącznie z pragnieniem oddania czci innym 
bóstwom. Natomiast spożywanie pokarmów pochodzących z bałwo
chwalczych ofiar zagrożone było karą 30-dniowego postu o chlebie 
i wodzie49.

Wiele praktyk wymienionych przez Burcharda dotyczyło poznania 
przyszłości. Na niektóre z nich wskazano już wyżej. Były to jednak 
opisy niedokładne. Wormacki biskup podał jednak także bardziej wy
czerpujące. Do takich należy wróżba dotycząca poznania losów cho
rego. Odwiedzający chorego odsuwał kamień i na jego miejscu szukał 
żywych stworzeń. Jeśli je znalazł, chory miał wrócić do zdrowia, jeśli 
nie, umrzeć. Wiarę w prawdziwość tej wróżby lub posługiwanie się 
nią należało odpokutować postem o chlebie i wodzie przez 20 dni. 
Zauważamy tutaj charakterystyczną prawidłowość. Otóż Burchard 
radził spowiednikom stawianie na równi czynu z wiarą w jego sku
teczność bez odwoływania się do jego praktykowania. Biskup podał 
także inne praktyki zabobonne. Według jego świadectwa wróżono 
przy pomocy ziaren jęczmienia, które kładziono w czystym miejscu, 
gdzie zwykle rozpalano ogień. Jeśli podskakiwały, należało spodzie
wać się niebezpieczeństwa, jeśli zaś leżały spokojnie, oznaczały po
myślność. Pokutą za ten czyn było dziesięć dni postu o chlebie i wo
dzie50. O własnej przyszłości średniowieczni mieszkańcy Cesarstwa 
wnioskowali również z przecięcia drogi przez myszołowa. Pokuta za 
ten czyn wynosiła pięć dni postu o chlebie i wodzie51.

Widzimy, że wielkość pokuty za podobne praktyki magiczne była 
jednak bardzo różna, nie wiemy, na jakich zasadach została przez

48 Ibidem, k. 198 v.- 199 r. Analogie dla tej praktyki pokazuje: K. B r a c h a , op. cii., 
s. 100-101.
49 Ibidem, k. 194 v.
50 Ibidem, k. 195 v.
51 Ibidem, k. 198 v.
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Burcharda ustalona. Może o wyższej karze decydowała np. po
wszechność danej praktyki, możliwe jest też, że wymienione „pomo
ce” magiczne miały swoją bogatą symbolikę, odwołującą się do wie
rzeń pogańskich, co podnosiło w oczach duchownych ciężar grzechu. 
Są to jednak tylko hipotezy nie znajdujące jasnego potwierdzenia 
w materiale źródłowym. Jeśli chodzi o symbolikę wymienionych 
„pomocy”, możemy tylko stwierdzić, że w przypadku pierwszej 
wróżby żywe stworzenia symbolizowały życie chorego. Mamy tu 
więc do czynienia z bardzo prostym przełożeniem: życie uchronione 
pod przygniatającym je kamieniem oznacza życie dla człowieka, któ
rego „przygniata” choroba. Jęczmień natomiast symbolizował wegeta
cję, urodzaj, dobrobyt. Prawdopodobnie jego podskakujące ziarna 
odpowiadały niepokojowi, zawirowaniach w życiu, niestabilności.

Kościół występował też przeciw praktykom magicznym czynionym 
przy zmarłych i ze zmarłymi. Burchard wymienił kilka interesujących 
przypadków. Pierwszy dotyczy wkładania do ręki zmarłego maści, 
która miała za zadanie zagojenie poniesionych przez niego za życia 
ran. Za tę praktykę należało pościć 20 dni o chlebie i wodzie. Kolejny 
opis jest mniej przejrzysty. Według niego należało przynieść naczynie 
z wodą do domu, w którym leżał zmarły, podnieść w górę jego ciało 
i oblać mary, po czym dopilnować, aby w czasie pogrzebu nie były 
one podnoszone wyżej niż do kolan. Burchard tłumaczył, że lud robił 
to po to, aby osiągnąć zdrowie dla żywych52. Dzisiaj trudno zrozumieć 
sens tych praktyk. Nie bardzo wiadomo też, na czym polega różnica 
w wadze tych wykroczeń, bowiem ostatnie zostało ukarane pokutą 
dziesięciodniową, a więc dwa razy mniejszą niż praktyka wykorzy
stująca właściwości maści. Podobnie mało zrozumiałe jest dziele
nie w czasie pogrzebu wozu na dwie części w taki sposób, aby 
kondukt mógł przejść przez jego środek (kara to 20 dni postu
0 chlebie i wodzie).

Bardzo plastyczny obraz rysował Burchard, pisząc o pochówku 
ochrzczonego noworodka. Dziecko dostawało do prawej ręki opłatek, 
a do lewej kielich z winem53. Była to oczywista profanacja Ciała
1 Krwi Chrystusa, z czego prawdopodobnie ludność nie do końca 
zdawała sobie sprawę. Dla tych „pogańskich chrześcijan” symbole

52 Ibidem, k. 195 v.
53 Ibidem, k. 200 v.
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i przedmioty kościelne emanowały mocą, przez co były wymarzonym 
rekwizytem używanym do praktyk magicznych. Widać to bardzo do
brze w wielu źródłach z okresu całego średniowiecza, szczególnie 
mocno podkreśla to Karol Koranyi, badający problem czarów w Pol
sce późnośredniowiecznej na podstawie zapisek sądów kościelnych54. 
Jednocześnie to, co dla współczesnego człowieka stanowi oczywistą 
profanację, w średniowieczu nie było oceniane w tak jednoznaczny 
sposób. E. Dąbrowska dowodzi, iż składanie obok zmarłego konse
krowanej hostii i wina było w zwyczaju już od IV w. i uznawano je za 
kontynuację wiatyku. Zwyczaj ten (communio mortuorum) potępiały 
synody, choć ich zdecydowane stanowisko nie odstraszało ludzi od 
jego stosowania. Do XIII w. w taki sposób chowane były osoby du
chowne. Hostia i wino miało spełniać funkcję przepustki do wiecznej 
szczęśliwości. W tym samym nurcie sytuowało się wkładanie do gro
bów: krzyży, tekstu Credo, bulli papieskich, itp.55 Widzimy więc, że 
Kościół nie traktował tej praktyki jak świętokradztwa, karał jej adep
tów tylko dziesięciodniową pokutą, czyli np. tak, jak przesąd, według 
którego nie wolno wyjść z domu przed pianiem koguta56. Aż trzy razy 
wyższa pokuta była nakładana na tych, którzy czuwając przy zmar
łym, śpiewali szatańskie pieśni, tańczyli, pili i śmiali się, „jakby wie
dzieli, że wygnają śmierć z bliźniego”51. Prawdopodobnie tak duża 
różnica w pokucie za opisane wykroczenia miała swe źródło w fakcie, 
że w przypadku ostatnim znajdujemy odwołanie się do szatana. 
Z drugiej jednak strony nie posiadamy wystarczających danych, aby 
stwierdzić to z całą pewnością, gdyż sformułowanie diabólica carmi
na niekoniecznie musi oznaczać uznanie szatana za swego pana, 
a jedynie podkreślenie, iż nie są to pieśni zaakceptowane przez Ko
ściół. Możliwe więc, że względnie wysoki wymiar pokuty wynikał 
z faktu próby ingerencji człowieka w Boski plan, w Boskie kompeten
cje dawania i odbierania życia.

54 K. K o r a n y i ,  Czary i gusła przed sądami kościelnymi w Polsce w XV  w., Lud 26, 
1927, s. 17.
55 E. D ą b r o w s k a ,  Paszport do niebios- z dziejów mentalności w średniowiecznej 
Europie łacińskiej, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznej, red. R. M i c h a 
ł o w s k i  et al., Warszawa 1997, s. 315-329.
56 Burchardi..., k. 198 v.
57 Ibidem, k. 195 r.
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Dwie pozostałe praktyki odnoszące się do zmarłych są do siebie 
bardzo podobne. Obie dotyczą przebicia ciała zmarłych kołkiem. 
Pierwsza dotyczy nieochrzczonego dziecka, druga matki zmarłej przy 
porodzie pochowanej we wspólnym grobie wraz z dzieckiem. Obie też 
były karane tą samą pokutą- postem w wyznaczone dni przez dwa 
lata58. Widać wyraźnie, że wielkie znaczenie miał tutaj chrzest, choć 
pojmowany w sposób magiczny59. Lud bowiem wierzył, że nie- 
ochrzczone dziecko (podobnie, jak kobieta zmarła przy porodzie) 
zamienia się w złego ducha i wyrządza ludziom krzywdę. Kołek miał 
więc chronić przed podniesieniem się zmarłego i wyjściem z grobu60. 
Chronił więc przed złem. I to był jeden z ważniejszych celów magii. 
Innym było zyskanie zdrowia.

Do tej kategorii należy zbieranie ziół przy akompaniamencie wypo
wiadanych zaklęć (dziesięć dni postu o chlebie i wodzie)61. Prawdopo
dobnie miały to być zioła lecznicze. Dla osiągnięcia zdrowia sadzano 
też dzieci na dachu lub kominie (20 dni o chlebie i wodzie)62. Wyższa 
pokuta jest tu zapewne odbiciem grożącego dziecku niebezpieczeństwa. 
Zwróćmy jednak uwagę na różnicę w wymiarze kary podanym przez 
Burcharda i przez Reginona. Dzieci były także podmiotem kolejnego 
obrządku, wykonywanego po to, by dziecko przestało płakać. W tym 
celu należało zrobić otwór w ziemi i przeciągnąć przezeń dziecko. Karę 
stanowił pięciodniowy post o chlebie i wodzie63.

Poczesne miejsce wśród praktyk magicznych zajmowały działania 
mające na celu zapewnienie sobie miłości mężczyzny. Zazwyczaj

58 Ibidem, k. 200 r.- v. Por.: E. P o t k o w s k i ,  Dziedzictwo wierzeń pogańskich 
w średniowiecznych Niemczech. Defuncti vivi, Warszawa 1973, s. 74.
59 Por.: G. R y ś ,  Miracula św. Jana z Kąt jako źródło poznania średniowiecznej 
religijności ludowej, w: Święty Jan Kanty w sześćsetną rocznicą urodzin (1390-1990), 
oprać. R. M. Z a w a d z k i ,  Kraków 1991, s. 69; J. W i e s i o ł o w s k i ,  Kultura 
i obyczaje kręgu wiejskiego, w: Kultura Polski Średniowiecznej XIV- XV  w., red. 
B. G e r e m e k ,  Warszawa 1997, s. 132.
60 Por. m. in.: A. L a b u d d a ,  Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania „Rytuału 
piotrkowskiego” (1631). Studium historyczno- liturgiczne, w: Textus et studia histo- 
riam theologiae in Polonia excultae spectantia, t. XIV, Warszawa 1983, s. 78 (na 
temat innych zwyczajów pogrzebowych s. 68-79); E. P o t k o w s k i ,  Dziedzictwo 
wierzeń..., s. 74.
61 Burchardi..., k. 193 v.
62 Ibidem. k. 195 v.
63 Ibidem, k. 200 r.
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opierały się na schemacie: „przez żołądek do serca”. Tak więc kobiety 
dodawały swoim mężom dojedzenia lub picia prochy z czaszki ludz
kiej (rok pokuty w wyznaczone dni)64, swoją krew miesięczną (pięć 
lat w wyznaczone dni65), uduszoną w swoim łonie rybę, chleb sporzą
dzony na własnych pośladkach (dwa lata w wyznaczone dni), a także 
chleb przygotowywany w szczególny sposób. Otóż kobieta miała po
smarować swoje ciało miodem, otoczyć się ziarnem pszenicy, po 
czym zebrać je z ciała, zmielić na mąkę, przy czym pamiętać, aby 
mielić w kierunku przeciwnym do ruchu słońca (ważna rola inwersji) 
i z tak przygotowanej mąki upiec chleb66. Pojawiły się jednak dwie 
interpretacje tego obrządku: według pierwszej celem było rozbudzenie 
miłości mężczyzny, według drugiej uśmiercenie go. Po dokonaniu 
takiego obrządku należało pokutować przez 40 dni67. W tym nurcie 
sytuowało się również osłabianie popędu seksualnego swoich kochan
ków w przypadku, gdy chcieli oni pojąć prawe żony. Pokuta również 
wynosiła 40 dni postu o chlebie i wodzie68.

Surowo miała być karana wiara w to, że kobiety omamione przez 
szatana mogą wymknąć się nocą przez zamknięte drzwi, przemierzać 
wielkie obszary ziemi z podobnymi sobie i zabijać chrześcijan, jeść 
ich ugotowane mięso, a w miejsce serca wkładać siano, słomę lub 
podobny materiał, w ten sposób czyniąc ich z powrotem żywymi. 
Wiara w tę „głupotę”, jak określa ją  Burchard, miała być odpokuto
wana postem o chlebie i wodzie zachowywanym przez cały Wielki 
Post przez siedem kolejnych lat69.

Za sprawą diabła mogli też przenosić się mężczyźni. Odbywali oni 
walki w chmurach, odnosząc fizyczne ślady na ciele. Wiara w taki 
przesąd była karana dwuletnim postem w wyznaczone dni70. Taka 
sama kara spotykała ludzi, którzy byli przekonani, że niektóre kobiety 
mogą jeździć z pogańską boginią Dianą na bestiach (dwa lata w wy

64 Ibidem, k. 200r.
65 Ibidem, k. 202 r.
66 Ibidem, k. 200 r.
67 A. G u r i e w i c z ,  Problemy..., s. 146.
68 Burchardi..., k. 200 v.
69 Ibidem, k. 199 v. Por. na temat „żywych trupów” 
wierzeń..., passim.
70 Ibidem, k. 200 r.

E. P o t k o w s k i ,  Dziedzictwo
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znaczone dni71). Niższa o połowę kara spotykała tych, którzy wierzyli, 
że owe kobiety jeżdżą na bestiach z demonami, zwanymi hołdami 
i obcują z nimi cieleśnie72. Trudno określić, skąd bierze się tak po
ważna różnica wymiaru pokuty w tym przypadku.

Widzimy więc, że kary często nawet w przypadku podobnych wy
kroczeń znacznie się od siebie różnią. Można jednak stwierdzić, że 
najdotkliwiej karane były zwłaszcza te praktyki, które odwoływały się 
do pogańskich bóstw (np. Jowisz), były jawnym bałwochwalstwem. 
Surowo traktowano też zwykle te działania, które mogły przynieść rze
czywistą szkodę drugiemu człowiekowi, dość pobłażliwie natomiast 
uprawianie magii zdrowotnej. Co ważne, Burchard nie wprowadził 
w swoim penitencjale zróżnicowania kar dla poszczególnych stanów.

Żywotność wielu wymienionych praktyk magicznych widać na przy
kładzie dziełka zakonnika z Rud, Rudolfa pochodzącego z XIII w. 
z obszaru Śląska. Wydania wspomnianej „Summae de cortfessionis 
discretione,> nie uwzględniły przewidywanych dla grzeszników pokut, 
gdyż wydawcy skupili się na etnograficznym charakterze źródła73. Ru
dolf potępia wszystkie opisane przez siebie praktyki, nazywając je 
„bałwochwalstwem” czynionym przez kobiety, „gadzinowym jadem 
i odrażającymi rzeczami ”74.

Z praktykami magicznymi starał się walczyć Kościół, wydając statu
ty synodalne oraz „prohibitiones a communione paschali \  W rezerwa
tach biskupich pochodzących z XIV i XV w. możemy znaleźć grzesz
ników takich kategorii, jak: sortilegos, incantatores, divinatores15. Ma
ria Kowalczyk zebrała wiele przykładów praktyk magicznych, ślady 
uprawiania których znalazły wyraz we fragmentach penitencjałów 
i podręczników spowiedniczych zachowanych w Bibliotece Jagielloń-

71 Ibidem, k. 194 v.-195 r.
72 Ibidem, k. 194 r.
73 Szerzej na temat opisywanego dziełka i kontrowersji wokół jego proweniencji zob.: 
E. K a r w o t ,  Katalog magii Rudolfa. Źródło etnograficzne XIII w., Wrocław 1955, 
s. 19; S. R y b an  d t , Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977, 
s. 134, przyp. 119; J. K l a p p e r ,  Deutcher Volksglaube in Schlesien in ältester Zeit, 
Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde 17, 1915, s. 28.
74 E. K a r w o t , op. cit., s. 20-29. Cytaty pochodzą ze s. 20.
75 Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis Ann. 1420, w: SPPP, t. V, Su
plement, ed. U. H e y z m a n n , Kraków 1877, art. XXII i Najstarsze statuty synodal
ne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., wyd. J. F i j a 1 e k , Kraków 
1915, art. 47.
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skiej. Rękopis 2397 zawiera wykaz osób nie mogących przystąpić do 
komunii wielkanocnej. Wśród nich znajdują się: wróżący, przepowiada
jący przyszłość, błogosławiący oczy, głowę, zęby lub jakąkolwiek inną 
część ciała człowieka lub zwierząt, czyniący zło przeciw Bogu oraz ci, 
którzy uciekają się do pomocy demonów i z nimi współpracują. Za 
ciężki grzech wymagający trwającej całe życie pokuty uznał autor bliżej 
niezidentyfikowanego penitencjału ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 
działanie sytuujące się w ramach magii miłosnej, mające zapewnić mi
łość męża. Kobieta, która chciała to osiągnąć, całowała swego męża, 
trzymając w ustach Hostię.

Podobnie wierni wykorzystywali krzyżmo. Widać tu dużą rolę 
przedmiotów kościelnych wykorzystywanych do działań magicznych. 
Autor wspomnianego zbioru stanął na stanowisku, że uciekający się do 
podobnych praktyk powinni ciężko pokutować i nie przystępować do 
komunii św. Podręcznik spowiedniczy z połowy XV w. za poważnych 
grzeszników uważał: wróżących z lotu ptaków, z losów, wieszczy, pi
szących na tabliczkach ołowianych lub amuletach ołowianych bądź 
woskowych nie używanych w celach leczniczych, lecz innych, prze
ciwnych przykazaniom Bożym i Kościołowi76.

Wierzącym w boginię Wenus natomiast brat Tomasz Wunschilburg 
z klasztoru w Żaganiu (XV w.) odmówił prawa przyjęcia komunii św.77. 
Również inni kaznodzieje piętnowali zabobony i wróżby czynione 
przez lud.

Ostro przeciw elementom pogaństwa wystąpił Stanisław ze Skar- 
bimierza. Za ciężko grzeszących uznał on: wróżbitów, augurów, haru- 
spików, wieszczy (pytones), nekromantów, służących idolom, czczą
cych dnie i miesiące, poszukujących miłości za pomocą pierścienia, 
odmawiając im prawa przystąpienia do komunii św.78. W kazaniu 
„O zabobonach” dał wyraz znajomości ludowych przesądów, nie 
tylko opisując je, ale i krytykując i wykazując ich błędność i nielo-

76 M. K o w a l c z y k ó w n a ,  Wróżby, czary i zabobony w średniowiecznych rękopi
sach Biblioteki Jagiellońskiej, BBJ 29, 1979, nr 1-2, s. 5-18. Wykorzystałam kolejno 
rękopisy: 2397, k. 283 v.; 2397, k. 281 v.; 2213.
77 J. K l a p p e r ,  Deutscher Volksglaube..., s. 46, przyp. 42. (rękopis Biblioteki Uni
wersytetu Wrocławskiego Hs IF 704, k. 243 r.).
78 S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria in excelsis”, 
w: Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, t. VII, ed. 
R. M. Z a w a d z k i ,  Warszawa 1978, sermo XIII, s. 111-112; XVI, s. 133.
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giczność, nazywając je „grzechami, zabobonami i [...] nadużycia
m i”19. Jest to jednak typowe kazanie, a więc nie zawiera elementów 
pozwalających na stwierdzenie, który z wymienionych zabobonów 
krakowski teolog uważał za najbardziej obrażający Boga i świętych. 
Wiadomo jedynie, iż wszystkie te przesądy traktował jako zaprzecze
nie mądrości i wiary, stąd też wypływało ich mocne potępienie. Rów
nież Mikołaj Trąba zajął zdecydowane stanowisko wobec sortílegos, 
tych, którzy wzywają diabła i wróżą ze świętych pism. Nałożył na 
nich ekskomunikę, od której uwolnić mógł tylko biskup, a jedynie in 
articulo mortis inny kapłan. Inni wróżbici mogli zostać natomiast od 
niej uwolnieni przez prezbitera79 80.

Synod prowincjonalny łęczycki z 1512 r. dla uporczywie trwają
cych w praktykowaniu czarów przewidział hańbiącą pokutę na scho
dach kościoła katedralnego. Mieli oni być odziani w specjalne stroje 
i czapki, które miały wzmagać wstyd i stanowić również przestrogę 
dla świadków ich upokorzenia. Gdyby zaś ich wina była niewspół
miernie duża do orzeczonej kary, mieli zostać wtrąceni do więzienia81.

Pewne ryty magiczne przeniknęły również do modlitewników. Do
tyczy to zarazem traktowania imienia Boga w sposób magiczny i czę
stego „żegnania się”. Zauważyła to Urszula Borkowska badająca mo
dlitewniki królewskie, a także Jerzy Zathey na podstawie XIV- 
wiecznej modlitwy Elżbiety, córki Kazimierza Wielkiego, żony księ
cia pomorskiego Bogusława V82 * *.

Czary znalazły również swoje odzwierciedlenie w zapiskach są
dów, zwłaszcza kościelnych, choć zdarzały się także tego typu sprawy 
toczone przez sądy miejskie. Należały one do przestępstw ściganych

79 M. O l s z e w s k i ,  op. cit., s. 180-191 (cytaty pochodzą ze s. 185). Por. 
S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones sapientiales, w: Textus et studia 
historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, t. VIII, cz. II, ed. B. C h m i e 
l o w s k a ,  Warszawa 1979, sermo XLVII, s. 82-94.
80 Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, w: Studia i materiały 
do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, nr 4, wyd. J. F i j a ł e k  i A. V e t u - 
l a n i ,  Kraków 1915-1920-1951, cz. II, s. 105-106.
81 S. B y l i n a ,  Chrystianizacja wsi..., s. 130 (za: Decreta et constituí iones synodis 
provine. Lanciciae anno domini 1512 celebratae, ed. B. U 1 an  o w s k i , w: AKH, 
t. I, Kraków 1891, s. 364).
82 U. B o r k o w s k a ,  Królewskie modlitewniki..., s. 255-260; J. Z a t h e y , Modlitwa
z XIV w. o charakterze zaklęcia, mająca zapewnić żonie miłość męża, BBJ 34-35,
1985, nr 1-2, s. 63-64.
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przez sądy duchowne z urzędu jako wykroczenia przeciw religii, wy
starczyła sama plotka, czy pomówienie, aby wszcząć postępowanie 
procesowe83. Zazwyczaj wyrok nakazywał publiczne odwołanie 
swych błędów i złożenie przysięgi powstrzymywania się od dalszego 
uprawiania czarodziejskiego procederu. Karę śmierci za czary orzekł 
i wykonał w Polsce jako pierwszy sąd miejski w 1511 r. Wcześniej 
orzeczenie takie zdarzyło się w przypadku Doroty z Zakrzewa w 1476 
r., jednak kobieta odwołała błędy i kara stosu nie została wykonana84. 
Recydywiści karani byli zazwyczaj przez biskupa. Zdarzało się nakła
danie pokuty za praktykowanie magii. W ten sposób ukarana została 
Małgorzata, zwana Rybaczką, która miała odwołać swoje czyny, sta
nąć w niedzielę przed bramą kościoła św. Marcina w Poznaniu, 
w czasie, gdy tamtędy przechodziła procesja, po czym podarować 
kościołowi wosk o wadze dwóch talentów. Winna też utrzymać post 
w wigilię święta Najświętszej Marii Panny85.

Podobną w swej istocie pokutę przewidywał formularz Jakuba 
z Kurdwanowa z pierwszej połowy XV w. Biskup płocki twierdził, iż 
parający się czarami powinni boso i z obnażoną głową towarzyszyć 
procesji wychodzącej z kościoła, po czym położyć się przed jego 
bramą, wyznając swe uczynki86. Pokuta taka miała na celu zniesła
wienie penitenta i zniechęcenie innych do grzeszenia.

Na pewno jednym z wielu czynników odwoływania się chrześcijan 
do praktyk magicznych był brak znajomości doktryny katolickiej, 
bardzo powierzchowna chrystianizacja. Wiernym często myliły się 
obrzędy religijne z tymi, które wywodziły się ze świata pogańskiego. 
Można nawet powiedzieć, że splatały się one w jedno, tworząc swo
iście spójny system. Duże znaczenie na pewno odgrywał także fakt, że 
przesądy te przekazywane były z pokolenia na pokolenie, co w społe
czeństwach pierwotnych jest bardzo ważne. Mit gwarantował tutaj

83 K. K o r a n y i , op. cit., s. 8-9.
84 L. Z y g n e r , Kobieta- czarownica w świetle ksiąg konsystorskich z XV i początku 
XVI w., w: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. 
Z. H. N o w a k  i A. R a d z i m i ń s k i ,  Toruń 1998, s. 99-100. Zapiska ta na pod
stawie: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, w: Monumenta 
medii aevi res gestas Poloniae illustrantia, t. II, ed. B. U 1 a n o w s k i , zapiska 1389.
85 K. K o r an y i , op. cit., s. 20-24. Pokuta za czary została określona na podstawie: 
Acta..., t. II, zapiska 1477.
86 Formularz Jakuba z Kurdwanowa, w: AKP, Kraków 1895, t. I, s. 23.
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wartość działań magicznych87. Magia spełniała też funkcję światopo
glądu, organizowała i wyjaśniała świat, ustalała hierarchię celów, 
powodowała lęk, ale z drugiej strony go redukowała. Poprzez przeka
zywanie z pokolenia na pokolenie stawała się elementem integrują
cym. Nie eliminowała wiary chrześcijańskiej, ale z nią współbrzmiała. 
Była ściśle powiązana z codziennym życiem.

W połowie XIV w. pojawiła się nowa koncepcja magii powiązana 
ściśle ze zdradą Boga, a więc herezją. Herezje istniały już na samym 
początku kształtowania się chrześcijaństwa, o czym pisał św. Paweł 
(1 Kor 11, 18-19). Wobec heretyków nie stosowano jednak groźby 
utraty życia, a jedynie wyłączenie ze wspólnoty (1 Kor 5, 13; Ga 1,8; 
1 Tm 1, 20). Średniowieczny Kościół jednak zagrożony ze wszech 
stron groźbą utraty ortodoksyjnego charakteru depozytu wiary stwo
rzył metody i instytucje zwalczające wszelkie przejawy poglądów 
niezgodnych z oficjalną wykładnią Kościoła88.

Wyroki inkwizycji zazwyczaj przewidywały w stosunku do ludzi, 
którym udowodniono herezję, uwięzienie, zdarzały się jednak także 
wyroki śmierci. Najczęściej więziono w klasztorze, co bardziej przy
pominało wczesnośredniowieczną pokutę aniżeli karę kryminalną. 
Takie zresztą było założenie. Pobyt w klasztorze, bądź tylko samej 
celi (bez prawa poruszania się) wiązał się z szeregiem ograniczeń, jak 
np. z niewielką ilością pożywienia, zakazem kontaktów z innymi 
ludźmi, ścisłym przestrzeganiem reguły klasztornej. Często karę sta
nowiło noszenie upokarzającego stroju89.

Penitencjały doby wczesnego średniowiecza rzadko poruszały pro
blem herezji, mimo iż traktowały ją  jako konsekwencję grzechu po
szukiwania próżnej chwały (varta gloria) i uznawały za grzech cięż
ki90. W penitencjale Reginona z Priim w ogóle nie znajdziemy orze
czeń przeciw herezji, u Burcharda mamy zapis na temat przemilczenia 
śmiertelnego grzechu brata91. Nie ma tutaj jednak pewności, czy cho
dzi o grzech odejścia od prawdziwej wiary.

87 B. M a l i n o w s k i ,  Mit, magia, religia, w: Dzieła, t. VII, tłum. B. L e ś ,  D . P r a -  
s z a ł o w i c z , Warszawa 1990, s. 344.
88 Nie miejsce tu na szczegółowe opisywanie kształtowanie się instytucji Inkwizycji. 
Na ten temat zob. np.: G. R y ś , Inkwizycja, Kraków 1997.
89 G. R y ś , Inkwizycja..., s. 71-73.
90 Ibidem, s. 28-30.
91 Por.: Ibidem, s. 15. Por. Mt 18, 15-17; Burchardi...., k. 198 r.
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Rzadkie występowanie pokuty za herezje w źródłach polskich, bądź 
w Polsce wykorzystywanych, wynika przede wszystkim z faktu, iż 
ziemie państwa polskiego nie zaznały smaku wielkich herezji. Jeśli 
pojawiały się to raczej bądź na obrzeżach państwa, bądź jako słabe 
reminiscencje wydarzeń na terenach sąsiednich. Poświadczone źró
dłowo jest występowanie herezji jedynie dla obszarów Śląska i Pomo
rza, nieco większy zasięg miał tylko czeski husytyzm92. Jak twierdzi 
Jerzy Wyrozumski, heretycy pojawiali się w granicach Królestwa 
Polskiego sporadycznie, choć trzeba zaznaczyć, że sama ideologia 
kacerska wywoływała duże zainteresowanie wśród ludzi Kościoła93.

Nie będę się na tym miejscu zajmować ruchami heretyckimi na 
ziemiach pogranicznych. Warto jedynie wspomnieć, że wydarzenia na 
Śląsku i Pomorzu, a zwłaszcza działania husytów, odbiły się echem 
w Polsce, znajdując ujście przede wszystkim w statutach wydanych 
przez Mikołaja Trąbę, których jeden rozdział został poświęcony re
mediom przeciw działaniom heretyków. Prymas zapowiadał nakłada
nie ekskomuniki, a także auxilium brachii saeculare94.

Ustawowo zostało to zapowiedziane i usankcjonowane edyktem 
wieluńskim Władysława Jagiełły (1424 r.), w którym nieprawowier- 
ność została utożsamiona z crimen laese maiestatis. Władza świecka

92 zob. m.in.: S. B y l i n a ,  Ruchy heretyckie w średniowieczu. Studia, Wrocław 1991; 
R. C e g n a , Idea wolności w ruchach heretyckich późnego średniowiecza: waldyzm 
europejski, Kwartalnik Historyczny 86, 1979, z. 4, s. 951-964; P. K i e l a r ,  Traktat 
przeciw beghardom Henryka Havrer, Studia Theologica Varsaviensia 8, 1970, nr 2, 
s. 231-252; P. K r a s ,  Grupy heretyckie w późnośredniowiecznym mieście (waldensi 
w Czechach, husyci w Polsce), w: Ecclesia et civitas...., s. 495-514; idem, Husyci 
w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998; W. K o r t  a,  Średniowieczna annalistyka 
śląska, Wrocław 1966, s. 211; D. L a p i s  i B. L a p i s ,  Beginki w Polsce w XIII-XV 
w., Kwartalnik Historyczny 79, 1972, z. 3, s. 521-544; W. S w o b o d a ,  Waldensi na 
Pomorzu i w Nowej Marchii w świetle protokołów szczecińskiej inkwizycji z lat 1392- 
1394, Materiały Zachodniopomorskie XIX, 1973 (1979), s. 493-509; J. T h i e l e ,  
Biczownicy, w: Heretycy. Panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego 
w chrześcijaństwie, red. A. H o l i ,  tłum. E. P t a s z y ń s k a -  D u t k i e w i c z ,  
Gdynia 1997, s. 209-216; W. W ó j c i k , Pomoc świecka dla Kościoła Polski w spra
wie szerzenia i ochrony wiary do 1565 r., Prawo Kanoniczne IX, 1966, nr 1, s. 51- 
112; J. W y r o z u m s k i , Beginki i begardzi w Polsce, ZNUJ 261: Prace Historyczne 
35, 1971, s. 7-22; idem, Z dziejów waldensów w Polsce średniowiecznej, ZNUJ 469: 
Prace Historyczne 56, 1977, s. 39-51.
93 J. W y r o z u m s k i ,  Beginki i begardzi..., s. 14; idem, Z dziejów waldensów..., 
s. 39-51.
94 Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby..., s. 94-96.
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miała ją  karać infamią, banicją, konfiskatą dóbr i utratą szlachectwa. 
Praktyka jednak szła w kierunku złagodzenia tak ciężkich kar. Ci, 
którzy wyrzekli się heretyckich poglądów, byli wolni, w przeciwnym 
wypadku skazywani na więzienie lub zapłatę sześciu grzywien. Sprawy 
te leżały w kompetencji sądów duchownych i królewskich95. Statuty 
synodalne już jednak wcześniej zauważyły problem heretyków i schi- 
zmatyków. Byli oni odsyłani po rozgrzeszenie do biskupa96. W połowie 
XV w. głośna stała się też herezja kanonika Jędrzeja Gałki97.

Często herezje mogły być ukryte pod maską powszechnie prakty
kowanego katolicyzmu, przystępowania do sakramentów i nieprzy- 
znawania się do przynależności do sekty. Wówczas nie narażali się 
oni na szykany ze strony sąsiadów i znajomych. Stanisław Bylina 
przypuszcza, iż ci heretycy, którzy nosili zniesławiające, wyróżniające 
ich od reszty społeczności ubrania, byli traktowani przez bliźnich 
z dystansem, starano się ich unikać98.

Czy wynikało to jednak ze strachu przed karą kościelną (utrzymy
wanie stosunków z ekskomunikowanym ekskomuniką większą spro
wadzało automatyczne nałożenie ekskomuniki mniejszej, a więc od
suwającej od życia sakramentalnego, choć nie wykluczającej ze społe
czeństwa99), czy też z odrazy płynącej z kontaktów z człowiekiem 
famae malae, tego nie możemy stwierdzić. Prawdopodobnie oba te 
motywy były prawdziwe dla określonych grup społecznych. Kazno
dzieje bowiem bardzo plastycznie i skutecznie formowali stereotyp 
heretyka, choć z drugiej strony zasięg kaznodziejstwa przed XV w. 
był dość ograniczony. „Stereotypowy heretyk, twór powołany przez 
autorytety kościelne i teologiczne, w warunkach bytu codziennego był 
tworem sztucznym i anonimowym, nie przylegającym do rzeczywisto
ści [...]. Element obcości konsekwentnie funkcjonował jedynie w od
niesieniu do >herezjarchów<, nieznanych przybyszów z obcych stron. 
Można także przypuszczać, że oddziaływał on również wobec jedno
stek sądzonych i karanych za herezję, napiętnowanych w różny spo

95 Volumina legum, t. I, wyd. I. O h r y z k o ,  Petersburg 1859, s. 38; S. B y l i n a ,  
Ruchy heretyckie..., s. 130-131; W. W ó j c i k , op. cit., s. 86-91.
96 Najstarsze statuty synodalne krakowskiego biskupa Nankera z 2 października 
1320 r..., art. 47.
97 S. K o l b u s z e w s k i ,  Herezja kanonika Jędrzeja Gałki, Wrocław 1964.
98 S. B y l i n a ,  Ruchy heretyckie..., s. 112-113 (cytat pochodzi ze s. 113).
99 I. S k i e r s k a ,  Obowiązek mszalny..., s. 155.
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sób, odbywających publiczną pokutę”100. Jednocześnie jednak zarzut 
herezji wyrządzał dużą krzywdę, domagającej się sprawiedliwości 
w sądzie101.

Właściwie jednak dopiero potępienie Husa wywołało polemikę 
i włączenie się kaznodziejów i uczonych z Wszechnicy Krakowskiej 
w nurt kondemnacji herezji. W ten nurt wpisały się dobrze wspomnia
ne „Remedia contra hereticos” Mikołaja Trąby oraz edykt wieluński. 
Na temat heretyków wypowiedział się także w swoich kazaniach Sta
nisław ze Skarbimierza, uznając herezję i schizmę za grzechy ciężkie 
i odmawiając hołdujących im komunii św.102. Podobny pogląd głosił 
Paweł Włodkowic, który uważał, że heretycy są gorsi od żydów i po
gan, gdyż świadomie odrzucili i niszczą jedyną prawdziwą wiarę103. 
Stanowisko takie znajdowało potwierdzenie w wielu tekstach śre
dniowiecznych. Ukazuje to „ Wizja św. Pawła”, gdzie poganie zostali 
skazani na kary piekielne, mogli się jednak cieszyć ochłodą w Dni 
Pańskie104. Podobne wyobrażenie przekazał również kaznodzieja wro
cławski, przekazując exemplum o św. Danielu rozmawiającym z gło
wą niewiernego, która opowiedziała mu o karach potępionych. We
dług tej opowieści najgłębsze miejsce w piekle zajmowali źli chrześci
janie, zaś żydzi, a zwłaszcza poganie na sądzie indywidualnym zostali 
potraktowani z większą pobłażliwością105. Uzasadnieniem dla takiej 
decyzji Boga jest zasada, według której wymaga się więcej od tego, 
kto więcej za swego życia otrzymał. Schemat ten idealnie pasuje do 
kary, którą musi według wizji cierpieć w piekle Judasz, czyli ten, któ
ry, będąc w najbliższym otoczeniu Jezusa, zdradził Go. Jest on obra
cany na ognistym kole, z którego spada do najgłębszej części locae

100 S. B y l i n a ,  Ruchy heretyckie..., s. 122 (cytat) i s. 128; społeczną ekskluzję poza 
nawias wspólnoty heretyków noszących znaki zniesławiające potwierdza B. Geremek, 
Człowiek marginesu w średniowieczu, w: Człowiek średniowiecza, red. J. L e G o f f , 
tłum. M. R a d o ż y c k a - P a o l e t t i ,  Warszawa 1996, s. 461.
101 B. U 1 an  o w s k i , Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409-1416,w: AKH, 
t. III, s. 191.
102S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria... ”, sermo XIII, 
s. 111-112, XVI, s. 134.
103 Pisma wybrane Pawła Włodkowica, wyd. L. E r 1 i c h , t. I, Warszawa 1968, s. 199 
(traktat Ad aperiendam).
104 J. S o k o l s k i ,  Staropolskie zaświaty..., s. 17; idem, Pielgrzymi..., s. 180-181.
105 A. B r u c k n e r ,  Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej, cz. II, w: Rozprawy
Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, seria II, t. XVII, Kraków 1901, s. 182.
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poenarum. Nie pozostają mu oszczędzone także i cierpienia duchowe, 
jest bowiem przeklinany bez przerwy przez inne dusze oraz diabły106.

Na wykroczenia przeciwko pierwszemu przykazaniu składają się 
również brak ufności w Bożą opiekę, wszechmoc, miłosierdzie i inne 
Jego przymioty, jak i znieważenie osób bądź miejsc Bogu poświęco
nych. Chodzi tu zarówno o zabójstwa, pobicia, czy zniewagi słowne 
rzucane na osoby duchowne, jak i niszczenie, plamienie świątyni, 
bądź niestosowne zachowanie się w kościele i na cmentarzu. Karane 
było także naruszenie pobożnych fundacji i darowizn. Ciekawym źró
dłem do jego badania są formuły maledykcyjne pochodzące z doku
mentów tychże uposażeń. Skazywały one naruszających własność 
Kościoła na ekskomunikę ze strony „...Boga, wspomnianego biskupa 
i całego kleru w tym i przyszłym czasie i niech w piekle będą jego 
włości”, często groziły karą, którą odbywać ma Judasz, Datan, Abiron 
(np.: „...z modlitw całego Kościoła niech będzie wyłączony, skuty 
w okowach anatemy i niech podzieli los Judasza i Abirona”, „...wraz 
ze zdrajcą Judaszem, który się sam powiesił oraz z Datanem i Abiro- 
nem, których ziemia żywych pochłonęła, będzie miał nieustający 
współudział”)101.

Na temat niestosownego zachowania się w miejscach poświęco
nych wypowiedział się Regino z Priim. Pisał, że jeśli ktoś śpiewał, 
cieszył się, pił, czy wypowiadał szydercze słowa, powinien zostać 
odłączony od wspólnoty, nie powinien dostać pozwolenia na awans, 
a nawet odejść w inne miejsce. Powinien zostać ukarany w taki spo
sób, aby kara ta odstraszała innych od podobnego postępowania108.

Burchard z Wormacji natomiast potępił niegodne zachowanie 
w kościele. Niepotrzebne słowa wypowiadane po drodze do świątyni, czy 
brak modlitwy za zmarłych leżących w kościele zagrożone były dziesię
ciodniowym postem o chlebie i wodzie109. Postem trzydniowym miało 
być natomiast karane przyjście na mszę sytym i pijanym110.

Grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu mogą mieć bardzo 
różny charakter. Są to zarówno niewielkie wykroczenia przeciw usta-

106 J. S o k o 1 s k i , Staropolskie zaświaty..., s. 101.
107 Cyt. za: S. B y l i n a ,  Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce śre
dniowiecznej, Warszawa 1992, s. 67.
108 Reginonis..., liber II, c. CCCLXXXII, s. 266.
109 Burchardi..., k. 198 r.; 201 v.
110 Ibidem, k. 198 r.
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lonym normom zachowania się w kościele, niegroźne praktyki ma
giczne, jak i apostazja, herezja, czy przyzywanie szatana. Różne wo
bec tego były też pokuty za te występki: od paru dni postu do eksko
muniki czy kary stosu.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno

„Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała 
społeczność ukamienuje go” (Kpł 24, 16). Ta starotestamentalna zasa
da podkreślała wagę wykroczenia słowem przeciwko Bogu. Stąd też 
bluźnierstwo zawsze traktowane było jak grzech ciężki, a bluźnier- 
stwo przeciw Duchowi Św. miało być nieodpuszczalne111.

W omawianych penitencjałach bluźnierstwo występuje jako nie
godne użycie imienia Boga w przysiędze. Kary nakładane na ludzi, 
którzy to uczynili, nie były jednak duże. Spotykamy w źródłach rów
nież jednak bluźnierstwa przeciw Bogu i świętym nie mające związku 
z przysięgą. Statuty Nankera odsyłały bluźnierców po rozgrzeszenie 
do biskupa112, zaś statuty Jana Grota odmawiały im prawa do chrze
ścijańskiego pogrzebu i pochówku w poświęconej ziemi113. Za grzech 
ciężki uważał bluźnierstwo Stanisław ze Skarbimierza114, a także 
„Pieśń Sandomierzanina”, ukazująca grzesznika, którego do bluźnier
stwa skłoniła przegrana w kości. Za grzech ten otrzymał on natych
miastową karę-pochwycili go wysłannicy szatana i zaprowadzili do 
piekła, gdzie został ukarany piciem smoły115. Podobnie stało się 
z grzesznikiem z XV-wiecznego kazania, który, gdy zobaczył, że mu 
przyniesiono mu niewłaściwe buty, zawołał: „Isti calcei non sunt ad 
honorem Dei!”. Po trzech dniach został wzięty do piekła116.

111 Por. G. M a ł o d o b r y ,  Zamyślenia nad św. Augustynem. O pokusie i grzechu, 
Sosnowiec 1999; W. T u r e k , Grzech przeciw Duchowi Sw. w tradycji patrystycznej, 
Kraków 2000.
112 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października
1320 r.... art. 47.
113 H. Z a r e m s k a , Grzech i występek..., s. 550.
114S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria”..., sermo XVI, 
s. 133.
115 A. B r u c k n e r ,  Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. I, Warszawa 
1902, s. 213.
116 Idem, Drobne zabytki..., s. 181.
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Do omawianej kategorii grzechów zaliczyć należy również przyję
cie w świętokradzki sposób sakramentów św. Peregryn z Opola 
ostrzegał, iż kto przyjął Chrystusa w grzechu śmiertelnym, będzie po 
śmierci ukarany w tak surowo, jakby Go ukrzyżował117. Uroczystą 
pokutę na tak czyniących nakładał biskup wrocławski Wacław 
(1406 r.). Grzesznicy nią ukarani mieli w Wielki Czwartek boso i we 
włosiennicy iść z własnego kościoła parafialnego do głównej świątyni 
diecezjalnej, gdzie uzyskiwali biskupie rozgrzeszenie118. Ostro święto
kradztwo potępiał w swoich kazaniach Stanisław ze Skarbimierza119. 
Surowo za profanację Hostii, a więc świętokradztwo, została ukarana 
Jachna z parafii w Borzykowie, która po przyjęciu komunii św. zawinę
ła Hostię w chustę. W aktach sądu kościelnego nie został ślad posądze
nia kobiety o praktyki magiczne, oskarżono ją  bowiem o samo święto
kradztwo. Za czyn ten miała ona odbyć publiczną pokutę, polegającą na 
staniu w koszuli we wszystkie ważniejsze święta do końca roku pod 
drzwiami kościoła. Kobieta miała trzymać w ręku świecę. Jako zadość
uczynienie za obrazę Ciała Bożego miała pościć do końca swojego 
życia w wigilię dnia poświęconego czci Bożego Ciała i w czasie każde
go Podniesienia pochylać się tak nisko, aby dotknąć twarzą podłogi120.

Reasumując, grzechy przeciw drugiemu przykazaniu były trakto
wane zazwyczaj z całą surowością, choć np. niegodne zachowanie 
w miejscach poświęconych było dość łatwo wybaczane wiernym, 
mimo iż stosunkowo często wypominane.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił*

Starotestamentalna zachęta święcenia dnia świątecznego była ro
zumiana przez pierwszych chrześcijan jako spotkania na wspólnej 
modlitwie i agapie. Nie był to jednak obowiązek, a przywilej. Chrze
ścijanie nie mieli też obowiązku powstrzymywania się od prac fizycz-

II7P e r e g r y n  z O p o 1 a , op. cit., kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, s. 151. 
118 H. Z a r e m s k a ,  Grzech i występek..., s. 538-539.
119S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria”..., sermo XIII, 
s. 111-112; sermo XVI, s. 133; idem, Sermones sapientiales, cz. I..., sermo IV, 69.
120 S. B y l i n a ,  Chrystianizacja wsi..., s. 129-130 (za: AIE Gneznensis, w: Acta 
capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. II, ed. B. U 1 a n o w s k i , 
Kraków 1884, nr 481 (1450 r.)).

Wiele na ten temat pisze: I. S k i e r s k a ,  Obowiązek mszalny..., passim, dlatego też 
nie będziemy powielać wyników jej badań.



54 ANNA GRABOWSKA

nych. Dopiero późniejsze ustalenia doprowadziły do uznania tego za 
obowiązek121. Polska, wkraczając do kręgu państw chrześcijańskich, 
przejęła panujące w nich zwyczaje świąteczne. Ludność nie uchylała 
się raczej od obowiązku mszalnego w niedziele i święta122. Izabela 
Skierska przypuszcza, że ze względu na rzadką sieć parafialną, 
zwłaszcza w państwie pierwszych Piastów, na porządku dziennym był 
system zastępstwa na mszy (jeden delegat składający ofiarę za całą 
wieś, jedna osoba z rodziny, itp.). I. Skierska znalazła analogie dla tej 
praktyki na Węgrzech i w Prusach123. Jednocześnie msza w wiekach 
średnich była bardzo ceniona, szerzył się kult Hostii, popularne stały 
się msze św. pro defimcti (zwłaszcza w poniedziałki, kiedy to dusze 
cierpiące w czyśćcu potrzebowały szczególnej pamięci i modlitwy, 
gdyż według wierzeń opartych na literaturze wizyjnej wówczas moc
niej odczuwały dotkliwość kary po niedzielnym odpoczynku). Na 
Śląsku w XV w. mocno rozpowszechnioną praktyką było codzienne 
uczestniczenie we mszy św. porannej przed udaniem się do prac124.

Regino z Prüm nie zajmuje się w ogóle przypadkiem opuszczania 
mszy św. Notuje jednak wykroczenia przeciw uroczystemu charakte
rowi dnia świątecznego, dnia poświęconego Bogu. Otóż chrześcijan, 
którzy poszczą w niedzielę, obrzuca anatemą125. Podobny przypadek 
rozstrzyga Burchard z Wormacji. Dochodzi jednak do zupełnie innych 
wniosków. Pokuta przez niego nałożona jest nieporównywalnie 
mniejsza. Ma to być 20-dniowy post o chlebie i wodzie126. Nie potra
fię rozstrzygnąć, z czego wynika tak duża różnica w wymiarze pokuty 
u obu duchownych. Interesujące jest zwłaszcza stanowisko Reginona 
ostro występującego przeciw zaprzeczeniu uroczystemu charakterowi 
niedzieli. Prawdopodobnie opat z Prüm traktował ten grzech jako 
świętokradztwo, wyzwanie rzucone Stwórcy i Chrystusowi, który 
w tym dniu zmartwychwstał. Według Burcharda lekceważenie przyję
cia Ciała i Krwi Pańskiej cztery razy w roku, tj.: w Wielki Czwartek, 
Wielką Niedzielę, Zielone Świątki i Boże Narodzenie, a także niedo-

121 Ibidem, s. 21-26.
122 Ibidem, s. 53.
123 Ibidem, s. 47- 53.
124 W. S c h e n k ,  Udział ludu..., s. 16-20. Na temat kultu Hostii i pobożności eucha
rystycznej zob. m. in.: A. V a u c h e z ,  Duchowość średniowiecza..., s. 137-138.
125 Reginonis..., Appendix prima, c. VIII, s. 371.
126 Burchardi..., k. 194 r.
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stateczny post i niewstrzemięźliwość seksualna przed przystąpieniem 
do Stołu Pańskiego były zagrożone trwającym 20 dni postem o chle
bie i wodzie127. Pokuta za niedopełnienie tych obowiązków nie była 
szczególnie dotkliwa, należy do jednych z lżejszych w „ Correctore” 
Burcharda. Jeszcze lżejsza pokuta została przewidziana dla tych osób, 
które pracowały w niedzielę (trzy dni postu o chlebie i wodzie)128. 
Zakazywano również uczestnictwa w targach129. Przekraczanie nakazu 
powstrzymywania się od pracy na pewno było przez niektórych chrze
ścijan łamane, jednak wtedy od razu wkraczały niebiosa i karząca ręka 
Boga bądź świętych. Tak stało się w wypadku wieśniaka, który orał 
w niedzielę. Za zlekceważenie dnia świętego „...palce zacisnęły się na 
stylisku siekiery, którą chciał czyścić pług, że zawisła na jego prawej 
ręce i tak pozostała. Dopiero po dwóch latach został z tego kalectwa 
uleczony”130. Podobna kara spotkała kobietę, która mieliła zboże na 
mąkę w niedzielę. Jej ręka tak mocno przyczepiła się do młynka, że 
nawet pomoc jej męża nic nie dała. Dopiero wstawiennictwo św. Ja
dwigi uwolniło ją  od tej kary131. Wstawiennictwo tej samej świętej 
uzdrowiło też kobietę o imieniu Snegula, która w dzień św. Wawrzyń
ca zbierała w lesie orzechy. Została za to ukarana paraliżem rąk i nóg 
oraz utratą wzroku i słuchu132. Kara za nieuszanowanie dnia św. Mi
chała spotkała natomiast mężczyznę, który poszedł w to święto na 
polowanie z psem. Został on ukarany bólem głowy i oczu133 *.

Występowanie przeciw obowiązkowi odpoczynku niedzielnego 
znalazło też swój wyraz w aktach sądów kościelnych. Chłopi ze wsi 
Kołata (koło Pobiedzisk) w diecezji gnieźnieńskiej zostali oskarżeni 
przez plebana z Wronczyna o pracę w niedzielę. Sąd uznał ich winę

127 Ibidem, k. 194 v.
128 Ibidem, k. 201 r.
129 A. G ą s i o r o w s k i ,  I. S k i e r s k a ,  Targ w czasie zakazanym. Średniowieczna 
norma i praktyka, w: Kościół -  Kultura -  Społeczeństwo. Studia z dziejów średnio
wiecza i czasów nowożytnych, red. S. B y 1 i n a et al., Warszawa 2000, s. 225- 240.
130 Cyt. za : J . de  V o r á g i n e ,  Złota Legenda. Wybór, tłum. J. P 1 e z i o w a , oprać. 
M. P l e z i a ,  Warszawa 1983, legenda na dzień św. Juliana (27-29-31 stycznia), 
s. 139.
131 Vita sanctae Hedwigis ducissae Silesiae, ed. A. S e m k o w i c z ,  w: MPH, t. IV, 
s. 556.
132 Ibidem, s. 596.
133 Vita sancti Stanislai Cracoviensis episcopi (Vita maior). Auctore fratre Vincentio
de ordine frat rum p rae dicato rum, ed. W. K ę t r z y ń s k i ,  w: MPH, t. IV, s. 405.
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i nakazał zapłacić kamień wosku na rzecz katedry gnieźnieńskiej, 
a w wypadku braku poprawy również na rzecz kościoła parafialnego 
we Wronczynie134.

Trzecie przykazanie nie cieszyło się zbyt wielkim zainteresowa
niem wśród teologów i twórców literatury konfesyjnej. Z jednej strony 
miało to swoje źródło w sformułowaniu tego przykazania, a więc za
chęty, a nie zakazu czynienia zła, z drugiej z powszechnego jego za
chowywania. Nie odnotowujemy potępianej absencji wiernych na 
obowiązkowych mszach św., jednocześnie dzieje się tak wiele razy 
w stosunku do złamania zakazu odpoczynku świątecznego. W tym 
wypadku karę jednak zazwyczaj wymierza sfera transcendentna.

Czcij ojca twego i matkę twoją

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą 
Pan, Bóg twój, da tobie”. To pierwsze przykazanie z II tablicy Deka
logu odnoszącej się do stosunków z bliźnimi stanowi zachętę, nakaz 
miłości i szacunku do rodziców. Spoglądając w ten sposób, można by 
dojść do wniosku, że jest to najważniejsze wśród przykazań dotyczą
cych relacji z ludźmi. Jednak mimo to nakaz ten nie został uwypuklo
ny w literaturze spowiedniczej. Dlaczego? Z jednej strony może 
wpłynęło na to samo dekalogowe sformułowanie -  zachęta, a nie za
kaz czynienia zła. Przyczyny tkwią jednak przede wszystkim w men
talności ludzi średniowiecza i postrzeganiu przez dzieci swoich rodzi
ców, zwłaszcza rodziców starych. Byli oni uznawani za „pasożytniczy 
dodatek”, źle traktowani, w pełni poddani władzy swoich dorosłych 
dzieci. Widoczne to było zwłaszcza w rodzinach trudniących się rol
nictwem. Rodzice byli potrzebni dopóty, dopóki mieli siły do pracy. 
W czasach kryzysów starcy zazwyczaj byli wyrzucani135. Rodzice 
zresztą też nie najlepiej traktowali swoje dzieci. Podstawę wychowa
nia w poglądach ludzi średniowiecza stanowiło karanie136. Nieco ina
czej działo się w rodzinach mieszczańskich, zwłaszcza kupieckich,

134 S. B y l i n a ,  Chrystianizacja wsi..., s. 126 (za: Acta iudici ecclesiastici Gneznen- 
sis, w: Acta capitulorum nec non iudiciorum selecta, t. II, nr 197 (1426 r.)).
135 G. M i n o i s , Historia starości od antyku do renesansu, tłum. K. M a r c z e w 
s k a ,  Warszawa 1995, s. 214-216.
136 Historia ojców i ojcostwa, red. J. D e l u m e a u  i D. R o c h e ,  tłum. 
J. R a d o ż y c k i , M .  R a d o ż y c k a - P a o l e t t i ,  Warszawa 1995, s. 57-58.
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gdzie kupiec na starość zdobywał bogactwo, autorytet, mógł dzierżyć 
władzę, co często znajdowało wyraz w pełnionych przez niego funk
cjach publicznych. Cieszył się więc również większym poważaniem 
w swojej rodzinie137. Ten rozpaczliwy obraz stosunków łagodzą 
wzmianki na temat miłości do rodziców, widoczne w czułości i skła
danych ofiarach za ich dusze138.

Czwarte przykazanie znalazło niewielki oddźwięk w literaturze 
spowiedniczej. W penitencjale Burcharda z Wormacji złorzeczenie 
i znieważanie rodziców zostało nazwane świętokradztwem. Sama 
więc nomenklatura sugeruje powagę i ciężar wykroczenia. Nałożona 
pokuta potęguje to wrażenie. Znieważający własnych rodziców powi
nien odprawiać 40-dniowy post o chlebie i wodzie przez siedem ko
lejnych lat. Biskup tłumaczy swoje stanowisko, przytaczając słowa 
Pana: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, osiągnie śmierć”139, a więc 
wieczne potępienie. Takie samo stanowisko zajmuje również Peregryn 
z Opola. Tłumaczy on, że znieważający i szydzący z rodziców po 
śmierci trafią do piekła140.

Inni autorzy nie poświęcają temu zagadnieniu zbyt wiele uwagi. 
Mateusz z Krakowa zauważa jedynie, iż grzechem cięższym jest nie
posłuszeństwo wobec rodziców niż wobec innych ludzi141, zaś w po
stanowieniach synodu z około 1420 r. zabójcy rodziców i osób du
chownych zostali wyodrębnieni spośród zabójców innych osób142. 
Zabójcy krewnych znaleźli też odrębne miejsce w postanowieniach 
penitencjału Reginona z Priim. Kary za ojco- i matkobójstwo były też 
zazwyczaj wyższe niż w wypadku zamordowania innych ludzi143. Po
dobnie było zresztą w przypadku kontaktów seksualnych z rodzicami, 
choć wyższe wymiary pokuty nie były raczej wynikiem naruszenia 
czwartego przykazania, a faktem dopuszczenia się kazirodztwa144.

137 G. M i n o i s , Historia starości..., s. 219-221.
138 Ibidem, s. 216-217; M. C h o ł o d o w s k a ,  Obraz, polskiej rodziny średniowiecz
nej w „Księdze Henrykowskiej”, w: Domus et familia. Ideały i realia życia rodzinne
go, red. I. B ł a s z c z y k ,  J. J u n d z i ł ł ,  Bydgoszcz 2000, s. 99.
139 Burchardi..., k. 194 r. Potwierdzenie znajduje się w Kpł. 20, 9.
140 P e r e g r y n  z O p o l a ,  op. cit., kazanie na 5. niedzielę po Zesłaniu Ducha Św., 
s. 237.
141 M a t e u s z  z K r a k o w a , De puritate conscientiae..., s. 257.
142 Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis, w: SPPP, t. V, art. XXII.
143 Bardziej szczegółowo traktuję o tym w miejscu poświęconym V przykazaniu.
144 Por. analizy źródeł dotyczące VI przykazania.
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Odpowiednikiem rodziców w zakonie był przełożony. Wobec niego 
również należało się posłuszeństwo, co określała szczegółowo reguła. 
Społeczeństwo średniowieczne było społeczeństwem feudalnym ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. Z tego wynika również obowiązek 
posłuszeństwa wszelkim przełożonym: królowi, księciu, panu feudal
nemu. Powinności wobec nich regulowało jednak przede wszystkim 
ustawodawstwo władz świeckich Podobna sytuacja dotykała studentów, 
którzy z chwilą przekroczenia murów uniwersytetu dostawali się pod 
jurysdykcję rektora i winni mu byli szczególne posłuszeństwo. Jak 
twierdzi Stanisław ze Skarbimierza: „Sunt et alii, ąui ad mandata 
rectoris non veniunt, non atiento, quod peccatum ariolandi est non obe- 
dire et ąuasi scelus ydolatrie nolle acquiescere”145. Nieposłuszeństwo 
zostało więc zrównane w swoim ciężarze z bałwochwalstwem, a więc 
grzechem bardzo ciężkim. Podobnie traktowane było niegodne zacho
wanie wobec osób duchownych, jednak szacunek im należny wynikał 
raczej z konsekracji niż z duchowego ojcostwa. Przemoc na osobie 
duchownej karana była zazwyczaj najwyższą cezurą kościelną146.

Nie zabijaj

Zakaz „Nie zabijaj” wyrażony przez Boga na drugiej tablicy Deka
logu danej Mojżeszowi znalazł żywy oddźwięk w pismach Ojców 
Kościoła i penitencjałach. Wszystkie autorytety zabójstwo uważały za 
jeden z najcięższych grzechów. Tak było w przypadku Tertuliana 
(wymagał za ten czyn publicznej skruchy)147, św. Augustyna148, czy 
Cezarego z Arles149. Zabójstwo należało do grona trzech przestępstw 
kanonicznych (obok bałwochwalstwa i cudzołóstwa) i wymagało pu

145 Biblioteka Jagiellońska, rękopis 723, k. 364. Podaję za: Z. K o z ł o w s k a -  
B u d k o w a ,  Stanisława ze Skarbimierza mowa o złych studentach, BBJ 15, 1963, 
s. 18.
146 B. W o j c i e c h o w s k a ,  Wokół problemu ekskomuniki w Małopolsce w późnym 
średniowieczu, w: Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym 
okresie nowożytnym, red. W. K o w a l s k i  i J. M u s z y ń s k a ,  Kielce-Gdańsk 2001, 
s. 63-72.
147 J. D e 1 u m e a u , Grzech i strach..., s. 273-274 i 276.
148 G. M a ł o d o b r y , Zamyślenia nad św. Augustynem. O pokusie i grzechu, Sosno
wiec 1999, s. 22.
149 G. M i n o i s , Historia piekła, tłum. A. D ę b s k a , Warszawa 1996, s. 183.
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blicznej pokuty. Księgi pokutne wymieniały różne rodzaje tej zbrodni, 
obarczając dopuszczających się jej ciężką penitencją.

Regino z Prüm z jednej strony przytacza postulat równej pokuty za 
zabójstwo dla wszystkich150, z drugiej jednak podaje i tak różne taryfy, co 
wynikało zresztą z faktu korzystania przez niego ze zbiorów stworzonych 
przez wiele autorytetów kościelnych. Jeśli zbrodnia zabójstwa została 
popełniona dobrowolnie, wówczas homicyda nie mógł wchodzić przez 
najbliższych 40 dni do kościoła, powinien chodzić boso i nie używać 
żadnego środka transportu, nie ubierać się w wełniane ubrania aż do bio
der, nie nosić broni i przez 40 nie jeść nic prócz chleba, soli a pić jedynie 
czystą wodę. Posiłki był obowiązany spożywać w samotności. Jeśli na
tomiast zbrodnia nie została dokonana dobrowolnie, ale pod przymusem, 
wówczas grzesznik powinien powstrzymać się od współżycia ze swoją 
żoną i spania w jednym łóżku z jakimkolwiek człowiekiem. Jego pokuta 
miała polegać na trwającym 40 doby opłakiwaniu swojego grzechu przed 
drzwiami kościoła (bez zmiany miejsca pobytu). Po 40 dniach powinien 
się wykąpać i obciąć włosy.

Cały rok od zakończenia ciężkiej, 40-dniowej penitencji skruszony 
grzesznik powinien powstrzymywać się od wina, miodu pitnego, pier
nika, piwa, mięsa, sera i tłuszczu rybiego. Te pokarmy mógł spożywać 
jedynie w dni świąteczne obchodzone w danej diecezji przez cały lud, 
w czasie podróży, wyprawy wojennej, choroby lub okaleczenia. Mógł 
się też wykupić od kary we wtorki, czwartki i soboty jednym denarem 
bądź zobowiązaniem żywienia trzech biednych151.

Inną pokutę za popełnienie niedobrowolnego zabójstwa podają 
rozdziały następne, np.: bardzo ciężką pokutę siedmioletnią, po której 
miała nastąpić lżejsza pięcioletnia152; 40 dni postu o chlebie i wodzie, 
grzesznik jednak po jego zakończeniu nadal przez dwa najbliższe lata 
pozostawał wyłączony z udziału w modlitwach wiernych i przystępo
wania do komunii św. Dopiero po pięciu latach mógł powrócić do swo
jej wspólnoty w sposób pełny153. Nie wiemy natomiast, jakie ogranicze
nia zostały dla niego przewidziane na okres ostatnich trzech lat pokuty. 
Jeśli ktoś zabił z zemsty za brata lub rodziców, wówczas miał pokutować

150 Reginonis..., über II, c. VI, s. 287.
151 Ibidem, c. VII, s. 287-288.
152 Ibidem, c. XV, s. 289 (Regino nie precyzuje rodzajów wyrzeczeń, jakim należy się 
poddać).
153 Ibidem, c. XVIII, s. 290.
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jeden pełny rok oraz trzy okresy 40-dniowe w ciągu dwóch następnych 
lat, a także w poniedziałki, środy i piątki154.

Kto natomiast zabił człowieka w gniewie, kłótni lub z powodu pi
jaństwa, powinien pokutować cztery lata155. Czy na podstawie tych 
wzmianek można już wysnuć jakieś wnioski na temat hierarchii grze
chu zabójstwa w penitencjale Reginona? To, co się rzuca od razu 
w oczy, to bardzo wysokie kary dla zabójców, czy to popełniających 
tę zbrodnię dobrowolnie, czy też nie. Trochę łagodniej jest traktowany 
grzesznik wymierzający zemstę za zabójstwo swojego krewnego. 
Związane jest to ze świadomością godziwości zemsty w społeczeń
stwach średniowiecznych. Była ona w prawie zwyczajowym związana 
z poczuciem honoru i godności całej rodziny czy rodu, była powinno
ścią, wyrównaniem stosunków ekonomicznych między rodem 
skrzywdzonym i krzywdzącym156. Lżejsza kara spotykała także czło
wieka, który zabił niewolnika157. Głowa wolnego ceniona była dużo 
wyżej. Jest to reminiscencja prawa świeckiego.

W dalszych rozdziałach swojego penitencjału Regino przytacza 
wypowiedzi autorytetów na temat rozlewu krwi w kościele lub prze
stępstwa dokonanego na osobie duchownej. Splamienie krwią kościo
ła lub zabicie osoby duchownej prawie zawsze wymagało zapłaty na 
potrzeby świątyń na obszarze jurysdykcji biskupiej bądź ufundowania 
ołtarza, czy zapewnienia kościołowi swojej służby w razie niemożno
ści dopełnienia pierwszego z warunków158.

Wysokość opłat była tylko uzależniona od godności osoby du
chownej. Ceny te raczej przypominają taksy główszczyzny niż obo
wiązek pokutny. Nie wszystkie jednak autorytety przywołane przez 
Reginona w tak „ekonomiczny” sposób oceniają wartość ludzkiego 
życia czy zdrowia. Niektóre nakładały pokutę bliższą naszym wyobra
żeniom. Grzesznik, który zabił dobrowolnie kapłana, musiał po

154 Ibidem, c. XXIII, s. 290.
155 Ibidem, c. XXIV, s. 290.
156 Zob. np.: K. M o d z e l e w s k i ,  Zemsta, okup i podmiot moralny w prawach 
barbarzyńskich, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi 
Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. H. M a n i 
k o w s k a  et al., Warszawa 2000, s. 273-285.
157 Reginonis..., c. XXV, s. 290.
158 Ibidem, c. XXXI, s. 291-292; c. XXXII, XXXIII, s. 292; c. XXXVII, XXXVIII,
s. 293, c. XLV, s. 294.
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wstrzymywać się od jedzenia mięsa i picia wina do końca życia, po
ścić do wieczora (z wyjątkiem niedziel i świąt), nie ubierać zbroi, nie 
dosiadać konia oraz nie przekraczać progu kościoła przez pięć lat, lecz 
stać przed jego drzwiami. Po pięciu latach mógł wejść do kościoła, ale 
nie komunikować. Pozwolenie na przyjęcie Chrystusa w komunii 
mógł uzyskać dopiero po dwunastu latach pokuty. Wtedy też mógł 
zacząć jeździć konno. Jednak już do końca życia będzie musiał szcze
gólnie pobożnie obchodzić trzy dni w tygodniu159. Prawdopodobnie 
były to: poniedziałki, środy i piątki.

Ponieważ Regino był kompilatorem, więc i podawane przez niego 
wymiary kar są bardzo różne. I tak np. w przypadku ojcobójstwa raz 
orzekana jest pokuta siedmio-, raz czternastoletnia, innym zaś razem 
trwająca na wzór Kaina do końca życia160. Jak miała wyglądać pokuta 
ojcobójców i bratobójców, dokładnie określa casus XXVII. Otóż po
kutnicy mieli stać przez pełny rok pod drzwiami kościoła, ciągle się 
modląc. W kolejnym roku mogli wejść już do wnętrza, jednak nie byli 
jeszcze dopuszczani do Stołu Pańskiego. Stanie się to dopiero po 
upływie tego roku i to tylko w wypadku, gdy pokuta przyniesie owo
ce. Wcześniej mogli przyjąć jedynie wiatyk.

Do końca życia ojco- i bratobójcy musieli się powstrzymywać od 
jedzenia mięsa, pokutować codziennie do nocy z wyjątkiem niedziel 
i świąt. Trzy dni w tygodniu powinni powstrzymywać się też od wina, 
pitnego miodu i piwa. Nie mogli również nosić broni (jedynie przeciw 
poganom), podróżować pojazdem, rozmawiać z innymi. Mogli nato
miast pozostawać w małżeństwie zawartym przed zbrodnią, a nawet 
ożenić się już po zabójstwie161. Widzimy, że pokuta ta jest bardzo 
surowa, trudna do wypełnienia. Miała trwać całe życie i w gruncie 
rzeczy pozbawić normalnych relacji z sąsiadami. Nie odłączała nato
miast całkowicie od udziału w życiu wspólnoty, gdyż dawała możli
wość (po dwóch latach) pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty pa
rafialnej, najważniejszej jednostki terytorialnej, w ramach której 
wszyscy się znają, wszystko o sobie wiedzą, pomagają i sprawują nad 
sobą nawzajem kontrolę162.

159 Ibidem, c. XLII, s. 293-294.
160 Ibidem, c. LIII, s. 296.
161 Ibidem, c. XXVII, s. 290-291.
162 A. G u r i e w i c z ,  Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. D a n c y g i e r ,  
Warszawa 1976, s. 307-311 (uwagi te odnoszą się zwłaszcza do środowisk wiejskich).
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Na podstawie penitencjałów możemy wysunąć tezę o dosyć po
wszechnych zabójstwach własnych niemowląt. Wiele z nich musiało 
być nieświadomych, popełnionych w czasie snu, kiedy rodzice wła
snym ciężarem dusili dziecko. Pokuty za ten czyn też nie były jedna
kowe. Według niektórych autorytetów rodzice powinni pościć 40 dni 
o chlebie, wodzie, oliwie i roślinach strączkowych oraz powstrzymy
wać się od współżycia. Kolejne trzy lata powinni pokutować w wy
znaczone dni i w czasie Wielkiego Postu. Taka pokuta została prze
znaczona dla tych rodziców, którzy ochrzcili swoje dziecko. Ci nato
miast, którzy nie dopełnili tego ważnego obowiązku, mieli pokutować 
40 najbliższych dni, a dalsze pięć lat wypełniać lżejsząjuż pokutę163.

Widzimy więc, iż zaniedbanie chrztu dziecka wydłuża czas pokuty 
jego rodziców o dwa lata. Wypływało to z wiary w rzeczywistość 
pośmiertną. Wierzono, że dzieci zmarłe bez chrztu nie mogą dostąpić 
szczęśliwości wiecznej. Dostają się do „Otchłani Dzieci”, gdzie nie 
cierpią cielesnych kar, ale nie mają przywileju obcowania z Bo
giem164. Wiele przepisów dotyczyło też zabicia dziecka w łonie kobie
ty. Regino podaje za ten czyn zróżnicowane pokuty: siedem lat odłą
czenia od Stołu Pańskiego, podczas których kobieta, która się tego 
dopuściła, powinna całe życie płakać i być pokorną165, niedopuszcze
nie do komunii św. bez podania czasu, w którym ten zakaz miał obo
wiązywać166, rok pokuty w wypadku, gdy aborcja została dokonana 
przed 40 dniami od poczęcia i trzy lata, jeśli po 40 dniach167. Jeśli 
kobieta zabiła już narodzone dziecko, pochodzące z cudzołóstwa, 
powinna pokutować dziesięć lat168.

Stosunkowo dużo miejsca zabójstwu własnego dziecka poświęca 
Burchard z Wormacji. On również bardzo dużą wagę przywiązuje do 
chrztu.169. Burchard przewidywał również pokutę za aborcję. Kobieta,

163 Reginonis..., c. LX, s. 297.
164 J. L e G o f f , Niektóre obsesje człowieka wieków średnich, w: Człowiek średnio
wiecza, red. J. Le G o f f ,  tłum. M. R a d o ż y c k a - P a o l e t t i ,  Warszawa- 
Gdańsk 1996, s. 43. Waga chrztu została uwypuklona zwłaszcza w średniowiecznych 
miraculach. Por. np.: G. R y ś , Miracula św. Jana z Kęt..., s. 69.
165 Reginonis..., c. LXIV, s. 296-297 (tak samo ma być karane stosowanie antykoncepcji).
166 Ibidem, c. LXV, s. 298.
167 Ibidem, c. LXVI, s. 298.
168 Ibidem, c. LXVII i LXVIII, s. 298. LXVIII pozbawia te kobiety komunii św. na 
okres 10 lat.
169 Bur char di, k. 200 v.
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która to uczyniła, doradzała lub zgodziła się na to, powinna pościć 
dziesięć lat w wyznaczone dni.170. Zabójstwo dziecka już narodzonego 
miało być karane dwunastoletnią pokutą w wyznaczone dni i wspomi
naniem swojego grzechu do końca życia. Sama chęć dokonania mor
derstwa zagrożona była roczną pokutą w wyznaczone dni, zaś otrucie 
40-dniowym postem przez siedem kolejnych lat i wspominaniem tej 
zbrodni do końca życia171.

Zabójstwo przez otrucie było więc karane łagodniej niż rozlew 
krwi. Prawdopodobnie wynikało to z przekonania o bardzo ważnej 
roli krwi, postrzegania jej w sposób wręcz magiczny. Krew dla społe
czeństwa średniowiecznego była swoistym tabu. Wykonawcy zawo
dów, którzy się z nią stykali (rzeźnik, kat, chirurg, aptekarz, lekarz, 
wojownik) byli postrzegani jako nieczyści, skalani172.

Za grzech równy zabójstwu innego człowieka było uznawane sa
mobójstwo. Widać to dobrze na przykładzie pogrzebu dla samobój
ców, który miał wyglądać tak samo, jak pogrzeb zbrodniarza. Nie 
wolno było na nim odmawiać ani śpiewać psalmów173. Kazus nato
miast nie określa, czy miał to być pochówek w poświęconej, czy w nie 
poświęconej ziemi. Okolicznością łagodzącą we wszelkiego typu za
bójstwach była choroba psychiczna. Pokuta była nakładana na chore
go jedynie w wypadku, kiedy doszedł do zdrowia i miała to być poku
ta lżejsza niż w przypadku osób przy zdrowych zmysłach174.

Zastanawiając się nad teorią penitencjarną tamtego okresu, nie sposób 
nie zwrócić uwagi na problem samej praktyki. Trudno bowiem sobie 
wyobrazić rycerza, który za zabicie jednej osoby pokutuje np. cztery lata, 
nie nosi wówczas broni, nie wyrusza na wojnę. Kłóci się to z obowiąz
kami wynikającymi z systemu lennego. Praktyka szła więc w kierunku 
złagodzenia kar, wykupienia. Kościół przewidywał możliwość zamiany 
uciążliwej pokuty na jałmużnę, czy śpiewanie psalmów. W obiegu były 
spisy tzw. zamienników dołączane do penitencjałów175.

170 Ibidem, k. 199 r.
171 Ibidem, k. 199 v.
172 J. Le G o f f ,  Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, tłum. 
H. Z a r e m s k a ,  Gdańsk 1995, s. 59.; por.: H. Z a r e m s k a ,  Niegodne rzemiosło..., 
passim.
173 Ibidem, c. XCII, s. 302.
174 Ibidem, c. XCVI, s. 302.
175 Reginonis..., c. CCCCXLI-CCCCXLVI, s. 369-370.
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Zdarzało się, iż za przestępstwa ogólnie znane oczekiwano zadość
uczynienia w formie pobożnej pielgrzymki do któregoś z miejsc kultu. 
Z jednej strony był to akt oddzielenia winowajcy, a co za tym idzie, 
oczyszczenia wspólnoty ze skalania, z drugiej -  odkupienie winy 
przez zbrodniarza176. Pielgrzymka stanowiła urzeczywistnienie prze
kleństwa Kaina, była zaprzeczeniem tego, co w średniowieczu cenio
no najbardziej: osiadłości, stałości, stabilności177. Stanowiła więc jed
ną z najcięższych kar. Nie wiemy, czy we wczesnym średniowieczu 
była stosowana przez lud na ziemiach polskich. Na przykład piel
grzymki do znanego od końca XIV w. sanktuarium na Jasnej Górze 
spowodowane były bądź to prośbami, bądź podziękowaniami za 
uzdrowienia178. Jednak praktyka pokutna przewidywała także piel
grzymkę jako środek służący ekspiacji i osiągnięciu zbawienia179.

Na Zachodzie powstały spisy miejsc kultu, do których należało 
pielgrzymować, aby uzyskać rozgrzeszenie po popełnieniu poszcze
gólnych rodzajów grzechów. Najczęstsze przyczyny owych peregry
nacji to omawiane tu zabójstwa, a także występki seksualne. Możemy 
wnioskować, że grzechy te uważane były za najcięższe180.

Dla Polski dysponujemy źródłami dotyczącymi peregrynacji wład
ców splamionych zbrodnią zabójstwa (Bolesław Szczodry181, Bole
sław Krzywousty182). Pielgrzymowali również zabójcy pochodzący

176 H. Z a r e m s k a , Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1993, s. 9; eadem, 
Proskrypcja i kara wygnania w Krakowie w XIV-XV w., w: Czas -  Przestrzeń -  Praca 
w dawnych miastach, red. A. W y r o b i s z ,  M. T y m o w s k i ,  Warszawa 1991, 
s. 349-360 (szczególnie s. 354).
177 Eadem, Banici..., s. 31-34.
178 Archiwum Jasnogórskie, rękopis 2096; M. K o w a l c z y k ,  Cuda jasnogórskie 
spisane w r. 1435, Analecta Cracoviensia 15, 1983, s. 319-329; P. R y d z y ń s k i ,  
Historia pulchra et stipendis miraculis referta imaginis Marie quo et unde in Clarum 
Moniem Czastochoviae et Olsztyn advenerit 1523, w: Najstarsze historie o Obrazie 
Panny Maryi, wyd. H. K o w a l e w i c z ,  Warszawa 1983, s. 163-204.
179 H. Z a r e m s k a , Pielgrzymka jako kara za zabójstwo: Europa Środkowa XIII-XV 
w., w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. M a n i k o w 
s k a ,  H. Z a r e m s k a ,  Warszawa 1995, s. 147-156.
180 D. W e b b ,  Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West, London-New York 
2001, s. 51-63.
181 H. Z a r e m s k a , Banici..., s. 37; J. B a n a s z k i e w i c z , Czarna i biała legenda 
Bolesława Śmiałego, Kwartalnik Historyczny 88, 1981, z. 2, s. 369-387.
182 H. Z a r e m s k a ,  Banici..., s. 37; K. M a 1 e c z y ń s k i , Bolesław III Krzywousty,
Wrocław 1975, s. 76.
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z innych stanów. Najczęstszymi celami były: Rzym i Akwizgran, zda
rzały się jednak także: Compostella, Częstochowa, Gniezno, Kolonia, 
Poznań, Św. Krzyż, Wilsnack, a także kościoły okolicznych parafii. 
Zobowiązania homicydów do odbycia peregrynacji pokutnej znajdu
jemy na obszarach penetracji prawa niemieckiego183.

Odkupić winy mogła również krucjata. Wyprawy krzyżowe wywar
ły duży wpływ na dyscyplinę pokutną, gdyż ich organizatorzy ofero
wali uczestnikom odpusty zupełne za walkę z niewiernymi184. Część 
społeczeństwa uzyskała więc możliwość zamiany uciążliwej i ciężkiej 
pokuty na udział w krucjacie, która ukazywała się jako atrakcyjna 
również i z innych przyczyn. To zresztą idea krucjat przyczyniła się 
do zarzucenia tradycji nadawania wojsku zbiorowej pokuty185, wojna 
z niewiernymi została uświęcona, a co za tym idzie, również zabój
stwo popełnione w czasie jej trwania dozwolone, a nawet pożądane 
w oczach Boga. Za zło uważane było więc już jedynie zabójstwo do
konane poza polem bitewnym. Inne zdanie na temat wojny z niewier
nymi, jeśli jest to wojna grzeszna, wyraził w XV w. Paweł Włodko
wic. Stwierdził on, że kto pomaga w wojnie grzesznej, na przykład 
w wojnie prowadzonej dla pozyskania łupów, niegodny jest zbawie
nia, gdyż popełnia ciężki grzech186.

Ciężką karę pośmiertną dla ojcobójców, bratobójców i ich 
wspólników przewiduje „ Wizja Tnugdalci”. Dusze tej kategorii 
grzeszników pieką się w głębokiej i ciemnej dolinie przykrytej 
żelazną pokrywą i wypełnionej żarzącymi się węglami. Kiedy już 
się roztopią, następuje ich odnowa po to, by mogły cierpieć wiecz
nie. Po pewnym czasie przechodzą jednak do dalszej części piekła, 
gdzie cierpiąjeszcze sroższe męki187. Literatura wizyjna opisuje też 
wyobrażenia kar piekielnych dla ludzi okrutnych, którzy bili in
nych, czerpiąc z tego satysfakcję i przyjemność. Tak było w przy
padku zarządcy domu kościelnego, Piotra, który „...leżał w dół 
zwrócony w najohydniejszym miejscu, skrępowany i przyciśnięty

183 H. Z a r e m s k a , Banici..., s. 83-84 i 87-88.
184 H. Z a r e m s k a ,  Banici..., s. 40; por. G. M i n o i s , Kościół i wojna. Od czasów 
Biblii do ery atomowej, tłum. A. S z y m a ń s k i ,  Warszawa 1998, s. 135 i 138.
185 G. M i n o i s , Kościół i wojna..., s. 138 (dla okresu wcześniejszego zob. nt. zbio
rowej pokuty, s. 80-81).
186 Pisma wybrane Pawła Włodkowica..., t. I (traktat Saeventibus), s. 61-62 i 67.
187 J. S o k o 1 s k i , Staropolskie zaświaty..., s. 43.
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wielkim ciężarem żelaza [...]. Za to cierpi, że gdy mu polecono 
wymierzyć karę, chłostał bardziej z okrucieństwa niż z posłuszeń
stwa”188. Również człowiek wyróżniający się wielkim okrucień
stwem w stosunku do swoich poddanych w „ Wizji Gunthelma” 
cierpi w piekle. Diabły obdzierają go ze skóry, nacierają solą, kładą 
na żelaznej kracie i opiekają w ogniu189. Koresponduje to z „ Wizją 
Tnugdalci”, według której okrutni władcy uciskający swoich pod
danych cierpią najbardziej. Ich grzech jest bowiem najcięższy spo
śród wszystkich możliwych. Trafiają oni do najgłębszego piekła190. 
Jakub z Vorágine również widzi okrutnika poddawanego strasznym 
mękom. Leży on na plecach związany ciężkimi okowami191. W tym 
nurcie sytuuje się również opowieść o Bienieszu (XIII w.), którego 
po zamordowaniu biskupa płockiego, Wernera, żywcem pochłonęła 
ziemia192. Jest to oczywiste nawiązanie do biblijnych postaci Data- 
na i Abirona, którzy za bunt przeciwko Mojżeszowi zostali ukarani 
zapadnięciem się pod ziemię wraz z rodzinami (Lb 16, 1-35)193.

Wszystkie wymienione wyżej kary pokazują ogrom cierpień 
tych, którzy zadawali je w życiu bliźnim. Jest to więc coś w rodza
ju „eschatologicznej wendety”. Przykład ten pokazuje dobrze 
ogromny ciężar wykroczeń przeciwko piątemu przykazaniu.

Ciężar grzechów przeciw omawianemu przykazaniu znalazł 
również odzwierciedlenie w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze 
Śmiercią ł, w której każdemu grzechowi przeciwstawiona jest kara. 
Ci, którzy za życia przelewali krew, będą karani ucinaniem rąk 
i ćwiartowaniem194. Działa tu schemat: „przez co kto grzeszy, przez 
to ponosi karę” (Mdr 11, 16). Wina jest więc ściśle związana

188 Cyt. za: J. S o k o l s k i ,  Pielgrzymi do piekła i raju..., s. 103. Motyw ten pochodzi 
z „Dialogów' św. Grzegorza -  por.: G r z e g o r z  W i e l k i ,  Dialogi, tłum. 
W. S z o ł d r s k i , Warszawa 1969, s. 192-194.
189 J. S o k o 1 s k i , Staropolskie zaświaty..., s. 99.
190 Ibidem, s. 54-56.
191 J. d e V o r a g i n e , op. cit., Legenda na Dzień Zaduszny (2 XI), s. 486. 
m Mors et Miracula beati Verneri episcopi Plocensis. Auctore Johanne decano 
Plocensi, ed. W. K ę t r z y ń s k i ,  w: MPH, t. IV, Lwów 1884, s. 751.
193 Zob. S. B y l i n a ,  Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średnio
wiecznej, Warszawa 1992, s. 71.
194 Średniowieczna poezja polska świecka, wyd. S. V r t e l - W i e r c i ń s k i ,  Wro
cław 1952, s. 11.
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z karą. Również inna pieśń średniowieczna, „ Pieśń Sandomierza- 
n in a \  ukazuje zbójców i katów w piekle195.

Wszystkie statuty synodalne uważają zabójstwo za grzech ciężki, 
a dopuszczających się go każą odesłać do biskupa w celu uzyskania 
rozgrzeszenia. Biskup krakowski Nanker wymienia tutaj: zabójców 
swoich dzieci, dokonujących aborcji, dopuszczających się zabójstwa 
lub zgadzających się na nie196. Statuty wrocławskie z 1406 r. przyno
szą postanowienie, aby zabójcy byli rozgrzeszani jedynie przez bisku
pa swojej diecezji i aby odprawiali oni uroczystą pokutę w głównej 
stolicy diecezji. Upokorzeniu służyła włosiennica i bose stopy197. Do 
biskupa po rozgrzeszenie odsyłały też zabójców statuty Andrzeja Ła- 
skarza z około 1420 roku198. Statuty biskupa krakowskiego Jana Grota 
(1331 r.) zbójom i samobójcom odmawiały przywileju pochówku 
w poświęconej ziemi199. Statuty Tomasza Strzępińskiego zakazywały 
kapłanom brania udziału w wojnach (zakaz przelewu krwi) i nakładały 
na nieposłusznych ekskomunikę200. Za ciężki grzech uważał też zabój
stwo Stanisław ze Skarbimierza201 202.

A jak wyglądały kary dla zabójców w praktyce? Dysponujemy 
pewnymi wzmiankami na ten temat. Nie będą nas tutaj interesować 
jednak kary orzekane przez świecki wymiar sprawiedliwości. Od 
XIII w. w sądowych rejestrach pojawiają się teksty konkordii usta
lające warunki, po spełnieniu których zabójca mógł uznać, że od
kupił swój czyn. Są to: zamówienie mszy żałobnej, legaty na rzecz 
instytucji kościelnych, wpisanie imienia ofiary do klasztornego 
nekrologu, czy odbycie pielgrzymki w intencji osoby zamordowa- 
nej . Nie jest to kara typowa dla świeckiego wymiaru sprawiedli-

195 A. B r u c k n e r ,  Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. I, Warszawa 
1902, s. 213.
196 Najstarsze statuty synodalne krakowskiego biskupa Nankera z 2 października 
1320 r., w: Studya i materiały do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, nr 3, 
wyd. J. F i j a ł e k , Kraków 1915, art. 47, s. 58-59.
197 H. Z a r e m s k a , Grzech i występek..., s. 539.
198 Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis..., art. XXII.
199 H. Z a r e m s k a , Grzech i występek..., s. 550.
200 Statuta Thomae Strzępiński Episcopi Cracoviensis Ann. 1459, w: SPPP, t. IV, ed. 
U. H e y z m a n n ,  Kraków 1875, s. 106.
201S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria”..., sermo XIII, 
s. 111-112; sermo XVI, s. 133.
202 H. Z a r e m s k a , Banici..., s. 83.
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wości (konkordia ma zresztą inny charakter), czy znanych z wcze
śniejszych wieków uzgodnień między rodem zabójcy a ofiary doty
czącym ekwiwalentu pieniężnego za życie jednego z członków 
rodu (wergeld). Tutaj spotykamy się z zadośćuczynieniem o cha
rakterze religijnym. Hanna Zaremska sugeruje, że tego typu nakazy 
stanowiły zadośćuczynienie wobec duszy ofiary, która nie zdążyła 
pojednać się z Bogiem, nie miała szansy umrzeć zgodnie z przyjętą 
arte moriendi. Szansę tę miał jej przywrócić ten, kto wcześniej tak 
gwałtownie ją  jej pozbawił -  zabójca203.

Pewien wgląd w praktykę karania zabójców dają też akta sądów ko
ścielnych. Praktykowano nakładanie interdyktu na całą wieś za dopusz
czenie się przemocy na osobie duchownej, zadośćuczynienie pieniężne 
i pokutę publiczną204. Dysponujemy takim opisem pokuty publicznej za 
zamordowanie księdza. Dotyczy on Mikołaja Trzaski, który w 1455 r. 
został obłożony za swój czyn klątwą. Aby została ona zdjęta, musiał on 
boso z obnażonym do pasa ciałem (prócz ramion), trzymając w dłoniach 
rózgi i z przywiązanym do szyi rzemieniem nawiedzać wszystkie świąty
nie miejscowości, w której dokonał przestępstwa.

Przy wejściu do każdego z kościołów był biczowany przez księży przy 
wtórze psalmów pokutnych. Napotkanym osobom miał mówić o swoim 
grzechu. Ostatnim zaś etapem zadośćuczynienia było ofiarowanie lega
tów macierzystemu kościołowi zamordowanego księdza205. Podobny 
charakter pokutny miała pokora dopełniona w kościele przez Straszew
skich i towarzyszy w 1456 r. Odpokutowując zabójstwo Wilkoszewskie- 
go, mieli oni stać w czasie mszy koło katafalku. Poniżeniu służył sam ich 
strój: koszule, bose stopy oraz rytuał, na który składało się podejście na 
klęczkach do Wilkoszewskich, wręczenie im mieczy i prośba o przeba
czenie. Następnie powinni oni odbyć pokutę w klasztorze206.

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie wystąpienia przeciw życiu 
i zdrowiu bliźniego były uznawane za jeden z najcięższych grzechów. 
Zabójca często był wyrzucany poza nawias parafialnej społeczności,

203 Ibidem, s. 86-87; na temat strachu przed śmiercią nagłą zob. np.: M. B o g u c k a ,  
Śmierć i pogrzeb w Gdańsku w II połowie XV w., w: Kościół -  Kultura -  Społeczeń
stwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S. B y l i n a  et al., 
Warszawa 2000, s. 119-120.
204 S. B y 1 i n a , Chrystianizacja wsi..., s. 125-126.
205 J. R a f a c z , Dawne polskie prawo karne, Warszawa 1932, s. 43.
206 Ibidem, s. 44. Na temat pokory zob. s. 41.
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czyli swojej naturalnej wspólnoty terytorialnej poprzez zakaz przystą
pienia do Stołu Pańskiego, powstrzymywania się od swoich natural
nych czynności, a nawet ekskomunikę. Wynikało to nie tylko z faktu 
złamania przezeń przykazania Bożego, ale także starego tabu społe
czeństw pierwotnych, tabu krwi. Poza tym skalanie jednego członka 
wspólnoty „promieniowało” na całą społeczność, stąd chęć ekspulsji 
go poza jej nawias. Taka postawa miała wpływ na kształtowanie się 
praktyki aprobowanej, a często nakazywanej (por. penitencjały irosz- 
kockie) przez Kościół207. Świadomość religijna znalazła więc po
twierdzenie w świadomości świeckiej.

Nie cudzołóż

Zakaz dany przez Boga Mojżeszowi, a przez niego całemu narodo
wi wybranemu, został przejęty wraz z całym Dekalogiem przez chrze
ścijaństwo. O ile Stary Testament nakazywał kamieniować cudzołoż
ników (Kpł 20, 10; Pwt 22, 22-27), o tyle Chrystus nie potępił, lecz 
zachęcił do wystrzegania się tego grzechu (J 8, 1-11). Jednocześnie 
stanął na straży świętości i nierozerwalności małżeństwa (Mt 19, 3-9). 
Mocno podkreślali to Ojcowie Kościoła208.

Regino z Prum w wielu miejscach swego dzieła rozpatruje różne 
przypadki grzechów cielesnych. Wymienia on nierząd (fornicatio -  
pod tą nazwą rozumieć będziemy stosunki między dwiema osobami 
nie pozostającymi w małżeństwie), cudzołóstwo (adulterium -  gdy 
przynajmniej jedna ze stron wstąpiła w związek małżeński), kazirodz
two (incestum -  obejmujące stosunki nie tylko z krewnymi, ale i po
winowatymi, jak i rodzicami i dziećmi chrzestnymi, pojęcie to rozcią
gane było także na współżycie z osobami duchownymi jako zaślubio
nymi Chrystusowi i Kościołowi) oraz współżycie contra naturam, 
czasem określane mianem sodomii (obejmujące zarówno: homoseksu
alizm, masturbację, zoofilię, jak i niedozwolone pozycje i techniki 
w czasie aktu płciowego uniemożliwiające poczęcie).

Regino cytuje orzeczenia bardzo różnych źródeł, dlatego też wy
znaczane przez niego pokuty pozostają ze sobą w sprzeczności. I tak

207 H. Z a r  e m s k a , Banici..., s. 31-33.
208 Szerzej na temat ewolucji podejścia do ludzkiej seksualności: A. K r a w i e c ,  
Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000. Praca ta doczekała się krytycz
nej recenzji: I. S k i e r s k a ,  Roczniki Humanistyczne 67, 2001, s. 274-277.
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na przykład w wypadku fornicatio wyznacza pokuty: trzech lat209, 
siedmiu lat210, trzech lat z zastrzeżeniem, iż recydywa zwiększa czas 
i sposób wykonywania pokuty211, jeśli zaś penitent zgrzeszył przed 
ukończeniem 30. roku życia, powinien pokutować przez trzy 40- 
dniowe okresy i pamiętać też o pokucie w wyznaczone dni, jeśli na
tomiast w wyniku tego grzechu została zniesiona niewola- 40 dni“12. 
Regino przewidział też pokuty za wypowiadania bezwstydnych słów 
(siedem dni), namiętne obejmowanie i całowanie kobiety (30 dni) oraz 
dotykanie jej ciała (trzy miesiące). Co ciekawe, jeśli kobietę całował 
prezbiter, powinien pokutować 20 dni“13.

Kazus CCXLVI podaje pokuty dla duchownych świeckich (canoni
ci) i kler zakonny utrzymujący stosunki seksualne. Kler świecki ma 
być za to karany roczną pokutą, a w wypadku recydywy -  dwuletnią, 
jeśli zaś grzesznik pełni jakąś funkcję- trzyletnią. Mnisi natomiast 
powinni pokutować trzy lata, jeśli sprawują jakąś godność -  siedem 
lat, biskupi natomiast -  osiem, bądź też według innych autorytetów 
kościelnych -  dwanaście. Za grzech nieczysty popełniony przez du
chownego z zakonnicą Regino przewiduje siedmioletnią pokutę. Bi
skupi, prezbiterzy i diakoni przyłapani in flagranti zostaną złożeni 
z urzędu, lecz nie wyłączeni ze wspólnoty214.

Regino poświęca też parę punktów cudzołóstwu. Podaje on, iż 
schwytaną na cudzołóstwie mężatkę można zabić, jeśli grzeszny czyn 
popełniła w domu215. Jeśli w ten sposób zgrzeszy żonaty mężczyzna, 
powinien odbyć dwuletnią pokutę i powstrzymywać się od współżycia 
ze swoją żoną216. Kazus CXXXVII mówi, iż gdy mężczyzna mający 
wierną żonę, popełnia często cudzołóstwo, „poślubiony jest śmier
c i”211 . Chodzi tutaj jednak o śmierć wieczną, a więc wskazanie na fakt 
popełnienia grzechu śmiertelnego, a nie skazanie na śmierć. Regino 
nie podaje wielu przepisów dotyczących cudzołóstwa uczynionego

209 Reginonis..., c. CXXXII, s. 310.
210 Ibidem, c. CXXXIII, s. 310.
211 Ibidem, c. CXXXVI, s. 310; CCXLVI, s. 331. 
2X2 Ibidem, c. CCXLVI, s. 331.
213 Ibidem, c. CCLI, s. 332.
214 Ibidem, c. CCXLVII, s. 331.
2X5 Ibidem, c. CXLVIII, s. 312.
2X6 Ibidem, c. CCXLVI, s. 331.
217 Ibidem, c. CXXXVII, s. 310 (tłum. własne).
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przez mężczyzn. Jeden z nich przewiduje pięcioletnią pokutę, podob
nie karze cudzołożną małżonkę218.

Więcej przepisów dotyczy kobiet. Jedne z nich podają, że cudzo
łożnica do końca życia zostaje odsunięta od Stołu Pańskiego219, inne, 
iż powinien pokutować siedem lat220. Tak więc na kobiety nakładana 
była zazwyczaj wyższa pokuta niż na niewiernych mężów. Wynikało 
to z lęku przed uniezależnieniem kobiety od mężczyzny, a więc wy
stąpienie przeciw ustanowionej przez Stwórcę dominacji mężczyzny 
(jak akt stworzenia i pierwszego upadku rozumiało wielu duchownych 
starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza), a także obawa przed 
skalaniem krwi rodu221. Jednocześnie warto zauważyć, że zazwyczaj 
adulterium jest traktowane surowiej niż fornicatio. Jeszcze surowiej 
traktowano incestum.

Jeden z kazusów mówi, iż „kto trwa w niedozwolonym związku ciele
snym, inceście, powinien czekać, aż zostanie wprowadzony z powrotem 
jako katechumen do kościoła. Innym chrześcijanom nie wolno przyjmo
wać od niego żadnego jedzenia”222. Jest to więc de facto wykluczenie ze 
wspólnoty chrześcijańskiej. Niektóre autorytety kościelne również pro
ponują ekskluzję poprzez obrzucenie anatemą223 224.

Kazus CCXLVII podaje natomiast poszczególne przypadki par 
krewnych lub powinowatych, którzy współżyli ze sobą. Jeśli mężczy
zna popełnił kazirodztwo z matką, powinien pokutować 15 lat, z córką 
lub siostrą -  taki sam przeciąg czasu, dodatkowo powstrzymując się 
od jedzenia mięsa. Gdy jednak inicjatorką grzechu jest matka, powin
na ona powstrzymywać się od jedzenia mięsa przez trzy lata i jeden 
dzień w tygodniu pościć aż do wieczora. Ten sam kanon podaje dalej 
niższe wymiary pokut dla kazirodców. Mieli oni żałować za swój 
grzech siedem lat. Czasem w przypadku karania incestu Kościół uzy
skuje pomoc brachium saeculare22Ą. Wiele kazusów winnych incestu

218 Ibidem, c. CXXXVIII, s. 310.
219 Ibidem, c. CII, s. 304; CXL, s. 310.
220 Ibidem, c. XCIX, s. 303; CXXXI, s. 309.
221 G. D u b y , Damy XII wieku, tłum. A. i K. C h o i ń s c y ,  Warszawa 2000, s. 231-339.
222 Reginonis..., c. CLXXXIV, s. 319 (tłum. własne).
223 Ibidem, c. CLXXXVI, s. 320; CXCVI, s. 321-322; CXCVII, s. 322.
224 Ibidem, c. CCXXII, s. 327 (dla pomagających ekskluzentom przewidziano grzyw
nę (60 solidów) płaconą na rzecz króla, a w przypadku jej nieuiszczenia -  więzienia 
lub chłostę); c. CCXXIV, s. 327.
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odsuwa od możliwości zawarcia bądź kontynuowania małżeństwa225 
oraz od komunii św.226

Kolejną rozpatrywaną przez Reginona grupą wykroczeń przeciw 
szóstemu przykazaniu są grzechy contra naturam. Wymiary pokut dla 
homoseksualistów są zależne od wieku i stanu. Młodzi chłopcy karani 
mieli być łagodniej, duchowni zaś surowiej niż świeccy. Jeden z ka
nonów pozwalający na porównanie wymiarów tych pokut, określa je 
na: 100 dni dla chłopców, pięć lat dla dorosłych świeckich, siedem lat 
dla kleryków, osiem dla subdiakonów i zakonników, dziesięć dla dia
konów, dwanaście dla prezbiterów i trzynaście dla biskupów227. Nie są 
to jedyne kary dla popełniających grzechy nieczyste z przedstawicie
lami tej samej płci228. Winny molestowania chłopców poddany zosta
nie karze chłosty, ostrzyżony, opluty, związany żelaznymi okowami 
i uwięziony na sześć miesięcy w ciasnym miejscu, gdzie przez trzy 
dni w tygodniu ma pościć, spożywając jedynie chleb jęczmienny. 
Następne sześć miesięcy powinien spędzić w odosobnionym miejscu 
wyznaczonym przez kierownika duchowego, pracując, modląc się 
i płacząc229.

Bardzo różne wymiary pokut przewiduje opat z Priim za zoofilię. 
Wahają się one od stu dni do dziesięciu lat. W przypadku duchownych 
uzależnione są od sprawowanej przez nich funkcji230. Ten sam temat 
podejmuje Burchard z Wormacji, zalecając podobne rozwiązania. 
Jedynie w przypadku współżycia wolnej kobiety z wolnym mężczy
zną pokuta była bardzo niska (dziesięć dni postu o chlebie i wo
dzie)231. Jest to jedna z niższych pokut w penitencjale. Wskazuje to na 
dużą tolerancję dla swobody seksualnej osób wolnych w XI w. Zupeł
nie inaczej wygląda już ciężar pokuty dla wolnego mężczyzny cudzo
łożącego z żoną bliźniego. Ponieważ ich grzech sprzeciwia się święto
ści małżeństwa, pokuta została określona na odprawianie „carriny”

225 Ibidem, c. CCVI, CCVIII, s. 325;CCIX, CCX, CCXVI, s. 326; CCXVII-CCXX, 
s. 327.
226 Ibidem, c. CXCV, s. 321 (również w wypadku bigamii); CXCIII, s. 321; CXLI, 
s. 311 (podobnie w przypadku cudzołóstwa popełnionego z Żydówką).
227 Ibidem, c. CCLIV, s. 333.
228 Por. ibidem, c. CCXLVIII-CCL (w tym ostatnim pokuta dla kobiet), s. 332.
229 Ibidem, c. CCLVIII, s. 334.
230 Ibidem, c. CCLIII, s. 333.
231 Burchardi..., k. 192 r.
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(40 dni o chlebie i wodzie) przez siedem kolejnych lat232. Pokuta ta 
ulegała podwojeniu w przypadku dwóch osób pozostających w mał
żeństwie. Jest to grzech przeciw dwom małżeństwom, a więc podwój
ne cudzołóstwo. Burchard mocno piętnował też kazirodztwo i małżeń
stwo między krewnymi233.

„Corrector sive mediáis” zalecał też ciężkie, aczkolwiek lecznicze 
(przynajmniej w mniemaniu jego autora) pokuty za grzechy contra 
naturam234. Burchard stosował „taryfę ulgową” w stosunku do ludzi 
młodych i niewolników235.

Z analizy materiału źródłowego wynika, że Burchard za najcięższe 
wykroczenia przeciw moralności uważał naruszenie świętości małżeń
stwa (czyli cudzołóstwo, bądź grzechy contra naturam popełnione 
przez małżonka), stręczycielstwo i kazirodztwo. Fornicado nie było 
według niego takim niebezpieczeństwem, aby domagać się od dopusz
czających się go surowego zadośćuczynienia. Podobnie zresztą, fornica
do traktowane było przez „opinię społeczną”, choć z drugiej strony 
zachowanie przez dziewczynę dziewictwa miało bardzo dużą war
tość236. Potwierdza to fakt, że świadomość grzeszności rozpustników 
znalazła swój wyraz w ludowych wyobrażeniach piekła i czyśćca.

„ Wizja Tnugdala” widziała rozpustników cierpiących wraz z żarło
kami, a także z fałszywymi duchownymi. Byli oni pożerani przez 
skrzydlate potwory z żelaznymi pazurami, z których paszczy buchał 
ogień, a następnie rodzone w skutym lodem jeziorze. „Dusze, które 
zstępowały do jeziora, tak mężczyzn jak i kobiet, były zapładniane 
i w ten sposób, będąc w ciąży, spędzały czas, który im pozostał do poro
du”. Rodziły w bólu i z krzykiem węże, które przedzierały im się przez 
wszystkie części ciała, raniąc dusze ostrymi pyskami, żądląc je i ogry
zając aż do kości i żył237. Dużo łagodniej było traktowane w „Wizji 
Tnugdala” złamanie przysięgi małżeńskiej. Król, który to uczynił, trafił 
do czyśćca, gdzie żałował za swój grzech razem z dworem, smucąc się, 
a jedynie, gdy gasło światło, był przez trzy godziny poddawany karze

232 Ibidem, k. 19 lv.
233 Ibidem, k. 196 r.-197 r.
234 Ibidem, k. 197 r.-v., 199 r.
235 Burchardi..., k. 197r.-v. Na temat przyczyn takiego stanu rzeczy zob.: J. V e r d ó n ,  
Przyjemności średniowiecza, tłum. J. M. K ł o c z o w s k i ,  Warszawa 1998, s. 43-45.
236 A. K r a w i e c , op. cit., s. 53-61.
237 J. S o k o 1 s k i , Staropolskie zaświaty..., s. 49-50. Cytat pochodzi ze s. 49.
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płomieni238. Kara za jednorazowe złamanie przysięgi małżeńskiej zosta
ła tu potraktowana dużo łagodniej niż życie w grzechu permanentnej 
nieczystości.

Grzechy przeciw szóstemu przykazaniu były także obecne w „Zło
tej Legendzie”. Legenda na dzień św. Remigiusza podaje pokutę za 
złamanie ślubu czystości przez biskupa ze swoją byłą żoną. Został on 
zamknięty w celi. Po siedmiu latach ukazał mu się anioł, oznajmiając, 
iż grzech został odpuszczony239.

Nie każdy grzesznik odbył jednak swą pokutę za życia na ziemi. Ci, 
którzy tego zaniedbali, a grzeszyli rozpustą, będą według Peregryna 
z Opola cierpieć w piekle240. Aby do tego nie dopuścić, synody diece
zjalne zajęły się sprawą pokuty dla popełniających grzechy nieczyste. 
Zwróciły one szczególną uwagę na duchownych żyjących w konkubi
nacie241. Gerard z Pforzheim na synodzie z 1252 r. „omnes manifestos 
concubinarios publice excommnnicavit”242.

Biskup Nanker za ten grzech przewidywał kary duchowe i czasowe 
pozbawienie beneficjów243, arcybiskup Trąba wtrącenie do więzienia na 
miesiąc, po czym w przypadku braku poprawy pozbawienie, benefi
cjów244, Andrzej Łaskarz dwa miesiące więzienia i pozbawienia benefi
cjów w diecezji poznańskiej oraz inne kary wyznaczone przez bisku
pa245, biskup płocki Jakub -  suspendowanie od beneficjum, zapłatę 60 
groszy praskich lub innych, którymi to funduszami miał dysponować 
biskup, oraz więzienie246.

238 Ibidem, s. 60.
239 J. d e  V o r á g i n e ,  op. cit., legenda na dzień św. Remigiusza (13 stycznia), 
s. 101.
240 P e r e g r y n  z O p o l a ,  op. cit., kazanie na 3. niedzielę po Objawieniu Pań
skim, s. 87 i kazanie na 22. niedzielę po Zesłaniu Ducha Św., s. 314-316.
241 Na temat kształtowania się zasady celibatu osób duchownych zob.: G. R y ś ,  
Celibat, Kraków 2002; na temat małżeństw duchownych por. A. R a d z i m i ń s k i ,  
Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002, s. 27-38.
242 Synody diecezji poznańskiej i ich statuty, w: Concilia Poloniae. Źródła i studia 
krytyczne, t. VII, ed. J. S a w i c k i , Poznań 1952, s. 5-7.
243 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 
r...., art. 27.
244 Statuta Primatis Polonis Nicolai II Trąba Ann 1420, w: SPPP, t. IV, e d . U . H e y -  
z m a n n , Kraków 1875, s. 209.
245 Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis..., art. IV.
2Ą6Synody diecezji płockiej i ich statuty, w: Concilia Poloniae, t. VI, ed. J. S a w i c -
k i , Warszawa 1952, s. 231-233.

HIERARCHIA GRZECHU W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE 75

Po tej linii poszedł sobór w Bazylei (1431-1437 r.), który potępił 
konkubinat duchownych, skazując konkubinariuszy na utratę benefi
cjów po dwóch miesiącach od chwili ogłoszenia dekretu, początkowo 
na kwartał, a w razie oporu, na zawsze247. Również Stanisław ze Skar- 
bimierza przypominał o karach ziemskich nakładanych na cudzołoż- 
nych księży, równocześnie wskazując na czekające ich męki piekiel
ne248. Potępienie Kościoła skierowane na księży utrzymujących konku
biny korespondowało z odczuciem społecznym. Wierni traktowali kon
kubiny duchownych jak lichwiarzy, „ budziły taki wstręt, że odmawiano 
im tzw. pocałunku pokoju, który wymieniali między sobą wierni po 
skończonym nabożeństwie ”249.

Zgromadzeni na synodach duchowni wypowiadali się również na 
temat moralności wiernych świeckich. Największych grzeszników do
puszczających się występków seksualnych, prezentują rezerwaty bisku
pie, a więc wykazy penitentów odsyłanych z powodu ciężaru swoich 
grzechów do penitencjarza biskupiego. Spisy takie sporządzili między 
innymi: biskup Nanker250 i Andrzej Łaskarz251 Czasem karą za bigamię 
była ekskomunika. Tak stało się w przypadku kasztelana krakowskiego 
Stefana, którego tą cezurą kościelną ukarał biskup Gedko. Najprawdo
podobniej kara ta nie odniosła jednak spodziewanego skutku252.

Karą za czyny przeciw szóstemu przykazaniu mogła być również 
pielgrzymka do któregoś z miejsc kultu. Dysponujemy zachodnioeu-

247 Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. III (1414- 
1445), oprać. A. B a r o n ,  H. P i e t r a s ,  Kraków 2004, sobór w Bazylei (1431- 
1437), sesja 20, I, s. 353.
248 S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones sapientiales, cz. I, w: Textus et 
studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, ed. B. C h m i e l o w 
s k a ,  Warszawa 1979, sermo IV, s. 69.
249 J. G o 1 i ń s k i , op. cit., s. 181.
250 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 
1320 r...., art. 47.
251 Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis..., art. XXII.
252 Katalogi biskupów krakowskich, ed. W. Kętrzyński, w: MPH, t. III, Lwów 1878, 
s. 351. Na temat dewaluacji ekskomuniki zob.: M. S a c z y ń s k a - K a l i s z u k ,  
Ekskomuniki za długi w sądzie rektora uniwersytetu krakowskiego w późnym śre
dniowieczu, w: Kościół katolicki w Małopolsce..., s. 61; B. W o j c i e c h o w s k a ,  
Wokół problemu ekskomuniki..., s. 69-72; W. W ó j c i k ,  Ściganie lekceważących 
przykazania i trwających w karach kościelnych w Polsce do 1565 r., Nasza Przeszłość 
25, 1966, s. 37-41.
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ropejskimi zapisami miejsc, do których należało odbyć peregrynację 
pokutną za określony grzeszny czyn253.

Na temat grzechów przeciw szóstemu przykazaniu wypowiadał się 
także Stanisław ze Skarbimierza. Odsunął on od Stołu Pańskiego tych, 
którzy: pławią się w błocie rozpusty, plamią łoże małżeńskie, dopusz
czają się gwałtów254, a także sodomitów, gomorytów (?), kazirodców, 
sprzyjających wszelkiej niemoralności. Ludzi, którzy „tarzają się 
w bagnie rozpusty” przyrównał do wieprzy255. Przepowiedział im 
piekło, gdzie mają pić „vino irae Dei”. Grzechy przeciw szóstemu 
przykazaniu są bowiem według Stanisława szczególnymi występkami. 
„ Wszystkie bowiem grzechy, które czyni człowiek, są poza ciałem. Kto 
zaś cudzołoży, grzeszy w ciele ”256.

Czyny przeciw naturze powodują nawet wstyd demonów, mimo iż 
istoty te delektują się na ogół ludzkimi grzechami. Grzeszący w ten 
sposób ściągają na siebie szczególny gniew Stwórcy, odpowiednią dla 
nich karą jest przedwczesna śmierć. Jedynym wytłumaczeniem dla 
sodomity jest młody wiek257. Waga tego typu wykroczeń powoduje, 
że tak wiele miejsca w swoich kazaniach poświęcił krakowski teolog 
nieczystości i rozmaitym jej przejawom. Inny wybitny uczony żyjący 
w XV w., Mikołaj z Błonia, nakazywał przyłapanym na stosunku po- 
zamałżeńskim spełnienie publicznej pokuty, gdyż ich grzech stał się 
źródłem wielkiego zgorszenia258.

Za czyny szczególnie sprzyjające nieczystości uważano taniec, śpie
wanie nieprzyzwoitych pieśni, a także zajmowanie się sztuczkami ma
gicznymi i deklamacją wierszy. W tej kategorii sytuują się tzw. wagan- 
ci, ludzie zabawiających innych śpiewem, tańcem, aktorstwem i grają
cych w kości. Byli oni traktowani w tradycji chrześcijańskiej na równi 
z nierządnicami, św. Augustyn wykluczył ich z udziału w sakramen-

253 D. W e b b ,o p . cit., 51-63.
254 S t a n i s l a u s  de  S c a r b  i m i r i a , Sermones super „Gloria”..., sermo XII, 
s. 102-103.
255 Ibidem, sermo XIII, s. 111-113.0 tych kategoriach grzeszników mówi też kazanie 
XVI, s. 133-134 i idem, Sermones sapientiales..., cz. II, sermo LXI, s. 225. Na temat 
tego, w jaki sposób można rozumieć wymienionych „gomorytów” zob. A. K r a 
w i e c ,  op. cit., s. 239 (kategorii „gomorytów” nie znalazłam w żadnej znanej mi 
encyklopedii ani słowniku biblijnym).
256 Sermones sapientiales..., cz. I, sermo XXI, s. 225 i 227 (tłum. własne).
257 Ibidem, cz. II, sermo LX, s. 213- 214.
258 A. K r a w i e c , op. cit., s. 59.
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tach, Honoriusz z Augustodinum (XII w.) nazywał ich sługami szata
na259. Uważani oni byli za jawnych gorszycieli, kaznodzieje wymagali 
więc od nich odbycia publicznej pokuty i nawrócenia, choć zazwyczaj 
nie rzucali na nich ekskomuniki. Odsuwano ich jednak od komunii św. 
Ks. Jerzy Wolny zebrał rękopiśmienne orzeczenia odnoszące się do tej 
kategorii grzeszników potwierdzające nieufność, z jaką na wagantów 
patrzyło duchowieństwo260. Od Stołu Pańskiego odsuwały wagantów 
również statuty synodalne261. Również taniec, niekoniecznie, jak 
w wypadku wagantów, podejmowany dla zarobku, był czynnością po
dejrzaną i piętnowaną przez duchownych. Twierdzono, że przynosi on 
zgorszenie, oddający się mu marnują czas i dobra fizyczne i duchowe, 
a nawet naigrywają się z męki Chrystusa262.

Do grzeszących przeciw szóstemu przykazaniu należały też oczy
wiście prostytutki, kobiety otoczone społeczną wzgardą i wyrzucone 
na margines oficjalnej zbiorowości, choć społeczności tej potrzebne, 
znakiem infamii których był odrębny, specjalny strój263. Ich zawód 
związany był ze starym tabu pieniądza. Pieniądze te uważano bowiem 
za nieczyste264. Stąd też wzięła się zapewne legenda o prostytutce, 
która w ramach ekspiacji za swe grzeszne czyny spaliła na oczach 
społeczności swoje bogactwa pochodzące z nierządu i przyjęła ciężką 
pokutę zamknięta w celi u mniszek. Karą za uprawianie tego potępio
nego procederu była także niemożność wypowiedzenia imienia Boże
go. Pokuta kobiety trwała trzy lata, dopiero wtedy jej występki zostały 
przebaczone265 *. Prostytutki stanowiły grupę najbardziej potępianą, 
a ich grzech uznawany był za jeden z najcięższych. Znalazło to od

259 B. G e r e m e k ,  Człowiek marginesu w średniowieczu, w: Człowiek średniowie
cza..., s. 453 i idem, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV w., Poznań 
2003, s. 138.
260 J. W o l n y ,  Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej, BBJ 19, 
1969, s. 73-89.
261 Statuta Thomae Strzępiński Episcopi Cracoviensis..., art. III.
262 Biblioteka Jagiellońska, rękopis 2236, podaję za: M. K o w a l c z y k ó w n a ,  
Tańce i zabawy w świetle rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej, BBJ 
34-35, 1985, nr 1-2, s. 75.
263 B. G e r e m e k , Ludzie marginesu..., s. 179-193.
264 J. Le G o f f ,  Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, tłum. 
H. Z a r e m s k a ,  Gdańsk 1995, s. 60.
265 J. d e V o r a g i n e , op. cit., Legenda na dzień św. Taidy (8 października), s. 451 -
452.
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zwierciedlenie w sumrnach spowiedniczych tego okresu, np. w sum
mie Tomasza z Chobham, której autor twierdził, że prostytutka po
winna pokutować tak, jak grzeszyła, a więc jawnie. Jej kara miała 
nieść za sobą pewne zniesławienie. Kobieta czyniąca pokutę powinna 
obciąć włosy, włożyć włosiennicę i cierpieć kary cielesne266. Sytuacja 
zmieniła się po 1300 r., kiedy to nierząd uplasował się w opinii kleru 
na pograniczu grzechu powszedniego i ciężkiego267. Za niegodne uwa
żano też paranie się sutenerstwem. Sądy jednak skazywały na relegację 
z miasta tylko osoby, które w szczególny sposób naruszyły normy mo
ralności268. Kościół był procederowi temu generalnie przeciwny, jed
nakże nie wypowiadał się mocnym głosem. W penitencjałach spotyka
my potępienia skierowane do cudzołożników, rzadko natomiast pojawia 
się potępienie zorganizowanego nierządu. Jednocześnie ta grupa spo
łeczna była traktowana przez społeczeństwo jako skalana, spychana na 
margines, pomawiana o kontakty ze światem przestępczym.

Nie kradnij*

Kary za kradzież nie są tak częste w literaturze średniowiecz
nej, jak w przypadku kar za zabójstwo czy cudzołóstwo. Nic 
dziwnego, skoro kradzież nie została uznana za przestępstwo ka
noniczne, co miało swoje uzasadnienie w fakcie, iż trafiała ona 
trzykrotnie rzadziej na wokandę sądową niż sprawy o nadużycie 
siły fizycznej269. Mimo to jednak była uważana w wielu wypad
kach za grzech ciężki, do którego zmazania konieczne stało się 
odprawienie publicznej pokuty270. Do najcięższych występków

266 T h o m a e  de  C h o b h a m ,  Summa confessorum, w: Analecta Mediaevalia 
Namurcensia, t. 25, ed. F. B r o o m f i e 1 d , Lovain 1968, s. 350.
267 J. R o s s i a u d ,  Mieszczanin i życie w mieście, w: Człowiek średniowieczu..., 
s. 13.
268 H. Z a r e  m s k a , Banici...., s. 114-115.
* Choć za kradzież uznawano także lichwę, jej omówienie nie znajdzie w tym artyku
le. Zainteresowanych odsyłam do lektury: J. Le G o f f ,  Sakiewka i życie. Gospo
darka i religia w średniowieczu, tłum. H. Z a r e m s k a ,  Gdańsk 1995 oraz J. M a j - 
k a , Stanowisko chrześcijaństwa wobec lichwy w starożytności i we wczesnym śre
dniowieczu, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 10, 1963, z. 1, s. 69-87.
269 H. Z a r e m s k a , Banici..., s. 116.
270 W. Z a w a d z k i ,  Bernard Poschmann- warmiński badacz wczesnochrześcijań
skiej pokuty, Olsztyn 1998, s. 26.
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zaliczył też złodziejstwo i jego jaskrawy przejaw, łupiestwo, Ce
zary z Arles271.

Regino z Prtim poświęcił temu zagadnieniu sporo miejsca. Najbar
dziej interesowała go kradzież rzeczy kościelnych, choć nieco uwagi 
zwrócił też na inne wykroczenia przeciw siódmemu przykazaniu. 
W kwalifikacji czynu ważna była wartość ukradzionej rzeczy oraz 
częstotliwość kradzieży. Kto często dopuszczał się kradzieży, powi
nien pokutować siedem lat272. Podobnie spowiednik powinien potrak
tować penitenta, który ukradł zwierzęta lub chatę. Sama pokuta jednak 
w tym wypadku nie wystarczała, złodziej musiał oddać to, co ukradł. 
Mniejsza pokuta była nakładana na tych, którzy kradzieży małej rze
czy dopuścili się raz lub dwa razy. Ich post o chlebie i wodzie powi
nien trwać jeden rok, zaś w przypadku niezwrócenia rzeczy pocho
dzącej z kradzieży trzy lata273.

Surowiej mieli być karani złodzieje rzeczy kościelnych. Regino nie 
podawał przy tym jakiejś jednej obowiązującej wszystkich pokuty. Raz 
było to: siedem lat274, raz publiczna pokuta, która, jeśli nie zostanie 
wypełniona, miało prawo wkroczyć ramię świeckie, w konsekwencji 
oporu grzesznik zostawał wydalony ze wspólnoty kościelnej275, a nawet 
obrzucony anatemą, a więc najcięższą formą ekskomuniki276.

Kanony porównywały złodziei rzeczy kościelnych do Ananiasza 
i Safiry oraz do zdrajcy Judasza277. Według niektórych autorytetów 
wystarczał jedynie zwrot pieniędzy kościołowi, w którym penitent 
dokonał kradzieży. W przypadku, gdy grzech popełnił człowiek 
świecki, powinien zwrócić dwukrotną wartość skradzionych rzeczy, 
gdy zrobił to duchowny -  czterokrotną278. Duchowny mógł też zostać 
przeniesiony do innej wspólnoty279, co przy przywiązaniu ludzi śre
dniowiecza do osiadłości musiało być traktowane jako „wyrwanie 
z korzeniami”. Kolejny przepis jest łagodniejszy. Złodziejski czyn ma

271 G. M i n o i s , Historia piekła..., s. 183.
272 Reginonis..., c. CCLXVII, s. 335.
273 Ibidem, c. CCXVIII, s. 335.
274 Ibidem, c. CCLXXV, s. 337.
275 Ibidem, c. CCLXXXVII, s. 339.
276 Ibidem, c. CCLXXXIV, s. 338; c. CCCI, s. 342.
277 Ibidem, c. CCLXXXIII, s. 338; c. CCLXXXV, s. 339. Są to reminiscencje: Dz 5, 
1-11 i Mt 26, 14-16; Mk 14, 10-11; Lk 22, 22, 3-6.
278 Ibidem, c. CCLXVI, s. 335.
279 Ibidem, c. CCLXX, s. 335.
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pozbawić członka kleru lub mnicha urzędów kościelnych i możliwości 
starania się o nie w przyszłości, doprowadzić do wypełnienia pokuty 
(przy czym przepisy nie określają, jakiej) i zadośćuczynienia wspól
nocie280. Natomiast w przypadku zatrzymania oblatów bez pozwolenia 
biskupa, duchowny podpadał pod anatemę281. Karane było również 
niszczenie przedmiotów kościelnych, czy grobów znajdujących się 
w poświęconym miejscu282.

Na temat kradzieży wypowiadał się również Burchard z Wormacji. 
Podał on jednak znacznie niższe wymiary pokut. Według niego jeśli 
ktoś ukradł zwierzęta, powinien pokutować rok w wyznaczone dni 
(uReginona siedem lat) oraz oddać równowartość skradzionego in
wentarza lub 40 solidów. Jeśli tego nie zrobił, jego post wydłużał się 
dwukrotnie. Jeśli dopuścił się zbrojnego napadu, również i pokuta 
powinna być większa. Jeszcze wyżej w hierarchii występków stał 
grzech częstych kradzieży. Burchard nie określił jednak wartości kar 
za te wykroczenia, nakazał jedynie cięższą pokutę niż w wypadku 
poprzednim. Mała kradzież powinna być według niego karana dzie
sięcioma dniami postu o chlebie i wodzie, w przypadku małych 
chłopców pięcioma dniami283. Wiek „przestępcy” miał istotne znacze
nie dla orzekania o wymiarze pokuty. Kto natomiast uciskał biednych 
sąsiadów i napadał na ich dobra, musiał oddać skradzione rzeczy 
i pościć 30 dni, jedząc suchy chleb i pijąc czystą wodę284.

Stosunkowo ciężko były karane wykroczenia przeciw własności 
kościelnej. Za kradzież przedmiotów ze skarbca kościelnego należało 
pokutować trzy 40-dniowe okresy przez siedem kolejnych lat285. Za
trzymanie dziesięciny należnej duchownemu groziło 20-dniowym 
postem o chlebie i wodzie. Należało też zwrócić czterokrotną wartość 
zagrabionych dóbr. Także zabranie innych ofiar należnych kościołowi 
należało odkupić. Pokuta dla tak czyniących miała trwać 40 dni (post 
o chlebie i wodzie)286.

280 Ibidem, c. CCLXXI, s. 335-336.
281 Ibidem, Appendix I, c. XXIX, s. 375.
282 Ibidem, liber II, c. CCLXVIII-CCLXIX, s. 335.
283 Burchardi, k. 191 v.
284 Ibidem, k. 198 r.
285 Ibidem, k. 191 v.
286 Ibidem, k. 198 r.
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Widoczne w penitencjałach Reginona i Burcharda stosunkowo wy
sokie kary za naruszenie dóbr kościelnych były wynikiem nie tylko 
faktu, iż księgi pokutne tworzyły osoby duchowne, broniące własności 
Kościoła, ale także przekonania o popełnionym w ten sposób święto
kradztwie.

Grzech przeciw siódmemu przykazaniu przedostał się również do 
literatury wizyjnej. Złodziei i rabusi podróżujący po zaświatach 
Tnugdal widzi przechodzących po wąskim moście najeżonym ostrymi 
gwoździami. Dusze, które spadają do wzburzonego jeziora, są zjadane 
przez zionące ogniem bestie287. „ Wizja Gunthelma ’ natomiast una
ocznia znowu schemat adekwatności kary do winy. Rycerz, który 
zrabował ubogiej kobiecie kozę, musiał nosić ją  w piekle288. Piekiel
nymi mękami złodziejom groził także Peregryn z Opola289. Stanisław 
ze Skarbimierza odsuwał złodziei od uczestnictwa w uczcie Krwi 
i Ciała Chrystusa. Zauważał przy tym kilka przejawów wykroczenia 
przeciw siódmemu przykazaniu. Wymienił więc: złodziei, niszczycieli 
pól, porywaczy, uciskających wdowy, sieroty i biednych, łupieżców, 
napadających na kościoły i duchownych oraz innych ludzi, gwałcicieli 
wolności i immunitetów Kościoła, prześladowców dobra publicznego, 
zatrzymujących posagi, przetrzymujących zapłatę najemnikom, przy
właszczających sobie znalezioną rzecz290.

Statuty synodalne grzeszących rabunkami i łupiestwami odsyłały 
sprzed konfesjonału swojego proboszcza do penitencjarza biskupiego. 
Tak było w wypadku statutów biskupa Nankera291, czy Andrzeja Ła- 
skarza292. Statut łęczycki (1285 r.) natomiast groził klątwą wszystkim 
rabującym na drogach293. Statuty gnieźnieńskie nałożyły na duchow
nych, którzy zatrzymywali należne innemu kościołowi ofiary, eksko
munikę ipso facto , włocławskie również karały klątwą, jednak bez

287 J. S o k o 1 s k i , Staropolskie zaświaty..., s. 45-46.
288 Ibidem, s. 99-100.
289 P e r e g r y n  z O p o l a ,  op. cit., kazanie na 22. niedzielę po Zesłaniu Ducha 
Św., s. 314-316.
290 S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria”..., sermo XII, 
s. 102; sermo XIII, s. 111-112; sermo XVI, s. 133.
291 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera..., art. 47.
292 Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis..., art. XXII.
293 H. Z a r e m s k a , Grzech i występek..., s. 543.
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tego ostatniego zastrzeżenia294. Ekskomunikę przewidywał w tym 
wypadku także Zbigniew Oleśnicki295. Ta sama kara nakładana była 
również na najeźdźców cudzych dóbr. Potwierdzone to zostało autory
tetem prymasa Mikołaja Trąby296. Ekskomunikę i inne kary kanonicz
ne i cywilne przewidziane w prawie polskim postulował dla najeźdź
ców dóbr kościelnych Tomasz Strzępiński297. Ekskomuniką grożono 
też często w sądzie rektorskim w sprawach o długi .

Mimo iż kradzież nie była uznana za przestępstwo kanoniczne, to 
jednak znalazła żywy oddźwięk w literaturze penitencjarnej. Autorzy 
rozróżniali pomiędzy ciężkimi wykroczeniami przeciw siódmemu 
przykazaniu, np. kradzież z rozbojem, czy kradzież mienia kościelne
go a drobnymi przywłaszczeniami cudzych dóbr. Wyższa pokuta wy
mienionych wyżej przestępstw spowodowana była z pewnością ich 
zazębianiem się z wykroczeniami przeciw innym jeszcze Bożym 
przykazaniom. I tak kradzież z rozbojem wiązała się z występowa
niem przeciw piątemu przykazaniu, zaś przywłaszczenie mienia ko
ścielnego zyskało miano świętokradztwa. Dlatego też grzeszący w ten 
sposób byli często wyłączani ze wspólnoty kościelnej, co przynosiło 
im i ich rodzinom ogromne konsekwencje, stanowiło de facto wyłą
czenie z życia społecznego299.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

„Niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego swego” (Ef 4, 25) -  
to wezwanie św. Pawła miało prowadzić chrześcijan przez ziemskie 
życie. Jednak nie zawsze się tak działo, stąd też autorytety średnio
wieczne przypominały o obowiązku przestrzegania przez wiernych 
ósmego przykazania i nakładały kary za jego łamanie.

294 Synody archidiecezji gnieźnieńskie i ich statuty, w: Concilia Poloniae. Źródła 
i studia krytyczne, t. V, ed. J. S a w i c k i , Warszawa 1950, art. 18.
295 Statuta Sbignei Oleśnicki Episcopi Cracoviensis Ann. 1436, w: SPPP, t. IV, ed. 
U. H e y z m a n n ,  Kraków 1875, s. 89-90.
296 Statuta Primatis Polonis Nicolai II Trąba..., s. 242-244.
297 Statuta Thomae Strzępiński Episcopi Cracoviensis..., s. 104-105.
298 M. S a c z y ń s k a - K a l i s z u k , o p .  cit., s. 51-61.
299 I. S k i e r s k a ,  Obowiązek mszalny..., s. 155-157. Autorka podaje przykłady, 
kiedy teoria nie była wcielana w życie i osoby ekskomunikowane nie były wyrzucane 
poza nawias społeczności.
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Już św. Augustyn uważał, że krzywoprzysięstwo jest grzechem 
ciężkim z punktu widzenia moralnego, gdyż złość tego czynu prze
wyższa złość zabójstwa, bowiem zabija nie ciało, lecz duszę człowie
ka300. Nie zawsze znajdowało to odzwierciedlenie w literaturze peni
tencjarnej, choć częstokroć kary za ten grzech były dość wysokie.

Regino z Priim stał na stanowisku, że kto choć raz dopuścił się 
krzywoprzysięstwa, nie może być świadkiem w jakiejkolwiek spra
wie, przystępować do sakramentów ani sprawować funkcji sędzie
go301. Jeśli fałszywą przysięgę złożył duchowny, powinien zostać 
ukarany ekskomuniką bienni temporis302. W przypadku fałszywej 
przysięgi złożonej na sakrament, penitent ma zostać odłączony na 
okres roku od przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, przestrzegać 
postu i dawać jałmużnę303. Nie jest to, jak widzimy, szczególnie ciężka 
pokuta, zważywszy na fakt, że w celu uwiarygodnienia kłamstwa został 
wykorzystany sakrament, a więc w swoje sprawki grzesznik zaangażował 
sferę sacrum. Pokuta ta kłóci się we współczesnym rozumieniu z kolej
nym przykładem, w którym świadomy krzywoprzysięzca zostawał uka
rany siedmioletnią pokutą. W tym jednak przypadku do uwiarygodnienia 
fałszywej przysięgi nie został wykorzystany Bóg304. Jednym z następnych 
rozpatrywanych kazusów jest wymuszona, fałszywa przysięga na Boga. 
Karą ma być trzykrotnie powtarzana 40-dniowa pokuta i post w wyzna
czone dni305. Trzyletnia pokuta natomiast została przewidziana dla tych, 
którzy fałszywie przysięgali na rękę biskupa, prezbitera, czy poświęcony 
krzyż306, jeśli zaś na krzyż nie poświęcony -  jednoroczna307.

W świetle przytoczonych przykładów uprawnione wydaje się 
twierdzenie dość ryzykowne, aczkolwiek wnikające w mentalność 
religijną ludzi żyjących ponad tysiąc lat temu. Wydaje się bowiem, że 
dla nich ważniejsze były przedmioty i ludzie Bogu poświęceni niż 
sam Bóg. Z czego mogło wynikać takie podejście? Czy wytłumacze

300 A. M y r c h a ,  Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym, Prawo 
Kanoniczne 29, 1986, nr 1-2, s. 70.
301 Reginonis..., c. CCCXIII, s. 344.
302 Ibidem, c. CCCXX, s. 346.
303 Ibidem, c. CCCXXI, s. 346.
304 Ibidem, c. CCCXXIV, s. 346.
305 Ibidem, c. CCCXXX, s. 347.
306 Ibidem, c. CCCXXXI, s. 347.
307 Ibidem, c. CCCXXXII, s. 347.
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nia tego problemu można poszukiwać w postrzeganiu przedmiotów 
sakralnych czy ludzi Bogu poświęconych za pewnego rodzaju emana- 
cję sacrum, sacrum widocznego i dotykalnego, swoistej teofanii? Czy 
przejawem tego samego rodzaju mentalności religijnej jest świado
mość życia w permanentnej obecności Boga, ale Boga postrzeganego 
przez Jego fizyczne objawianie się w świecie (,,Boże stopki”, cuda)? 
Nie miejsce tutaj na rozstrzyganie tego skądinąd interesującego za
gadnienia. Nas interesuje raczej kwestia ciężaru winy w innych przy
padkach krzywoprzysięstwa.

Ciężko karane było krzywoprzysięstwo uczynione z powodu chci
wości. W myśl zasady, według której pokuta ma być aktem przeciw
nym do czynu grzesznego, penitent musiał sprzedać wszystkie swoje 
rzeczy, rozdać pieniądze ubogim (a więc wyzbyć się pożądania bo
gactw- chciwości) i wstąpić do klasztoru, gdzie podda się pokucie308. 
Z omawianym zagadnieniem chciwości jako motywu krzywoprzysię
stwa koresponduje kradzież popełniona przez osobę duchowną, która, 
aby bronić swojego dobrego imienia, ucieka się do posłużenia się 
kłamstwem. Czyn ten został nazwany zbrodnią główną i ukarany de
gradacją i usunięciem ze stanu duchownego309.

Zauważamy więc, iż krzywoprzysięstwo spowodowane pożąda
niem dóbr ziemskich było karane surowo. Nie było natomiast zgodno
ści autorytetów co do krzywoprzysięstwa popełnionego z konieczno
ści (w obliczu zagrożenia życia lub w innej ważnej sprawie). Regino 
przytacza w swoim penitencjale dwa wymiary pokuty- trzykrotnie 
powtórzony post 40-dniowy lub post trzyletni, z czego rok należało 
pokutować, jedząc tylko chleb i pijąc czystą wodę310.

40-dniowa pokuta powtarzana przez siedem kolejnych lat została 
przewidziana przez Burcharda dla krzywoprzysięzców i tych, którzy 
do tego grzechu namawiają innych. Biskup dodał, że należy odpoku
tować tyle krzywoprzysięstw przez post, ilu ludzi się zwiodło. Pokuta 
będzie lżejsza tylko w tym wypadku, gdy namawiani ludzie mieli 
świadomość popełniania grzechu. Lżejsza pokuta została przewidzia
na dla osób, które zostały do złożenia fałszywej przysięgi zmuszone 
groźbą utraty życia. Burchard wycenił ją na 40 dni postu o chlebie

308 Ibidem, c. CCCXXVII, s. 347.
309 Ibidem, c. CCCXXXIII, s. 347.
310 Ibidem, c. CCCXXXII, s. 347.
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i wodzie i post w każdy piątek w ciągu jednego roku. Od tej kary nie 
można się było wykupić, gdyż grzech popełniony w ten sposób dowo
dzi, że penitent bardziej ceni swoje ciało niż duszę311.

W tym nurcie kar pośmiertnych sytuują się kary podawane 
w exemplcich wykorzystywanych przez kaznodziejów. Exemplum 
wykorzystane przez Mikołaja z Błonia w ,„Sertnonibus de tempore” 
karało krzywoprzysięzcę śmiercią szybką i gwałtowną, a więc prze
ciwstawną podawanym w średniowieczu regułom dobrej śmierci, 
gdyż uniemożliwiającą pojednanie z Bogiem i bliźnimi, czyli zamyka
jącą drogę do zbawienia. Kaznodzieja wyjaśniał karę słowami samych 
fałszywie przysięgających, którzy zarzekali się: „Niech mnie piekło 
pochłonie, jeśli nie mówię prawdy”312. Również w piekle umieścił 
oszustów i kłamców Peregryn z Opola313. Za grzech ciężki fałszerstwo 
zeznań czy dokumentów uważały też statuty synodalne, nakazujące 
grzeszników tej kategorii odesłać do biskupa po absolucję314.

Problem oszustwa i fałszywej przysięgi podejmuje też znakomity 
teolog XV w., Stanisław ze Skarbimierza. Wypowiada się on zarówno 
na temat mąk piekielnych, jak i restrykcji na ziemi w stosunku do 
przekraczających ósme przykazanie. Ostrzegał on, że kto zniesławi 
bliźniego oszczerstwem, nie może ukryć się przed Bogiem, przez któ
rego zostanie przecięty na pół315. Grzechy przeciw ósmemu przykaza
niu to grzechy ciężkie, które w chwili śmierci sprowadzają na grzesz
nika wieczne potępienie316. Obciążeni nimi nie mogą też przyjmować 
komunii św. Ludzi, którzy występują przeciw prawdzie i sprawiedli
wości nazwał szczekającymi psami317. Także Paweł Włodkowic bar
dzo surowo oceniał obłudników. Twierdził bowiem, że ich grzech jest

311 Ibidem, k. 191 r.
312 T. S z o s t e k , Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1999, s. 66.
313 P e r e g r y n  z O p o l a ,  op. cit., kazanie na 4. niedzielę Adwentu, s. 54-55 i na 
18. niedzielę po Zesłaniu Ducha Św., s. 318.
314 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 
1320 r...., art. 47.
315S t a n i s l a u s  de  S c a r b i m i r i a ,  Sermones super „Gloria”..., sermo XII, 
s. 103. Jest to reminiscencja kary z: Mt 24, 51.
316 Ibidem, sermo XVI, s. 133.
317 Ibidem, sermo XIII, s. 111-113.
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cięższy niż grzech heretyków, gdyż występuje nie przeciw wierze, 
lecz przeciw miłości, czyli najważniejszej cnocie318.

Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu od początku chrześcijań
stwa zajmowały teologów i myślicieli. Ponieważ ich popełnianie 
przez jednego człowieka uderzało w całą społeczność, były one dość 
mocno piętnowane. Dotyczy to zwłaszcza składania fałszywej przy
sięgi, uznawanej zawsze za grzech śmiertelny. Podobnie było w wy
padku oszczerstwa. Do błahych kłamstw przywiązywano natomiast 
mniejszą wagę.

*Z zebranego materiału wynika, iż za najcięższe grzechy uznawano 
zaprzeczenie jedyności i wszechmocy Boga (chodzi tutaj o wszelkie 
działania mające to na celu), herezję, bluźnierstwo, naruszenie wła
sności, praw i przywilejów Kościoła, zabójstwo, grzechy seksualne 
contra naturam, incest, cudzołóstwo. Były to wszystko grzechy naru
szające porządek nie tylko ludzki, ale także Boski, występujące prze
ciw stałości, stabilności, ustalonemu biegowi świata. Były groźne nie 
tylko dla osoby, która się ich dopuszczała, były groźne dla bliźnich, 
dla całej communitatis christianae.

ANNA GRABOWSKA

Summary

The subject of this article is the hierarchy of the sin in the Middle Ages in Poland. 
According to this information Author conclude that denial of God’s unity and power, 
heresy, blasphemy, violation of Church’s property and privilege, killing, sin contra 
naturam (sexual), incest and adultery was recognised as the most serious sin. All this 
vices violated the order both divine and human. It destroyed stability and routine 
of the world. It was dangerous not only for the person who had done this but also for 
his brothers and for all communitatis christianae.

318 Pisma wybrane Pawła Włodkowica..., t. I, s. 199. Por.: K. G ó r s k i , Zarys dzie
jów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 68-69.
* Grzechy przeciw dwóm ostatnim przykazaniom nie zostaną tutaj omówione, gdyż 
pokrywają się w zasadniczej mierze z wykroczeniami przeciw VI i VII przykazaniu.

CZESŁAW GILOCD

JADWIGA WIELHORSKA, KARMELITANKA 
(1836-1911)

Wstęp

Matka Jadwiga Wielhorska, karmelitanka bosa, odegrała znaczącą 
rolę w procesie odradzania się zakonów karmelitanek i karmelitów 
bosych na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku. Chociaż dzieje 
odnowy, zwłaszcza gałęzi męskiej zakonu, zostały już w zasadzie 
przebadane, postać tej zakonnicy nie doczekała się odrębnego stu
dium, a znaczenie jej roli we wspomnianym wyżej procesie nie jest 
doceniane. Wpływ na ten stan rzeczy miał niewątpliwie dramatyczny 
przebieg jej życia po opuszczeniu klasztoru karmelitanek bosych 
w Krakowie przy ul. Łobzowskiej. W niniejszym szkicu, autor posze
rzając swoje wcześniejsze badania, pragnie przedstawić przebieg ży
cia i działalność fundacyjną m. Jadwigi; nie zajmuje się jednak szcze
gółowo jej życiem duchowym. Oprócz źródeł krajowych, wykorzystał 
udostępnione materiały z archiwum klasztoru karmelitanek bosych 
Regina Carmeli w Rzymie. Przełożonej klasztoru serdecznie dziękuje 
za wykonanie kserokopii tych materiałów, a o. Szczepanowi Praśkie- 
wiczowi OCD za pośredniczenie w tej sprawie.

Szkic ten nie jest pierwszą próbą biografii m. Jadwigi. Przed laty jej 
obszerny życiorys napisała s. Colomba Fasciano, karmelitanka bosa, 
która znała matkę osobiście, stąd jej praca w pewnym zakresie ma 
wartość źródła historycznego. Ponadto autorka cytuje niekiedy doku
menty, do których ja nie miałem dostępu. Biografię tę uzupełnia ży
ciorys m. Brygidy Perch, jednej z pierwszych profesek klasztoru 
św. Brygidy, pióra tej samej autorki, i kronika klasztoru. Żaden ze 
wspomnianych tekstów nie był wydany drukiem.

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 87-142.
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Rodowód

Nazwisko Wielhorskich po raz pierwszy pojawia się w źródłach 
historycznych w roku 1528. Pod tą datą metryka wołyńska wymienia 
Jędrzeja i Fiedora Wielhorskich, ziemian wołyńskich. Z Wołyniem 
pozostaną Wielhorscy związani aż do upadku rodziny w XIX wieku. 
Kilkadziesiąt lat później, pod rokiem 1570, źródła wymieniają Lwa 
i Michajła Wielhorskich, obywateli powiatu łuckiego. Niejaki Kierde- 
ja, uważany za protoplastę rodu, prawdopodobnie pochodził z Krymu, 
za zasługi wojenne otrzymał od Ludwika Węgierskiego, króla Polski 
i Węgier, tytuł szlachecki i herb „Kierdeja”. Jego potomkowie, 
Wielhorscy i Kierdejowicze, zamieszkiwali ziemie południowej Rusi 
i odgrywali ważną rolę w życiu kraju1.

Częstsze wzmianki o rodzinie Wielhorskich pojawiają się w XVII 
wieku. W latach trzydziestych tego wieku wojskim łuckim był Alek
sander, syn Romana, podstarościego włodzimierskiego. W połowie 
XVII wieku stolnikiem wołyńskim, a następnie podczaszym był Ki- 
ljan, syn Aleksandra. Miał on dwie córki i trzech synów: Jerzego Pio
tra, Mikołaja i Wacława. Jerzy, od 1681 kasztelan wołyński, na czele 
chorągwi pancernej odznaczył się męstwem w czasie odsieczy wie
deńskiej w 1683 roku. W potrzebie wiedeńskiej brał też udział regi
ment piechoty Jerzego Wielhorskiego, dowodzony przez pułkownika 
Samuela Chrzanowskiego. Wielhorski należał już wówczas do starych 
i doświadczonych żołnierzy2. W jesieni 1676 roku Jerzy brał udział 
w bitwie pod Żórawnem, gdzie wojska polskie, dowodzone przez Jana

1 J. W i 1 1 a u m e , General Józef Wielhorski (1759-1817), Poznań 1925, s. 3. Według 
legendy rodzinnej, zanotowanej w roku 1883 przez Jana Nepomucena Wielhorskiego, 
Kierdej brał udział w krucjatach pod wodzą króla francuskiego Ludwika IX Świętego 
(1214-1270), który za męstwo nadał swojemu rycerzowi z dalekiej Polski tytuł i herb 
szlachecki, potwierdzone po powrocie do kraju przez Ludwika Węgierskiego. Według 
innej wersji tej legendy, powstałej najpewniej w XIX wieku, kiedy to rodzina 
Wielhorskich osiedliła się we Francji, ich protoplasta, Gramont, był Francuzem, brał 
udział w wyprawach krzyżowych, potem osiedlił się na Ukrainie, gdzie dzięki mał
żeństwom z najznaczniejszymi rodami ruskimi rodzina doszła do zamożności i zna
czenia. Z czasem uległa polonizacji. -  Zob.: ARC (= Archiwum klasztoru Regina 
Carmeli w Rzymie), List Jana Nepomucena Wielhorskiego do Jadwigi, Krasna, 5 VIII 
1883; tamże, list Krystyny Wielhorskiej do przełożonej klasztoru S. Coeur w Jette de 
St. Pierre w Belgii, Poznań, 6 VI 1872.
2 J. W i m m e r ,  Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy, Warszawa 1983, s. 94, 222, 
227-228.
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Sobieskiego, zostały otoczone przez armię turecko-tatarską. Wyczer
pujące oblężenie skończyło się rozejmem podpisanym w październi
ku. Trudne rokowania rozejmowe ze strony polskiej prowadzili komi
sarze Tomasz Karczewski, oboźny koronny, i Jerzy Wielhorski, pod
ówczas podkomorzy chełmski3.

Kasztelan wołyński miał liczne potomstwo: pięciu synów i trzy 
córki. Jeden z synów, Jan Kazimierz, podkomorzy włodzimierski, 
poległ w 1695 roku w walce z Tatarami, którzy zapędzili się aż na 
przedmieścia Lwowa. Najmłodszy z synów Jerzego, Wacław Ksawe
ry, który po ojcu odziedziczył godność kasztelana wołyńskiego, żona
ty z Joanną Potocką, miał trzech synów i dwie córki. Najstarszy syn, 
Jerzy, był starostą żytomierskim, najmłodszy, Szczęsny albo Feliks 
Ignacy, starostą bracławskim, a średni, Józef, wstąpił do zakonu tryni- 
tarzy. Pod imieniem zakonnym Antoniego od Ducha Świętego 
(zm. 1741) opublikował on broszurę o łaskami słynącym obrazie Mat
ki Bożej w kościele trynitarskim w Tomaszowie, wówczas ordynac
kim a dzisiaj Lubelskim. Ponadto wydał drukiem zbiór modlitw do 
Matki Bożej i kazanie ku czci Najśw. Maryi Panny, wygłoszone 
w 1740 roku w Tomaszowie4. O ówczesnej pozycji rodu Wielhorskich 
świadczy małżeństwo Feliksa Ignacego z Ludwiną, córką ordynata 
Marcina Leopolda Zamoyskiego, upamiętnione panegirykiem studen
tów pijarskich z kolegium waręskiego5 (1729). W tym czasie ród 
Wielhorskich był już w pełni spolonizowany, posiadał fortunę prawie 
magnacką i przez dwa pokolenia odgrywał czołową rolę w życiu kraju.

Pierwszym z Wielhorskich, który osiągnął wysokie godności 
w skali państwa i cieszył się wielkim rozgłosem w Polsce, był jedyny 
syn Ludwiny i Feliksa Wielhorskich, Michał. Urodził się 9 lipca 1731 
roku w Horochowie, rodzinnej włości na Wołyniu6. Wcześnie straciw
szy ojca (1737), wychowywał się pod opieką krewnych, kształcił się 
we Francji. Po powrocie do kraju w listopadzie 1754 roku ożenił się 
z kniaziówną Elżbietą Ogińską, wojewodzianką trocką. Niedługo po-

3 Zb. W ó j c i k ,Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa 1983, s. 251,
4 Estr XXXII, s. 451.
5 Estr XXXII, s. 451; W. D w o r z a c z e k ,  Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 135. 
Genealogię rodziny Wielhorskich zob.: J. W i 11 a u m e , General Józef Wielhorski, 
s. 80-81.
6 Zob. ARC, List Jana Nepomucena Wielhorskiego do Jadwigi, Krasna, 5 VIII 1883.
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tern został rotmistrzem chorągwi pancernej 1. pułku wojsk koronnych, 
od 1755 roku był pułkownikiem i starostą sieleckim, następnie także 
kamienieckim. W tym też czasie wstąpił do loży wolnomularskiej 
w Dukli, założonej przez J. A. Mniszcha. Do tej samej loży należał 
również wojewodzie trocki Michał Kazimierz Ogiński, szwagier 
Wielhorskiego. Obaj byli powiązani z dworem króla Augusta III Sasa. 
O bliskości tych powiązań świadczy m. in. fakt, że sławna kapela 
z Horochowa występowała na scenie dworskiej Augusta III7.

W ostatnich latach życia Michała doszło w Polsce do ostrej walki 
politycznej o władzę i ustrój państwa. Wielhorski, związany z obozem 
„republikanckim”, był szczerze przekonany, że przyczyną upadku 
Rzeczypospolitej był rozkład moralny społeczeństwa, a nie anachro
nizm formy ustrojowej. Na sejmie w 1766 roku jako poseł wołyński 
zwalczał program reform wysunięty przez stronnictwo Czartoryskich. 
W roku następnym należał do przywódców konfederacji radomskiej, 
inspirowanej przez ambasadora rosyjskiego Repnina, a występującej 
przeciw znienawidzonemu przez „republikanów” królowi Stanisła
wowi Poniatowskiemu oraz przeciw reformom Czartoryskich. Opozy
cja staroszlachecka zamierzała przy pomocy rosyjskiej doprowadzić 
do detronizacji króla. Kiedy to się nie udało, a Repnin zażądał od sej
mu przyznania dysydentom praw politycznych oraz aresztował kilku 
senatorów wywożąc ich do Kaługi, opozycja zawiązała konfederację 
w Barze na Podolu pod hasłem obrony wiary i suwerenności państwa, 
a także dla obrony praw i swobód szlacheckich. Wielhorski przyłączył 
się do ruchu barskiego i w styczniu 1770 roku jako poseł Generalności 
przy rządzie francuskim znalazł się w Paryżu z żoną oraz trójką sy
nów: Jerzym, Michałem i Józefem8. Najstarszy, Jerzy, liczył wówczas 
14 lat, najmłodszy zaś, Józef, dziadek matki Jadwigi, urodzony 
w 1759 roku w Horochowie, 10 lat.

Kontakt z kulturą francuską i rozbiór Polski nie wpłynęły na poglą
dy polityczne Michała. Pozostał im wiemy do końca, wykładając je 
systematycznie w najważniejszym dziele swego życia O przywróceniu

7 L. H a s s , Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku, 
Ossolineum, 1982, s. 77, 107, 164-165.
8 Wł. Zajewski, Józef Wybicki, wyd. 2, Warszawa 1983, s. 321; E. Rostworowski, 
Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966, 
s. 49-50; L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa 
w Warszawie (1721-1821), Warszawa 1980, s. 174.
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dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw 
(1775)9. W Paryżu Wielhorski zaprzyjaźnił się z J. J. Rousseau i księ
dzem G. B. de Mably, inspirując ich prace na temat ustroju Polski. 
Zatroszczył się także o wykształcenie swoich synów, posyłając ich 
najpierw do szkół w Caen, a następnie w Paryżu. Tutaj wychowawcą 
synów został ks. Mably, który wykładał im język francuski i nauki 
społeczne. Przed wyjazdem do Paryża wychowawcą dzieci Wielhor
skiego był wolnomularz Izaak Bemhardi. Jak z tego wynika, tradycje 
wołnomularskie, modne wówczas, były w rodzinie podtrzymywane. 
W Paryżu do loży „Saint Lazaire” wstąpił najstarszy z synów Micha
ła, Jerzy.

W styczniu 1771 roku zmarła pierwsza żona Wielhorskiego, Elżbie
ta z Ogińskich. Z powodu upadku konfederacji barskiej i pierwszego 
rozbioru Polski stanowisko posła Generalności przy rządzie francu
skim straciło rację bytu. Wielhorski poczekał kilka lat na ogłoszenie 
amnestii i w 1776 roku postanowił wrócić do rodzinnego Horochowa. 
Przed wyjazdem poślubił hrabinę Ludwikę de Traversier, wdowę 
z trzyletnią córeczką. Do Polski wyruszył też ks. Mably, który rok 
spędził w Horochowie, kontynuując obowiązki wychowawcy. Były 
konfederat potrafił dostosować się do sytuacji politycznej, jaka nastała 
na ziemiach polskich w wyniku kolejnych rozbiorów. Ponieważ więk
sza część jego posiadłości znalazła się pod zaborem austriackim, 
z czasem osiadł na stałe w Galicji. W latach 1782-1786 był deputatem 
stanu rycerskiego do wydziału stanów galicyjskich, w roku 1787 
otrzymał od cesarza tytuł hrabiego oraz urząd koniuszego wielkiego 
Królestw Galicji i Lodomerii. Dożył sędziwego wieku, będąc kolejno 
świadkiem rozbiorów, epoki legionów, powstania i upadku Księstwa 
Warszawskiego. Zmarł w 1814 roku10.

W kraju drogi synów Michała Wielhorskiego rozeszły się. Najstar
szy z nich, Jerzy, początkowo trzymał się dwom królewskiego. Prze
ciwny reformom Sejmu Wielkiego, podpisał akt konfederacji targo- 
wickiej, został marszałkiem konfederacji litewskiej, brał czynny 
udział w wojnie po stronie targowiczan i Rosji. Wreszcie ożenił się

9 Estr. XXXII, s. 452-454. Równocześnie ukazał się przekład francuski tego dzieła. 
O jego miejscu w nauce polskiej zob.: Historia nauki polskiej, pod red. B. S u c h o -  
d o 1 s k i e g o , t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 436.
10 J. W i 11 a u m e , General Józef Wielhorski, s. 5-6, 80-81.
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z Rosjanką, piastował wysokie godności na dworze rosyjskim, rodzina 
jego uległa zupełnej rusyfikacji. Jego młodszy brat, Michał, przyjaciel 
księcia Józefa Poniatowskiego, jako oficer brał udział w wojnie z Ro
sją w 1792 roku, odznaczał się brawurą, po klęsce wyjechał do Au
strii, gdzie zrobił karierę wojskową11.

Najwybitniejszym z tego pokolenia Wielhorskich był niewątpliwie 
Józef, dziadek m. Jadwigi. Dzięki ojcu, jak już wspomniano, zdobył 
świetne wykształcenie, zwłaszcza dobrze opanował język francuski, 
co mu w przyszłości bardzo się przydało. Kiedy ojciec osiadł na stałe 
w Galicji, on przez pewien czas pozostał w Horochowie, który sprze
dał w 1785 roku, również przenosząc się do Galicji. Tutaj poślubił 
pasierbicę ojca, hr. A. de Traversier. Małżeństwo to rozpadło się 
z powodu złej konduity hrabiny. W 1789 roku Józef wstąpił do wojska 
polskiego, trzy lata później uzyskał rotmistrzostwo w pułku jazdy 
lekkiej pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i wziął udział 
w wojnie z Rosją. Po zwycięstwie targowicy z ks. Poniatowskim udał 
się do Wiednia. Prawdopodobnie już wówczas związał się ze spi
skowcami przygotowującymi powstanie. W roku następnym z ramie
nia Kościuszki prowadził w Paryżu z rządem francuskim dyskretne 
pertraktacje w celu uzyskania poparcia dla powstania. Na wiosnę 1794 
roku spotykamy go w obozie pod Bosutowem, gdzie Kościuszko mia
nował go pułkownikiem, a w maju w obozie pod Połańcem generałem 
majorem wojsk koronnych. Niedługo przed klęską maciejowicką udał 
się do Paryża z misją przyspieszenia dostaw broni i zorganizowania 
szkolenia we Francji polskich jeńców z armii austriackiej. Tutaj był 
jednym z kandydatów na dowódcę legionu polskiego. Następnie 
w Mediolanie współpracował z Henrykiem Dąbrowskim w organizo
waniu legionu, a w czerwcu 1797 roku został szefem I legii w stopniu 
generała majora. W sierpniu 1799 roku wraz z garnizonem w Mantui 
dostał się do niewoli austriackiej. Uwolniony z niewoli po klęsce 
wojsk austriackim w 1800 roku pod Marengo i rozwiązaniu legionów 
przez Napoleona podał się do dymisji i -  za zgodą króla pruskiego -  
wyjechał do Warszawy. Jak wielu innych, pogodził się z niewolą oj
czyzny, przypomniał sobie, że jeszcze nie jest stary i przyłączył się do 
grona złotej młodzieży, która pod egidą księcia Józefa Poniatowskie
go bawiła się w pałacu Pod Blachą. W 1803 roku poślubił -  po uzy-

11 Tamże.
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skaniu rozwodu z pierwszą żoną -  Samuelę Dembińską i zamieszkał 
w Jodłowej pod Krakowem. Przez kilka lat małżonkowie prowadzili 
spokojne życie, z dala od wydarzeń politycznych. Dopiero w roku 
1809, kiedy książę Józef Poniatowski wkroczył z wojskiem do Galicji, 
zgłosił się pod jego rozkazy. Najpierw został generalnym organizato
rem siły zbrojnej cyrkułów krakowskiego i kieleckiego, następnie 
członkiem Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, w 1811 generałem 
dywizji, obejmując równocześnie dyrekcję administracji wojskowej. 
Faktycznie pełnił obowiązki ministra wojny Księstwa Warszawskie
go. Po upadku Napoleona udał się do Paryża, a po kongresie wiedeń
skim przyłączył się do tych, którzy postanowili wykorzystać nadzieję 
na odbudowę państwowości polskiej w oparciu o Rosję. W 1815 roku 
został mianowany ministrem wojny w Królestwie Polskim utworzo
nym na kongresie wiedeńskim. Z powodu niemożliwości rozgranicze
nia kompetencji ministra wojny i naczelnego wodza, którym był wiel
ki książę Konstanty, często dochodziło między nimi do konfliktów, co 
zmusiło Wielhorskiego do podania się do dymisji w 1816 roku. Zmarł 
24 czerwca 1817 roku12.

Pod opieką matki

Józef i Salomea Wielhorscy pozostawili po sobie troje dzieci: Jana 
Nepomucena, Marię lub Mariannę oraz Józefa, który urodził się już po 
śmierci ojca. Z osobą młodszego syna spotykamy się jeszcze niejed
nokrotnie, ponieważ odegrał on ważną rolę w życiu m. Jadwigi. 
O Marii wiemy tylko tyle, że wyszła za mąż za J. Gedroycia. Ojcem 
m. Jadwigi był Jan Nepomucen, urodzony 10 maja 1804 roku w Bia
łym Domku w Krakowie. Był uczniem słynnego Liceum Krzemie
nieckiego. Dalsze jego losy znamy wyłącznie z zapisków m. Jadwigi, 
które często są niejasne i ukrywają przyczynę nieszczęśliwego poży
cia jej rodziców. Garść informacji dorzuca także jego żona. Według 
niej wziął on udział w powstaniu listopadowym, wystawiając wła
snym kosztem oddział kawalerii złożony z wieśniaków, którym osobi
ście dowodził. Z tego samego źródła dowiadujemy się także, że ojciec 
stawał w boju bardzo dzielnie, za co został odznaczony, a po upadku

12 J. W i l l a u m e ,  General Józef Wielhorski. O działalności legionowej Wielhor
skiego zob.: J. P a c h o ń s k i ,  Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807, t. I, 
1794-1797, Warszawa 1969; t. II, 1797-1799, Warszawa 1976.
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powstania został aresztowany i zesłany na Syberię. Prawdopodobnie 
w 1834 roku, w wyniku amnestii, wrócił z zesłania13.

Krystyna Ślubowska14, przyszła żona Jana Nepomucena, urodziła 
się 17 stycznia 1817 roku w Opolu koło Radzymina jako jedyne 
dziecko hr. Jana i Józefiny Hauman, córki generała, która zmarła ma
jąc zaledwie 20 lat. Po śmierci żony hrabia oddał dziecko pod opiekę 
swojej siostry, matki kilkorga dzieci, sam zaś zajął się gospodar
stwem. Matka Jadwiga uważała dziadka za wzór chrześcijańskiej pro
stoty; był miły dla wszystkich i ojcowski w stosunku do poddanych. 
Kiedy Krystyna liczyła pięć lat, ojciec zabrał ją  do siebie i powierzył 
opiece teściowej. Mimo braku matki nie ucierpiało wychowanie 
i wykształcenie jedynaczki, skoro w wieku 17 lat była atrakcyjną par
tią dla jakiegoś generała S. i również nieznanego z nazwiska księcia 
Ludwika. Ich starania nie spotkały się jednak z życzliwym przyjęciem 
ze strony rodziny. Ciotka Krystyny, właśnie ta, u której wychowywała 
się przez kilka lat jako dziecko, doprowadziła do spotkania z Janem 
Wielhorskim, znacznie od niej starszym. To pierwsze spotkanie obie 
strony potraktowały bardzo chłodno. Uczucie Krystyny. należało 
wówczas do wspomnianego księcia Ludwika. Z czasem zapomniała
0 generale i księciu i postanowiła poślubić hrabiego. Ślub odbył się 
w Opolu 5 lipca 1835 roku. Młodzi małżonkowie zamieszkali w War
szawie, gdzie 14 kwietnia następnego roku przyszła na świat ich pier
worodna córka, która na chrzcie otrzymała imiona Jadwiga Józefa 
Teresa. Rodzicami chrzestnymi przyszłej karmelitanki byli książę 
Michał Radziwiłł oraz hrabina Salomea Wielhorska (zm. 1844), wdo
wa po Józefie. Krystyna szczególnie mocno przywiązała się do swojej 
matki chrzestnej, skoro w klasztorze św. Brygidy w Rzymie znalazło 
się miejsce na jej portret. Przy chrzcie asystowali hr. Ślubowski
1 księżna Aleksandra Radziwiłłowa, żona Michała15.

13 ARC, List Krystyny Wielhorskiej do przełożonej klasztoru S. Coeur w Jette de St. 
Pierre w Belgii, Poznań, 6 VI 1872. W cytowanym liście Jana Wielhorskiego do Jadwigi 
autor niewiele pisze o sobie. Zob. także: [Colomba di Gesú -  Adele Fasciano OCD], 
Vita della Madre Edvige della Croce contessa Wielhorska fondatrice di ąuesto Mona- 
stero 1836-1911, s. 25, 26 (maszynopis w ARC).
14 W źródłach nazwisko to występuje także w formie: Szlubowska.
15 ARC, Wspomnienie m. Jadwigi Wielhorskiej o matce; C o l o m b a  di  G e s ú ,
Vita della m. Edvige, s. 25-30, 49-53.
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Pierwsze lata szczęśliwego życia młodych małżonków niczym nie 
zapowiadały późniejszego rozbicia rodziny. Maleńka Jadwiga była 
wspólną radością obojga rodziców, łącząc w sobie żywość i dumę 
ojca z delikatnością i uczuciowością matki. Ponieważ ojciec musiał 
często przebywać poza domem w celu pokierowania gospodarką 
w uratowanych przed konfiskatą majątkach, na matkę spadła siłą rze
czy troska o wychowanie Jadwigi, a następnie także Elżbiety, która 
urodziła się 11 lutego 1837 roku w Warszawie, oraz Zygmunta, uro
dzonego najpewniej w roku następnym.

Kiedy dziewczynki wyszły z wieku niemowlęcego, aby uchronić je 
od złego wpływu otoczenia, zamieszkały w części domu zupełnie 
odizolowanej od reszty. Matka była niewątpliwie przesadna w swojej 
ostrożności. Postarała się nadto o niemą pokojówkę, chociaż inteli
gentną, która przez długi czas opiekowała się dziećmi. Nawet młodszy 
braciszek nie mógł uczestniczyć w zabawach swoich sióstr, a kiedy 
już dzieci nauczyły się czytać, matka osobiście dobierała im lektury.

Hrabina dużą rolę przywiązywała do kształcenia charakteru swoich 
dzieci. Wbrew uczuciu, potrafiła być wobec nich wymagająca, a na
wet surowa, nie pobłażając żadnym uchybieniom i wymagając od nich 
dokładnego wypełniania obowiązków. Nie tolerowała kaprysów 
w jedzeniu. Dzieci musiały jeść to, co im podano do stołu, a potrawy 
niezjedzone tak długo pojawiały się na stole, dopóki mała Jadwiga nie 
przełamała swoich oporów. Matka doskonale znała niełatwy charakter 
pierworodnej córki, dlatego unikała ostrych rozkazów, wydawanych 
w gniewie, nigdy jej nie upokarzała, ale starała się ją  przekonać. Nie 
chciała łamać dziecięcej ambicji i dumy, ale na nich budować16. 
Znacznie łatwiejszą w wychowaniu była jej młodsza siostra, która 
uchodziła za „cud piękności i cnoty”. Była bardzo żywego tempera
mentu, a przy tym miła, nigdy nie dawała żadnego powodu do nieza
dowolenia rodziców17.

Czarną chmurą, która zawisła nad szczęściem rodzinnym Wielhor- 
skich, było drugie aresztowanie i zesłanie ojca. Nie znamy ani jego 
powodów, ani miejsca zesłania, ani długości pobytu na zesłaniu. Je
dynym źródłem informacji o nim i jego skutkach jest biografia 
m. Jadwigi. Ponieważ opiera się ona na źródłach rodzinnych, prze-

16 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 54-58.
17 Tamże, s. 59.
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chowywanych w klasztorze najpierw św. Brygidy, a potem Regina 
Carmeli, nie możemy odmówić jej wiarygodności. Zesłanie to miało 
miejsce w latach 40. i trwało dłużej niż pierwsze. W czasie nieobec
ności męża hrabina Krystyna najpewniej mieszkała z dziećmi u swego 
ojca, który, jak wiemy, był wdowcem. Zesłanie to, a raczej jego skut
ki, zniszczyły szczęście rodzinne Wielhorskich. Zdaniem autorki 
wspomnianego życiorysu, hrabia -  dotychczas „anioł dobroci” -  wró
cił zupełnie zmieniony. Pobyt na zesłaniu i utrata znacznej części ma
jątku rodzinnego załamały go i uczyniły bardzo trudnym we współży
ciu. Doprowadziło to do kryzysu rodzinnego. W 1851 roku postano
wiono, że ojciec pozostanie w kraju i będzie opiekował się ocalałym 
majątkiem, matka zaś z dziećmi i swoim ojcem, który również nie 
mógł się odnaleźć w sytuacji politycznej kraju, poddanego represjom 
carskim, wyjadą do Francji. Odtąd rodzina Wielhorskich pozostała 
rozdzielona, co najbardziej odczuł Zygmunt, najmłodszy z dzieci. Po 
latach w pamiętnikach z zesłania skarżył się, że właściwie nigdy nie 
zaznał prawdziwego ciepła rodzinnego18. Córki, bardziej związane 
z matką, mniej przeżywały rozbicie rodziny.

Z Warszawy Wielhorska z dziećmi udała się bezpośrednio do Pary
ża i tam zatrzymała się w Hotelu Lambert, który odtąd stał się przy
stanią dla Wielhorskich w czasie pobytów w stolicy Francji. Jadwiga 
miała wówczas 15 lat, Elżbieta 13, a Zygmunt był o rok młodszy. 
Ojciec niedługo wytrzymał bez kontaktu z dziećmi. Po kilku miesią
cach przyjechał do Paryża i zabrał ze sobą syna. Przez jakiś czas 
Zygmunt znalazł dom rodzinny w Warszawie u swojego wuja Józefa, 
gdzie opiekowała się nim babcia. Niedługo potem Elżbieta wyjechała 
na cztery lata do pensjonatu sióstr Sacré Coeur w Jette St. Pierre pod 
Brukselą. Przy matce została tylko Jadwiga. W źródłach nie zachowa
ła się żadna wzmianka o jej kształceniu. Najpewniej nie była w żad
nym pensjonacie, a pobierała nauki od nauczycieli domowych. Matka 
nie zadbała o systematyczne wykształcenie najstarszej córki. Prawdo
podobnie nie chciała się z nią rozstawać. Pobierane prywatnie lekcje 
córka uzupełniała lekturą. Kilkakrotnie z matką odwiedzała Warsza
wę. W drodze do Polski zatrzymywały się w Niemczech, odwiedzały 
Elżbietę w pensjonacie, kilka razy były również we Włoszech, zwie

18 Z. K i e r d e j  [Wielhorski], Wspomnienia z wygnania 1865-1874, Poznań 1875,
s. 62; C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 31 -32.
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dzając tamtejsze zabytki. Jadwiga dobrze nauczyła się francuskiego. 
Włoski opanowała znacznie później, kiedy jako karmelitanka na stałe 
zamieszkała w Rzymie.

Rozwój życia religijnego

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, Jadwiga odziedziczyła 
podstawowe cechy charakterologiczne po ojcu, wychowywała się 
jednak pod przemożnym wpływem matki, osoby głęboko religijnej. 
Wielhorska uważała, że życie religijne chrześcijanina streszcza się 
w dwóch słowach: „Ecce! -  Fiat!”. Poprzez pierwsze chrześcijanin 
oddaje siebie -  na wzór Maryi -  do dyspozycji Boga, poprzez drugie -  
także na wzór Maryi -  wyraża gotowość przyjęcia i wypełnienia każ
dej Jego woli19. Jej życie było drogą krzyżową, którą szła po chrześci
jańsku. Była to zresztą droga jej rodziny. Po aresztowaniu syna i ze
słaniu go na Syberię za udział w powstaniu styczniowym, napisała: 
„Ten krzyż od Boga pochodzi; On ma prawo obarczyć mnie nim, nie 
pytając się o moją zgodę”20.

Hrabina wkładała wiele wysiłku w wychowanie swoich dzieci, 
zwłaszcza w wychowanie religijne. Córki, rozczytane w żywotach 
świętych i mając przed oczyma przykład swej matki, starały się naśla
dować ją  w uczynkach miłości bliźniego, a świętych w modlitwie 
i praktykach pokutnych. Od drzwi Wielhorskich nikt potrzebujący nie 
odchodził bez wsparcia. Hrabina szyła ubrania dla ubogich, Jadwiga 
otrzymane od rodziców kieszonkowe rozdawała biednym. Niekiedy 
obdarowywała ich również rzeczami z własnej garderoby. Zdarzało 
się, że nadużywano jej dobroci, wiedziała o tym, ale nie potrafiła być 
inną. Taką „naiwną” pozostała przez całe życie. Od dziecka lubiła się 
modlić. Piastunka lub matka zastawały czteroletnią Jadwigę w póź
nych godzinach wieczornych klęczącą na łóżku i mówiącą powoli 
„Ojcze nasz”. Kiedy podrosła, aby sobie zasłużyć na szczęśliwe niebo, 
praktykowała uczynki pokutne, o których czytała w żywotach: łań
cuszki, włosiennice , biczowanie się... W miarę dojrzewania jej życia 
wewnętrznego, do aktów fizycznych dochodziły umartwienia mniej 
widoczne dla oka, ale za to więcej kosztujące, jak na przykład ograni-

19 Tam, s. 33.
20 Cyt. za: C o l o m b a  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 38.
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czanie sobie jedzenia, umartwianie wzroku, cieką-wości, przełamy
wanie własnej woli... Podrastająca panna czasem przesadzała w zada
waniu sobie cierpień fizycznych, dlatego matka, w trosce o zdrowie 
córki, musiała interweniować.

W Paryżu dorastającej panny nie można było traktować tak samo 
jak dziecka w domu rodzinnym w Warszawie, trzymając ją  w izolacji 
od życia towarzyskiego. Niewątpliwie spotkanie się z tym życiem, i to 
w wydaniu paryskim, było dla Jadwigi dużym szokiem. Poznała nowy 
świat, jakże atrakcyjny dla młodej dziewczyny. Ten świat wyciągał do 
niej swoje ramiona. Panna średniego wzrostu, o pięknych rysach twa
rzy ozdobionej czarnymi oczami i czarnymi włosami, o nienagannych 
manierach, umiejąca gustownie ubrać się, była chętnie widziana 
w towarzystwie i pociągała ku sobie spojrzenia młodych mężczyzn. 
Matka była dumna z urody córki i bynajmniej nie zamierzała trzymać 
jej w ukryciu. Zabierała ją  więc ze sobą na bale, aby się nią pochwa
lić. Po kilku latach pobytu we Francji Jadwiga osiągnęła wiek, w któ
rym trzeba było pomyśleć o przyszłości i o założeniu rodziny. 
Wprawdzie autorka biografii wspomina, że Jadwiga od I . Komunii 
zaczęła odczuwać powołanie do życia zakonnego, nie wydaje się to 
jednak prawdopodobne, skoro zainteresowana nigdzie o tym nie 
wspomina. Prowadziła wprawdzie intensywne życie religijne, praw
dopodobnie niekiedy przychodziły jej myśli poświęcenia się Bogu 
w zakonie, nie jest to jednak jeszcze dowodem, że we wczesnej mło
dości podjęła w tej sprawie jakieś postanowienie.

Po raz pierwszy pytanie o przyszłość zostało jej postawione w 1855 
roku. Oboje z matką znalazły się wówczas w Warszawie. Osiemnasto
letnia Jadwiga stała się przedmiotem adoracji ze strony wuja, Józefa, 
który do tego stopnia zakochał się w niej, że nie zważając na różnicę 
wieku -  liczył wówczas 37 lat -  oraz na tak bliskie pokrewieństwo, 
postanowił prosić ją  o rękę. Zainteresowana dowiedziała się o tym 
dopiero wówczas, kiedy między wujem a jej rodzicami wszystko od
nośnie do przyszłego małżeństwa już uzgodniono. Najpewniej nie 
spodziewano się sprzeciwu z jej strony. Dla młodej panny było to 
prawdziwe trzęsienie ziemi. Nie była przygotowana na sprzeciwienie 
się woli rodziców, tak była wychowana. W duszy swojej usłyszała 
wyraźnie dwa wołania: wołanie Boga i wołanie człowieka, co stało się 
przyczyną walki wewnętrznej, jednej z największych, jakie przeżyła. 
Rodzice zgodzili się dać jej czas do namysłu. Postanowiono, że wyje-
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dzie do klasztoru sióstr Sacré Coeur Trinitâ dei Monti w Rzymie, aby 
tam odprawić rekolekcje i zastanowić się przed Bogiem, jaką drogę 
powinna wybrać. W czasie rekolekcji, poradziwszy się kierownika 
duchowego, Jadwiga podjęła decyzję poświęcenia się Bogu w życiu 
zakonnym. Decyzja nie musiała być taka. W podobnej sytuacji siostra 
Jadwigi, Elżbieta, również w czasie rekolekcji w klasztorze Trinitâ dei 
Monti postanowiła wyjść za mąż21.

Odrzucony wujek, nie mając innego wyjścia, pogodził się z faktem, 
zachowując do końca życia sympatię dla bratanicy. Dla matki, która 
najlepiej znała Jadwigę i jej zainteresowania, wybór córki nie był za
skoczeniem. Znacznie trudniej pogodził się z nim ojciec.

Podejmując decyzję wstąpienia do zakonu, Jadwiga nie wiedziała 
jeszcze, jaki zakon wybrać. O realizacji swego powołania mogła po
myśleć dopiero po ślubie siostry, który miał miejsce na początku 1857 
roku w Paryżu. Nie czekając na wstąpienie do klasztoru, żyła jak za
konnica. Opanowana młodzieńczą gorliwością apostolską, pragnęła 
pomóc innym w odnajdywaniu drogi do Boga. Niedługo przed powro
tem Wielhorskich do stolicy Francji miało miejsce wydarzenie, które 
zbulwersowało opinię publiczną: chory umysłowo kapłan Verger za
mordował arcybiskupa Paryża Dominika Augusta Siboura22. Jadwiga 
przeżyła tę tragedię bardzo mocno i udała się do więzienia, aby na
wrócić zabójcę. Jej misja spełzła na niczym. Niezrażona tym niepo
wodzeniem, podjęła modlitwy i surowe pokuty w intencji Vergera. 
Przeżycie to pomogło jej przemyśleć problem możliwości apostol
skich chrześcijanina23. W sytuacji, kiedy człowiek jest zupełnie bez
radny, istnieje zawsze możliwość ukrytej modlitwy i ofiary -  środków 
o wiele skuteczniejszych niż ludzkie słowo. To doświadczenie pomo
gło jej skonkretyzować swoje powołanie zakonne: postanowiła wy
brać zakon, w którym by mogła w ukryciu modlić się i pokutować 
w intencjach Kościoła. Pierwsza jej myśl skierowała się ku trapist- 
kom. Matka była temu przeciwna, nie chciała jednak narzucać córce 
swej woli i zgodziła się na podjęcie przez nią próby w nieznanym nam

21 W styczniu 1857 roku Elżbieta poślubiła znacznie starszego od siebie hrabiego 
Antoniego Magin des Forges, prefekta policji francuskiej w Wiecznym Mieście. Ślub 
odbył się w Paryżu, małżonkowie zamieszkali w Rzymie w pałacu Famese, rezyden
cji prefekta.
22 Morderstwo miało miejsce 3 stycznia 1857 roku.
23 C o l o m  ba  di  G e s ü ,  Vita della m. Edvige, s. 103-104.
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klasztorze. Przyjęto ją  na specjalnych warunkach, nie będąc bowiem 
nawet postulantką, została dopuszczona do aktów wspólnych zgroma
dzenia, by mogła wypróbować swoje siły fizyczne. Po kilku miesią
cach, najpewniej późną wiosną 1857 roku, przekonała się, że ten styl 
życia jej nie odpowiada. Szczególnie męczyło ją  ciągłe przebywanie 
razem: w czasie modlitwy, pracy, posiłku i snu24. Postanowiła szukać 
innego zakonu.

W lecie tego samego roku cała rodzina Wielhorskich, także ojciec 
i syn, udała się na okres upałów do Agen, miejscowości wypoczyn
kowej w Pirenejach francuskich. Przed dziesięciu łaty założyli tutaj 
klasztor karmelici bosi z Hiszpanii, nazywany przez mieszkańców 
„Pustelnią”, ponieważ znajdował się na samotnym wzgórzu, poza 
miasteczkiem25. Pustelnia była częstym celem spacerów Jadwigi. 
Z porady o. Dominika od św. Józefa (Arvizu y Munarriz), prowincja
ła, o. Franciszek od Jezusa Maryi i Józefa, założyciel klasztoru, został 
jej kierownikiem duchowym. Obaj ojcowie byli Hiszpanami. W 1839 
roku, z powodu ogólnej kasaty zakonów w Hiszpanii, schronili się we 
Francji, gdzie już w roku następnym założyli klasztor, który dał po
czątek odnowie życia karmelitańskiego na ziemi francuskiej, znisz
czonego w okresie Wielkiej Rewolucji. W 1853 roku generał zakonu 
ponownie erygował dawną prowincję akwitańską, mianując jej prze
łożonym o. Dominika. Klasztory francuskie zapełniły się gorliwymi 
zakonnikami z Hiszpanii i Francji. Z surowości życia słynęły wów
czas również klasztory karmelitanek bosych. Nic więc dziwnego, że o. 
Franciszek, wytrawny spowiednik, szybko zorientował się, że właśnie 
jako karmelitanka bosa Jadwiga będzie mogła zrealizować swoje po
wołanie do apostolstwa pokuty i modlitwy. W przyszłości m. Jadwiga 
będzie mówić do swoich współsióstr zakonnych, że powołanie karme- 
litańskie zawdzięcza modlitwom i pokutom o. Franciszka. Kiedy obo
je doszli do wniosku, że nadszedł już czas realizacji rozpoznanej 
i przyjętej woli Bożej, o. Franciszek skontaktował Jadwigę Wielhorską 
z pobliskim klasztorem karmelitanek bosych w Bagneres-de-Bigorre, 
który otworzył swoje podwoje dla kandydatki z Polski. Przed wstąpie
niem do klasztoru Jadwiga udała się do Rzymu, aby pożegnać się

24 Tamże, s. 105.
25 A. S t e i n in a n n , Carmel vivant, Paris 1963, s. 170-171; C o 1 o in b a d i G e s u ,
Vita della m. Edvige, s. 106-107.
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z siostrą i prosić papieża Piusa IX o błogosławieństwo na nową drogę 
życia. W podróży towarzyszyła jej matka i prawdopodobnie brat. Po 
powrocie do Francji zatrzymała się na krótko w Agen -  może chciała 
się spotkać z o. Franciszkiem? -  skąd udała się do Bagneres-de-Bigorre.

Pierwsze lata w zakonie

Bagneres-de-Bigorre jest niewielką miejscowością letniskową 
w Pirenejach, niedaleko Lourdes. W 1833 roku karmelitanki bose 
z Tuluzy założyły tam klasztor pod wezwaniem św. Jana od Krzyża. 
Klasztor ten istnieje do dzisiaj, z tym że w latach 1901 do 1921 za
konnice były zmuszone do opuszczenia Francji i udania się na wygna
nie do Hiszpanii26. Podczas wygnania zaginęło archiwum klasztoru, 
co utrudnia odtworzenie faktów z pierwszych dni pobytu Jadwigi 
Wielhorskiej w tym klasztorze. Nie wiemy, kiedy wstąpiła do klaszto
ru i jak długo trwał okres próby. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, 
że ślub Elżbiety odbył się w styczniu 1857 roku, po nim powrót do 
Paryża, próba u trapistek i pobyt w Agen -  już w czasie upałów let
nich -  na dłuższy niż kilkutygodniowy okres próby nie ma miejsca. 
Zgromadzenie najpewniej zaufało opinii karmelitów z Agen, którzy 
od dłuższego czasu znali kandydatkę i byli przekonani, że ma powo
łanie karmelitańskie.

Jadwiga przekraczając progi klasztoru w Bagneres-de-Bigorre li
czyła 21 lat. Była w pełni świadomą tego, na co się decyduje. Już 
przed wstąpieniem do zakonu z zamiłowaniem praktykowała modli
twę i uczynki pokutne, lubiła samotność, była przekonana o apostol
skiej wartości ukrytego życia karmelitanki. Nowe obowiązki podej
mowała z ochotą i wykonywała z łatwością. Dopiero z czasem odczu
je ciężar przebywania na co dzień z tymi samymi osobami o różnych 
temperamentach, różnym poziomie wykształcenia, różnych upodoba
niach i nawykach. Z czasem przekona się również, że klasztor nie jest 
wspólnotą ludzi świętych, ale dążących do świętości mniej lub więcej 
konsekwentnie, że jest wspólnotą ludzi, a do istoty człowieka należy 
ułomność. Przekona się także, że i ona spod tego prawa nie jest wyję-

26 R. M ej i a , Carmelos del mundo. T. 1. Carmelos de Francia (1604-1990% Burgos 
1992, s. 121-123.
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ta; lepiej pozna ułomności własnej natury, które będzie usiłowała opa
nować i zwalczyć je w sobie.

Ceremonia obłóczyn arystokratki z Polski odbyła się 15 sierpnia 
1857 roku, w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przewodniczył jej 
prowincjał o. Dominik od św. Józefa, kazanie wygłosił o. Ludwik od 
Najśw. Sakramentu, a za organami usiadł przyjaciel rodziny Wielhor- 
skich o. Augustyn Cohen, kiedyś sławny pianista27. Zgodnie ze zwy
czajem zakonu, znakiem wyboru nowej drogi życia była również re
zygnacja z nazwiska rodowego. Odtąd hrabianka Jadwiga Wielhorska 
będzie się nazywała s. Jadwiga od św. Jana od Krzyża28.

W tym samym czasie do zakonu Karmelitów bosych wstąpił rów
nież młodszy brat Jadwigi, Zygmunt. Nic nie wiemy o okoliczno
ściach tego faktu. Z zakonem, podobnie jak siostra, najpewniej zapo
znał się w Paryżu. O swoim wstąpieniu do nowicjatu w Broussey 
(Akwitania) doniósł matce, pozostającej jeszcze w Bagneres-de- 
Bigorre, 30 sierpnia 1857 roku. Z listu wynika, że matka nie była 
uprzedzona o tej decyzji. W późniejszym liście, bez daty, stwierdza, 
że jest szczęśliwy jak nigdy dotąd, mimo że musiał opuścić ojca -  
„najukochańszą istotę”. Podpisał się: brat Maria Zygmunt od św. Te
resy. Syn swoją decyzją zaskoczył również ojca, który pogodziwszy 
się ze stratą córki, nie udzielił zgody synowi i zmusił go do opuszcze
nia klasztoru. W przyszłości ojciec będzie gorzko żałował swojego 
kroku. Kilka lat później dorosły już syn wziął udział w powstaniu 
styczniowym, za co zapłacił dziesięcioletnim zesłaniem na Syberię29.

Surowy klimat pirenejski nie służył nowicjuszce. Siostra Jadwiga 
mocno się zaziębiła, lekarze zaniepokoili się jej stanem zdrowia 
i w obawie przed gruźlicą polecili wysłać chorą na leczenie do miej
scowości o łagodniejszym klimacie. Kilka tygodni intensywnego le
czenia, a następnie rekonwalescencja pod opieką matki przywróciły 
jej siły. Lekarze nie radzili jednak powrotu do klasztoru w Bagneres- 
de-Bigorre. O. Herman Cohen, który uważał nowicjuszkę za swoją 
córkę duchową, zajął się znalezieniem dla niej klasztoru położonego

27 Augustyn od Najśw. Sakramentu (Hermann Cohen, 1820-1871), konwertyta 
z judaizmu, znany kaznodzieja. Zmarł w Spandau jako kapelan jeńców francuskich.
28 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 108-114.
29 Tamże, s. 200-201. Oba cytowane listy znajdują się w archiwum klasztoru Regina
Carmel i.
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w łagodniejszym klimacie. Wybór padł na średniowieczne miasto 
Carcassonne w południowej Francji30. Tamtejszy klasztor pozostawał 
pod jurysdykcją miejscowego biskupa, przyjaciela o. Cohena, który 
chętnie zgodził się na przyjęcie niefortunnej nowicjuszki z Bagneres- 
de-Bigorre. Również zgromadzenie zakonne nie czyniło żadnych 
przeszkód, tym bardziej, że nowicjuszka wnosiła pokaźny posag, co 
dla ubogiego domu nie było bez znaczenia.

Zgodnie z prawem kościelnym, w lecie 1858 roku s. Jadwiga wstą
piła do klasztoru w Carcassonne jako postulantka, a następnie 3 wrze
śnia odbyły się powtórne obłóczyny. Po roku, 4 września, złożyła 
uroczyste śluby zakonne31. Siostra Jadwiga od św. Jana od Krzyża 
czuła się dobrze w nowej wspólnocie, zyskała sobie również jej uzna
nie. Świadczy o tym fakt, że cztery lata po profesji zgromadzenie wy
brało ją  podprzeoryszą (1863). Częste kontakty z karmelitami bosymi, 
także przed wstąpieniem do zakonu, zrodziły w niej żal, że jej klasztor 
podlega jurysdykcji biskupa, a nie prowincjała. Była przekonana, że 
tylko pod jurysdykcją przełożonych zakonu karmelitanki mogą być 
w pełni wierne swojemu powołaniu. Jej współsiostry zakonne inaczej 
patrzyły na te sprawy. Klasztor zawsze pozostawał pod jurysdykcją 
biskupa, podobnie jak ogromna większość klasztorów francuskich, 
korzystając równocześnie z opieki duchowej karmelitów bosych. Nie 
widziały więc żadnego problemu i były zaskoczone zastrzeżeniami 
s. Jadwigi. W niej natomiast narastało przeświadczenie, że nie umrze 
w tym klasztorze, że Pan Bóg przeznaczył jej jakąś misję do spełnie
nia. S. Jadwiga podzieliła się swymi myślami z o. Augustynem Cohe
nem i o. Alfonsem od św. Józefa, prowincjałem francuskim. Ten 
ostatni, doświadczony zakonnik, odpowiedział jej, że aby poznać, 
czego Bóg od nas oczekuje, powinno Mu się pozwolić działać, a nie 
próbować podpowiadać swoich myśli .

30 Pierwszy klasztor karmelitanek bosych w Carcassonne powstał w 1660 roku; ska
sowany w czasie rewolucji francuskiej, został ponownie założony w 1833 roku. 
W 1949 roku karmelitanki ostatecznie opuściły to miasto. -  R. M ej i a , Carmelos de 
Francia (1604-1990% s. 159-161.
31 Odpis z księgi profesji klasztoru w Carcassonne, uwierzytelniony przez wikariusza 
generalnego tej diecezji 22 I 1867; C o l o m b a  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, 
s. 116-121.
32 ARC, [J. Wielhorska], Notice explicative, s. 5-7. Dalej cyt.: J.W., Notice. Rękopis 
ten powstał w klasztorze Comillon w Liège w 1866-1867.
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Fundatorka klasztoru w Poznaniu

W roku 1864 podjęto we Francji starania, których celem było założe
nie klasztoru karmelitanek bosych w Lourdes. O. Augustyn Cohen, 
zaangażowany w sprawę tej fundacji, zachęcał s. Jadwigę, by dołączyła 
się do grona fundatorek nowego klasztoru. W tym samym roku klasztor 
w Carcassonne odwiedził o. Maria Józef od Jezusa (Cancel), karmelita 
bosy, misjonarz z Bagdadu, wyrażając w rozmowie ze zgromadzeniem 
pragnienie założenia klasztoru karmelitanek w swojej misji. Opowiada
nie misjonarza wywarło duże wrażenie na zakonnicach, zwłaszcza na 
s. Jadwidze. Wspólnota z Carcassonne nie miała jednak zamiaru, a naj
pewniej także i możliwości zarówno materialnych, jak i personalnych, 
zorganizowania nowego domu zakonnego33. S. Jadwiga poczuła się 
w klasztorze osamotniona. Inne zakonnice zarzucały jej brak przywią
zania do wspólnoty, w której złożyła śluby zakonne, oraz rozbijanie 
jedności zgromadzenia. O fundacji w Lourdes przestano mówić; została 
ona zresztą odłożona i zrealizowano ją  dopiero dziesięć lat później34. 
Jadwiga przedstawiła swoje problemy w liście do matki, która w tym 
czasie przebywała w Rzymie u swej młodszej córki Elżbiety. Krystyna 
Wielhorska z kolei wtajemniczyła w kłopoty s. Jadwigi ks. Aleksandra 
Jełowickiego, zmartwychwstańca. Ks. Jełowicki poznał Jadwigę jeszcze 
jako dziecko i przez jakiś czas był jej spowiednikiem. W lipcu 1864 
roku, jadąc z Rzymu do Paryża, wstąpił do Carcassonne i przedstawił 
s. Jadwidze swój plan założenia klasztoru karmelitanek bosych w Wiel- 
kopolsce, aby w nim modlono się w intencjach uciśnionej ojczyzny. 
W tym czasie pod zaborem rosyjskim dogorywało powstanie stycznio
we i miały miejsce represje carskie wobec jego uczestników i tym, któ
rzy mu sprzyjali. Wychowana w duchu patriotycznym, córka i siostra 
uczestników powstań narodowych, nie mogła pozostać obojętną na 
argumenty ks. Jełowickiego. Bez trudu przekonał ją, że nie ma dla niej 
innej alternatywy: albo pozostać w klasztorze w Carcassonne, albo udać 
się na fundację do Poznania. Z pewnością miłą była jej perspektywa, że

33 ARC, J.W., Notice, s. 7, 10-11; C o 1 o m b a d i G es  ú , Vita delta m. Edvige, 
s. 159-160.
34 R. M ej i a , Carmelos de Francia (1604-1990), s. 264-266. Klasztor w Lourdes 
powstał w 1876 roku. Został zbudowany naprzeciw Groty, w miejscu, gdzie stała św. 
Bernardeta w czasie ostatniego objawienia 16 lipca 1858 roku.
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jako Polka siłą rzeczy będzie organizatorką i pierwszą przełożoną no
wej fundacji35.

Pomysł powrotu karmelitanek bosych do Poznania powstał we wła
ściwym czasie36. Abp Leon Przyłuski starał się wykorzystać przej
ściową liberalizację pruskiej polityki religijnej w celu ożywienia życia 
religijnego w podległych sobie archidiecezjach gnieźnieńskiej i po
znańskiej. Owocem jego starań było m.in. podniesienie liczby klery
ków w seminarium, wzrost poziomu wykształcenia duchowieństwa 
oraz wprowadzenie nowych form duszpasterstwa37. Społeczno- 
religijne inicjatywy arcybiskupa i duchowieństwa spotkały się z ak
tywnym poparciem polskiej inteligencji i ziemiaństwa. To właśnie 
z inicjatywy ziemiaństwa w roku 1852 do Wielkopolski wrócili jezu
ici i niedługo po nich reformaci, którzy w ciągu kilku lat założyli trzy 
klasztory. W tym samym czasie pierwsze swoje szkoły w Wielkopol- 
sce otworzyły urszulanki, siostry Najświętszego Serca Jezusa (Sacré- 
Coeur) i ubogie siostry szkolne de Notre Dame, a opiekę nad dziećmi 
wiejskimi objęło prężnie rozwijające się zgromadzenie służebniczek 
Bogarodzicy, założone w 1850 roku przez Edmunda Bojanowskiego38.

W początkowym okresie działaniami zmierzającymi do realizacji 
projektu fundacji karmelitanek bosych w Poznaniu kierowała hrabina 
Krystyna Wielhorska. Najpierw bezskutecznie starała się pozyskać dla 
tej sprawy swego kuzyna, hr. Augusta Cieszkowskiego, znanego filo
zofa, ekonomistę, polityka i działacza społecznego w Wielkim Księ
stwie Poznańskim. Tego samego lata 1864 roku w Dreźnie hrabina 
spotkała się z ziemiankami poznańskimi: hr. Ludwiką Brzostowską 
i jej siostrą księżną Marią z Brzostowskich Mycielską. Obie siostry 
nie tylko zgodziły się poprzeć fundację finansowo, ale pozyskały dla 
niej inne znane ziemianki wielkopolskie, m.in. Marię Grudzińską, 
Adelę Grajewską, Melanię i Celestynę Skórzewskie, A. Plater, Elżbie
tę Czartoryską, Felicję Mielrzyńską... One to utworzyły „Komitet

35 ARC, J.W., Notice, s. 13-14.
36 Pierwszy klasztor karmelitanek bosych w Poznaniu powstał w roku 1665 przy ul. 
Psiej (dzisiaj: Szkolnej). Klasztor ten został skasowany przez władze pruskie w 1823 
roku. Obecnie na tym miejscu znajduje się szpital miejski.
37 Z. Z i e l i ń s k i ,  Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 
1848-1865, Lublin 1973, s. 199.
38 Tamże, s. 219-228; A. S z e l ę g i e w i c z ,  Edmund Bojanowski i jego dzieło, 
Poznań-Warszawa-Lublin 1966, s. 75, 79.
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Pań” na czele z Marią Mycielską, który zajął się przygotowaniem 
fundacji39.

Aby przypilnować sprawy na miejscu, Wielhorska pozostała na 
zimę w Berlinie, gdzie poznała dwóch wpływowych księży poznań
skich: Jana Janiszewskiego, późniejszego sufragana, i Józefa Brzeziń
skiego, wikariusza generalnego. Obaj obiecali poparcie dla fundacji 
karmelitanek bosych w Poznaniu. Z całą pewnością ich życzliwość nie 
była bez znaczenia. Ks. Janiszewski został tercjarzem karmelitańskim 
i także po wydaleniu karmelitanek z Poznania utrzymywał z nimi 
bardzo bliskie kontakty40.

W liście z 4 lutego 1865 roku wymienione wyżej ziemianki 
zwróciły się do abpa Przyłuskiego z prośbą o wyrażenie zgody na 
założenie klasztoru karmelitanek bosych w Poznaniu przez zgro
madzenie z Carcassonne. Pisały: „Zdaje się, że Pan Bóg wybrał 
teraźniejszą chwilę największego uciśnienia naszego Kościoła, 
ażeby nam zesłać ten silny środek wyjednywania Jego miłosier
dzia”41. W odpowiedzi z 11 lutego arcybiskup wyraził radość 
z podjętej inicjatywy, przed udzieleniem jednak urzędowej zgody 
na fundację zażądał zapewnienia siostrom dogodnych warunków 
mieszkaniowych, możliwości zachowania ścisłej klauzury, po
mieszczenia na kaplicę, w której można będzie przechowywać Naj
świętszy Sakrament, środków utrzymania dla nich i mieszkania dla 
kapelana. Zdaniem arcybiskupa, dom na Śródce, wynajęty przez 
komitet, nie spełniał wprawdzie tych warunków, mógł jednak słu
żyć siostrom jako tymczasowe mieszkanie42.

W celu uzyskania funduszów na utrzymanie kilkuosobowego zgro
madzenia, członkinie komitetu opodatkowały się na sumę 512 tala
rów43. Nie było to wiele. Ziemianki poznańskie liczyły, że wystarczy na 
utrzymanie czterech sióstr, które -  jak przypuszczały -  przyjadą z Car
cassonne, siostry wstępujące natomiast będą się utrzymywały z procen

39 C. G i 1 OCD, Karmelitanki bose w Poznaniu 1867-1875, Saeculum Christianum 
1(1994) nr 2, s. 241.
40 ARC, J.W., Notice, s. 20, 27-28.
41 AMP (= Archiwum Metropolitalne w Poznaniu), sygn. 15984, Akta prezydialne, 
k. lr-v.
42 Tamże, k. 2r-v.
43 Tamże, k. 3r-4v. Znajduje się tu list do abp. L. Przyłuskiego z 13 II 1865 roku
z deklaracją finansową i podpisami członkiń komitetu.
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tów wnoszonych posagów w wysokości ok. 6 tysięcy franków. Na spła
tę pierwszej raty przy zakupie domu s. Jadwiga Wielhorska ofiarowała 
swój posag w wysokości od 20 do 28 tysięcy złotych. Przewidywano, 
że fundatorki przyjadą najwcześniej w maju tego roku44.

Abp Leon Przyłuski uznał, że gwarancje materialne ziemianek po
znańskich dla przyszłego klasztoru są wystarczające, dlatego 25 lutego 
1865 roku napisał do biskupa Bouillerie, ordynariusza diecezji Chambé
ry i Carcassonne, przełożonego klasztoru karmelitanek bosych. Arcybi
skup wyraził w liście nadzieję, że klasztor w Poznaniu otworzy drzwi 
dla kolejnych fundacji, prosił o podanie warunków fundacji i o zapew
nienie, że po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności trzy za
konnice z klasztoru w Carcassonne przyjadą do Poznania, będzie im też 
towarzyszył karmelita bosy jako spowiednik45.

S. Jadwiga w swojej historii starań o założenie klasztoru w Pozna
niu napisała, że chociaż wspólnota z Carcassonne była bardzo gorliwą 
i cieszyła się z fundacji podejmowanych przez inne klasztory, sama 
była przeciwna wszelkiej fundacji. Spowiednik, wiedząc, że fundacji 
nie popiera ani zgromadzenie, ani biskup, w trosce o pokój w klaszto
rze zabronił s. Jadwidze zajmować się tą sprawą. Przełożona klaszto
ru, jakkolwiek nie powiadomiona o tym przez s. Jadwigę, informacje 
na temat fundacji czerpała z listów hr. Krystyny Wielhorskiej do cór
ki. Domyślała się, że siostra jest w sprawę zaangażowana, nie rozma
wiała jednak z nią na ten temat46. W takiej sytuacji pozostaje bez od
powiedzi pytanie, na jakiej podstawie s. Jadwiga zapewniała swoją 
matkę i pośrednio arcybiskupa, że klasztor w Carcassonne jest gotów 
podjąć się fundacji i dostarczyć dla niej trzy zakonnice, a nawet, że 
będzie im towarzyszył karmelita jako spowiednik? Może córka i mat
ka liczyły na to, że zgromadzenie i biskup ulegną prośbie skierowanej 
do nich bezpośrednio przez arcybiskupa poznańskiego? Tak się jednak 
nie stało. W przekonaniu biskupa z Carcassonne miejscowa wspólnota 
była zbyt słaba, by mogła podjąć się założenia nowego klasztoru. 
Uważał też, że siostry są związane ze swoimi rodzinami i wysyłanie 
ich do innego kraju byłoby dla nich zbyt dużą ofiarą. Biskup obawiał

44 AMP, sygn. 15984, Akta prezydialne, k. 5r, hr. Maria Mycielską do abp. L. Przyłu
skiego, 13 II 1865.
45 Tamże, k. 6 (kopia).
46 ARC, J.W., Notice, s. 21-23.
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się również surowego polskiego klimatu dla zakonnic przywykłych do 
łagodnego klimatu śródziemnomorskiego. Zgodził się jedynie na wy
jazd do Poznania s. Jadwigi Wielhorskiej. Najpewniej biskup skorzy
stał z okazji, by pozbyć się z klasztoru niespokojnego ducha. S. Ja
dwiga już wcześniej, jak wiemy, naraziła się zgromadzeniu chęcią 
wzięcia udziału w fundacji w Lourdes i klasztorów w Bagdadzie.

Odpowiedź biskupa nadeszła do Poznania już po śmierci abpa Le
ona Przyłuskiego, który zmarł 12 marca 1865 roku47. Tak więc śmierć 
arcybiskupa i brak fundatorek spowodowały, że fundacja klasztoru 
karmelitanek bosych w Poznaniu została odroczona. Z myśli o funda
cji nie zrezygnowały jednak ani ziemianki poznańskie, ani s. Jadwiga 
Wielhorska. Nie zrezygnował z niej także wikariusz kapitulny ks. 
Józef Brzeziński, tymczasowy administrator archidiecezji. Uważał on, 
zgodnie z prawem kanonicznym, że fundację będzie mógł sfinalizo
wać dopiero nowo mianowany arcybiskup48. Oznaczało to odroczenie 
- j a k  się okazało -  fundacji o dwa lata, tyle bowiem trwały starania 
Stolicy Apostolskiej o uzyskanie zgody rządu pruskiego na nominację 
Mieczysława Ledóchowskiego na arcybiskupa poznańskiego.

S. Jadwiga nie straciła nadziei, że istnieje jeszcze szansa na zmianę 
zdania ze strony biskupa Carcassonne, równocześnie jednak szukała 
poparcia dla fundacji u przełożonych zakonu w Rzymie. Okoliczności 
jej sprzyjały. Na początku maja 1865 roku obradowała w Rzymie 
kapituła generalna zakonu. Alfons Maria od św. Józefa, prowincjał 
akwitański, Włoch, i jego socjusz na kapitułę o. Franciszek od Jezusa 
Maryi i Józefa po drodze do Rzymu odwiedzili klasztor w Carcasson
ne i rozmawiali z s. Jadwigą na temat fundacji w Poznaniu. Obaj byli 
jej przychylni. O. Franciszek był zresztą zaprzyjaźniony z rodziną 
Wielhorskich. Przypuszczalnie to właśnie oni zaproponowali s. Ja
dwidze, aby zainteresowała tą fundacją przełożonych generalnych 
zakonu. Było to zgodne z pragnieniem s. Jadwigi, która bardzo chcia
ła, aby klasztor w Poznaniu pozostawał pod jurysdykcją zakonu. Po
dobną propozycję wysunięto w Rzymie, gdzie w pałacu Famese, przy 
łóżku śmiertelnie chorej Elżbiety (Elizy), swej młodszej siostry,

47 AMP, sygn. 15984, Akta prezydialne, k. 7-8, bp Bouillerie do abp. L. Przyłuskiego, 
8 III 1865. List nadszedł do Poznania 24 III 1865; ARC, J.W., Notice, s. 31-34.
48 Zob. wymianę listów na ten temat między M. Mycielską i ks. J. Brzezińskim oraz 
list tego do biskupa Bouillerie: AMP, sygn. 15984, Akta prezydialne, k. 9-11.

JADWIGA WIELHORSKA, KARMELITANKA (1836-1911) 109

z końcem maja 1865 roku s. Jadwiga spotkała się z matką i wpływo
wymi karmelitami bosymi. Pozwolenia na wyjazd do Rzymu udzielił 
sam papież49. Urzędowym uzasadnieniem prośby była sprawa fundacji 
klasztoru w Poznaniu, dla rodziny jednak ważniejszym powodem była 
pociecha dla umierającej.

Siostra Jadwiga domyśliła się, że popełniono „pobożne kłamstwo”, 
postanowiła jednak wykorzystać je dla realizacji swoich planów. Już 
w pierwszych dniach pobytu w Rzymie przedstawiła swoje plany ty
czące fundacji poznańskiej generałowi zakonu o. Dominikowi od 
św. Józefa. Ten zgodził się wziąć fundację pod swoją opiekę. Apro
bował ją  również Pius IX w czasie audiencji udzielonej s. Jadwidze 
dnia 7 czerwca. Papież też rozstrzygnął, że przyszła fundatorka nie 
powinna wracać do Carcassonne, ale w Rzymie czekać na nominację 
nowego arcybiskupa50. Wszystko stało się zgodnie z prawem, ale 
wspólnota z Carcassonne miała prawo czuć się urażona -  podobnie 
jak biskup Carcassonne -  że o losach jednej z nich decydowano bez 
jej wiedzy.

Elżbieta zmarła 15 czerwca51. S. Jadwiga, za pozwoleniem generała 
zakonu, dla pociechy rodziny, jeszcze tydzień pozostała w pałacu 
Famese, następnie przeniosła się do rzymskiego klasztoru San Egi- 
dio52 * *, aby tam zapoznać się z życiem karmelitańskim w klasztorach 
włoskich. W tym bowiem czasie w Rzymie z pewną rezerwą trakto
wano sposób życia praktykowany przez karmelitanki francuskie, które 
- j a k  wiemy -  pozostawały pod jurysdykcją biskupów.

Dla s. Jadwigi była to decyzja dramatyczna. Wiedziała, że chociaż 
wspólnota z Carcassonne i biskup godzili się na jej wyjazd na fundację, 
czynili to bez przekonania. Ona wprawdzie została życzliwie przyjęta 
przez zgromadzenie klasztom San Egidio, nie był to jednak jej klasztor 
profesji. Fundacja w Poznaniu wcale nie była pewna, a w wypadku

49 S. Jadwiga opuściła Carcassonne 23 maja, do Rzymu przyjechała 29 maja.
50 ARC, J.W., Notice, s. 83-85, 95.
51 Wspomnienie o Elizie z Wielhorskich Mangin des Forges, napisane przez s. Ja
dwigę Wielhorską dla przełożonej klasztoru S. Coeur w Jette St. Pierre w Belgii. Zob. 
także: ARC, J.W., Notice, s. 45-47, 51-53, 86.
52 Klasztor San Egidio, drugi klasztor karmelitanek bosych w Rzymie, został kano
nicznie erygowany w 1611 roku. W 1972 roku wspólnota przeniosła się do Pescary.
Klasztor pozostawał pod jurysdykcją przełożonych zakonu.
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niepowodzenia, zostałaby na lodzie, bez własnego domu, jakim dla 
karmelitanki jest klasztor, w którym złożyła śluby zakonne.

Z inicjatywy Piusa IX, wbrew początkowym oporom kapituł poznań
skiej i gnieźnieńskiej, następcą abp. Przyłuskiego został nuncjusz bruk
selski abp Mieczysław Halka Ledóchowski. Na początku grudnia 1865 
roku został wybrany drogą aklamacji przez kapituły gnieźnieńską 
i poznańską, w tym samym czasie uzyskał zgodę króla pruskiego, 
8 stycznia 1866 roku nastąpiła prekonizacja nowego arcybiskupa, a 24 
kwietnia objął stolice arcybiskupie53.

W połowie marca, w czasie nowenny przed uroczystością św. Józe
fa, doszło do pierwszego spotkania arcybiskupa z s. Jadwigą Wielhor- 
ską54. Spotkanie miało miejsce w klasztorze San Egidio. Zorganizo
wała je księżna Zofia Odescalchi, która już wcześniej pisała w tej 
sprawie do arcybiskupa. Fundatorkę i projektowaną fundację polecił 
arcybiskupowi również jego przyjaciel generał Szymanowski, który 
znał Jadwigę od dziecka. W imieniu Komitetu Pań o zgodę na funda
cję prosiła hr. Maria Mycielska. Arcybiskup odpowiedział życzliwie, 
ale prosił o cierpliwość. Miał wówczas pilniejsze sprawy do załatwie
nia. Ponadto arcybiskup obawiał się, czy s. Jadwiga nie należy do 
zakonnic wydalonych przez władze rosyjskie z Królestwa, a więc 
politycznie podejrzanych również dla państwa pruskiego. Obawy jego 
rozproszył ks. Aleksander Jełowicki. W czasie spotkania s. Jadwiga 
przedstawiła arcybiskupowi szczegółowo sprawy związane z funda
cją. Ponieważ Ledóchowski znał dobrze karmelitanki belgijskie, za
proponował, aby do dwóch zakonnic z klasztoru w Bagneres-de- 
Bigorre -  obiecanych generałowi zakonu przez tamtejsze zgromadze
nie -  dołączyć dwie siostry z Belgii. Chętnie zgodził się, aby jurys
dykcję nad klasztorem sprawował prowincjał belgijski, nie widział też 
przeszkód, by w przyszłości na terenie jego archidiecezji powstał 
klasztor karmelitów bosych. Przed wyjazdem arcybiskupa z Rzymu 
doszło do spotkania z generałem zakonu, kiedy to ostatecznie ustalo
no, że fundacja będzie dziełem zgromadzenia z Comillon w Liège. 
Generał uważał bowiem, że w ten sposób lepiej zapewni się jedność 
w zgromadzeniu. Z tego samego powodu generał postanowił, że 
s. Jadwiga przed wyjazdem na fundację do Poznania uda się na kilka

33 A. G a 1 o s , Z. Z i e 1 i ń s k i , Mieczysław Halka Ledóchowski, PSB, t. XVI, s. 826. 
54 Abp M. Ledóchowski przebywał w Rzymie od 23 lutego do 4 kwietnia.
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miesięcy do klasztoru Comillon, aby zapoznać się ze stylem życia 
zakonnic, które razem z nią miały jechać do stolicy Wielkopolski55. 
Chociaż była przewidziana na przełożoną nowego klasztoru, miała 
dostosować się do zwyczajów, w których były wychowane i uformo
wane zakonnice z klasztoru belgijskiego.

S. Jadwiga z propozycją fundacji trafiła na dobry moment w życiu 
zakonu. W tym czasie nabrał przyspieszenia proces jego odnowy. 
Niewątpliwie sprzyjała jej likwidacja podziału zakonu na dwie kon
gregacje: włoską i hiszpańską (1875). W życiu zakonu na ziemiach 
polskich symboliczną wymowę miały dwa wydarzenia: w 1866 roku 
został skasowany ostatni klasztor pod zaborem rosyjskim (w Berdy
czowie), a w roku następnym miała miejsce fundacja klasztoru karme
litanek bosych w Wielkopolsce -  pod zaborem pruskim. Z inicjatywy 
tego zgromadzenia, już po przeniesieniu do Krakowa, dokonała się 
odnowa życia zakonnego w dawnym eremie czemeńskim, co z kolei 
umożliwiło rozwój zakonu najpierw w Galicji, a później również 
w odrodzonym państwie polskim.

Trzy dni przed wyjazdem z Rzymu, 23 września, s. Jadwiga została 
przyjęta na audiencji przez papieża Piusa IX, który pozwolił jej po
modlić się u grobu św. Piotra, ucałować relikwie stopy św. Teresy od 
Jezusa w kościele Karmelitów bosych Santa Maria della Scala na Za- 
tybrzu oraz pomodlić się u grobu Anny Marii Taigi w kościele trynita- 
rzy, obok klasztoru San Egidio. Do Marsylii towarzyszyła jej księżna 
Chevreuse, a potem matka. Od miejscowych karmelitanek otrzymała 
cenne dary na fundację poznańską. Po drodze zatrzymała się na krótko 
w Paryżu, gdzie odwiedziła klasztory karmelitanek. Do Liège przyje
chała 17 października56.

Klasztor na wzgórzu Comillon w Liège w roku 1860 założyły kar
melitanki z przedmieścia Potay w tym samym mieście. Dom z Potay 
należał do najstarszych klasztorów belgijskich -  powstał w 1626 roku 
-  i był jedynym klasztorem karmelitanek w Belgii, który nie uległ 
kasacie w okresie rewolucji francuskiej. Wzgórze Comillon było 
związane z życiem św. Julianny (ok. 1192-1248). Jej nabożeństwo do 
Najświętszego Sakramentu i objawienia doznane w tym miejscu

55 ARC, J.W., Notice, s. 105-121.
56 ARC, J.W., Notice, s. 131-137, 143; C o 1 o m b a d i G e s û , Vita della m. Edvige, 
s. 180-184.



112 CZESŁAW GIL OCD

wpłynęły na rozwój kultu eucharystycznego w Kościele, zwłaszcza 
zaś na ustanowienie święta Bożego Ciała przez papieża Urbana IV 
w 1264 roku. Karmelitanki wybierając to wzgórze na miejsce fundacji 
świadomie nawiązywały do tych tradycji i pragnęły je kontynuować. 
M.in. codziennie praktykowały adorację Najśw. Sakramentu. Czyniły 
to podczas wieczornej godziny medytacji. Na mocy upoważnienia 
Stolicy Apostolskiej przeorysza otwierała drzwiczki od tabernakulum 
w chórze zakonnym57. Eucharystyczny rys duchowości tego klasztoru 
wywarł głęboki wpływ na osobiste życie religijne s. Jadwigi oraz na 
jej koncepcję duchowości karmelitanki. O żywotności tej wspólnoty 
świadczy fakt, że już kilka lat po fundacji była w stanie wysłać siedem 
zakonnic do Poznania. Formalnie klasztor ten podlegał jurysdykcji 
miejscowego biskupa, który jednak delegował swoje uprawnienia na 
rzecz belgijskiego prowincjała.

Pobyt s. Jadwigi w klasztorze Comillon trwał prawie dziewięć mie
sięcy. Znała świetnie język francuski, z łatwością więc weszła w życie 
zgromadzenia. Dnia 15 lipca 1867 roku z siedmioma siostrami wyzna
czonymi przez prowincjała przyjechała do Poznania. W drzwiach kate
dry poznańskiej przywitał je abp Mieczysław Ledóchowski. Zamieszka
ły w domu przy ul. Wieżowej, na Śródce, zakupionym na nazwisko 
Marii Mycielskiej. W ciągu trzech lat częściowo na terenie przyległym, 
częściowo na miejscu wyburzonego domu zbudowano nowy klasztor 
i obszerną kaplicę dla wiernych58.

S. Jadwiga Wielhorska wyjeżdżając do Poznania jako fundatorka 
klasztoru liczyła zaledwie 31 lat. Nigdy dotychczas nie była ani prze
oryszą, ani mistrzynią nowicjuszek. W Carcassonne, w jej macierzy
stym klasztorze, wybrano ją  wprawdzie podprzeoryszą, ale w klaszto
rze karmelitanek urząd ten nie wprowadza w tajniki zarządzania 
sprawami ekonomicznymi domu i kierowania życiem codziennym 
zgromadzenia, także życiem duchowym poszczególnych zakonnic.

57 R. M e j i a , Carmelos del mundo. T. 2. Las fundaciones de las carmelitas 
descalzas en los Países Bajos, Escandinavia y los Islas Británicas, Burgos 1994, 
s. 116-118; Archiwum klasztoru Cornillon, “Annales de ce Monastere”, s. 1.
58 AKŁ, Kronik tom I karmelitanek bosych fundacji poznańskiej osiadłych w Krako
wie..., s. 4-9, 36-37; C. G i 1 OCD, Karmelitanki bose w Poznaniu, art. cyt., s. 242, 
245-248. Biogramy zakonnic, które przyjechały do Poznania zob.: tenże, Słownik 
polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Kraków 1999, s. 211-216.

Prawie wszystkie podwładne były jej rówieśnicami. Wszystkie,
0 czym już wspomniano, zostały wychowane w jednej tradycji, były 
z sobą zżyte i, co ważniejsze, poza jedną Niemką, która zresztą po 
kilkunastu miesiącach wróciła do macierzystego klasztoru, były Bel- 
gijkami. Przy najlepszej woli musiało to utrudniać im podporządko
wanie się władzy Polki. Trudności te z biegiem lat, w miarę wstępo
wania kolejnych Polek, będą się nasilały i staną się jedną z przyczyn 
podziałów w zgromadzeniu.

Z braku doświadczenia s. Jadwigi zdawali sobie sprawę przełożeni 
zakonu w Rzymie, dlatego starali się przygotować ją  do sprawowania 
obowiązków przeoryszy. Niektóre rady wskazują, że nie tylko znali
1 cenili zalety przyszłej fundatorki, ale również jej wady, jak nadmierna 
skłonność do surowości, gwałtowny temperament, brak cierpliwości...

O. Łukasz Ranise, wówczas jeszcze definitor generalny, zwrócił 
młodej przeoryszy uwagę, że przełożona powinna uszanować osobo
wość każdej zakonnicy, rozpoznać jej zalety i wady, nie chcieć za 
wszelką cenę formować każdej według własnej miary. Dobra przeło
żona w pełnieniu swego obowiązku powinna łączyć łagodność z wy
trwałością i cierpliwością. W żadnym wypadku nie upomina pod
władnej w gniewie lub gdy ta z powodu wzburzenia nie jest w stanie 
spokojnie przyjąć zwróconej sobie uwagi. Inny definitor zachęcał ją, 
aby uczyła bardziej przykładem niż słowem: „Mów mało, módl się 
dużo, bądź przykładem dla wszystkich”. Przekonywał, że czasem 
lepiej jest nie zauważyć jakiegoś braku, niż męczyć siostry zbytnią 
drobiazgowością. Można darować popełnione błędy, ale należy doło
żyć starań, by zasady były szanowane i uznawane. Każda zakonnica 
potrzebuje indywidualnego kierowania. Jeśli przełożona uwzględni 
potrzeby duchowe siostry, pozyska sobie jej serce. Od nowicjuszek 
powinna wymagać umiłowania modlitwy i pokory, wyzbycia się mi
łości własnej... Nowicjuszki powinny mieć zawsze przed oczyma cel 
reformy św. Teresy: nieustanna modlitwa za Kościół i za kapłanów. 
Rady generała, o. Dominika od św. Józefa, były bardzo konkretne: 
okazywać siostrom zaufanie; dbać o karność, ale w tym, co jej nie 
narusza, wychodzić naprzeciw potrzebom sióstr; nie ulegać niczyim 
wpływom; wymagać prostoty, pokory i posłuszeństwa; starać się po
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zyskać sobie miłość sióstr, a z nią przyjdzie wszystko inne59. Siostra 
Kazimiera Grabowska, kronikarka i zarazem nowicjuszka m. Jadwi
gi w Poznaniu, napisała na ten temat: „Ten matkę Jadwigę przygo
tował na fundatorkę i uczył, jak miała w każdej okoliczności postę
pować; aż do najmniejszych zwyczajów zakonnych odbierała od 
niego wskazówki”60.

Przed wyjazdem z Rzymu s. Jadwiga odprawiła rekolekcje i napisa
ła sobie jakby program dla siebie jako matki zgromadzenia. W dużym 
stopniu pokrywał się on z przytoczonymi wyżej radami przełożonych 
generalnych61.

Chociaż wiele ludzi i instytucji współpracowało we wstępnych 
działaniach, które ostatecznie doprowadziły do fundacji klasztoru 
Karmelitanek bosych w Poznaniu, realizacja fundacji, jak wiemy, była 
dziełem klasztoru Comillon w Liège, który podlegał jurysdykcji pro
wincjała belgijskiego. W tym czasie był nim o. Hieronim od św. Tere
sy. On też w dokumencie z 10 lipca 1867 roku wyznaczył zakonnice 
wybrane na fundację oraz mianował s. Jadwigę od św. Jana od Krzyża 
tymczasową przełożoną klasztoru z tytułem wikarii. Aby prawu stało 
się zadość, niedługo po przyjeździe do Poznania, 27 lipca, zgroma
dzenie poznańskie, w obecności abpa Mieczysława Ledóchowskiego 
i o. Amatusa od Świętej Rodziny, tymczasową wikarię wybrało prze
oryszą62. Po trzech latach, 4 sierpnia 1870 roku, m. Jadwigę zastąpiła 
m. Maria Agnieszka od Jezusa (Piron). Ustępująca przeorysza weszła 
w skład rady klasztornej jako pierwsza klawaria (radna)63. Ponieważ 
nowa przeorysza nie znała ani niemieckiego, ani polskiego, kontakty 
ze światem zewnętrznym, zwłaszcza sprawy związane z budową

59 ARC, S. Jadwiga Wielhorska, Niektóre rady dane mi w Rzymie w roku 1865 przez 
naszych przełożonych generalnych. Ostatnia rada nawiązuje do znanej przestrogi dla 
przeoryszy, zapisanej w Konstytucjach dla Karmelitanek bosych przez św. Teresę od 
Jezusa: „Aby być słuchaną, niech stara się być miłowaną”. -  Konstytucje, nr 34, 
w: T e r e s a  od  J e z u s a ,  Dzieła, tł. z hiszp. bp H.P. K o s s o w s k i ,  t. 3, Kra
ków 1995, s. 196.
60 AKŁ, Kronik tom 3, s. 220.
61 C o l o m b a  di  G e s ú ,  Vita délia m. Edvige, s. 177-179.
62 AKP (= Arch. Karmelitanek w Poznaniu), Livre des actes des Généraux, Provinci
aux ou Visitateurs, k. 2r-4r. W tym samym dniu dokonano wyboru podprzeoryszy 
(Teresa od Jezusa) i trzech klawarek (Maria Agnieszka od Jezusa, Maria od św. Józe
fa i Joanna od Krzyża).
63 Tamże, k. 5r-v.
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klasztoru, zleciła swojej poprzedniczce. W trzecim roku urzędowania 
powierzyła jej również obowiązki mistrzyni nowicjatu64. Chociaż 
wstępujące Polki na ogół znały język francuski, był to jednak dla nich 
język obcy i nie zawsze potrafiły w nim wyrazić wszystko, „co 
w duszy grało”. W 1873, 7 sierpnia, m. Jadwiga ponownie objęła 
urząd przeoryszy, zachowując w swoich rękach również obowiązki 
mistrzyni nowicjuszek65.

Zanim przedstawimy sylwetkę m. Jadwigi jako przeoryszy i mi
strzyni nowicjuszek, przypatrzmy się wspólnocie, którą kierowała. 
Składała się ona z ośmiu zakonnic, które przyjechały do Poznania 
z Belgii, i z sióstr, które wstąpiły do założonego przez nie klaszto
ru. Z wyjątkiem siostry konwerski, o której pochodzeniu społecz
nym nic nie wiemy, pozostałe siostry wywodziły się z zamożnych 
rodzin arystokratycznych lub przemysłowo-kupieckich. W Wielko- 
polsce osiedliły się dzięki poparciu rodzin ziemiańskich, te rodziny 
zapewniły im środki utrzymania i dostarczały kandydatek, ponie
waż tylko one, przy słabości polskiego ziemiaństwa, mogły dać 
swoim córkom pewne wykształcenie i posag, wymagane od kandy
datek. W ciągu ośmiu lat istnienia klasztoru w Poznaniu habit za
konny otrzymało 14 kandydatek. Wszystkie złożyły śluby zakonne 
w Poznaniu lub później w Krakowie. Z powodu braku właściwej 
selekcji przed obłóczynami i w nowicjacie aż trzy profeski musiały 
opuścić zakon, a dwie następne przez kilka lat leczyły się w szpita
lu dla umysłowo chorych. Częściową odpowiedzialność za to po
nosi również m. Jadwiga Wielhorska. Gdyby na przykład posłucha
ła abp. Ledóchowskiego, który przestrzegał zgromadzenie przed 
przyjmowaniem hr. Hortensji Tyszkiewiczówny, oszczędziłaby 
sobie i jej wielu cierpień, a koleje życia obojga hrabianek najpew
niej potoczyłyby się inaczej66. Nie należy jednak oceniać wartości 
wszystkich wówczas przyjętych przez te niefortunne przypadki. Do 
profesek poznańskich należały bowiem także obie siostry Kalkste- 
inówny, Anna i Franciszka, oraz księżna Maria Czartoryska, które 
w sposób istotny zaważyły na rozwoju zakonu w Galicji.

64 ARC, L. Ranise do J. Wielhorskięj, Caprarola, 27 VIII 1870; AKL, Kronik, tom I, 
s. 16.
6:> AKP, Livre des actes des Généraux, k. 7r-v.
66 C. G i 1, Karmelitanki bose w Poznaniu, art. cyt., s. 245-248.
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Podstawową zasada odnowy życia zakonnego w XIX wieku był 
powrót do heroicznej wierności własnemu dziedzictwu, opisanemu 
w regule i konstytucjach oraz przekazanemu przez tradycję. Zasada ta 
obowiązywała również u karmelitanek bosych. Pod koniec 1867 roku 
o. Łukasz Ranise pisał do m. Jadwigi Wielhorskiej: „Bardzo się cieszę 
z waszej gorliwości i troski o wierność pełnej obserwie zakonnej na 
wzór klasztorów we Francji i Belgii; jeżeli się ją  zaprowadzi od po
czątku, łatwo będzie ją  zachować także potem”. W dalszym ciągu tego 
listu przestrzegał przed najmniejszą niewiernością, ale -  doświadczo
ny przełożony -  przestrzegał równocześnie przed bezdusznością 
i prosił o wyrozumiałość dla słabych i chorych67. List był pochwałą 
zarówno dla przełożonej, jak i dla całego zgromadzenia. Przełożona 
bowiem wymagała od innych tego, co sama czyniła. „Przykładała się 
sama heroicznie do wszystkich cnót, że mogłyśmy z niej brać wzór, 
i miała dar nauczania i wpajania najlepszych zasad”, zanotowała kro
nikarka68. Nie zawsze jednak udawało się jej zapanować nad swoim 
temperamentem. Zdarzało się, że upominając, podnosiła głos, z czego 
potem oskarżała się w refektarzu i przepraszała siostry. Szczególnie 
trudno jej było zdobyć się na cierpliwość dla s. Julianny od Najświęt
szego Sakramentu, skrupulatki, która ciągle przychodziła do niej 
z prośbą o radę, mając do przeoryszy większe zaufanie niż do spo
wiedników69. Chociaż sama zainteresowana nie miała żalu do przeło
żonej, inne siostry krytycznie oceniały jej stosunek do skrupulatki. 
Krytycznie oceniały również jej zaangażowanie się w budowę klaszto
ru kosztem aktów wspólnych70.

W pierwszych latach istnienia klasztoru m. Jadwiga raczej nie inge
rowała w wychowanie nowicjuszek. Ich mistrzynią była s. Maria 
Agnieszka Piron, kiedy ta została przeoryszą, obowiązki mistrzyni 
powierzyła s. Teresie od Jezusa (Steinmetz), a po dwóch latach m. 
Jadwidze. M. Agnieszka w swojej praktyce wychowawczej położyła 
nacisk na skupienie, umiłowanie samotności i milczenia jako warun
ków niezbędnych w życiu modlitwy. Dlatego była przeciwną zlecaniu

67 ARC, Łukasz Ranise do m. Jadwigi Wielhorskiej, 20 XII 1867.
68 AKŁ, Kronik tom I, s. 31.
69 Tamże, s. 31-32.
70 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 187; AKŁ, Kronik tom I, s. 16.
Kronikarka podkreśla, że m. Jadwiga lubiła te zajęcia, umiała im podołać i czyniła to
dobrze.

JADWIGA WIELHORSKA, KARMELITANKA (1836-1911) 117

nowicjuszkom zajęć wymagających kontaktów ze światem zewnętrz
nym. Kierunek ten kontynuowała s. Teresa od Jezusa. Zresztą w tym 
czasie nowicjatem praktycznie w dalszym ciągu kierowała m. Agniesz
ka. Zrezygnowała z tego dopiero po wyznaczeniu na mistrzynię m. 
Jadwigi. Nowa mistrzyni miała własną koncepcję nowicjuszki. Według 
niej nowicjat miał wychować karmelitankę, która swoje powołanie do 
modlitwy będzie umiała realizować w życiu codziennym klasztoru. 
A ono obejmuje nie tylko godziny modlitwy, ale również posługę 
w różnych oficynach klasztornych, jak furta wewnętrzna, zakrystia, 
infirmeria, refektarz, ogród... Każda nowicjuszka otrzymywała obo
wiązek, za który była odpowiedzialna. Najstarsza nowicjuszka, lub 
raczej młoda profeska, która pozostawała w nowicjacie na dalszej for
macji, zastępowała mistrzynię, gdy ta z racji innych obowiązków nie 
mogła być z no wiej uszkami.

Mistrzyni wymagała ścisłego zachowania prawa zakonnego, wierno
ści wszystkim, nawet drobnym ceremoniom liturgicznym w chórze, 
a wszelkie niedbalstwo w tym zakresie surowo karała. Uważała, że 
posłuszeństwo nie może być bezrozumne, ale odwrotnie, tym bardziej 
służy dobru, im rozum i wrodzone talenty są pełniej wykorzystane. 
Dlatego wymagała od nowicjuszek zaradności, umiejętności planowa
nia zajęć, starała się włączyć jej w życie i sprawy klasztoru. Uczyła, aby 
swoje obowiązki wypełniały cicho, bez chwalenia się, samodzielnie, 
bez zbędnego szukania pomocy u innych. Nie znosiła bierności i wy
godnego uchylania się od pracy pod pretekstem posłuszeństwa. Była 
przekonana, że w klasztorze wtedy będzie zachowana miłość i harmo
nia, gdy każda z zakonnic dobrze wypełni powierzony jej obowiązek71.

M. Jadwiga doskonale zdawała sobie sprawę z zagrożeń życia 
w ścisłej klauzurze. Pod pretekstem doskonałego oderwania się od 
świata i skupienia się na trosce o rozwój własnego życia religijnego 
zakonnica łatwo mogła zamknąć się w sobie. Ona chciała, aby jej 
zgromadzenie, zgodnie z celem reformy terezjańskiej, poczuwało się 
do odpowiedzialności za zbawienie dusz, za Kościół. Na rekreacjach 
często rozpoczynała rozmowę o aktualnych wydarzeniach w Kościele 
zarówno powszechnym, jak też lokalnym72. W ten sposób zachęcała

71 AKŁ, Kronik tom I, s. 16-18.
72 Tamże, s. 32, 49.
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siostry do modlitwy i pokuty w intencjach Kościoła. Dzięki m. Jadwi
dze „Karmel nasz -  jak napisała kronikarka -  pałał do najwyższego 
stopnia miłością do Kościoła i gorliwością o zbawienie dusz”73. 
Sprzyjał temu niewątpliwie fakt, że klasztor podlegał jurysdykcji ar
cybiskupa i wynikające stąd częste odwiedziny pasterza, jak również 
bliskie kontakty z czołowymi postaciami duchowieństwa poznańskie
go oraz z wychowawcami i klerykami miejscowego seminarium du
chownego. Czym żyła archidiecezja, a także czym żył Kościół, tym 
żyły również karmelitanki.

Zgromadzenie podejmowało modlitwy i długotrwałe pokuty w in
tencji Kościoła: dyscypliny, posty o chlebie i wodzie, drogi krzyżowe, 
czuwania nocne, adoracje Najświętszego Sakramentu. Nasiliły się one 
w okresie II Soboru Watykańskiego (1869-1870), zwłaszcza po zaję
ciu Rzymu przez wojska włoskie i schizmie starokatolików, spowo
dowanej ogłoszeniem dogmatu o nieomylności papieża74. Gdy pod 
koniec 1870 roku Ledóchowski podjął kontrowersyjną podróż do 
Wersalu, aby tam interweniować u Bismarcka w sprawie Państwa 
Kościelnego, karmelitanki poznańskie przez 15 nocy czuwały kolejno 
i modliły się o powodzenie tej interwencji75. Matka Jadwiga bardzo 
przeżyła odejście od Kościoła po soborze znanego teologa francuskie
go, Hyacinthe’a Loyson, karmelity bosego. Był on przyjacielem jej 
rodziny. Ze zgromadzeniem modliła się o jego nawrócenie i pisała do 
niego długie listy bezskutecznie usiłując przekonać go do zmiany 
stanowiska76.

Wybuch kulturkampfu najpierw wciągnął karmelitanki poznańskie 
w konflikt między arcybiskupem a władzami pruskimi, następnie 
uczynił je również ofiarami prześladowania Kościoła. Tematem tym 
bardziej szczegółowo zajmiemy się nieco później. „Dziwne były nad

73 AKŁ, Kronik tom I, s. 22.
74 W roku 1873 karmelitanki poznańskie wysłały do Piusa IX adres z zapewnieniem 
modlitw za papieża i prześladowany Kościół. Pod adresem podpisały się wszystkie 
siostry i hr. Krystyna Wielhorska (8 VI 1873). Adres ten, z autografem błogosławień
stwa papieża dla zgromadzenia i zachętą do wytrwania wśród prześladowań (26 VI 
1873) znajduje się w Archiwum klasztoru Regina Carmeli w Rzymie.
75 AKŁ, Kronik tom I, s. 49-41; por. W. K l i m k i e w i c z ,  Kardynał Ledóchowski 
na de swej epoki 1822-1902, t. III, cz. 1, Poznań 1987, s. 150 n.
76 AKŁ, Kronik tom I, s. 41-43. Kopie tych listów znajdują się w archiwum klasztoru
Regina Carmeli w Rzymie. Apostazja o. Loyson, byłego prowincjała, spowodowała
zahamowanie rozwoju zakonu we Francji.
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tym Karmelem ukrytym drogi Opatrzności; -  pisała kronikarka 
i świadek tych wydarzeń -  żaden inny klasztor nie brał takiego udzia
łu w sprawach Kościoła, żaden tak nie wspomagał i ratował na 
wszystkie strony, jak ten Karmel na Wieżowej ulicy”77.

Klasztor poznański powstał kilka lat po upadku powstania stycz
niowego, w okresie ciągle trwających represji pod zaborem rosyjskim, 
skierowanych także przeciw Kościołowi. Karmelitanki modliły się 
więc i pokutowały za Kościół „w biednej Polsce” -  jak pisał o. Łukasz 
Ranise w jednym z listów do m. Jadwigi78.

Już pierwszy, prowizoryczny klasztor posiadał maleńką kaplicę, 
dostępną dla wiernych. Przy nowym klasztorze zbudowano niewielki 
kościół z trzema ołtarzami. Chór zakonny i kaplica zewnętrzna stano
wiły zasadniczo jedną przestrzeń sakralną. W kaplicy kapelan zgro
madzenia odprawiał msze święte, w których równocześnie uczestni
czyły zakonnice i wierni. Od początku kapelanem kaplicy klasztornej 
był ks. kanonik Witalis Maryański, który uczynił z niej, przy poparciu 
m. Jadwigi, aktywny ośrodek duszpasterski.

Duchowość karmelitanek poznańskich, która poprzez kaplicę 
promieniowała także na związaną z klasztorem grupę osób świec
kich, cechowały: chrystocentryzm z naciskiem na kult Eucharystii, 
miłość Kościoła połączona z troską o zbawienie dusz, maryjność 
i kult św. Józefa -  opiekuna Kościoła. Znaczny wpływ na ukształ
towanie się takiego właśnie typu pobożności wywarła m. Jadwiga. 
Osoba Chrystusa była centrum jej życia duchowego. Swą miłością 
do Chrystusa chciała podzielić się z innymi siostrami, zwłaszcza 
z nowicjuszkami. „Chciała, abyśmy od początku życia zakonnego 
nauczyły się żyć wewnętrznie Jego męką, krwią, tajemnicami, by 
całe nasze życie duchowe było oparte na ufności w Panu Jezusie”79.

W klasztorze w Comillon, o czym już wspomniano, m. Jadwiga 
spotkała się z tradycją szczególnego kultu Eucharystii. Kult ten funda
torki nie tylko przeszczepiły do Poznania, ale go tam pogłębiły. Pod 
wpływem lektury życiorysu bł. Marii Małgorzaty Alacoque m. Jadwi
ga wprowadziła nocne adoracje wynagradzające z czwartku na pierw -

77 Tamże, s. 440.
78 ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 1867.
79 AKŁ, Kronik tom I, s. 22-23.
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szy piątek miesiąca80. Pobożność eucharystyczną wspierał ks. Józef 
Pędziński, proboszcz parafii św. Marcina w Poznaniu, który od po
czątku związał się z karmelitankami. Zachęcał on swoich penitentów 
do częstej, nawet codziennej Komunii św., prywatnych nawiedzeń 
i adoracji Najświętszego Sakramentu. Ponieważ prawie wszystkie 
kandydatki z Poznańskiego były jego penitentkami, pośrednio miał 
więc wpływ na rozwój kultu Eucharystii w zgromadzeniu81. Kult ten 
miał ścisły związek z troską o sprawy Kościoła.

Maryja była patronką klasztoru i kaplicy. Ks. Maryański zaprowa
dził w kaplicy msze wotywne o Matce Bożej w soboty (zgodnie ze 
zwyczajem zakonnym) i nabożeństwo majowe. Gorliwy kapelan pro
pagował także szkaplerz karmelitański. Kiedy wybuchła wojna fran- 
cusko-pruska i wszystkich robotników pracujących przy budowie 
klasztoru powołano do wojska, przed pójściem na front zostali przyję
ci do szkaplerza82.

W 2. połowie XIX wieku nastąpiło w Kościele ożywienie kultu św. 
Józefa. Stał się on patronem wielu czynnych zgromadzeń zakonnych, 
coraz powszechniej widziano w nim szczególnego opiekuna Kościoła. 
W klasztorach karmelitanek bosych uważano go nie tylko za nauczy
ciela życia w bliskości Chrystusa, ale również za tego, który skutecz
nie zaradza wszystkim potrzebom wspólnoty. W okresie starań o fun
dację m. Jadwiga uczyniła ślub, że jeżeli dojdzie ona do skutku, 
pierwsza zakonnica otrzyma na imię Józefa, a klasztor będzie zabiegał 
o szerzenie jego czci. Matka była wierna temu zobowiązaniu. 
W klasztorze przy figurce św. Józefa, obok wejścia do chóru, wisiała 
skrzyneczka, do której wkładano kartki z prośbami83. Postarała się też, 
nawiązując do siedemnastowiecznych tradycji klasztorów karmelitów 
bosych w Polsce, o erygowanie bractwa św. Józefa przy kaplicy. Pro
motorem bractwa został oczywiście kapelan, ks. Maryański. W każdą

80 Tamże, s. 58. Praktyka ta podzieliła zgromadzenie. Część sióstr uważała, że jest 
ona nadmiernym obciążeniem dla i tak już surowego życia karmelitanki. Ostatecznie 
zniósł ją  generał zakonu o. Łukasz Ranise w czasie wizytacji, już w klasztorze łob
zowskim w Krakowie, w 1879 roku. Niektóre zakonnice, przywiązane do tej praktyki, 
kontynuowały ją  prywatnie za pozwoleniem przeoryszy.
81 Tamże, s. 8-9.
82 Tamże, s. 74-75. Wszyscy szczęśliwe wrócili z wojny i kontynuowali pracę na 
budowie.
83 Tamże, s. 52-54. W kronice są liczne przykłady wysłuchanych próśb.
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środę urządzał nabożeństwa brackie (w kościele był boczny ołtarz św. 
Józefa), a przed 19 marca i świętem Opieki św. Józefa -  nowenny. 
Z okazji ogłoszenia św. Józefa opiekunem Kościoła przez papieża 
Piusa IX zorganizowano uroczyste triduum od 21 do 23 stycznia 1870 
roku. W ostatnim dniu, w święto Zaślubin św. Józefa i NMP, nabo
żeństwo odprawił sam arcybiskup84.

Ważnym narzędziem wpływu klasztoru na pogłębienie życia reli
gijnego wśród elit katolickich w Wielkopolsce była kongregacja trze
ciego zakonu karmelitańskiego, założona i kierowana przez o. An
drzeja Gatzweilera w 1873 roku. Należeli do niej wybitni kapłani 
i świeccy związani z klasztorem85.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że opisana pokrótce działalność dusz
pasterska miała miejsce przy klasztorze klauzurowym, który był 
w stadium budowy i istniał zaledwie osiem lat, musi zdumiewać jej 
rozmach. Oczywiście nie wszystko było zasługą m. Jadwigi, ani też 
samych tylko karmelitanek, ale bez ich zgody i bez ich inspiracji nie 
miałoby miejsca. Zakonnice na ogół nie brały udziału w nabożeń
stwach, które odbywały sie w kaplicy klasztornej i przestrzegały swe
go porządku dnia, czego wymagał od nich przełożony generalny za
konu, wyraźnie niezadowolony z rozmiarów działalności duszpaster
skiej w kaplicy klasztornej86. Z całą pewnością również m. Jadwidze 
zależało na tym, aby zgromadzenie było wierne karności zakonnej. 
Nawet te zakonnice, które były wobec niej nastawione krytycznie, 
oskarżały ją  raczej o zbytnią surowość, na przykład w praktykach 
pokutnych, postach, adoracjach nocnych, niż o niewierność prawu 
zakonnemu.

Matka klasztoru na wygnaniu

Zakony dobrze wykorzystały okres względnego liberalizmu polity
ki kościelnej państwa pruskiego. W latach 1855-1872 nastąpił prawie 
dziesięciokrotny wzrost liczby osób zakonnych (z 913 na 8795). Wła
dze pruskie po 1870 roku były tym poważnie zaniepokojone. W ich

84 Tamże, s. 73-76.
85 Więcej na ten temat zob.: C. G i l ,  Karmelitanki bose w Poznaniu, s. 251; tenże, 
Historia Karmelu Terezjańskiego, Kraków 2002, s. 472.
86 AKŁ, Kronik tom I, s. 73-74; ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 13 IV 
1871 oraz 6 VI 1872.
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przekonaniu, zakony były nie tylko „awangardą ruchu ultramontań- 
skiego”, ale również -  na ziemiach polskich -  ostoją i oparciem dla 
odrębności narodowej i wyznaniowej Polaków. Na mocy tzw. ustawy 
antyjezuickiej z 4 lipca 1872 roku likwidacji uległy klasztory jezuitów 
i zakonów uznanych za im pokrewne. Trzy lata później, 31 maja 1875 
roku, wydano drugą ustawę o zakonach i zgromadzeniach zakonnych, 
znoszącą wszystkie klasztory, oprócz tych, które zajmowały się wy
łącznie opieką nad chorymi87.

Wprawdzie ustawa antyjezuicka nie dotyczyła bezpośrednio karmeli
tanek bosych, była jednak dla nich ostrzeżeniem, że jako klasztor „nie
użyteczny” w pojęciu władz państwowych, jest zagrożony likwidacją. 
W tym czasie, przełożoną klasztoru była m. Agnieszka Piron. W sierp
niu 1873 roku m. Jadwiga ponownie została przeoryszą i odtąd, 
w porozumieniu z przełożonymi, kierowała klasztorem w okresie za
grożenia kasatą. Karmelitanki, podobnie jak inne zgromadzenia, musia
ły przedłożyć władzom policyjnym do wglądu regułę i konstytucje. 
W prasie wrogiej Kościołowi ukazywano zakon w nieprzychylnym 
świetle. „Posener Zeitung”, wyraźnie nawiązując do głośnej przed kilku 
laty sprawy s. Barbary Ubryk, karmelitanki z Krakowa, opisał bajeczkę 
o jakiejś pannie Tomczyk, zamurowanej w poznańskim klasztorze kar
melitanek. Policja najwyraźniej potraktowała ją  poważnie, skoro 
w czasie urzędowej rewizji klasztoru w sierpniu 1874 roku szukano 
miejsca, gdzie została uwięziona88.

Po kasacie jezuitów zarówno karmelitanki poznańskie, jak i generał 
zakonu zdawali sobie sprawę, że klasztorowi grożą represje, nie moż
na było jednak przewidzieć dokładnie ich rozmiaru. Dlatego przygo
towywano się na różne warianty. W jesieni 1872 roku brano pod uwa
gę zarówno zupełną kasatę klasztoru, jak też wydalenie tych zakonnic, 
które nie były urodzone w Prusach. W pierwszym przypadku generał 
proponował, aby wszystkie zakonnice udały się do Galicji i tam za
mieszkały w wynajętym domu, w drugim natomiast wydalone zakon
nice, głównie Belgijki, zamierzano wysłać do Wenecji, gdzie w tym

87 Z. Z i e l i ń s k i ,  Ustawy antyzakonne kulturkampfu i ich wykonanie na terenie 
Wielkopolski 1872-1887, „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, t. XVI (1969) z. 4, s.76, 
79, 81-82; P. P. G a c h ,  Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Ślą
ska 1773-1914, Lublin 1984, s. 195-196.
88 AKŁ, Kronik tom I, s. 401-402, 427-428.
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czasie powstawała nowa fundacja89. Szybko jednak okazało się, że 
wyjazd do Wenecji nie będzie możliwy (budowany klasztor był zbyt 
mały, ponadto na przyjęcie zakonnic z Poznania nie godziła się funda
torka). Nie mogły również myśleć o osiedleniu się w innym mieście 
włoskim, ponieważ los klasztorów we Włoszech pozostawał niepew
ny. Tak więc karmelitanki musiały szukać innego rozwiązania. Pozo
stawała też nadzieja, że klasztor nie będzie skasowany, ponieważ nie 
trudni się nauczaniem, czyli zdaniem władz pruskich nie ma ujemnego 
wpływu na społeczeństwo90.

W maju 1873 roku ukazały się trzy ustawy, których celem było 
podporządkowanie duchowieństwa i struktur kościelnych państwu. 
Na jakiś czas sprawa istniejących jeszcze klasztorów zeszła na 
drugi plan. Głównym przedmiotem ataku władz pruskich w Wiel- 
kopolsce stał się arcybiskup, który nie podporządkował się nie
sprawiedliwym prawom. Władze, w ramach represji, w sierpniu 
1873 roku zamknęły seminarium, odebrały arcybiskupowi pensję 
i zarządziły licytację jego osobistego majątku. Karmelitanki bardzo 
emocjonalnie przeżywały te wydarzenia. Czuły się związane ze 
swoim arcybiskupem. Aby uchronić najdroższe szaty liturgiczne 
przed licytacją, przyjęły je na przechowanie91. Zwróciły arcybisku
powi tysiąc talarów, które w 1869 roku otrzymały na budowę no
wego klasztoru. Ponieważ wszystkie fundusze, łącznie z posagami 
sióstr, wydano na budowę, w klasztorze zapanowała bieda. Zgro
madzenie żywiło się jarzynami i owocami z własnego ogrodu 
i tym, co w naturze otrzymało od dobrodziejów. Słabsze zakonnice 
chorowały z powodu nieodpowiedniego odżywiania się.

Z polecenia m. Jadwigi zgromadzenie odprawiało nowenny do 
św. Franciszka Ksawerego o bogatą postulantkę. Pod koniec grudnia 
1873 roku wstąpiła księżna Maria z Grocholskich Czartoryska, wdo
wa po księciu Witoldzie92. Sytuacja materialna klasztoru od razu ule-

89 ARC, List L. Ranise do przeoryszy, Rzym, 5 IX 1872.
90 Tamże, 21 X 1872.
91 C. G i 1, Karmelitanki bose w Poznaniu, s. 249, 251-252.
92 Maria Cecylia Czartoryska (1833-1928), w zakonie Maria Ksawera od Jezusa, 
córka hr. Henryka i Ksawery z Brzozowskich, urodzona w Pietniczanach na Podolu, 
w 1851 poślubiła księcia Witolda Czartoryskiego (zm. 11 XI 1865); 26 XII 1873 
wstąpiła do karmelitanek bosych w Poznaniu, 19 III 1874 otrzymała habit zakonny, 
14 IV 1875 złożyła śluby w Krakowie na Wesołej; w latach 1898-1901 i 1904-1907



124 CZESŁAW GILOCD

gła poprawie. Bracia księżnej, Stanisław i Tadeusz Grocholscy, obfi
cie zaopatrzyli spiżarnię klasztorną, zapewnili też siostrze dożywotnią 
pensję w wysokości czterech tysięcy rubli rocznie; była to wówczas 
znaczna suma93.

W pierwszych dniach lutego 1874 roku aresztowano arcybiskupa 
i osadzono w więzieniu w Ostrowiu. Matka Jadwiga zorganizowała 
dla niego różnego rodzaju pomoc. Prawie codziennie, za pośrednic
twem zaufanych osób, wysyłano do arcybiskupa paczki. W specjalnej 
skrzynce z podwójnym dnem przekazywano mu poufną koresponden
cję. Kiedy arcybiskup otrzymał pozwolenie odprawiania mszy świętej, 
karmelitanki dostarczyły mu ołtarz i paramenty liturgiczne94.

Kilka miesięcy po aresztowaniu arcybiskupa pojawiły się pogłoski 
o możliwości rewizji w klasztorze. Aby najważniejsze dokumenty 
klasztorne, zwłaszcza finansowe, nie dostały się w ręce policji, rozdzie
lono je między siostry. Oczekiwana rewizja odbyła się 7 sierpnia. Naj
pierw urzędnicy, w obecności kanonika ks. Antoniego Grandtkego, 
przesłuchali indywidualnie siostry, pytając między innymi, czy nie chcą 
wrócić do rodziny, następnie prefekt policji w towarzystwie czterech 
starszych sióstr zwizytował cały klasztor. Szukano sensacji, a znalezio
no skromnie i czysto utrzymany dom i zakonnice, które nie przyjęły 
ofiarowanej im „wolności”. Podczas rewizji policja i urzędnicy zacho
wali się poprawnie. Zaglądali wszędzie, ale bez plądrowania95.

Los klasztoru nie zależał od wyników rewizji. Karmelitanki dosko
nale zdawały sobie z tego sprawę. Ciągle jednak nie było ostatecznej 
decyzji, dokąd mają się udać, gdy będą musiały opuścić Poznań. Nie 
wiemy z czyjej inicjatywy na chwilę pojawiła się propozycja fundacji 
w Bratysławie (Preszburgu), nie znamy też przyczyny, dla której 
z niej zrezygnowano96. Fundatorki z Belgii, chociaż arcybiskup z Liè
ge zapraszał je do powrotu w przypadku kasaty klasztoru w Poznaniu, 
nie tylko nie miały na to ochoty, ale wyraźnie się tego powrotu oba
wiały. M. Jadwiga i przynajmniej znaczna część zgromadzenia od 
początku były za przyjęciem zaproszenia od karmelitanek z Wesołej.

była przeoryszą klasztoru łobzowskiego. -  Zob.: C. G i 1 OCD, Księżna w trepkach. 
Matka Maria Ksawera Czartoryska karmelitanka bosa 1833-1928, Kraków 2000.
93 AKŁ, Kronik tom I, s. 49, 334-341,403-406.
94 Tamże, s. 412-419.
95 Tamże, s. 420-429.
96 ARC, O. Łukasz Ranise do m. Jadwigi Wielhorskiej, Rzym, 26 IX 1874.
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Już od dłuższego czasu prowadziła korespondencję z przeoryszą tego 
klasztoru m. Marią Wężykówną. Przeorysza krakowska opisała 
m. Jadwidze stan swego klasztoru, a także stan klasztoru karmelitów 
bosych w Czernej. W jej przekonaniu, oba klasztory wymagały odno
wy. Matka Jadwiga, pod wpływem tych listów, doszła do przekona
nia, że zadaniem jej i zgromadzenia poznańskiego jest przeprowadze
nie reformy klasztoru na Wesołej i pomoc w reformie klasztoru 
w Czernej. Otwarcie mówiła o tym siostrom na rekreacjach. Generał 
początkowo był zdecydowanie przeciwny zamieszkaniu karmelitanek 
poznańskich w klasztorze na Wesołej. Uważał, że nie będą mogły 
kontynuować tam swego stylu życia97. Wprawdzie byłby szczęśliwy, 
gdyby przy ich pomocy dokonała się odnowa klasztoru w Krakowie, 
nie wierzył jednak w taką możliwość. Zdając sobie jednak sprawę, że 
jego argumenty nie przekonują zgromadzenia poznańskiego, zapropo
nował siostrom, aby w Krakowie najpierw zatrzymały się u Felicja
nek, zbadały, jakie są rzeczywiste możliwości klasztoru na Wesołej 
i dopiero potem podjęły decyzję. Była to propozycja rozsądna, ale 
niegrzeczna wobec wspólnoty krakowskiej, dlatego m. Jadwiga nie 
mogła jej przyjąć. Ostatecznie postanowiono, że wydalone karmeli
tanki poznańskie przyjmą ofiarowaną im gościnę na Wesołej98.

Wspomniana decyzja zapadła trzy tygodnie po dekrecie wydalenia 
z państwa zakonnic nieposiadających obywatelstwa pruskiego. Od
czytano go zakonnicom 4 września. Klasztor musiało opuścić dziesięć 
zakonnic: wszystkie Belgijki, m. Jadwiga Wielhorska oraz cztery inne 
Polki, które urodziły się poza granicami państwa niemieckiego. Na 
interwencję rodziny Tyszkiewiczów, która mieszkała w Wielkim 
Księstwie Poznańskim, nie musiała wyjechać z Poznania mistrzyni 
nowicjuszek s. Józefa Teresa Tyszkiewiczówna, chociaż urodziła się 
w Brukseli. Ją też m. Jadwiga naznaczyła przełożoną (wikarią) klasz
toru w Poznaniu. Prawnie wszystkie zakonnice w dalszym ciągu sta
nowiły jedną wspólnotę z m. Jadwigą jako przełożoną na czele99.

Wydalone siostry opuściły miasto rankiem 10 listopada. W zorga
nizowaniu podróży wydatnej pomocy udzielili bracia Grocholscy. 
Jedną z odjeżdżających była ich siostra, Maria Ksawera od Jezusa, od

97 ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 5 VII 1874.
98 Tamże, Rzym, 26 IX 1874; AKŁ, Kronik tom I, s. 429-430.
99 AKŁ, Kronik tom I, s. 430-432.
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kilku miesięcy nowicjuszka. Jechała do Krakowa z nieukrywaną rado
ścią, ponieważ tam pierwotnie zamierzała wstąpić. Za pośrednictwem 
jej braci m. Jadwiga uzyskała zgodę władz na odwiedzenie arcybisku
pa w więzieniu ostrowieckim, aby uzyskać jego błogosławieństwo na 
drogę. W drodze do Krakowa towarzyszył siostrom ich kapelan, 
ks. Witalis Maryański. W Poznaniu zostawiały licznych przyjaciół, 
którzy wiedzieli, że wydalenie karmelitanek jest wymierzone nie tylko 
w stan posiadania Kościoła, ale również narodu polskiego pod zabo
rem pruskim. „Tłum ludu, który z największym współczuciem brał 
udział w tej smutnej scenie i odprowadzał Matki płacząc aż na kolej, 
a policja tylko się przypatrywała, nic nie przeszkadzając”, zanotowała 
kronikarka100. Do klasztoru na Wesołej przybyły 12 października póź
nym wieczorem. W kościele przywitał je i udzielił im błogosławień
stwa kapelan klasztoru o. Onufry Piętkiewicz, a w bramie klauzury 
witała je przeorysza krakowska m. Maria Wężykówna z kilkoma star
szymi siostrami. Pozostałe odmawiały jutrznię w chórze. Ponieważ 
był to czas ścisłego milczenia, właściwe przywitanie się obu zgroma
dzeń miało miejsce dopiero następnego dnia101.

Klasztor Karmelitanek bosych pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana 
od Krzyża w Krakowie na Wesołej, za Bramą św. Mikołaja, w pobliżu 
pierwszego klasztoru Karmelitów bosych, powstał w 1725 roku. Była 
to ostatnia fundacja tego zakonu w okresie przedrozbiorowym. Budo
wę klasztoru finansował Jan Szembek, kanclerz wielki koronny, fun
datorkami zaś były zakonnice z klasztoru św. Marcina w Krakowie, 
założonego przed ponad stu laty (1612), pierwszej fundacji karmelita
nek bosych na ziemiach polskich. Klasztor na Wesołej jako jedyny 
z klasztorów karmelitanek bosych nie uległ kasacie. W roku 1787 
udzielił on schronienia zakonnicom ze skasowanego klasztoru 
św. Marcina, a w 1818 przyjął karmelitanki z Warszawy. Klasztor nie 
tylko szczęśliwie zachował własne zbiory archiwalne, biblioteczne 
i muzealne, ale również znaczną część zbiorów z klasztorów skaso
wanych, zwłaszcza z klasztoru św. Marcina i warszawskiego. Dzięki

100 AKŁ, Kronik tom I, s. 434-435.
101 Tamże, s. 434-435; BWes, rkps 242, Roczne dzieie klasztoru Karmelitanek Bosych 
przy Krakowie fundowanego..., t. 1, s. 207-209; M. K. C z a r t o r y s k a  OCD, 
Reforma Czernej. Największe miłosierdzie Boże!, wyd. B. J. W a n a t OCD, „Nasza
Przeszłość” t. 95: 2001, s. 276.
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temu stał się strażnikiem historii i tradycji polskich kannelitanek bo
sych. Po kasacie ostatnich klasztorów karmelitów bosych i tym sa
mym likwidacji prowincji polskiej (1864) klasztor Kannelitanek, ra
zem z klasztorem Karmelitów bosych w Czernej, przeszedł pod jurys
dykcje definitorium generalnego. Z jego ramienia przełożonym klasz
toru został przeor klasztoru w Czernej o. Julian Kozubski. Był on 
życzliwy dla zgromadzenia, ale słaby i nie dbał o jego dobro ducho
we. W 1875 roku oba klasztory zostały przyłączone do semiprowincji 
austro-węgierskiej102.

Historia klasztoru na Wesołej od schyłku XVIII wieku była trudna, 
okresami nawet dramatyczna. Przyjęcie zakonnic ze zniesionego 
klasztoru św. Marcina, połączone z zakazem przyjmowania nowych 
kandydatek, o mało nie doprowadziło do wymarcia wspólnoty. Ratun
kiem dla niego był przyjazd do Krakowa ze skasowanego klasztoru 
w Warszawie. Dzięki nim wspólnota odmłodziła się i odrodziła. 
W 1875 roku klasztor liczył szesnaście profesek. Zdecydowana więk
szość z nich była w sile wieku, tylko trzy przekroczyły sześćdziesiąt
kę. Z powodu braku właściwej formacji i kompetentnego kierownic
twa duchowego, a także pod presją zmian zachodzących w życiu spo
łecznym zrezygnowano z niektórych praktyk lub też wprowadzono 
nowe. Niekiedy dotyczyło to spraw nieistotnych, jak na przykład za
słanianie twarzy welonem podczas rozmowy ze świeckimi, czasem 
istoty życia wspólnotowego, jak prywatne posiłki w celi.

W jesieni 1875 roku na Wesołej w jednym klasztorze spotkały się 
dwa style życia, wykształcone przez różne wspólnoty. Jeden z nich 
powstał w Krakowie, rozwijał się organicznie, w nim wychowały się 
wszystkie zakonnice. Przełożona i znaczna część zgromadzenia, 
zwłaszcza siostry młodsze, były przekonane, że w klasztorze potrzebne 
są zmiany, zwłaszcza potrzebne mu jest odnowienie gorliwości, nowy 
zapał w życiu zakonnym, nie uważały jednak, że w tym celu należy 
zerwać z całą przeszłością, że wszystko, co w tradycji klasztornej jest 
inne, tym samym jest niezgodne z duchem reformy terezjańskiej. Kar
melitanki z Poznania, zgodnie z duchem realizowanej wówczas odnowy 
życia zakonnego w całym Kościele, były przekonane, że tylko absolut-

102 B. J. W an a t OCD, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów 
i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979, s. 669-670; C. G i 1 OCD, Życie 
codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX wieku, Kraków 1997, s. 214-222.
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ny powrót do pierwotnych zwyczajów gwarantuje wierność reformie 
św. Teresy, a tym samym wierność duchowi zakonu.

Obie wspólnoty znały się z korespondencji przełożonych, dużo
0 sobie wiedziały, były do siebie nastawione życzliwie i wiele się spo
dziewały po spotkaniu. Dla sióstr z Poznania, zwłaszcza dla Polek, 
klasztor Wesołowski, żywy pomnik przeszłości, musiał być bardzo 
atrakcyjny. Po raz pierwszy znalazły się w klasztorze o bogatej historii, 
w którym z obrazów patrzyły na nie „dawne matki”, gdzie w bibliotece 
były polskie książki o tematyce karmelitańskiej, a w archiwum stare 
kroniki i inne dokumenty ze skasowanych klasztorów, także poznań
skiego. Niektóre chętnie sięgały po nie. Karmelitanki miejscowe, 
zwłaszcza młode, z zaciekawieniem przypatrywały się stylowi życia 
swoich sióstr z Poznania i były nim zbudowane103. „Matka Jadwiga 
wszystkie siostry do siebie umiała ująć i przywiązać serdecznym słów
kiem, miłym spojrzeniem, dosyć że jak tylko w ogrodzie na rekreacji 
się pokazała, wszystkie siostry, czy stare, czy młode, leciały za nią”104.

Matka Jadwiga, jak wiemy, jechała do Krakowa z zamiarem prze
prowadzenia reformy tamtejszego klasztoru. Zdawała sobie sprawę, że 
nie przeprowadzi tego zamiaru wbrew woli zgromadzenia i bez popar
cia przełożonych zakonu. Wprawdzie razem z siostrami krakowskimi 
modliły się w chórze, uczestniczyły we wspólnych posiłkach
1 rekreacjach, prawnie stanowiły jednak odrębne zgromadzenie. Nie 
można było przewidzieć, jak długo będzie trwał taki stan. Wprawdzie 
i generał zakonu, i ona brali pod uwagę możliwość scalenia obu zgro
madzeń, mogło to jednak dokonać się, w jej przekonaniu, jedynie po 
reformie życia zakonnego w klasztorze Wesołowskim, czyli po przyję
ciu przez tamtejsze zakonnice stylu życia sióstr poznańskich. Matka 
była świadoma, że jest w gościnie i nie wolno jej nadużywać praw go
ścia, a wszelka zbyt natrętna ingerencja w życie wewnętrzne miejsco
wego zgromadzenia musi doprowadzić do konfliktu.

Reformę zaczęto od klauzury, często bez powodu naruszanej przez 
świeckich pracowników klasztornych. Mieli oni własne klucze do 
furty i codziennie rano wnosili do klauzury drewno na opał oraz pom
powali wodę do dwóch dużych kotłów, by starczyło na cały dzień. 
W wyniku ingerencji m. Jadwigi, robotnicy przywozili wózek z drew

103 BWes, rkps 242, Roczne dzieie, s. 210.
104 M. K. C z a r t o r y s k a  OCD, Reforma Czernej, s. 286.
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nem do bramy klauzury, tam odbierały go siostry poznańskie i rozwo
ziły drewno po korytarzach. Również siostry poznańskie zajęły się 
pompowaniem wody dla potrzeb zgromadzenia.

S. Stefania od Aniołów skutecznie dokonała rewolucji w refektarzu. 
Nie przestrzegano tam milczenia, przez cały dzień można było znaleźć 
na stole coś do zjedzenia, starsze zakonnice jadły posiłki w celach. 
Siostra umieściła w refektarzu tabliczkę z napisem Silentium, a gdy 
spostrzegła rozmawiające zakonnice, prowadziła je do tej tabliczki, 
pokazując im napis, a czyniła to z tak wymownym gestem, że pamię
tały na zawsze. Po każdym posiłku zbierała pozostałe desery ze stołu 
i odnosiła do kuchni. Aby jednak siostrom było łatwiej dostosować się 
do nowych zwyczajów, postarała się, że zawsze podawano do posiłku 
wodę i piwo (dotąd nie podawano żadnych napojów) oraz codziennie 
był świeży deser. Opalała też refektarz, zachęcając w ten sposób sio
stry do korzystania z niego. Sama ciekawość przyciągała zakonnice na 
wspólne posiłki. Z zainteresowaniem przyglądały się częstym prakty
kom pokutnym sióstr poznańskich. One praktykowały je tylko przed 
większymi świętami, ale za to dużo cięższe105.

Matka Jadwiga wiedziała, że odnowa życia zakonnego to nie tyle 
sprawa przestrzegania pewnych przypisów i praktyk, ile odrodzenie 
życia religijnego, a to można osiągnąć jedynie przez formację kandy
datek i nowicjuszek oraz stałą formację całej wspólnoty. Była przeko
nana, że zgromadzenie z Wesołej nie jest w stanie dokonać takiej od
nowy własnymi siłami, dlatego na początku stycznia 1875 roku za
proponowała generałowi zakonu, aby najważniejsze urzędy w klaszto
rze, czyli urząd przeoryszy, podprzeoryszy i mistrzyni nowicjuszek 
obsadzić zakonnicami z Poznania106. Chociaż projekt ten poparł gene
rał zakonu, nie zgodziła się na to Stolica Apostolska. Kongregacja 
gotowa była pozwolić, by jedna z sióstr poznańskich została wybrana 
przeoryszą, ale dopiero po zakończeniu trzechlecia aktualnej przeło
żonej, czyli w 1877 roku. Na inicjatywę m. Jadwigi niechętnie zarea
gowały również zakonnice z Wesołej. Matka, zanim otrzymała 
z Rzymu odpowiedź generała, przedstawiała swój projekt w indywi
dualnych rozmowach tak siostrom z Poznania, jak i siostrom miej
scowym. Karmelitanki poznańskie, zdaniem m. Ksawery Czartory-

1(b C. G i 1 OCD, Życie codzienne karmelitanek bosych, s. 223-224. 
106 ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 9 II 1875.
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skiej, przyjęły ten plan ze zdziwieniem, ale żadna „nie śmiała żadnym 
słowem wstrzymać m. Jadwigę od tego kroku”. Natomiast siostry 
z Wesołej potraktowały zamiary m. Jadwigi jako zamach na własną 
tożsamość, powiadomiły o nich przełożoną107 i napisały do generała 
list, że nie chcą m. Jadwigi na przełożoną. „Od tego czasu -  pisze 
dalej m. Ksawera -  chłód zawiał między dwoma przełożonymi i m. 
Jadwiga już nie myślała [o niczym innym], jak tylko o najprędszym 
opuszczeniu Wesołej”108. Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ bez
pośrednio po upadku projektu narzucenia klasztorowi na Wesołej 
nowych przełożonych, podjęto inny, również autorstwa m. Jadwigi, 
zatwierdzony przez o. generała i poparty przez abp. Mieczysława Le- 
dóchowskiego, który ciągle był przełożonym karmelitanek poznań
skich. O tym planie po raz pierwszy wspomina o. Łukasz Ranise 
w liście do m. Jadwigi z 27 maja 1875 roku, z czego można wniosko
wać, że matka przedstawiła mu go w liście z początku tego miesiąca. 
W tym czasie już zapadła decyzja, że karmelitanki poznańskie opusz
czą klasztor na Wesołej. Jednak nie wszystkie. Aby wesprzeć odnowę 
życia zakonnego, miały tam pozostać na dwa lata trzy siostry z aktu
alną podprzeoryszą poznańską, m. Teresą od Jezusa (Steinmetz), Bel- 
gijką. Miały one podlegać władzy miejscowej przeoryszy, ale pozo
stawać pod duchową opieką m. Teresy od Jezusa. Plan ten nie został 
zrealizowany109. Nie wiemy, czy brakło chętnych, czy też nie zgodziło 
się na to rozwiązanie zgromadzenie z Wesołej.

107 Z relacji m. Ksawery zdaje się wynikać, że m. Maria Wężykówna, przełożona 
klasztoru na Wesołej, o zamiarach m. Jadwigi dowiedziała się od sióstr, równocześnie 
jednak m. Ksawera pisze, że m. Jadwiga rozmawiała z siostrami za pozwoleniem 
m. Wężykówny. Nie wydaje się prawdopodobne, aby prosząc o pozwolenie na roz
mowę z siostrami, nie powiedziała jej, o czym zamierza rozmawiać.
108 M. K. C z a r t o r y s k a  OCD, Reforma Czernej, s. 286. Warto tutaj przypomnieć, 
że m. Ksawera w tym czasie była nowicjuszką i nie znała dokładnie przebiegu całej 
sprawy, a jej relacja przedstawia raczej późniejsze, niechętne m. Jadwidze opinie, niż 
rzeczywisty przebieg konfliktu. Matka Cherubina Paul, profeska Wesołowska, 
w pisanej przez siebie kronice ani słowa nie wspomina o tym konflikcie, podobnie jak 
s. Kazimiera Grabowska pomija go w kronice łobzowskiej. Wszystkie dalsze działa
nia m. Jadwigi świadczą, że konflikt ten nie był aż tak ostry, jak go przedstawiła m. 
Ksawera, a pomysł reformy klasztoru na Wesołej nie był jej prywatnym widzimisię, 
ale zyskał poparcie generała zakonu.
109 ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, listy z: Florencja, 27 V 1875 i 29 V 1875.

JADWIGA WIELHORSKA, KARMELITANKA (1836-1911) 131

Matka Jadwiga prosiła także generała, by wysłał do Krakowa 
jako wizytatora generalnego o. Serapiona od św. Andrzeja (Wen- 
zel) lub o. Marcina od Niepokalanego Poczęcia NMP (Fronteau), 
którzy byli wówczas definitorami generalnymi. Generał nie zgodził 
się, ponieważ -  w jego przekonaniu -  wizytator nie znający języka 
polskiego, niczego by nie osiągnął. Z tych samych racji był prze
ciwny poddaniu klasztoru jurysdykcji prowincjała austriackiego. 
Zdaniem generała, skuteczna reforma klasztoru karmelitanek bo
sych na Wesołej wymagała pomocy gorliwego karmelity znającego 
język polski. Bez swobodnego porozumienia się z zakonnicami, nie 
można było dla nich niczego uczynić110. W tym okresie generał 
bardzo krytycznie oceniał postawę zgromadzenia na Wesołej, 
oskarżając je, że pragnie uchodzić za zreformowane, ale żyć jak 
dotychczas. Kiedy jednak w roku następnym (1876), już po przyłą
czeniu klasztorów w Czernej i Krakowie do semiprowincji austro- 
węgierskiej, wspólnota chętnie przyjęła zalecenia jej wikariusza, 
złagodził nieco swoją opinię111.

Rozwiązania proponowane przez m. Jadwigę i przełożonego gene
ralnego należały do zwyczajnych działań, podejmowanych w celu 
odnowienia życia zakonnego zarówno w klasztorach męskich, jak 
i żeńskich karmelitów i karmelitanek bosych. Nie należy przeceniać 
konfliktu, do jakiego doszło z tego powodu między obu zgromadze
niami. Był to, jak się wydaje, bardziej konflikt między przełożonymi, 
niż między siostrami z obu wspólnot. Zaistniały konflikt był nie tyle 
przyczyną rozstania się obu zgromadzeń, co katalizatorem, który 
przyśpieszył to, co samo z siebie było nieuniknione. Klasztor na We
sołej nie był w stanie przyjąć na stałe całej wspólnoty z Poznania; 
przy najlepszej woli obu stron, obie wspólnoty nie mogły stworzyć 
jednego, wewnętrznie scalonego zgromadzenia. Mimo to kilkumie
sięczny pobyt sióstr z Poznania wywarł ożywczy wpływ na miejscowe 
zgromadzenie, „bo wiele się dzięki nim w obserwancji zmieniło”, 
a siostry poznańskie były „Opatrznością Bożą dla Wesołej”, jak zano
towała kronikarka tego klasztoru112.

110 ARC, L. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 30 III 1875.
111 Tamże; L. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 23 VII 1875 i 23 X 1876.
112 BWes, rkps 242, Roczne dzieie, s. 217-218.
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W marcu 1875 roku m. Jadwiga rozpoczęła poszukiwanie domu dla 
swego zgromadzenia. Pomagali jej w tym ks. Albin Dunajewski 
i bracia Grocholscy, którzy przyjechali do Krakowa na profesję swojej 
siostry Marii Ksawery113. To właśnie Tadeusz Grocholski namówił 
karmelitanki poznańskie do nabycia niewielkiej willi przy ul. Łob
zowskiej z pięknym parkiem i stawem, należącej do rodziny Macewi- 
czów114. Aby uzyskać teren na warzywa, część drzew wycięto, zasy
pano również połowę stawu. Grocholscy zajęli się formalnościami 
związanymi z kupnem realności, a następnie pokierowali remontem 
willi i przystosowaniem jej dla potrzeb klasztoru. Do willi dobudowa
no niewielką kaplicę dla wiernych, która została poświęcona 24 listo
pada 1875 roku, w uroczystość św. Jana od Krzyża115. Dnia 31 lipca 
siostry poznańskie pożegnały gościnne progi klasztoru na Wesołej 
i udały się do swojego domu na Łobzowską. Dla obu stron chwila 
pożegnania była smutna. „M. Jadwigę nie chciały siostry z klauzury 
wypuścić...”116 Był to zapewne smutek szczery. Równocześnie roz
stawały się z uczuciem ulgi: odtąd oba zgromadzenia mogły w pokoju 
żyć zgodnie z własną tradycją. Generał zakonu z pewną satysfakcją 
napisał w liście do m. Jadwigi, że spełniły się jego przewidywania. 
Równocześnie wyrażał radość, że w Krakowie powstał klasztor 
o pełnej oberwie zakonnej117. Na razie nie był to jednak nowy dom 
zakonny. Karmelitanki łobzowskie uważały się bowiem za zgroma
dzenie poznańskie czasowo zamieszkałe w Krakowie. Z tego powodu

113 Maria Ksawera od Jezusa złożyła śluby zakonne 14 kwietnia 1875 r. Obrzędom 
przewodniczyli o. Julian Kozubski, przeor z Czernej, i o. Andrzej Gatzweiler, były 
spowiednik z Poznania, zaproszony przez siostry na tę uroczystość.
114 Posesja ta dawniej należała do klasztoru na Wesołej. Jako posag wniosła ją  jedna 
z tamtejszych profesek. Ponieważ nie miał się kto nią zaopiekować, została sprzedana 
za bezcen w 1875 r. -  BWes, rkps 242, Roczne dzieie, s. 214-215; J. S. W r o ń s k i ,  
Krakowskie kościoły karmelitańskie zbudowane na początku XX wieku, w: „Folia 
Histórica Cracoviensia” vol. 10(2004) s. 476.
115 AKŁ, Kronik tom I, s. 463; M. K. C z a r t o r y s k a  OCD, Reforma Czernej, 
s. 286-287.
116 M. K. C z a r t o r y s k a  OCD, Reforma Czernej, s. 288; BWes, rkps 242, Roczne 
dzieie, s. 219. Przez krótki czas na Wesołej została s. Anna Maria od Aniołów (Ol
szańska). W 1879 r. musiała opuścić także klasztor łobzowski. Jako dziecko przeżyła 
śmierć ojca w czasie rzezi galicyjskiej w 1846 r. Jak się wydaje, ona także była jej 
ofiarą. -  C. G i 1, Słownik polskich karmelitanek bosych, s. 219.
117 ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 23 VIII 1875.

JADWIGA WIELHORSKA, KARMELITANKA (1836-1911) 133

nie prosiły ani władz państwowych, ani władz kościelnych o zgodę na 
założenie klasztoru. Matka Jadwiga zawiadomiła tylko Kurię Krakow
ską o fakcie zamieszkania w domu przy ul. Łobzowskiej118. Na razie 
nic jednak nie wskazywało, że zmieni się stosunek władz pruskich do 
zakonów i karmelitanki będą mgły wrócić do Poznania. Trzy tygodnie 
później, 23 sierpnia, policja pruska po raz drugi odwiedziła klasztor 
w Poznaniu. Celem tych odwiedzin było przygotowanie ostatecznej 
kasaty klasztoru. Siostry otrzymały nakaz opuszczenia miasta w dniu 
1 października. Ponieważ willa przy Łobzowskiej była szczupła, 
m. Jadwiga poleciła im sprzedać niepotrzebne meble. Kupili je przy
jaciele klasztoru, przepłacając, aby wspomóc materialnie karmelitan
ki. Tydzień przed wyjazdem otrzymała habit Kazimiera Wyczyńska, 
w zakonie Mieczysława Maria od św. Jana od Krzyża, w przyszłości 
zasłużona przeorysza klasztoru łobzowskiego, która w 1920 roku 
z grupką sióstr łobzowskich dała początek trzeciej fundacji karmelita
nek bosych w Poznaniu119. W niedzielę, 3 października, druga grupa 
karmelitanek poznańskich zjawiła się w klasztorze na Wesołej. „Wza
jemne wrażenie było bardzo dobre -  zanotowała kronikarka łobzow
ska. Matki z Wesołej zrobiły nam wrażenie prawdziwych polskich 
mniszek”120. Do odwiedzin tych doszło na życzenie m. Jadwigi. Tego 
samego dnia siostry poznańskie odjechały do swojego klasztoru, za
bierając ze sobą bukiety kwiatów od zgromadzenia z Wesołej dla 
sióstr z Łobzowa.

Starania o reformę klasztoru w Czernej

Klasztor poznański, jak wiemy, podlegał jurysdykcji abpa Le- 
dóchowskiego i miał w nim oddanego sobie przyjaciela i opiekuna. 
Początkowo, zgodnie z praktyką belgijską, arcybiskup delegował swo
je uprawnienia prowincjałowi belgijskiemu, o. Amatusowi (Aimé) od 
Świętej Rodziny. Pierwszą wizytację klasztoru w październiku 1868 
roku przeprowadził arcybiskup w towarzystwie prowincjała, następnie 
trzykrotnie wizytował klasztor prowincjał. Następca o. Amatusa, Dio-

118AMK (= Arch. Metropolitalne w Krakowie, Karmelitanki bose 1892-1937, 
m. Jadwiga pismem z 1 VIII 1875 r. donosi, że zamieszkały przy ul. Łobzowskiej 97, 
gdzie urządzono tymczasowy klasztor.
119 C. G i 1, Słownik polskich karmelitanek bosych, s. 256-251.
120 AKŁ, Kronik tom I, s. 459. Zob. także: BWes, rkps 242, Roczne dzieie, s. 219-220.
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nizy od św. Teresy, zrezygnował z opieki duszpasterskiej nad klaszto
rami karmelitanek bosych poza Belgią, również nad klasztorem po
znańskim. Odmówił także, podobnie jak poprzednik, wysłania do 
Poznania o. Andrzeja od św. Romualda (Gatzweiler), spowiednika 
klasztoru Comillon121. W tym czasie zakon likwidował hospicja dla 
spowiedników przy klasztorach karmelitanek. Matka Jadwiga, chcąc 
za wszelką cenę zapewnić zgromadzeniu spowiednika z własnego 
zakonu, za pośrednictwem kardynała Włodzimierza Czackiego, swego 
dalszego kuzyna, zwróciła się bezpośrednio do papieża Piusa IX 
z prośbą o interwencję u przełożonych zakonu w tej sprawie. Papież 
nie odmówił, skutkiem czego w 1871 roku o. Andrzej udał się do Po
znania -  uczynił to zresztą chętnie -  gdzie jako spowiednik zamiesz
kał w przygotowanym dla niego hospicjum. O. Łukasz Ranise, wika
riusz generalny zakonu po śmierci o. Dominika od Jezusa (1870), 
chociaż był dla m. Jadwigi bardzo życzliwy, skarcił ją  za taki sposób 
załatwienia sprawy122.

Jak już wspomniano wyżej, abp Ledóchowski w czasie spotkania 
z m. Jadwigą w Rzymie wyraził gotowość przyjęcia karmelitów bo
sych do swojej archidiecezji. Tylko takie rozwiązanie mogło klaszto
rowi sióstr zapewnić stałą opiekę duszpasterską ze strony własnego 
zakonu. Przed wybuchem wojny francusko-pruskiej w 1870 roku fun
dacja wydawała się możliwa. Arcybiskup był gotów oddać karmeli
tom bosym były klasztor cystersów w Mogilnie. M. Jadwiga nawiąza
ła w tej sprawie kontakt z prowincjałem austriackim o. Serapionem od 
św. Andrzeja (Wenzel). Pod koniec 1869 do Wielkopolski przyjechał 
o. Brokard od św. Eliasza (Losert), z pochodzenia Czech, który znał 
język polski. Spędził w Wielkopolsce kilka miesięcy, od grudnia 1869 
do maja lub czerwca 1870 roku. Z planów tych jednak nic nie wyszło.

121 Zob. na ten temat list o. Łukasza Ranise do m. Jadwigi Wielhorskiej, Rzym, 11 IV 
1874. Generał tłumaczył decyzję prowincjała także względami politycznymi. Prowin
cjał obawiał się, że jego odwiedziny w klasztorze poznańskim w charakterze przeło
żonego mogłyby doprowadzić do represji władz pruskich wobec zgromadzenia. Wła
dze te bowiem nie uznawały zależności klasztorów w państwie pruskim od przełożo
nych zagranicznych.
122 Zob. na ten temat listy o. Łukasza Ranise do m. Jadwigi Wielhorskiej z 31 XII 
1871 i 20 I 72. Generał zarzucił karmelitankom poznańskim, że na sprawy zakonu 
patrzą wyłącznie pod kątem własnych interesów, podczas gdy on musi mieć na uwa
dze dobro wszystkich prowincji i klasztorów.
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Opuszczony klasztor w Mogilnie nie zyskał uznania w oczach o. Bro- 
karda. Po wybuchu wojny francusko-pruskiej prowincjał polecił mu 
wrócić do Austrii123.

Fiasko misji o. Brokarda w Wielkopolsce nie zniechęciło m. Jadwigi. 
Zdawała sobie sprawę, że powoli odradzające się prowincje są zbyt 
słabe, aby podjąć się fundacji. Jedynym wyjściem było pozyskanie dla 
zakonu kandydatów z Polski i wychowanie ich w jednym z odnowio
nych nowicjatów. Praktycznie w grę wchodziły nowicjaty w Belgii 
i austriacki w Grazu. Jeden z jej kandydatów bez powodzenia próbował 
wstąpić do nowicjatu w Grazu, a potem został wydalony z nowicjatu 
w Belgii124. Dużą nadzieję wiązano z przyjazdem do Poznania o. An
drzeja Gatzweilera. Był on bardzo ceniony przez miejscowych kapła
nów, niektórzy obrali go sobie za spowiednika, kilku wstąpiło do trze
ciego zakonu karmelitańskiego. Karmelitanki miały nadzieję, że 
w Wielkopolsce powtórzy się fenomen austriacki, gdzie kandydaci 
spośród kleru świeckiego odegrali ważną rolę w odrodzeniu zakonu. 
Tak się jednak nie stało125. W celu zaprezentowania zakonu, niedługo 
przed wybuchem wojny francusko-pruskiej, m. Jadwiga zaprosiła do 
Poznania o. Hermana Cohena z okazji jego pobytu w Berlinie. Cohen 
spędził w Poznaniu kilka dni. Wygłosił siostrom kilka konferencji, zło
żył wizytę arcybiskupowi Ledóchowskiemu i na tym się skończyło126.

Przymusowy wyjazd karmelitanek bosych z Poznania do Krakowa 
zacieśnił ich związki z zakonem, chociaż nie stało się to automatycz
nie i od razu. Początkowo w dalszym ciągu podlegały jurysdykcji abp. 
Ledóchowskiego i m. Jadwiga z nim uzgadniała najważniejsze sprawy 
klasztoru. Sytuacja zgromadzenia nie zmieniła się również po przyłą
czeniu klasztorów w Czernej i na Wesołej w Krakowie do semipro- 
wincji austro-węgierskiej 15 listopada 1875 roku127. Jak wspomniano 
wyżej, m. Jadwiga interesowała się klasztorem w Czernej już w Po
znaniu. Korespondowała z o. Józefem Tyrką, zwolennikiem przyłą
czenia tego klasztoru do semiprowincji austro-węgierskiej i odnowy 
w nim życia zakonnego. Pewne nadzieje wiązali z nim również prze

123 C. G i 1, Karmelitanki bose w Poznaniu, art. cyt., s. 249-250.
124 AKŁ, Kronik tom 3, s. 40-42.
125 Tamże, s. 35-36.
126 Tamże, s. 37-39.
127 C. G i 1 OCD, O. Rafał Kalinowski 1835-1907, Kraków 1984, s. 178-179.
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łożeni generalni zakonu. Dlatego w listopadzie mianowano go prze
orem klasztoru. Ponieważ semiprowincji austro-węgierskiej nie stać 
było na personalne wsparcie klasztoru w Czernej, reforma życia za
konnego w tym domu miała być realizowana stopniowo. Zamknięto 
w Czernej nowicjat i dom studiów. Odtąd nowicjusze polscy byli wy
chowywani w Grazu, a następnie kształceni w kolegiach semiprowin
cji. Również młodzi ojcowie przez kilka lat powinni przebywać 
w klasztorach już zreformowanych128.

Tak zaplanowana odnowa życia zakonnego wymagała wielu lat. 
Najpierw trzeba było pozyskać polskich kandydatów i dopiero po 
pełnej formacji przekazać im klasztor. Karmelitanki łobzowskie chcia
ły jednak jak najszybciej mieć spowiedników z własnego zakonu, 
dlatego postanowiły robić wszystko, aby ten proces przyspieszyć.

Najpewniej pod koniec 1875 roku m. Jadwiga spotkała się z nowym 
przeorem czemeńskim. Był on pełen dobrej woli i ze swej strony 
obiecał uczynić wszystko, aby przeprowadzić reformę życia zakonne
go w klasztorze, jak przyszłość okaże, przeceniając swoje możliwości. 
Zupełnie inaczej wyglądała jednak postawa reszty zgromadzenia129. 
Nie można się było po nich spodziewać, że podporządkują się wyma
ganiom reformy takiej, jaką wówczas wprowadzano w życie. Skoro 
nie było również nadziei na przysłanie zakonników z innych prowin
cji, jedyną nadzieją było pozyskanie kandydatów Polaków. Karmeli
tanki czyniły, co mogły, w tym kierunku. Przede wszystkim modliły 
się i wykonywały praktyki pokutne. Matka Jadwiga zaopiekowała się 
nieznanym z nazwiska ubogim gimnazjalistą rodem z gór i nakłoniła 
o. Józefa Tyrkę, by pomógł mu materialnie. Usiłowała także zaintere
sować zakonem studentów gimnazjum, dla ubogich organizowała 
pomoc materialną. Zdarzały się przypadki, że student brał pieniądze 
na bilet do Czernej i już więcej się nie pokazywał130. Iza Działyńska 
zwróciła karmelitankom uwagę na Józefa Kalinowskiego, wycho
wawcę księcia Augusta Czartoryskiego. Matka Ksawera Czartoryska,

128 C .G  i 1 OCD, O. Rafał Kalinowski 1835-1907, s. 179-180.
129 ARC, Ł. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym, 3 III 1876. Nieco inaczej spotkanie to 
przedstawia m. Ksawera Czartoryska. Według niej, o. Tyrka był bardzo zniechęcony 
i w niczym nie przypominał tego, którego poznała z listów. Tamże nieścisła informa
cja, że nowicjat w Czernej zamknięto na interwencję m. Jadwigi. -  M. K. C z a r t o 
r y s k a  OCD, Reforma Czernej, s. 276.
130 AKŁ, Kronik tom 3, s. 47-50.
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ciotka księcia Augusta, nawiązała z nim kontakt. W grudniu 1876 
roku Kalinowski powiadomił ją  o swojej decyzji wstąpienia do nowi
cjatu w Grazu. Przekroczył furtę tego klasztoru 15 lipca następnego 
roku131. Wprawdzie całą „akcją” w celu pozyskania Kalinowskiego 
z ramienia klasztoru kierowała s. Maria Ksawera, działała ona jednak 
w imieniu całego zgromadzenia, którego przełożoną była m. Jadwiga. 
Jako przeorysza nie tylko o wszystkim wiedziała, ale była głęboko 
zainteresowana powodzeniem działań s. Marii Ksawery. Czy spotkała 
się przy kracie klasztornej z Józefem Kalinowskim, gdy ten w pierw
szych dniach sierpnia 1876 roku ze swoim wychowankiem odwiedził 
jego ciotkę w klasztorze łobzowskim? Wprawdzie źródła milczą na 
ten temat, nie możemy jednak tego wykluczyć. Gdyby nawet przeło
żona pojawiła się w rozmównicy, nie zamienili ani słowa, ponieważ 
Kalinowski w czasie rozmowy swego wychowanka z ciotką milczał.

W kręgu nieporozumień

Prawdopodobnie na początku 1876 roku m. Jadwiga rozpoczęła 
w Rzymie starania o przejście klasztoru pod jurysdykcję przełożonych 
zakonu. Żyła tą myślą od początków fundacji w Poznaniu. Godził się 
na to dotychczasowy przełożony klasztoru abp Mieczysław Le- 
dóchowski, który na początku 1876 roku, w drodze do Rzymu, od
wiedził swój klasztor w Krakowie, godził się również o. Łukasz Rani
se, przełożony generalny zakonu. Matka była głęboko przekonana, że 
tylko jurysdykcja przełożonych zakonu może zapewnić klasztorowi 
funkcjonowanie w duchu reformy terezjańskiej. Źródłem tego przeko
nania było jej doświadczenie z Carcassonne, gdzie miejscowy biskup 
natrętnie ingerował w życie klasztoru. I chociaż w Poznaniu relacje 
między klasztorem a arcybiskupem układały się wzorowo, ona pozo
stała wierna wewnętrznej potrzebie bliskiej więzi z zakonem132. Z tego 
powodu także w okresie zależności jurysdykcyjnej klasztoru od bi
skupa wpływ generała zakonu na sprawy klasztoru był duży, z pewno
ścią większy niż arcybiskupa.

Dnia 7 sierpnia 1876 roku dobiegło końca trzylecie przełożeństwa 
m. Jadwigi. Idąc za radą ks. Jana Koźmiana i ks. Albina Dunajew-

131 C. G il  OCD, O. Rafał Kalinowski 1835-1907, s. 163-168; M. K. C z a r t o r y - 
s k a  OCD, Reforma Czernej, s. 276-283.
132 AKŁ, Kronik tom 3, s. 19-22.
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skiego, spowiednika zgromadzenia, postanowiono zaczekać z wybo
rem nowej przeoryszy do czasu przejścia klasztoru pod jurysdykcję 
zakonu. Wikarią na ten czas została wybrana m. Jadwiga. Rok póź
niej, 15 czerwca 1877 roku, na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej 
klasztor łobzowski przeszedł pod jurysdykcję zakonu. Matka Jadwiga 
przyjęła dekret z wielka radością133. Było to niewątpliwie uwieńczenie 
jej marzeń. Ponieważ klasztor znajdował się na terenie semiprowincji 
austro-węgierskiej, jego przełożonym na mocy prawa zakonnego był 
jej wikariusz prowincjalny. Generał nie zgodził się, aby klasztor łob
zowski podlegał jurysdykcji prowincjała belgijskiego, o co prosiły 
karmelitanki, popierane przez kardynała Ledóchowskiego. Zakonni
com zależało na tym, by mogły się porozumiewać z przełożonym 
w języku francuskim, który wszystkie znały134. 6 września odbyły się 
odroczone wybory nowej przeoryszy. Poprzedziła je wizytacja, którą 
przeprowadził o. Bertold Schormann, wikariusz prowincjalny. On też 
przewodniczył wyborom. Przeoryszą klasztoru wybrano m. Józefę 
Teresę od Niepokalanego Poczęcia NMP (Tyszkiewiczówna). Matka 
Jadwiga jako pierwsza klawaria weszła w skład rady klasztornej135.

Pozornie współpraca między nową przeoryszą a matką fundatorką 
i równocześnie pierwszą radną nie powinna nastręczać trudności. Jak 
wiemy, znały się od początku istnienia klasztoru, w Poznaniu w 1873 
roku m. Jadwiga mianowała s. Józefę Teresę mistrzynią nowicjuszek 
(formalnie była tylko asystentką przeoryszy), a następnie w 1874 roku 
przełożoną tej części zgromadzenia, która została w Poznaniu. Nowa 
przełożona była słabego zdrowia i bardzo cierpiała, podobnie jak nie
które inne siostry, z powodu nadmiernych postów i kiepskiego jedze
nia w klasztorze. Była przeciwną również nocnym adoracjom 
w pierwsze piątki miesiąca. Nic więc dziwnego, że zadbała o lepsze 
odżywianie w klasztorze oraz zniosła wspomniane adoracje136. Warto 
tutaj wspomnieć, że lepsze odżywianie zakonnic poleciła jej m. Ja-

133 APKB, AP 14, k. 282-283 (uwierzytelniona kopia dekretu); AKŁ, Kronik tom 1, s. 464; 
t. 3, s. 367-371.
134 ARC, Bertold Ignacy od św. Anny, prowincjał belgijski, do kard. M. Ledóchow
skiego, Bruges, 27 V 1876 (oryginał); tamże, L. Ranise do J. Wielhorskiej, Rzym 7 
IX 1877.
135 AKL, Livre des actes des Généraux, Provinciaux ou Visiteurs, k. lOv; AKL, 
Kronik tom 1, s. 466.
136 AKŁ, Kronik tom l,s . 196.
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dwiga, pragnąc w ten sposób wzmocnić siostry w sytuacji ciągłego 
zagrożenia ze strony władz pruskich. M.in. poza postem zakonnym 
siostry miały otrzymywać śniadanie137. Chociaż m. Jadwiga nie była 
zachwycona zniesieniem nocnych adoracji, nie utraciła z tego powodu 
zaufania do m. Józefy Teresy i nie doprowadziło to między nimi to 
jakiegoś trwałego rozdźwięku. Świadczy o tym fakt, że kiedy przyje
chała do Krakowa, mianowała ją  ponownie mistrzynią nowicjuszek.

W klasztorze łobzowskim odżywianie było jeszcze gorsze niż 
w Poznaniu. Odczuły to zwłaszcza te siostry, które przyjechały z Po
znania w drugiej turze i już przywykły do trochę lepszego wiktu. Kro
nikarka wprost oskarża m. Jadwigę o głodzenie zgromadzenia. „Po
żywienie miałyśmy zupełnie niewystarczające. M. Józefa Teresa cier
piała stąd nad siły, ale inne siostry miały z osłabienia różne nerwowe 
cierpienia, które potem, gdy były lepiej żywione, zupełnie przeminę
ły”138. Zdaniem kronikarki, z powodu niewłaściwego sposobu odży
wiania siostry starsze popsuły sobie żołądki. Nowa przeorysza, popar
ta przez przełożonych prowincji i zakonu, wprowadziła lepsze odży
wianie, z czego nie tylko m. Jadwiga, ale również niektóre inne siostry 
nie były zadowolone. Ta sama kronikarka pisze: „Niektóre siostry 
dobrego zdrowia także się zlękły, że się do nas wkrada zwolnienie 
obserwy. Nie chciały jeść jaj, które dawniej rzadkością bywały. 
O posty o chlebie i wodzie prosiły i było trochę pomieszania i niechę
ci”139. Nie były to jedyne zmiany wprowadzone w życiu klasztoru 
przez m. Józefę Teresę. Zniosła ona także nocne adoracje z czwartku 
na pierwszy piątek, na których m. Jadwidze zależało bardziej niż na 
postach. Nowa przeorysza trochę łatwiej pozwalała zakonnicom na 
korzystanie z rozmównicy, z czego nie wszystkie były zadowolone140. 
Siostra Józefa Mikulińska, felicjanka, która dobrze znała m. Jadwigę, 
uważała, że przyczyną podziałów w zgromadzeniu był także konflikt 
między Belgijkami a Polkami, które -  zdaniem pierwszych -  były 
faworyzowane przez m. Jadwigę. Jej zdaniem, zaczął się on już 
w Poznaniu141 *.

137 Tamże, s. 383.
138 Tamże, s. 112.
139 Tamże, s. 114, 197.
140 Tamże, s. 175.
141 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della madre Edvige, s. 203. Na temat konfliktów
czy też animozji między Belgijkami a Polkami w klasztorze łobzowskim nie ma
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Do podziałów w łonie wspólnoty dołączyły się nieuniknione 
w takiej sytuacji animozje między byłą i aktualną przeoryszą. Matka 
Jadwiga była niewątpliwie osobą ambitną. Wymagała dużo od innych 
i od siebie. Nawet te zakonnice, które uważały, że przesadza z postami 
i że adoracje nocne są trudne do pogodzenia z wiernością codziennym 
obowiązkom karmelitanki, ceniły ją  za to, że pod jej rządami w klasz
torze „obserwa i świętość była wielka”. Matka cieszyła się wielkim 
szacunkiem i uznaniem u przełożonych zakonu, biskupów, wybitnych 
kapłanów... „Tak była pewna i przyzwyczajona, jak zdaje się słusznie 
zauważyła m. Maria Ksawera Czartoryska, że jej zdanie będzie zaw
sze górą, że się narażała bardzo przed przełożonymi nawet, którzy 
musieli pokazać, że nie dadzą się zwalczyć ani ulegać bez potrze
by”142. Należy tu zauważyć, że m. Ksawera bardzo wysoko ceniła 
walory ludzkie i zakonne m. Jadwigi. „Matka Jadwiga, napisała nieco 
wcześniej, bardzo mnie z wielkiego szerokiego serca moją Matkę 
przypominała... A na kapitułach nasza święta Matka inaczej pewno nie 
mówiła. Wszyscy podziwiali jej miłe zakonne z bliźnim obcowanie, 
mądre jej zdanie...” M. Jadwiga zdawała sobie sprawę z przerostu wła
snych ambicji, w czasie rocznych rekolekcji często do tego problemu 
wracała. Wreszcie stała się ofiarą sytuacji, kiedy to fundatorka musi 
oddać swoje dzieło w ręce innej zakonnicy, która nawet gdy ma rację, 
nie potrafi powstrzymać się od tego, by pokazać swojej poprzedniczce, 
kto teraz rządzi w klasztorze. Taką właśnie przeoryszą była m. Józefa 
Teresa Tyszkiewiczówna. Jej styl rządzenia nie podobał się także tym 
zakonnicom, które ją  ceniły i były jej wdzięczne za wprowadzone 
zmiany: „Kochałyśmy ją  bardzo, niektóre jednak cierpiały z powodu jej 
postępowania. Matkę Jadwigę trzymała w zależności, stąd nie mogła 
znieść jej rządów”, napisała cytowana już kronikarka143.

Z tego, co napisano, nie można wyciągać wniosku, że m. Jadwiga 
została zepchnięta na margines życia klasztornego i nie było żadnej 
współpracy między fundatorką a nową przeoryszą. Jako pierwsza 
klawaria znajdowała się w zarządzie klasztoru i miała w nim swój 
głos, z którym przeorysza musiała się liczyć. Brała aktywny udział

żadnych wzmianek w źródłach kannelitańskich. Zdaniem s. Mikulińskięj, spośród 
6 Belgijek aż 4 były „niespokojnego ducha” (tamże, s. 206).
142 AKŁ, Notatki autobiograficzne m. Marii Ksawery Czartoryskiej, k. 6.
143 AKŁ, Kronik tom 1, s. 112.
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w życiu klasztoru i podejmowanych przez zgromadzenie inicjatywach 
w celu pozyskania kandydatów dla zakonu. W 1878 roku z przeoryszą 
i s. Marią Ksawerą przekonywała w rozmownicy klasztornej o. Fer
dynanda Dreschera, karmelitę, aby wstąpił do kannelitów bosych144. 
W lutym i marcu pisała do niego, zachęcając go, aby nie zniechęcał 
się trudnościami i pozostał wiemy swojemu postanowieniu145. W tym 
samym czasie korespondowała z o. Andrzejem Gatzweilerem, byłym 
spowiednikiem z Poznania, mieszkającym wówczas w klasztorze 
w Courtrai, namawiając również jego do przyjazdu do Czernej146 147. 
Znając dobrze język włoski, w czasie tak ważnej dla niej wizytacji 
kanonicznej generała zakonu o. Łukasza Ranise w październiku 1879 
roku, kiedy to karmelitanki łobzowskie wykorzystały wszystkie swoje 
możliwości, aby przekonać generała do przeprowadzenia reformy 
klasztoru w Czernej, była tłumaczem przygotowanej na tę okazję in-

••147scemzacji .
Generał przyjechał do Galicji z pierwszym definitorem generalnym 

o. Serapionem Wenzel, który jako były przełożony semiprowincji 
austro-węgierskiej dobrze znał problemy polskich klasztorów. Ponad
to znał język francuski, mógł więc służyć za tłumacza. Nas interesuje 
tutaj przede wszystkim wizytacja klasztoru łobzowskiego, któremu 
generał poświęcił wyjątkowo dużo czasu. Najważniejszym proble
mem do rozwiązania był niewątpliwie konflikt w zgromadzeniu. Na
leży tu podkreślić, że problemem był nie tylko konflikt między ambit
nymi hrabiankami, ale konflikt w samej wspólnocie, który musiał 
kłaść się cieniem na jej codziennym życiu. Generał i znaczna część 
wspólnoty, niechętna m. Jadwidze, całą winą za ten stan rzeczy obcią
żyli fundatorkę. „Jej obecność była powodem do wielkich niepokojów 
i nie było innej rady” -  ocenia kronikarka148. W analogicznych sytu
acjach tego rodzaju konflikty rozwiązywano przez podział zgroma
dzenia i podjęcie nowej fundacji lub przez wyjazd do innego klasztoru 
tej, którą uznano za przyczynę konfliktu. Kto zaproponował drugie 
rozwiązanie? Z cytowanego tekstu kroniki można wnioskować, że do

144 M. K. C z a r t o r y s k a OCD, Reforma Czernej, s. 293.
145 APKB, AKKŁ 5, Czerna, k. I38r-139v, 142r-143v. Listy z 4 II 1879 i 11 III 1879.
146 Tamże, k. 1 lr-v.
147 M. K. C z a r t o r y s k a  OCD, Reforma Czernej, s. 300.
148 AKŁ, Kronik tom 1, s. 114.
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takiego wniosku doszedł generał, poparty przez część zgromadzenia 
niechętną m. Jadwidze. Siostra Kazimiera Grabowska, autorka trze
ciego tomu kroniki napisała jednak, że to m. Jadwiga poprosiła o po
zwolenie na wyjazd do Carcassonne, na co zgodził się generał, pod 
warunkiem jednak, że nie powróci przed upływem dwóch lat149. Gene
rał zapewne liczył, że wybory nowej przeoryszy w 1880 roku i czas 
zaleczą zaistniałe resentymenty.

Matka Jadwiga wyjechała z Krakowa 19 listopada150. Na prośbę bp. 
Dunajewskiego, na dworzec kolejowy odprowadziły ją  krakowskie 
felicjanki, a do Carcassonne towarzyszyła jej hr. Jadwiga Hołyńska. 
Nikt się nie spodziewał, że po miesiącu m. Jadwiga wróci do Krako
wa151. I tym razem, na prośbę biskupa, zaopiekowały się nią felicjanki. 
Generał, powiadomiony o wyjeździe m. Jadwigi przez biskupa z Car
cassonne, uznał to za akt nieposłuszeństwa i zabronił karmelitankom 
przyjmowania jej do klasztoru. W takiej sytuacji m. Jadwiga wróciła 
do Carcassonne. Tutaj spotkała ją  nowa niespodzianka. Biskup uznał, 
że z powodu ustaw antyzakonnych jako cudzoziemka może być wyda
lona z Francji, i poradził jej wyjazd do Krakowa152. Przypuszczalnie 
nastąpił on z końcem maja tego roku. W takiej sytuacji jedynym opar
ciem dla m. Jadwigi stał się bp Albin Dunajewski.

Czy wracając przed terminem, ustalonym najpewniej tylko ustnie, 
m. Jadwiga naruszyła posłuszeństwo? Raczej nie. W dokumencie 
podróżnym, podpisanym przez generała 29 października 1879 roku,

149 AKŁ, Kronik tom 3, s. 373-374. Colomba di Gesú, autorka życiorysu m. Jadwigi, 
pisze, że decyzję podjął generał, a m. Jadwiga się jej podporządkowała (zob. s. 203). 
Takiemu rozwiązaniu był przeciwny bp Albin Dunajewski, co zdaje się wskazywać, 
że decyzja została narzucona m. Jadwidze, a ona przyjęła ją  w milczeniu, ponieważ 
oskarżana, nawet niesłusznie, nigdy nie tłumaczyła się. Również z tego powodu czę
sto oskarżano ją  o pychę.
150 AKŁ, Kronik tom 3, s. 376. Zob. także: AMK, Karmelitanki bose 1892-1937, 
Litterae patentes bp. A. Dunajewskiego dla m. Jadwigi Wielhorskiej z 19 XI 1879 r.
bl Taka informacja znajduje się w kronice klasztoru Karmelitanek bosych w Wielicz
ce, natomiast Colomba di Gesú, nie wspomina o pierwszym powrocie (Vita dellci m. 
Edvige, s. 205-206). Informację kroniki potwierdza kopia listu podróżnego dla m. 
Jadwigi, wystawionego przez o. Łukasza Ranise 29 X 1879, a uwierzytelniona przez 
bpa A. Dunajewskiego 17 I 1880. Niewątpliwie dokument ten miał służyć matce w 
czasie powrotu z Krakowa do Carcassonne (zob. ARC, uwierzytelniona kopia doku
mentu).
152 C. G i l ,  O. Rafal Kalinowski 1835-1907, s. 238. Por. także: ARC, List bpa
A. Dunajewskiego do J. Wielhorskiej, Lwów, 22 VI 1880.
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tenże wyraźnie stwierdził, że będzie mogła powrócić do klasztoru 
w Krakowie „kiedy uzna za stosowne”153. Matka Jadwiga miała prawo 
potraktować poważnie otrzymane na piśmie zapewnienie generała. 
Generał mógł się czuć urażony, że wróciła bez porozumienia się 
z nim, ona jednak uczyniła tak zgodnie z poleceniem biskupa Carcas
sonne, który obiecał powiadomić o tym generała. I na pewno tak 
uczynił, skoro telegram generała uprzedził jej przyjazd do Krakowa. 
Biorąc nawet pod uwagę problemy, jakie mógł powrót m. Jadwigi 
sprawić w klasztorze, trudno decyzji generała nie uznać za bezduszną 
i niesprawiedliwą. Trudno także ocenić inaczej postawę przełożonej 
i popierającej ją  części zgromadzenia. Matka Józefa Teresa Tyszkie- 
wiczówna nie słynęła z delikatności, co odczuły także inne zakonnice. 
W 1885 roku, kiedy po raz drugi sprawowała urząd przeoryszy (1883- 
1886), w czasie wizytacji kanonicznej o. Hieronim Gotti, generał za
konu, upomniał ją, „aby się z siostrami i starszymi matkami łagodnie 
obchodziła”154. Po latach przynajmniej niektóre zakonnice zdały sobie 
sprawę z krzywdy wyrządzonej swojej fundatorce i usiłowały swój 
błąd naprawić.

Dlaczego m. Jadwiga wróciła? Dostępne mi źródła nie pozwalają dać 
w pełni zadowalającej odpowiedzi na to pytanie. Matka Jadwiga nigdy 
na ten temat nie rozmawiała ze swoimi siostrami. Colomba di Gesü 
pisze, że uczyniła to w porozumieniu z miejscowym biskupem François 
de St. Albert z powodu szkodliwego dla jej zdrowia klimatu. Nie wyda
je się to prawdopodobne. Przecież klimat Carcassonne nie był dla m. 
Jadwigi zaskoczeniem, spędziła bowiem w tym mieście osiem lat. Mat-

153 „Dichiariamo colla presente, che acconsentiamo che la Reverenda Madre Edvige 
di S. Giovanni della Croce (...) possa transfersi nel Monastero delle Carmelitane di 
Carcassona (...) colla condizione che, per parte nostra, possa far ritorno al suddetto 
Monastero di Cracovia, quando a Lei piacera”. -  Odpis w: C o l o m b a  di  G e s ú ,  
Vita della m. Edvige, s. 203. Kopia w Arch, klasztoru Regina Carmeli w Rzymie, 
uwierzytelniona przez bp. A. Dunajewskiego, Kraków, 17 I 1880.
154 AKŁ, Kronik tom 1, s. 125. Wydaje się, że podłożem konfliktów m. Józefy Teresy 
zarówno z m. Jadwigą, jak i z innymi zakonnicami były schorzenia psychiczne 
m. Józefy Teresy Tyszkiewiczówny. Z czasem doprowadziły one do choroby psy
chicznej. W 1890 r. wyjechała do Rzymu z m. Franciszką Siedliską, założycielką Naza
retanek, tam poddała się leczeniu i po powrocie do zdrowia wstąpiła do jej zgromadze
nia. Była cenioną mistrzynią nowicjuszek. Zmarła 29 marca 1911 r. w Rzymie. 1 tak 
obie antagonistki spotkały się w Rzymie, gdzie zmarły w jednym roku, otoczone sza
cunkiem swego otoczenia. -  C. G i 1, Słownik polskich karmelitanek bosych, s. 218-219.
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ka podjęła decyzję już w połowie grudnia 1879 roku. W liście do bisku
pa, który był przełożonym klasztoru w Carcassonne, czyli również jej 
przełożonym, uzasadniała ją wezwaniem przez biskupa krakowskiego. 
Biskup w liście z 17 grudnia tegoż roku pozwalał jej na natychmiasto
wy powrót do Krakowa155. List ten nie wyjaśnia jednak, dlaczego bp 
Dunajewski wzywał m. Jadwigę do Krakowa? Przecież w ciągu miesią
ca nie zaszły w klasztorze żadne zmiany. Na co zatem liczyli biskup 
i m. Jadwiga decydując się na taki krok? Dlaczego biskup skierował m. 
Jadwigę do klasztoru łobzowskiego, nie upewniwszy się przedtem, czy 
tam będzie przyjęta? Tego rodzaju pytań można stawiać więcej, 
a wszelkie próby odpowiedzi na nie będą tylko hipotezami. Widocznie 
jednak racje m. Jadwigi były poważne, skoro uznał je nie tylko za
przyjaźniony z nią bp Dunajewski, ale również bp François de St. Al
bert, który już po otwarciu klasztoru w Wieliczce, obiecał matce spo
tkać się w Rzymie z generałem, aby usprawiedliwić przed nim moty
wy jej wyjazdu z Francji i nowej fundacji. Do takiego spotkania jed
nak nie doszło156.

W Krakowie m. Jadwiga przez dwa miesiące mieszkała u sióstr feli
cjanek na Smoleńsku, następnie w prywatnym mieszkaniu. U felicjanek 
towarzyszyła jej s. Karmela Wiktima Zenopolska, profeska klasztoru 
karmelitanek bosych w Parniers we Francji, która przyjechała z nią do 
Polski157. Biskup, który już wcześniej uważał, że najlepszym sposobem 
rozwiązania konfliktu w klasztorze łobzowskim jest podział zgroma
dzenia i nowa fundacja, teraz postanowił zrealizować swój plan. Na 
prośbę m. Jadwigi, zachęcona przez kardynała Ledóchowskiego, koszty 
fundacji pokryła hr. Karolina Raczyńska. Dunajewski, nie chcąc zakła-

155 “ ...je Vous laisse absolument libre de suivre, sans retard de suivre, votre resolution 
de nous quitter, pour retourner à Cracovie où Vous rapelle le Saint Evêque de ce 
Siège, et où votre Supérieur Général Vous a donné permissionne de revenir, quand 
vous en auriez le désir”. -  ARC, Lettere dell’Arcivescovo di Chambéry e Carcasson
ne, s. 4-5.
156 ARC, Lettere dell’Arcivescovo di Chambéry e Carcassonne, listy z 2 V 1881 i 21 
V 1881, s. 19-23.
157 Karmela Wiktima od Jezusa (Zenopolska, ur. 1844), w 1863 r. wstąpiła do nowi
cjatu w Krakowie na Wesołej, wydalona po kilku miesiącach, w 1865 r. wstąpiła do 
klasztoru w Pamiers, gdzie złożyła śluby 5 VIII 1866, w 1880 r. wstąpiła do nowego 
klasztoru w Wieliczce, w 1888 r. wyjechała razem z innymi siostrami do Lwowa; 28 
IX 1891, nie mogąc pogodzić się ze zmianami przeprowadzonymi w czasie wizytacji 
generalnej, opuściła klasztor. Zmarła poza zakonem.
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dać trzeciego klasztoru karmelitanek w Krakowie, na miejsce fundacji 
wybrał podkrakowską Wieliczkę, chociaż należała ona wówczas do 
diecezji tarnowskiej. Biskup tarnowski zgodził się, aby nowy klasztor 
pozostawał pod jurysdykcją bp. Dunajewskiego. Nie znamy dokładnej 
daty powrotu m. Jadwigi do Krakowa, ani daty otwarcia klasztoru 
w Wieliczce. Z całą pewnością stało się to po 22 czerwca 1880 roku. 
Początkowo bp Dunajewski planował przyjazd m. Jadwigi i jej towa
rzyszki do Wieliczki na 1 lipca, ale termin ten nie został dotrzymany. 
Jeżeli przyjmiemy, jak podaje s. Mikulińska, że m. Jadwiga przed za
mieszkaniem w Wieliczce przez dwa miesiące mieszkała u felicjanek 
w Krakowie, a potem jeszcze jakiś czas prywatnie, otwarcie klasztoru 
w Wieliczce nastąpiło późną jesienią 1880 roku158.

Bp Dunajewski i m. Jadwiga mieli nadzieję, że kilka sióstr z Łob
zowskiej wzmocni nową fundację. Gdy generał mu odmówił, od pa
pieża Leona XIII uzyskał pozwolenie, na mocy którego, każda z sióstr 
mogła przejść z klasztoru łobzowskiego do Wieliczki. Dunajewskiego 
poparł listowanie kardynał Ledóchowski, prosząc przynajmniej o trzy 
zakonnice. Obaj spotkali się ze zdecydowanym sprzeciwem zarówno 
przełożonej, jak zgromadzenia. Zgłosiła się tylko jedna, s. Maria 
Anioł z Góry Karmel (Trzmielewska). Dunajewski mianował ją  prze
łożoną, a m. Jadwigę mistrzynią nowicjatu159. Kanoniczna erekcja 
klasztoru miała miejsce 5 stycznia 1882 roku.

Klasztor powstał w ubogim drewnianym domu, wilgotnym i nie
zdrowym, w pobliżu klasztoru Reformatów160. Nie miał materialnego 
zabezpieczenia. Od początku nie cieszył się w miasteczku najlepszą 
opinią. Zgłaszały się w prawdzie kandydatki do nowicjatu, ale wystę
powały przed profesją. Trzy przypadkowo żyjące w jednym domu 
zakonnice nie stanowiły wspólnoty. Mianowanie przełożoną s. Marii 
Anioł, a nie m. Jadwigi, dla której ta fundacja powstała, było aktem

158 ARC, Lettere del Cardinale Arcivescovo Ledóchowski, bp A. Dunajewski do 
J. Wielhorskiej, Lwów, 22 VI 1880.
159 Tamże; C. G i 1 , O. Rafał Kalinowski 1835-1907, s. 239-240. M. Jadwiga miała 
nadzieję na przejście m. Marii Agnieszki Piron, Belgijki. Biskup był raczej przeciwny 
przyjmowaniu do Wieliczki cudzoziemek. Życiorys s. Marii Anioł Trzmielewskiej 
zob.: C. G i 1, Słownik polskich karmelitanek bosych, s. 216-218.
160 Arch. Klasztoru Karmelitanek bosych w Kaliszu, Księga wizyt kanonicznych 
klasztoru Najświętszej Panny Nieustającej Pomocy i S. Józefa Karmelitanek bosych, 
Opinie lekarza domowego i architekta miejskiego z maja 1887 r.
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rozpaczy ze strony biskupa. Prawdopodobnie miał nadzieję, że w ten 
sposób zachęci siostry z klasztoru łobzowskiego do wyboru klasztoru 
w Wieliczce. Jakikolwiek był powód, decyzja nie była szczęśliwa. 
Maria Anioł, bardzo zdolna, inteligentna i gorliwa, w początkach ży
cia zakonnego w Poznaniu rokowała wielkie nadzieje. Jednak niedłu
go po profesji, pod wpływem choroby, zmieniła się.

W Wieliczce dostała się pod wpływ niezrównoważonej psychicznie 
s. Karmeli Wiktimy. Matka Jadwiga doszła do wniosku, że nie ma dla 
niej miejsca w tym klasztorze. Przełożona traktowała ją  zimno i nie
chętnie, opinia publiczna w mieście ją  obciążała za wszystkie niepo
rządki, jakie panowały wzgromadzeniu161. W liście podróżnym, pod
pisanym przez bp. Albina Dunajewskiego 8 października 1882 roku, 
jako powód wyjazdu podano chorobę i ciężkie warunki klimatycz
ne162. Jak wiemy, dom nie był zdrowy i nie nadawał się do zamieszka
nia, ale czy to był istotny powód wyjazdu m. Jadwigi? Wydaje się, że 
nie. Wspomniany list podróżny pozwala jej na powrót dla klasztoru 
macierzystego w Carcassonne. Matka jednak tam nie pojechała. 
Dlaczego? Źródła milczą na ten temat. Zmieniła zamiar .z pewno
ścią za zgodą bp. Dunajewskiego. Pod koniec czerwca lub na po
czątku lipca 1883 roku znalazła się w klasztorze śś. Piotra i Marce
lina w Rzymie163, który znajdował się pod jurysdykcją kardynała 
wikariusza Rzymu. Jej pobyt w tym klasztorze, przewidywany na 
dwa miesiące, przedłużył się. W jesieni tego roku bezskutecznie 
starała się o przyjęcie do klasztoru św. Józefa164, również pozosta
jącego pod jurysdykcją kardynała wikariusza Rzymu165. Matka 
Jadwiga pozostała więc w maleńkiej, liczącej zaledwie dziewięć

161 ARC, J. Mikulińska, felicjanka, do m. Zofii Muszyńskiej, 1911, przekład włoski 
listu pisanego po polsku.
162 Oryginał Litterae patentes dla m. Jadwigi Wielhorskiej znajduje się w ARC.
163 Klasztor pw. Corpus Domini w Rzymie przy Via delle Botteghe Oscure powstał 
w 1637 r. W 1757 r. karmelitanki opuściły go i przeniosły się na Via Lubicana, gdzie 
zamieszkały obok kościoła śs. Piotra i Marcelina (stąd nowy tytuł klasztoru), a w 1906 r. 
do Fano, gdzie połączyły się z istniejącą tam wspólnotą.
164 Klasztor pw. św. Józefa został założony w 1597 r.; istnieje do dzisiaj, chociaż na 
innym miejscu.
165 APKB, AKKŁ 5, Ł. Ranise do przełożonej klasztoru łobzowskiego w Krakowie,
Rzym, 31 X 1883, k. 67r-v. Generał nie ukrywał zadowolenia z powodu niepowodzeń m.
Jadwigi.
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sióstr, i ubogiej wspólnocie. Włączyła się w prace zarobkowe 
zgromadzenia, haftując szaty kościelne166.

Niefortunna założycielka zgromadzenia zakonnego

Powstanie klasztoru św. Brygidy
Jeżeli wierzyć milczeniu dokumentów, następne pięć lat upłynęło 

m. Jadwidze na zwyczajnym życiu karmelitanki bosej. Autorka jej 
życiorysu, która miała pełny dostęp do archiwum klasztoru, poświęca 
tym latom zaledwie kilka zdań, które niczego nie wyjaśniają. Jedno 
wydaje się pewne: w tym czasie skrystalizowała się u niej idea klasz
toru karmelitanek bosych z adoracją wynagradzającą. Dla idei tej po
zyskała kardynała wikariusza Rzymu Marię-Lucido Parocchiego, kar
dynała Luigi Macchiego, kardynała Dunajewskiego i swojego spo
wiednika o. Antoniego od Jezusa (Intreccialagli), od 1891 roku pro
wincjała rzymskiego. Doradcy m. Jadwigi popierali wprawdzie jej 
ideę, różnili się jednak co do statusu prawnego tego klasztoru. Matka 
chciała, by to był klasztor karmelitanek bosych, w którym codziennie 
przez kilka godzin będzie trwała adoracja wynagradzająca. Wikariusz 
diecezji rzymskiej uważał, że w konkretnej sytuacji nie może udzielić 
pozwolenia na założenie na terenie swojej diecezji nowego klasztoru 
karmelitanek bosych, także pod własną jurysdykcją. Pozwolenie takie 
byłoby potraktowane jako afront wobec zakonu. Podobnego zdania 
byli inni doradcy. W ich przekonaniu, nowy klasztor powinien być 
domem macierzystym nowego zgromadzenia zakonnego, opartego na 
duchowości karmelitańskiej, którego szczególnym charyzmatem była
by adoracja wynagradzająca.

Pod względem prawnym należałoby więc do licznej już wówczas 
grupy trzecich zakonów regularnych. Kardynał Parrocchi, a także o. 
Antoni od Jezusa, byli przekonani, że z czasem m. Jadwiga pogodzi 
się z rzeczywistością, matka z kolei wierzyła, że nadejdzie taka chwi
la, kiedy założony przez nią klasztor zostanie uznany przez przełożo
nych Karmelitów bosych za klasztor karmelitanek bosych167. Matka 
tak bardzo była urzeczona swoim ideałem, czyli potrzebą wynagro
dzenia Bogu za zniewagi, jakich doznaje Eucharystia i modlitwy

166 C o l o m  ba  di  G e s u ,  Vita della m. Edvige, s. 210.
167 C o l o m  ba  di  G e s u ,  Vita della m. Edvige, s. 210-211
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w intencji powrotu Kościoła prawosławnego do jedności kościelnej, że 
nie potrafiła go umieścić w realiach życia. Ci, którzy stali z boku, jak na 
przykład felicjanki krakowskie, chociaż byli do m. Jadwigi nastawieni 
bardzo życzliwie, jej decyzję uznali za błędną, ponieważ musiała ona 
doprowadzić do zerwania z zakonem, przynajmniej pod względem 
prawnym. Oskarżali matkę o wygórowane ambicje i niemożność pogo
dzenia się z tym, że nie jest przełożoną168.

W 1888 roku, za zgodą i zachętą kardynała Parrocchiego, m. Ja
dwiga wydzierżawiła apartament przy via Sette Sale 22, gdzie za
mieszkała z postulantkami przybyłymi z Polski. Był to krok, który 
zadecydował o całym jej dalszym życiu. Chociaż pragnęła żyć dalej 
jak karmelitanka bosa, faktycznie znalazła się poza strukturami praw
nymi tego zakonu. Kilka dni po zamieszkaniu w nowym domu, 
8 września, kardynał wikariusz erygował klasztor, poświęcił kaplicę 
i odprawił w niej pierwszą mszę św.169 We wrześniu następnego roku 
m. Jadwiga kupiła od Zgromadzenia św. Krzyża tzw. Dom św. Brygi
dy z niewielkim kościołem przy Piazza Famese. W listopadzie prze
niosło się do niego zgromadzenie m. Jadwigi170. Przed. wiekami 
mieszkały tam św. Brygida Szwedzka (1303-1373) ze swoją córką św. 
Katarzyną (ok. 1330-1381), tam też miała słynne objawienia i umarła. 
W domu zachował się pokój, w którym mieszkały obie święte, z cza
sem przerobiony na kaplicę. W tym czasie dom (dokładnie: trzy przy
ległe do siebie domki) i kościół były zupełną ruiną, która wymagała 
kapitalnego, bardzo kosztownego remontu. Pochłonął on znaczną 
część ogromnego spadku, jaki matka otrzymała po śmierci swojego 
bezdzietnego wujka, hr. Józefa Wielhorskiego171. Na czas remontu

168 ARC, J. Mikulińska, felicjanka, do m. Zofii Muszyńskiej, 1911; C o l o m  b a  di  
G e s ú , Vita della m. Edvige, s. 208.
169 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 213; ARC, Cronaca del Mona- 
stero di Santa Brígida, s. 21-22.
170 C o l o m  b a  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 213.
171 Był to ten sam Józef Wielhorski, który przed laty chciał poślubić bratanicę. Bez
dzietny wdowiec zapisał bratanicy w testamencie cały swój majątek, wart ponad
milion rubli. Nie był on zadowolony z tego, że matka osiedliła się w Rzymie i tam 
założyła klasztor. Uważał, że powinna swoje siły poświęcić krajowi. Kiedy się zorien
tował, że jego fundusze będą przeznaczone na remont Domu św. Brygidy, oburzony, 
postanowił zmienić testament. Zanim zdołał to uczynić, zmarł w wyniku nieszczęśli
wego wypadku w San Remo. Ponad 500 tysięcy lirów ze spadku po swoim wujku 
m. Jadwiga przeznaczyła na budowę kościoła św. Joachima, patrona papieża; był on
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zgromadzenie przeniosło się do wynajętej willi w Castel Gandolfo. 
Pozostała tylko m. Jadwiga z dwiema siostrami, aby kierować pracą. 
W wyniku remontu, który trwał do 1894 roku, ruina zamieniła się 
w arcydzieło sztuki. W jesieni tego roku w odbudowanym klasztorze 
zamieszkało całe zgromadzenie; 15 października, w dniu liturgicznego 
wspomnienia św. Teresy od Jezusa, zamknięto klauzurę172.

Życie codzienne w klasztorze
Dla pierwszych kandydatek, które pochodziły z ziem polskich 

i z krajów północnej Europy i nie były przyzwyczajone do klimatu wło
skiego, odrestaurowany z wielkim pietyzmem klasztor św. Brygidy był 
„złotym grobowcem”. W zimie cierpiały z powodu chłodu, a w lecie 
z powodu wielkich upałów. Klasztor posiadał niewielki ogródek, oto
czony wysokim murem, w którym rosło kilka drzew i gdzie nie było 
żadnego przewiewu. Aby uchronić siostry przed oczami ciekawskich 
z sąsiednich kamienic, żaluzje w oknach na korytarzach i w celach zaw
sze były opuszczone, co uniemożliwiało wymianę powietrza. Matka, 
chcąc dać siostrom miejsce na konieczne dla zdrowia spacery, poleciła 
zbudować taras na połączonych dachach domów. Wieczorem, kiedy 
siostry udawały się na taras, aby zaczerpnąć świeżego powietrza po 
duchocie dnia, zmęczone całodzienną pracą, musiały cały czas „dla 
zdrowia” spacerować, ponieważ tak zalecił znajomy lekarz, a potem 
wracały do dusznych cel. Rano ich habity były mokre. Z kolei w noce 
zimowe z powodu chłodu nie mogły zasnąć. Nie ratowało ich narzuca
nie habitu na koc, którym się przykrywały. Wiele postulantek nie wy
trzymywało tak surowego życia.

W pierwszych latach m. Jadwiga była równocześne fundatorką, 
przeoryszą i mistrzynią. Zajęta przede wszystkich formacją duchową 
swoich córek, nie dopatrzyła potrzeb materialnych sióstr. Szczególnie 
dużo do życzenia pozostawiał sposób odżywiania zgromadzenia. Sio-

darem jubileuszowym dla Leona XIII. Aby nie drażnić Rosji, w kościele nie umiesz
czono herbów Polski i Litwy, chociaż znalazły się tam herby innych państw, z których 
wierni finansowo wspomogli budowę kościoła. Nie zbudowano też kaplicy świętych 
polskich, chociaż papież obiecał to m. Jadwidze, ale nie zgodził się na to komitet 
budowy. Polacy z żalem przyjęli te decyzje. -  C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della 
m. Edvige, s. 216-217, 238-140; T. M i s t e w i c z , Religia i Kościół w publicystyce 
polskiego ruchu nacjonalistycznego, „Kwartalnik Historyczny” XCI (1984) nr 4, s. 11 A. 
172 C o l o m  b a  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 213-216; ARC, Cronaca, s. 33-35.
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stry często cierpiały głód. Było to z winy zakonnicy, która w starszym 
wieku wstąpiła do klasztoru i narzuciła w kuchni swoiście pojętą 
oszczędność, a raczej skąpstwo. Była Włoszką i przekonała matkę, że 
z tej racji najlepiej zna miejscową kuchnię. Nawet głód nie potrafił 
zmusić dojedzenia niektórych przygotowanych przez nią potraw173.

Mimo wszystkich braków, jakie odczuwały siostry w wyremonto
wanym klasztorze św. Brygidy, uzyskanie własnego domu stało się 
faktem przełomowym w życiu wspólnoty, mogła bowiem rozpocząć 
starania o kanoniczną erekcję. Matka Jadwiga, zachęcona przez kar
dynała wikariusza, opracowała dla niej pierwszy statut. Składał się on 
z karmelitańskiej Reguły pierwotnej, Konstytucji św. Teresy od Jezu
sa174 i postanowień dostosowujących porządek dnia do praktyki ado
racji wynagradzającej. Statut rodzącego się zgromadzenia Karmelita
nek Adoracji Wynagradzającej potwierdził kardynał wikariusz Par- 
rocchi 14 sierpnia 1895 roku na pięć lat na próbę. W związku 
z adoracją przesunięto czas odmawiania matutinum z godziny 9.00 
wieczorem na godzinę 5.00 po południu, natomiast kompletę odma
wiały siostry bezpośrednio po nieszporach. Tak więc popołudniowe 
godziny kanoniczne odmawiały siostry przed wystawionym Najświęt
szym Sakramentem. Na zakończenie adoracji odprawiano nabożeń
stwo z błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu, poprzedzone 
wspólnym recytowaniem cząstki różańca. Ścisłe milczenie, nakazane 
przez Regułę karmelitańską, rozpoczynało się po wieczornym rachun
ku sumienia. Na adorację wychodziły siostry parami do prezbiterium. 
Zmieniały się co pół godziny175. Półgodzinne klęczenie bez porusze
nia się wymagało sporo wysiłku fizycznego. W lecie w maleńkim 
kościele, przy zapalonych świecach, ubrane w białe płaszcze, ze 
spuszczonymi dużymi welonami zakonnice rozpływały się w pocie, 
nie mogąc nawet obetrzeć go z twarzy, czy też opędzić się od natręt
nych much. Siły zakonnic miał wzmocnić pożywniejszy posiłek, po
dawany dwa razy w tygodniu.

173 ARC, Cronaca, s. 55-69.
174 Były to Konstytucje Karmelitanek bosych obowiązujące w Kongregacji włoskiej.
175 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 219; ARC, Cronaca, s. 43, 47.
W zależności od możliwości zgromadzenia, zakonnice zmieniały się co pół godziny
lub co godzinę.
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Nowe fundacje
Jeżeli dzieło m. Jadwigi miało trwać, rozwijać się i uzyskać aproba

tę Stolicy Apostolskiej, czyli stać się pełnoprawnym zgromadzeniem 
zakonnym, należało założyć jeszcze dwa klasztory. Matce przypomi
nali o tym jej kościelni doradcy, ona zdawała sobie z tego sprawę 
i jednocześnie bała się tego. Rozwój dzieła siłą rzeczy oddalał ją  od 
zakonu, podkreślał odrębność nowego zgromadzenia. A tego nie 
chciała. W 1902 roku umarł kardynał Parrocchi, jej zaufany doradca 
i powiernik, który -  obok o. Antoniego Intreccialagli -  chyba najlepiej 
ją  rozumiał. Jego następcą został kardynał Respighi. Był on zdecydo
wanym zwolennikiem usamodzielnienia się nowego zgromadzenia. 
Matce obiecywano pozwolenie na otwarcie klasztorów w Niemczech 
i w Irlandii. W 1906 roku dwie siostry, z pochodzenia Irlandki, w tym 
celu wyjechały do swego rodzinnego kraju. Nadzieje te jednak spełzły 
na niczym176 *. W tym samym roku siostry przyjęły stary niewielki 
klasztor i kościół w Lenoli w diecezji Gaeta. Była to maleńka wioska 
na zboczu góry; do klasztoru na szczycie można się było dostać tylko 
pieszo lub na ośle. Mieszkańcy wioski obiecali zbudować „czynem 
społecznym” drogę. Chcieli mieć blisko kościół, dlatego chętnie pra
cowali przy remoncie klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Krzy
ża. Do klasztoru przylegał zapuszczony ogród. Przełożoną została 
s. Brygida Perch, Dunka, jedna z najbardziej znaczących zakonnic 
w zgromadzeniu. Była przeciwna tej fundacji. Wiedziała, że wierni 
oczekują tam od sióstr pracy, a jej ideałem było życie kontemplacyjne. 
Ponadto mieszkańcy woleliby Włoszkę. Nie to jednak zadecydowało, 
że nie wyjechała do Lenoli. W tym samym czasie realizowano w Por
to Maurizio w Ligurii drugą fundację. Matka Jadwiga doszła do wnio
sku, że s. Brygida tam będzie bardziej potrzebna i zmieniła decyzję. 
Pod koniec lutego 1907 roku s. Brygida pojechała do Ligurii.

Matka cieszyła się z gorliwej pracy kapelana i sióstr w Lenoli. Ka
pelan, wykorzystując początkowy zapał wiernych, założył liczne sto
warzyszenia religijne, jak Córek Maryi, Pań Adoratorek, Paziów Naj
świętszego Sakramentu... Zapału nie wystarczyło jednak na długo.

176 C o l o m b a  di  G e s u ,  Cenni biographici sulla Madré Brigida della Croce 
C.Sc. (Emma Bremer Perch), s. 101 (maszynopis w ARC); ARC, Livre des pro
fessions et des décès des religieuses Carmélites de l’Adoration Réparatrice au Mona
stère de Ste. Brigitte. Rome, nlb.
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Wbrew obietnicom, nie zbudowano drogi dojazdowej. Przeciwko dzia
łalności duszpasterskiej kapelana wystąpił okoliczny kler parafialny. 
Wierni przestali chodzić do kościoła: droga była zbyt uciążliwa. Prace 
sióstr katechetek i nauczycielek w okolicznych szkołach nie wystarcza
ły na utrzymanie wspólnoty. Niedobory trzeba było pokrywać z kasy 
klasztoru św. Brygidy, a ta była też pusta. Pod koniec 1910 roku, 
m. Jadwiga, po naradzeniu się ze wspólnotą klasztoru macierzystego, 
wysłała do Lenoli m. Brygidę, aby zbadała sprawę dalszego istnienia 
tego domu. Jej wyrok był jednoznaczny: klasztor należy zamknąć. 
M. Jadwiga w tym czasie przebywała chora w klasztorze w Porto Mau- 
rizio. Kilka dni przed śmiercią m. Jadwiga poleciła zakonnicom opuścić 
klasztor i wrócić do Rzymu. Uczyniły to 6 stycznia 1911 roku177.

Klasztor i kościół w Porto Maurizio przed trzydziestu laty opuścili 
kapucyni. Teraz królowały w nim myszy. Miejsce było bardzo urocze, 
na stoku góry, pośród drzew ozdobnych i owocowych, z widokiem na 
Morze Śródziemne. Najbardziej zniszczone skrzydło zostało rozebra
ne, pozostałe trzy starano się przyprowadzić do porządku, podobnie 
jak kościół. W starym refektarzu, sali rekreacyjnej i przyległym kory
tarzu zgromadziły siostry obrazy pozostawione przez zakonników, 
urządzając małą galerię malarstwa klasztornego. M. Brygida miała 
okazję wykorzystać swoje zdolności i wykształcenie artystyczne. 
W kościele zachowano piękną prostotę klasztorów kapucyńskich. Na 
dzień inauguracji życia zakonnego wyznaczono uroczystość Matki 
Bożej Szkaplerznej, 16 lipca 1907 roku. Surowe mury klasztoru tonę
ły w kwiatach. Matka Jadwiga przyjechała dopiero w jesieni. Co dla 
m. Brygidy i jej towarzyszek było piękne w swej surowości architek
tury franciszkańskiej, dla m. Jadwigi, przywykłej do bogactwa mar
murów i mozaik w kościele św. Brygidy, było zbyt ubogie, niegodne 
Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Była zmartwiona, 
że nie stać jej już na wybudowanie bogatego ołtarza. Ostatnie fundu
sze z bogatego spadku po wujku zostały wydane na zakup i remont 
obu klasztorów filialnych178. W przekonaniu m. Jadwigi, siostry, aby

177 C o l o m b a  di  . Ge s ú ,  Cenni biografici, s. 103, 137-138; C o l om  b a  d i 
G e s ú , Vita del la m. Edvige, s. 222; ARC, Cronaca, s. 99-100.
178 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Cenni biografii, 107-116; C o l o m  ba  di  G e s ú ,  
Vita della m. Edvige, s. 223. Pod koniec I wojny światowej klasztor w Porto Maurizio 
liczył 15 sióstr. Przełożoną była m. Brygida. Mimo ofiarnej pracy sióstr i życzliwości 
mieszkańców, z powodu ogromnej drożyzny i ogólnej nędzy spowodowanej wojną,
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zapewnić sobie środki na utrzymanie, miały pracować jako nauczy
cielki. Zakonnice, wychowane do życia w klauzurze, z trudem odnaj
dywały się w nowej sytuacji179.

Kandydatki
Kronikarka klasztoru św. Brygidy napisała, że wszystkie pierwsze 

córki m. Jadwigi były Polkami, do których potem dołączyły Angielki, 
Francuzki, Niemki, Dunki i Włoszki180. Ta sama kronikarka na innym 
miejscu pisze, że wiele kandydatek odchodziło, kiedy przekonały się, 
że klasztor ma własną specyfikę i nie jest tak naprawdę klasztorem 
karmelitanek bosych. Nie było z tym jednak problemu, bo na miejsce 
tych, które odeszły, zgłaszały się nowe181. Wydaje się jednak, że rze
czywistość była bardziej prozaiczna. Pierwsza kandydatka przyjechała 
z m. Jadwigą z Polski. Była nią Alina Czajkowska, w klasztorze Maria 
Ewelina od Najświętszego Serca Jezusa. Złożyła śluby wieczyste 
w niebezpieczeństwie śmierci 4 maja 1890 roku. Były to pierwsze 
śluby w tym klasztorze182. Następna profesja, czasowa, została złożo
na dopiero w 1895 roku. Od tego roku, po uregulowaniu sytuacji 
prawnej zgromadzenia, miał miejsce regularny dopływ nowych profe- 
sek. Do śmierci matki założycielki profesję złożyły 32 nowicjuszki. 
Połowa z nich była Włoszkami, 5 Polkami, 4 Irlandkami, jedna Fran
cuzką, jedna Dunką i jedna Austriaczką z Triestu. Do 1912 roku no
wicjuszki, podobnie jak karmelitanki bose, składały śluby czasowe na 
trzy lata, a potem śluby wieczyste, później po ukończeniu nowicjatu 
przez trzy lata odnawiały co roku śluby czasowe, następnie składały 
śluby na trzy lata i wreszcie śluby wieczyste183. Jak z tego widzimy,

zgromadzenie nie było w stanie utrzymać się. Gdy w 1917 r. władze wojskowe zażą
dały oddania połowy klasztoru na lazaret dla żołnierzy i zapewnienia im przez siostry 
opieki, postanowiono klasztor zamknąć. 13 marca 1918 r. siostry wróciły do domu 
św. Brygidy w Rzymie.
179 Por. ARC, Cronaca, s. 81.
180 ARC, Cronaca, s. 55.
181 ARC, Cronaca, s. 45-46.
182 Alina Czajkowska przed wstąpieniem do klasztoru straciła matkę. Według kroni
karki, rokowała najlepsze nadzieje. W chwili śmierci miała 34 lata. -  ARC, Cronaca, 
s. 46; tamże, Livre des professions, k. 2r-v (numeracja kart na kserokopii).
183 ARC, Livre des professions; tamże, Ultime Costituzioni delle Carmelitane 
dell’Adorazione Riparatńce, parte I, cap. VI.
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Polki liczebnie nie dominowały w zgromadzeniu. Z Polek, obok 
m. Jadwigi, ważną rolę w dziejach zgromadzenia odegrała m. Maria 
Zofia od Jezusa -  Petronela Muszyńska, jedna z pierwszych profesek 
klasztoru św. Brygidy184. Polką była również konwerska, s. Alojza 
Antonia od Ducha Świętego (Alojza Krzyżanowska), ogrodniczka, 
o której m. Brygida powiedziała, że pracuje za trzech, a modli się za 
dziesięciu185. Osobowością nieprzeciętną z całą pewnością była Maria 
Brygida od Krzyża (Emma Perch, z domu Bremer, 1856-1924), Dun
ka, z zamożnej rodziny luterańskiej. Po prawnej separacji z mężem, 
z którym miała dwóch synów, zbliżyła się do katolicyzmu. Mając 37 
lat złożyła katolickie wyznanie wiary. Pod naciskiem kardynała Par- 
rocchiego, wbrew oporom m. Jadwigi, w 1895 roku została przyjęta 
do klasztoru św. Brygidy. Pełniła w zgromadzeniu różne odpowie
dzialne obowiązki. Rozczytana w dziełach św. Jana od Krzyża, wal
czyła o wierność ideałowi karmelitańskiemu w życiu klasztorów 
Karmelitanek Adoracji Wynagradzającej. W 1921 roku wyjechała na 
fundację do Palermo, gdzie zmarła186. Również konwertytą była Tere
sa od Jezusa, paryżanka, córka pastora, niezwykle utalentowana mu
zycznie187. Po śmierci m. Jadwigi ten międzynarodowy charakter 
zgromadzenia, ze znaczną jednak przewagą Włoszek, utrzymał się. 
Śmierć fundatorki nie zahamowała dopływu nowych kandydatek. Do 
1918 roku pierwsze śluby zakonne złożyło dziesięć kolejnych nowicju- 
szek, w tym jedna Angielka, jedna Rosjanka i jedna Niemka z Alzacji.

Spór o tożsamość
Pozornie ideał m. Jadwigi był jasny: karmelitanki adoracji wyna

gradzającej miały być karmelitankami bosymi, które praktykowały 
adorację wynagradzającą. Matka Jadwiga uważała, że jest to możliwe,

184 ARC, Livre des professions, k. 5v-6r. Maria Zofia od Jezusa urodziła się w Stopnicy, 
była córką Piotra i Zofii Muszyńskich, śluby czasowe złożyła 2 VII 1896, uroczyste 
3 VII 1899. Miała w zgromadzeniu rodzoną siostrę -  Katarzynę (Małgorzata Maria od 
Serca Jezusa), która złożyła śluby czasowe 19 III 1908, wieczyste 19 III 1911.
18:> Alojza Antonia od Ducha Świętego urodziła się w Podgórzu (Kraków), śluby 
czasowe złożyła 8 XII 1897, wieczyste 19 I 1902. -  ARC, Livre des professions, 
k. 9r-v; C o l o m b a  di  G e s u ,  Cenni biografici, s. 193.
186 C o l oi n ba  di  G e su , Cenni biografici...,
187 ARC, Livre des professions, k. 7v-8v. Teresa od Jezusa (Louise Peyrat), ur. 15 III
1856, śluby czasowe złożyła 15 X 1897; zmarła 23 V 1917; ARC, Cronaca, s. 71-73.
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przełożeni zakonu oraz doradcy duchowi m. Jadwigi, nawet ci najbar
dziej jej oddani, byli przekonani, że są to dwa różne charyzmaty, któ
rych nie da się połączyć. Fundatorka, pragnąc otrzymać kościelną 
aprobatę dla swego dzieła, w powoli kształtującym się prawie swego 
zgromadzenia musiała ustępować przełożonym, skutkiem czego ostat
nie konstytucje napisane dla jej zgromadzenia przez o. Antoniego 
Intreccialagli, wówczas już biskupa, w swoich istotnych elementach 
niczym nie różniły się od konstytucji innych zgromadzeń czynnych. 
Życia codziemiego klasztorów, zwłaszcza klasztoru macierzystego, 
nie kształtowało jednak nowe prawo, ale prawo i zwyczaje karmelita
nek bosych z pewnymi zmianami związanymi z codzienną adoracją. 
Tak więc w domu św. Brygidy w Rzymie zakonnice prowadziły kon
templacyjny tryb życia, poświęcony modlitwie i pokucie wynagradza
jącej, podczas gdy w pozostałych dwóch domach siostry musiały pra
cować zarobkowo także poza klasztorem, np. jako katechetki. Nowi- 
cjuszki, odseparowane od reszty zgromadzenia, były wychowywane 
do życia kontemplacyjnego.

Ścisła klauzura była w pełni przestrzegana, w klasztorze panowała 
wzorowa karność zakonna, warunki życia wymagały od nich umar
twienia i zaparcia się siebie. Skupienie, kult milczenia, umiłowanie 
modlitwy dawały im poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że żyją 
w prawdziwym klasztorze karmelitańskim, według ideału św. Teresy 
od Jezusa. Matka fundatorka, wymagająca od siebie i od nich, miała 
ich pełne zaufanie. I chociaż konstytucje, które czytały, nie odpowia
dały ideałowi ich powołania, ważniejsze dla nich było życie188. Dopie
ro kiedy niektóre z nich zostały wysłane do klasztorów w Lenoli lub 
Porto Maurizio przekonywały się, że tam życie regulują nowe konsty
tucje. Niektóre czuły się oszukane, ale autorytet m. Jadwigi był tak 
duży, że godziły się z koniecznością. Na sprzeciw mogła się zdobyć 
tylko tak silna osobowość, jaką była m. Brygida Perch.

W klasztorze św. Brigidy między nią a m. Jadwigą istniało pełne 
zrozumienie i zaufanie. Kiedy jednak s. Brygida zapoznała się z wa
runkami życia w klasztorach filialnych, poznała, że jej rozumienie 
celów zgromadzenia było inne. Zewnętrzne prace zarobkowe sióstr 
w celu zaradzenia problemom materialnym zgromadzenia uznała za 
zdradę ideału karmelitańskiego. Początkowo usiłowała przekonywać

188 C o l o m b a  di  G e s ü ,  Vita de la m. Edvige, s. 227; ARC, Cronaca, s. 91-92.
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m. Jadwigę, kiedy jednak doszła do wniosku, że jest to bezskuteczne, 
poprosiła o zwolnienie z obowiązków przełożonej w Porto Maurizio 
i wróciła do Rzymu. Konflikt nie został upubliczniony, a wzajemne 
relacje między obu zakonnicami nie popsuły się189.

Matka Jadwiga wcale nie była pewna, że wybrała właściwą drogę 
realizacji swego ideału. Jej marzeniem, jak już wspomniano, było 
połączenie powołania karmelitanki bosej z adoracją wynagradzającą 
i modlitwą o zjednoczenie schizmatyków z Kościołem. Wbrew 
wszystkim wierzyła, że jest to możliwe. Aby uratować istnienie swego 
klasztoru, a potem swego zgromadzenia, musiała napisać dla niego 
konstytucje, które by otrzymały aprobatę przynajmniej wikariusza 
Rzymu. W kolejnych konstytucjach, począwszy od statutu z 1895 
roku, adoracja wynagradzająca została uznana za cel specyficzny 
zgromadzenia. W ostatnich, napisanych przez jej spowiednika o. An
toniego Intreccialagli bezpośrednio po jej śmierci, cel ten został okre
ślony w następujących słowach: „Poprzez adorację Najświętszego 
Sakramentu, bądź publicznie wystawionego, bądź ukrytego w taber
nakulum, wynagradzać zniewagi zadane godnemu czci Sercu Jezusa 
przez grzeszników, zwłaszcza przez chrześcijan odłączonych od jed
ności z Kościołem i modlić się o łaskę powrotu tychże do owczarni 
Jezusa Chrystusa, a także o gorliwych i świętych kapłanów”190. Zo
bowiązanie do praktykowania adoracji wynagradzającej wyrażała 
każda siostra w formule ślubów zakonnych, kiedy po złożeniu ślubów 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa zgodnie z Regułą i Konstytucjami 
swego zgromadzenia, mówiła: „Ponadto przyrzekam poświęcić się 
adoracji wynagradzającej Najświętszego Sakramentu”. Znaczenie 
Eucharystii w życiu karmelitanki adoracji wynagradzającej podkreślał 
również fakt, że śluby swoje składała w obecności Chrystusa ukrytego 
w Eucharystii, tuż przed przyjęciem Komunii św., wobec Hostii trzy
manej przez kapłana sprawującego Najświętszą Ofiarę191.

O. Antoni Intreccialagli, który przez wiele lat był spowiednikiem 
m. Jadwigi, niewątpliwie cenił ją, wierzył w jej dobre intencje, 
a przede wszystkim w to, że pragnie służyć chwale Bożej całym swo
im życiem, także nie do końca ją  rozumiał. Tłumaczył swojej peni-

189 C o l o m  ba  di  G e s ü ,  Cenni biografici, s. 117-118.
190 ARC, Ultime Costituzioni, parte I, cap. I.
191 Por. teksty ślubów w: ARC, Livre des professions...
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tentce, że nie da się pogodzić adoracji wynagradzającej z powołaniem 
karmelitanki bosej, a równocześnie w napisanych przez siebie konsty
tucjach chciał pogodzić adorację wynagradzającą z życiem karmeli
tanki czynnej. Mało to, szanując przywiązanie m. Jadwigi do zwycza
jów karmelitanek bosych, chciał pogodzić życie w klauzurze z dzia
łalnością zewnętrzną sióstr. I tak, aby zapewnić siostrom czas wolny 
dla pracy, skrócił poranne rozmyślanie do pół godziny (wieczorne 
zastępowało nabożeństwo na zakończenie adoracji i cząstka różańca), 
złagodził klauzurę, aby siostry mogły katechizować, uczyć dzieci, 
pracować w kościele i w ten sposób zarobić na własne utrzymanie, ale 
ze swoimi gośćmi rozmawiały przez kratę i ze spuszczonymi na twarz 
welonami192. Kiedy m. Jadwiga dzieliła się z nim swoimi wątpliwo
ściami, pocieszał ją  i podtrzymywał na duchu, zapewniając ją, że Bóg 
jej nie opuści, skoro ona Mu całkowicie zawierzyła i całe swoje życie 
poświęciła na Jego chwałę193.

Troska o wiąż z zakonem
Już wyżej wspomnieliśmy, jak bardzo m. Jadwidze zależało na 

więzi z zakonem. To ona doprowadziła do tego, że klasztor łobzowski 
przeszedł pod jurysdykcję przełożonych zakonu. Także wtedy, gdy 
wyjechała do Rzymu i tam z konieczności założyła klasztor pod ju
rysdykcją papieskiego wikariusza, nie uważała tego faktu za zerwanie 
z zakonem, ale za sytuację przejściową. Jej spowiednikiem został 
o. Antoni Intreccialagli, jeden z wybitniejszych karmelitów rzym
skich, który także po objęciu obowiązków biskupa na Sycylii pozostał 
jej kierownikiem duchowym i opiekunem zgromadzenia. Z czasem 
także inni karmelici bosi pojawiali się w klasztorze. Wprawdzie sio
stry łobzowskie, także te, które były do niej przywiązane, nie mogły 
z nią korespondować, matka nie zerwała kontaktów z krakowskim 
kręgiem znajomych i przyjaciół. Nie znamy pełnej listy tych, którzy 
nie opuścili jej w biedzie, z całą pewnością należeli do nich znany 
krakowski kapucyn o. Wacław Nowakowski i o. Rafał Kalinowski. 
W korespondencji o. Rafała po raz pierwszy m. Jadwiga pojawia się 
w roku 1893, dziesięć lat po jej wyjeździe z Polski do Rzymu. Cho
ciaż nigdy się z nią nie spotkał, miał wyrobiony sąd na jej temat. Wy-

192 ARC, Ultime Costituzioni, parte I, cap.XI.
193 C o l o m b a  di  G e s ü ,  Vita délia m. Edvige, s. 226.
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raźnie krytycznie oceniał postawę zgromadzenia łobzowskiego wobec 
swojej fundatorki. W roku 1893, kiedy m. Anna Kalkstein, wówczas 
przeorysza przemyska, pytała go, czy może napisać do m. Jadwigi, 
nieco zdenerwowany odpisał: „Nie wiem, mówiąc po ludzku, czy było 
rzeczą stosowną zachowywać milczenie i nie posłać nawet jednego 
słowa pociechy wtedy, kiedy m. Jjadwiga] tyle cierpiała na swej fun
dacji w Rzymie (św. Brygidy), natomiast starać się o odnowienie 
dawnej przyjaźni wówczas, gdy cierpienia m. J[adwigi] przemieniły 
się w powodzenie”194. Nie wiemy, kiedy o. Rafał nawiązał korespon
dencję z m. Jadwigą. W 1895 roku za pośrednictwem ks. Wincentego 
Smoczyńskiego przesłał jej obrazki Matki Bożej Ostrobramskiej195, 
dwa lata później zapewniał o. Wacława Nowakowskiego, że „bardzo 
tę Matkę ceni”. W tym czasie już pisywali do siebie196. O. Rafał wy
raźnie nie chciał zabierać głosu na temat zaszłych wydarzeń, uważał 
jednak, że m. Jadwiga nie zasłużyła na tak surowe potraktowanie jej 
przez zgromadzenie i przez przełożonego generalnego.

Na wiosnę 1901 roku m. Jadwiga otrzymała list „z Krakowa” z prośbą
0 przebaczenie197. Wspomina o nim autorka jej życiorysu. Jeżeli był to 
list pisany w imieniu klasztoru łobzowskiego, to napisała go przeorysza. 
W tym czasie była nią m. Maria Ksawera Czartoryska, która w jesieni 
tego roku kończyła pierwsze trzechlecie swego urzędowania. Nie wiemy, 
czy m. Jadwiga odpisała na ten list, na pewno jednak bardzo go przeżyła. 
Kilka lat później, w roku 1905, uznała, że nadszedł stosowny czas, aby jej 
klasztor został uznany urzędowo za należący do zakonu. Na jej list w tej 
sprawie generał zakonu o. Rajnald Rousset odpowiedział, że przyjmuje ją
1 jej dzieło pod swoją ojcowską opiekę. Matka nie tego oczekiwała. Ge
nerał na pociechę ofiarował jej dyplom agregacji do III zakonu karmeli- 
tańskiego. Matka ofiarowanego dyplomu nie pokazała siostrom i schowa
ła go głęboko w skrzyni z papierami niepotrzebnymi. Nie była gotowa na

194 O. Rafał Kalinowski do m. Anny Kalkstein, Wadowice, 21 XI 1893; list 768 
(J. K a l i n o w s k i ,  Listy, wydał C. G i 1 OCD, t. II, cz. I-II, Kraków 1985/1986).
195 O. Rafał Kalinowski do ks. Wincentego Smoczyńskiego, Czerna, 7 V 1895; list 
845.
196 O. Rafał Kalinowski do o. Wacława Nowakowskiego, Czerna, 5 III 1897; list 939. 
Zachowały się dwa listy o. Rafała do m. Jadwigi: z 30 XII 1902 i 28 I 1903 (listy 
1722 i 1723). Pierwszy pisał w imieniu ciężko chorego o. Wacława, w drugim -  
pisanym tuż po śmierci chorego -  podaje kilka szczegółów o jego ostatnich chwilach.
197 Zob. C o l o m  b a  di  G e s u ,  Vita della m. Edvige, s. 228.
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rezygnację z tego, co uważała za cel swojego życia, co kosztowało ją tyle 
cierpień i trudu .

Mimo tego niepowodzenia i wówczas nie zerwała z zakonem. 
W dalszym ciągu w uroczystościach klasztornych brali udział karme
lici bosi, także definitorzy generalni. 4 września 1908 roku m. Jadwi
ga świętowała złoty jubileusz ślubów zakonnych, poprzedzony reko
lekcjami, oskarżeniem się z win w refektarzu i publiczną dyscypliną-  
zgodnie ze zwyczajem karmelitanek bosych. Jubileuszową mszę świę
tą celebrował i uroczystości liturgicznej przewodniczył o. Pius Bagno- 
li, definitor generalny i spowiednik zgromadzenia199.

Testament duchowy i śmierć m. Jadwigi
W maju 1909 roku m. Jadwiga napisała swój „Testament ducho

wy”. Wprawdzie była zdrowa i nic nie wskazywało na możliwość 
śmierci, miała już jednak 73 lata i musiała się liczyć z możliwością 
śmierci. Zdawała sobie sprawę, że los jej zgromadzenia nie jest ustabi
lizowany ani pod względem prawnym, ani pod względem material
nym. Żadnego z tych problemów nie była w stanie rozwiązać. Chociaż 
nie chciała, aby ją  nazywano fundatorką, faktycznie nią była. Uważając 
swoje zgromadzenie za dzieło Boże, była przekonana, że Bóg go nie 
opuści także po jej śmierci i zaradzi wszystkim jego potrzebom. To prze
konanie pragnęła zostawić w testamencie swoim siostrom. Prosiła je, 
żeby się nie lękały o przyszłość, ale całkowicie zaufały Bogu. Prosiła 
również, aby ustawicznie pogłębiały w sobie ducha wiary, co pozwoli im 
widzieć w przełożonej Boga, a nie ułomnego człowieka. Także w swojej 
ostatniej woli m. Jadwiga wyraziła przekonanie o możliwości połączenia 
powołania karmelitanki z adoracją wynagradzającą. Pisała: „Pamiętajcie 
zawsze o swoim powołaniu, o tym, że jesteście córkami najstarszego 
zakonu poświęconego Najświętszej Maryi Pannie i adoracji wynagradza
jącej Jezusa w Sakramencie Jego miłości [...] aby wyprosić dla Kościoła 
świętych kapłanów”200. W późniejszym dopisku prosiła, aby jej pogrzeb 
niczym nie różnił się od pogrzebu prostej siostry konwerski i aby obrzę
dom pogrzebowym przewodniczyli karmelici bosi. Na koniec przypo-

198 C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita della m. Edvige, s. 228-229. List generała nosił 
datę 30 VI 1905 r.
199 ARC, Cronaca, s. 77-80.
200 ARC, Testamento mi spirituale, Roma, 9 V 1909.
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niniała siostrom, że jednym z celów klasztoru św. Brygidy jest modlitwa 
w intencji Polski. Powinny też starać się, by wśród nich były zawsze 
zakonnice Polki.

Na początku 1910 roku stan zdrowia matki wyraźnie się pogorszył. 
Niewątpliwie było to także skutkiem kłopotów z klasztorami filialny
mi w Lenoli i Porto Maurizio. W lipcu udała się do Lenoli. Ponieważ 
nie udało się rozwiązać na stałe problemów tego domu, podjęła decy
zję o jego zamknięciu, o czym już wspomniano wyżej. Na początku 
grudnia udała się do Porto Maurizio. Podróż wprawdzie zniosła do
brze, ale w ostatnim dniu roku zapadła na ostre zapalenie płuc. Nie 
poddawała się chorobie. W uroczystość Objawienia Pańskiego, zgod
nie z tradycją zakonną, odnowiła śluby w czasie Mszy św. odprawio
nej w jej celi przez kapelana; również zgromadzenie -  po raz ostatni -  
odnowiło śluby na jej ręce. Dwa dni później lekarz stwierdził, że już 
nic nie może dla niej uczynić. Umierając, powiedziała do zebranych 
sióstr: „Szukajcie zawsze chwały Bożej, jak ja to czyniłam”. Zmarła 
9 stycznia 1911 roku. 13 stycznia trumnę ze zwłokami przewieziono 
do Rzymu, gdzie następnego dnia została złożona w grobowcu zgro
madzenia na cmentarzu Campo Verano201.

Zakończenie

Po śmierci m. Jadwigi przeorysza klasztoru św. Brygidy, m. Józefa 
od Jezusa (Matylda Semeria-Balocco), zrzekła się urzędu. Zastąpiła ją 
m. Zofia Muszyńska, dotychczasowa podprzeorysza202. Jako wielolet
nia mistrzyni cieszyła się zaufaniem swoich byłych nowicjuszek. 
W maju wizytatorem apostolskim klasztoru został bp Antoni Intrec- 
cialagli. Tak on, jak kolejni jego delegaci, również karmelici bosi, 
traktowali zgromadzenie jako trzeci zakon regularny. Stanowczo 
sprzeciwiły się temu m. Zofia i zgromadzenie. Odwołały się do pre
fekta Kongregacji Zakonów, przekonując go, że adoracja wynagradza
jąca jest celem dodatkowym, wprowadzonym na próbę, celem zaś 
zasadniczym jest życie kontemplacyjne na wzór karmelitanek bosych.

201 ARC, Cronaca, s. 108-124; C o l o m  ba  di  G e s ú ,  Vita delta m. Edvige, s. 260- 
267; taż, Cenni biografici, s. 139-140.
202 ARC, Cronaca, s. 131-132. Nową przeoryszę wybrała kapituła klasztoru 18 marca 
1911 r. Matka Jadwiga miała tytuł „matki generalnej”. Po likwidacji klasztoru 
w Lenoli tytuł ten utracił rację bytu.
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16 lipca 1918 roku papież Benedykt XV podpisał dekret, mocą które
go klasztor św. Brygidy został przyłączony do zakonu Karmelitanek 
bosych i jurysdykcji definitorium generalnego Karmelitów bosych. 
Ceną za ten dekret była rezygnacja z adoracji wynagradzającej. 
W tym czasie, po zamknięciu klasztoru w Porto Maurizio w marcu 
1918 roku, wszystkie karmelitanki adoracji wynagradzającej mieszka
ły w klasztorze św. Brygidy. 24 września 1919 roku 20 sióstr złożyło 
śluby uroczyste (karmelitanki adoracji wynagradzającej składały śluby 
wieczyste) a 5 -  śluby proste na trzy lata. Do tego aktu przygotowy
wały się przez swego rodzaju nowicjat pod kierunkiem m. Teresy 
Ludwiki od Niepokalanego Poczęcia NMP z klasztoru w Modenie, 
mianowanej przeoryszą. W roku 1930, na życzenie papieża Piusa XI, 
zgromadzenie odstąpiło swój klasztor brygidkom szwedzkim i prze
niosło się do nowego klasztoru przy Via di Villa Emiliani, przyjmując 
nazwę „Regina Carmeli”203.

Kończąc ten szkic życiorysu m. Jadwigi Wielhorskiej można zapy
tać, czy karmelitanki z klasztoru św. Brygidy pozostały wierne jej 
testamentowi? Po śmierci matki założycielki postawiono je przed 
wyborem: albo powołanie karmelitanki bosej bez adoracji wynagra
dzającej, albo powołanie karmelitanki czynnej z adoracją wynagradza
jącą; wybrały to pierwsze. Swoje przywiązanie do życia w ścisłej 
klauzurze terezjańskiej i w łączności z zakonem zawdzięczały m. Ja
dwidze. Dlatego, jak sądzę, ich wybór nie był wbrew woli m. Jadwigi, 
ale wynikał z pragnienia wierności powołaniu, w którym żyły od po
czątku swego życia w klasztorze św. Brygidy. Bp Antoni Intrecciala- 
gli powiedział do wspólnoty św. Brygidy w rozmównicy klasztornej, 
już po zjednoczeniu z zakonem: „Dla mnie zawsze jesteście córkami 
m. Jadwigi. Ona była naprawdę świętą kobietą, prostą i prawą w swo
im postępowaniu, zawsze szukała chwały Bożej. Nikt nie znał jej le
piej niż ja”204. W tradycji zgromadzenia matka Jadwiga, fundatorka 
klasztoru, pozostała wzorem karmelitanki bosej.

203 C o 1 o m b a d i G e s ú ,  Vita delta m. Edvige, s. 268-274; taż, Cenni biografici, 
s. 142-147, 164-169; R. M ej i a , Carmelos del mondo. T. III. Las fundaciones de las 
Carmelitas Descalzas en Italia, Malta y  Países Balcánicos (1590-1992), Burgos 1995, s. 
152-153. Obecnie zgromadzenie to zamieszkuje nowo zbudowany klasztor przy Via del 
Casaletto, do którego przeniosło się w 1957 roku.
204 ARC, Cronaca, s. 262.
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Edwige Wielhorska carmélite (1836-1911)

Résumé

La mère Edwige Wielhorska joua un rôle important dans le processus de la 
reviviscence des couvents des Carmélites et ceux des Carmes déchaux sur les terres 
polonaises, à la fin du XIXe siècle. Elle venait d’une famille connue, engagée 
politiquement entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle. Depuis 1851, elle 
habitait avec sa mère à Paris, en 1857 elle entra au couvent des carmélites 
déchaussées à Bagnères-de-Bigorre, d’où bientôt, à cause des problèmes de santé, elle 
déménagea au couvent de Carcassonne, où elle prononça des voeux monastiques le 
4 septembre 1859. Sous l’influence du prêtre Alexandre Jelowiecki, résurrectioniste, 
en 1867 à la tête d’un goupe de plusieurs religieuses de Liège, elle partit dans une 
fondation à Poznan. Elle collaborait étroitement avec l’archevêque Monseigneur 
Mieczysław Halka Ledóchowski. Elle essayait en vain d’amener à l’ouverture du 
couvent des carmes déchaux dans la région de Grande Pologne.

Dans les années 1874 et 1875, à cause du retour du gouvernement prussien dans la 
vie politique hostile à l’Eglise catholique et aux Polonais, les carmélites furent 
contraintes de quitter Poznań. Pendant quelques mois, elles habitaient dans le couvent 
des carmélites à Cracovie dans la rue Wesoła, ensuite elles déménagèrent dans leur 
propre couvent situé dans la rue Łobzowska, toujours à Cracovie. Ce couvent de façon 
directe ou indirecte, fut a l’origine de toutes nouvelles fondations sur les terres 
polonaises. La mère Edwige participa activement à l’oeuvre du renouveau de la vie 
monastique dans le couvent des carmes déchaux à Czema, près de Cracovie. En raison 
de conflits internes dans la congrégation, en 1879 elle retourna pour peu de temps 
à Carcassonne, et en 1880, elle habita dans le nouveau couvent des carmélites 
déchaussées à Wieliczka, ouvert grâce à l’évêque de Cracovie Albin Dunajewski 
et sous sa juridiction (en 1888, ce couvent fut transféré à Lvov), en 1883 elle partit 
pour Rome. Là-bas, dans le couvent médiéval sainte Brigitte, elle décida de réaliser 
son idée de lier la vocation de la carmélite déchaussée avec la pière de la récompense 
à l’intention de l’Eglise et de la Patrie. Après l’ouverture de deux nouveaux couvents, 
fut créée la congrégation contemplative et active des Carmélites d’Adoration 
Récompensatrice.

La mère Edwige mourut le 9 janvier 1911. En 1919, après la résignation de 
l’adoration réparatrice, le couvent sainte Brigitte retourna sous la juridiction de son 
ordre. Les deux maisons restantes furent déjà fermées préalablement.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

ROMAN PELCZAR

STOWARZYSZENIA RELIGIJNE ORMIAN POLSKICH 
W XVI-XVIII W.

W istniejących w Polsce w XVI w. warunkach rozwoju stosunków 
towarowo-pieniężnych i rozkwitu miast pojawiła się zachęta dla cu
dzoziemców, w tym dla Ormian, którzy w tym stuleciu zaczęli inten
sywnie napływać i zakładać w miastach polskich swe gminy1. Specy
ficzne zajęcia (kupiectwo i rzemiosło) uprawiane przez Ormian, duża 
ruchliwość, dobre wykształcenie ich znacznej części powodowały, że 
wyróżniali się wśród nacji zamieszkujących Rzeczpospolitą. Ormianie 
od czasów średniowiecza należeli do Cerkwi ormiańskiej. W I poło
wie XVII w. przystąpiła ona do unii z Kościołem rzymskim2.

Kościół ormiański na terenie Rzeczypospolitej był miniaturowy. 
Wszystkie parafie ormiańskie podlegały arcybiskupowi lwowskiemu 
ormiańskiemu, rezydującemu we Lwowie. W 1772 r. Kościół ten po
siadał 22 parafie i ok. 4-6 tys. wiernych3.

Wspomniane ośrodki religijne zlokalizowane były w miastach po
łudniowo-wschodniej Rzeczypospolitej (woj. ruskie -  13 (Brzeżany, 
Horodenka, Kuty, Lwów -  3 parafie, Łysieć, Obertyn, Stanisławów,

1 D. G a ł u s t i a n ,  Życie kulturalne osad ormiańskich w Polsce w XVI-XVII wieku, 
w: Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, red. M. Z a k r z e w s k a -  
D u b a s o w a ,  Lublin 1983, s. 27.
2 W. K o ł b u k ,  Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 
1998, s. 71; K. S t o p k a ,  Kościół ormiański na Rusi w wiekach średnich, „Nasza 
Przeszłość” t. 62: 1984, s. 42-44; M. Z a k r z e w s k a - D u b a s o w a ,  Ormianie 
w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 23-42; K. M a t w i j o w s k i ,  Żydzi i Ormianie 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (wiek XVII i XVIII), w: Żydzi w dawnej Rzeczy
pospolitej, Wrocław 1991, s. 168.
3 W. K o 1 b u k , dz. cyt., s. 71; K. M a t w i j o w s k i , dz. cyt., s. 163; S. L i t a k , Od 
Reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994, 
s. 177.

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006 s. 163-196.
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Śniatyn, Tyśmienica, Zamość, Złoczów), woj. podolskie -  6 (Jazło- 
wiec, Kamieniec Podolski -  2 parafie, Mohylów, Studzienica, Żwa- 
niec),woj. bracławskie -  2 (Bałta, Raszków) i woj. wołyńskie - 
1 (Łuck)4. Patronami świątyń ormiańskich była przeważnie Matka 
Boska Niepokalanie Poczęta lub Wniebowzięta a ponadto św. Anna, 
św. Kajetan i św. Jakub5.

Zdaniem W. Kołbuka rola Kościoła ormiańskiego nie polegała na 
ilości parafii i liczbie wyznawców, lecz na wielorakiej aktywności 
swych wiernych na niwie gospodarczej, politycznej, społecznej i kul
turalnej. Szczególną cechą tej instytucji oraz ludności ormiańskiej 
była od II połowy XVII w. silna asymilacja z kulturą polską, jednak 
z zachowaniem własnej tożsamości narodowej. Prawdą jest jednak 
i to, że w XVIII w. Kościół ormiański systematycznie tracił wiernych, 
którzy przechodzili do Kościoła rzymskiego6.

Ormianie zamieszkujący miasta polskie mogli organizować swe 
parafie. Ludność ta tworzyła w nich religijne lub świeckie zrzeszenia 
dla realizacji pewnych celów. Najpopularniejszą formą były bractwa 
religijne, do których mogli wstępować przedstawiciele wszystkich 
ormiańskich grup społecznych. Stowarzyszenia ormiańskie odgrywały 
ważną rolę w rozbudzaniu jej aktywności narodowej, religijnej, spo
łecznej i gospodarczej7.

Bractwa realizowały wiele celów religijnych i społecznych, np. 
dbały o pielęgnowanie pobożności i prowadziły działalność charyta
tywną. Poza tym wytwarzały silne więzi społeczne pomiędzy człon
kami bractw. Mieli oni zapewnione (tak istotne dla ówczesnych ludzi) 
dobra duchowe w postaci specjalnych nabożeństw, mszy i uroczysto
ści pogrzebowych8.

4 W. K o ł b u k , dz. cyt., s. 345.
5 Tamże, s. 71-72.
6 Tamże, s. 72; S. L i t a k , dz. cyt., s. 177.
7 S. Li t a k ,  Struktura i funkcje parafii, w: Kościół w Polsce, t. II, red. J. K ł o 
c z e w  s k i , Kraków 1969, s. 460-461; D. G a ł u s t i a n , dz. cyt., s. 36; Cz. L e -  
c h i c k i , Kościół ormiański w Polsce (zarys historyczny), Lwów 1928, s. 71 twier
dził, że w XVII w. Ormianie polscy nie znali instytucji bractw, co oczywiście jest 
niezgodne z prawdą.
8 S. L i t a k , Struktura i funkcje..., s. 464; V. R. G r i g o r j a n , K voprosu o ,,brat-
stvach udalcov” v armjanskich kolonijach zapadnoj Ukrainy, w: Istorićieskije syjazi
i drużba ukrainskogo i armjanskogo narodov, Kijev 1965, s. 135-136.
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Rozwój bractw dokonywał się w ścisłym związku z równolegle 
szerzącymi się kultami religijnymi, zwłaszcza świętych, wśród któ
rych najważniejszą rolę odgrywała Matka Boska. Ulubionym świętem 
katolickim w czasach nowożytnych stało się Wniebowzięcie Naj
świętszej Maryi Panny9.

Największą kolonię ormiańską z wszystkich miast polskich posia
dał Lwów. W XVII w. istniały w nim 3 świątynie ormiańskokatolic- 
kie: katedra, kościół św. Anny oraz kościół Św. Krzyża. W 1772 r. był 
ponadto kościół św. Jakuba Nissibeńskiego10.

Najstarsze bractwo ormiańskie powstało we Lwowie 2 IV 1640 r. 
w katedrze przy cudownym obrazie św. Grzegorza, znajdującym się 
w jednym z bocznych ołtarzy. Jego celem było naśladowanie świętego 
przez skromne i pobożne życie oraz propagowanie takiego wzorca 
osobowego. Dnia 20 IV 1660 r. zostało ono zatwierdzone przez abpa 
Mikołaja Torosowicza (Torosiewicza), zaś 12 V 1726 r. papież Bene
dykt XIII nadał odpust zupełny wszystkim braciom przy okazji wpi
sywania się do niego oraz w godzinę ich śmierci. Odpust ten można 
było uzyskać ponadto także wtedy, gdy bracia prawdziwie pokutowali 
i modlili się codziennie przed obrazem patrona. Bulla papieska po
zwalała uzyskać również odpust cząstkowy oraz 60-dniowy (pod 
określonymi warunkami). Członkami bractwa były wyłącznie osoby 
dorosłe.

Bractwo dysponowało bankiem pobożnym. Założono go w 1666 r., 
a pierwsza wpłata dokonana przez Awedyka Derszymonowicza opie
wała na 400 złp. Analiza sum wpłacanych na fundusz bracki wskazu
je, że często były to kwoty bardzo poważne. I tak np. 9000 złp prze
kazał 25 III 1740 r. Szymon Krzysztofowicz, doktor medycyny. 
W 1778 r. na koncie banku znajdowała się kwota 94144 złp, co czy
niło tę konfraternię najbogatszą we Lwowie, a zapewne też w całym 
Kościele ormiańskim w Rzeczypospolitej. W gronie dobrodziejów brac
twa byli ludzie świeccy (mężczyźni i kobiety) oraz osoby duchowne1\

9 Tamże, s. 465-466.
10 Kronika zakonnic ormiańskich, w: Pamiętnik dziejów polskich, opr. S. B a r ą c z ,  
Lwów 1855, s. 185; Cz. L e c h i c k i , dz. cyt., s. 70.
11 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: Ossolineum), rps 1734/11 
-  Acta visitation. Archicathedralis ecclesiae Leopoliensis Armenicae in an. 1714, k. 
33; rps 1738/11 -  Regestr funduszów... Kogregacyej Grzegorza świętego 1660-1758.
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Kolejnym bractwem utworzonym przy katedrze była kongregacja 
nosząca oficjalną nazwę Stowarzyszenie Ormiańskiej Młodzieży 
Lwowskiej tytułu Niepokalanego Poczęcia NMP. Gromadziło ono 
wyłącznie mężczyzn i miało przyczyniać się do ich katolickiego wy
chowania. Przy okazji erekcji tej kongregacji 11 IV 1653 r. abp Miko
łaj Torosowicz wyznaczył kapelana, który pełnił obowiązki moderato
ra* 12. Zapiska z 1686 r. wymienia kilka nazwisk konfratrów: Jakub 
Nurkiewicz, Krzysztof Hadziewicz, Aleksander Kirkorowicz i Bogdan 
Owanisowicz13.

Było to bractwo dewocyjne, którego cel polegał na odmawianiu 
modlitw, odprawianiu mszy św. za żywych i umarłych dobrodziejów 
konfraterni oraz pielgrzymów. Przy bractwie w 1675 r. powstał fun
dusz, w 1783 r. dysponujący kwotą 4823 złp, której znaczną część 
tworzyły wpłaty wniesione przez kobiety14.

Katedra ormiańska nosiła wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Znajdował się w niej słynący cudami obraz Matki Bo
skiej Jazłowieckiej, przewieziony przez Ormian z Jazłowca15. 20 IV 
1710 r. założono przy nim bractwo jazłowieckie Wniebowzięcia NMP 
i Ciała Chrystusa, potwierdzone 6 XI 1715 r. przez abpa ormiańskiego 
Jana Tobiasza Augustynowicza16.

Pierwszym kapelanem bractwa (z roczną pensją 100 złp) został ks. 
Szymon Nikorowicz (w latach 1710-1729), po nim ks. Deodat Niko- 
rowicz, proboszcz katedralny (zm. 1757 r.), oraz ks. Tomasz Nikoro
wicz. Obowiązkiem kapelana było odprawiać co tydzień 2 msze św.: 
pierwszą w poniedziałek (za dusze zmarłych członków bractwa), dru

Regestr bractwa Grzegorza ś. od 1640, passim; S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiań
skich..., s. 147-148; V. R. G r i g o rj a n , dz. cyt., s. 131.
12 Ossolineum, rps 1732 /II -  Prothocollum actorum consistorii archiepiscopalis Leo- 
poliensis nationis Armenae 1684-1699, s. 57; rps 1734 /II -  Acta visit. Archicathedra- 
lis ecclesiae Leopoliensis Annenicae in an. 1714, k. 31v; B. K u m o r ,  Kościelne 
stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, Prawo 
Kanoniczne, R. X: 1967 nr 1 -2, s. 340; V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 131.
13 Ossolineum, rps 1732/11, k. 57.
14 Tamże, rps 1755/11 -  Regestr zastawów różnych ab 1676, z bractwa Niepokalanego 
Poczęcia Panny Najświętszej..., passim; rps 1756/11 -  Specyfikacja zastawów róż
nych. .. od 1702, passim ; S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 151.
15 T. G r o m n i c k i , dz. cyt., s. 73.
16 Ossolineum, rps 1734/11, k. 34; S. B a r ą c z  (Rys dziejów ormiańskich..., s. 144-
145) podaje błędne wezwanie — Niepokalanego Poczęcia NMP.
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gą -  w sobotę (za żyjących oraz podróżujących konfratrów). 
W mszach tych obecność członków bractwa była obowiązkowa. 
W trakcie nabożeństwa 4 braci asystowało przy ołtarzu z zapalonymi 
pochodniami. Z kolei w niedziele i święta w trakcie mszy brackich 
śpiewanych przy ołtarzu znajdowało się 6 braci z pochodniami. Od 13 
IX 1766 r., w związku z fundacją uczynioną w tym roku przez Kata
rzynę Augustynowiczową, miejscowe benedyktynki ormiańskie miały 
śpiewać i grać przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jazłowieckiej 
pieśń „Zawitaj Poranna Jutrzenko”. Na ten cel zapisała ona 1500 złp.17

Konfraternia posiadała swoje władze, których kadencja trwała rok. 
Wybory odbywały się 3 dni przed świętem Niepokalanego Poczęcia 
NMP (6 XII). Osobami funkcyjnymi w kongregacji byli: wojewoda, 
starosta, marszałek, 12 fundatorów, 2 gospodarzy i pisarz bracki. Przy 
okazji wyborów rozliczano ustępujący zarząd z działalności finansowej.

Schadzki (sesje) brackie odbywały się w każdą niedzielę po mszy 
brackiej. W ich trakcie odbywano sądy nad konfratrami oraz regulo
wano składki. Skarbiec konfraterni (skrzynka bracka) przechowywany 
był u starszego brata (zamknięty na 2 zamki). Konfratrzy uczestniczyli 
nie tylko w uroczystościach religijnych, ale także w prywatnych - 
urządzanych przez współbraci. Istniał zwyczaj, że wszyscy członko
wie bractwa brali udział w uroczystościach ślubnych braci wstępują
cych w związek małżeński. Także wszyscy uczestniczyli w pogrze
bach, odprowadzając na cmentarz ciała zmarłych konfratrów paląc 
przy tym pochodnie.

Bractwo dysponowało pewnymi kwotami, z których część przezna
czano np. na pomoc chorym i ubogim członkom bractwa. Pierwszych 
wpłat na fundusz bracki (bank pobożny) dokonano przy okazji erekcji 
bractwa. Była to suma 2500 złp, przekazana po zmarłym Janie Niko- 
rowiczu. W 1779 r. konfraternia dysponowała kwotą 19935 złp i 32 
dukatów. Złożyły się na nią różnej wielkości sumy przekazywane 
przez osoby prywatne i duchowne ze Lwowa oraz innych miejscowo
ści, a nawet z zagranicy. Wysokość wpłat wahała się od parudziesię- 
ciu złp do ok. 3500 złp.18

W początkach 1728 r. Mikołaj Derzachariasiewicz Aniołek, dyrektor 
sądów ormiańskich, utworzył bractwo Trójcy Świętej. Dnia 11 VI

17 Kronika zakonnic..., s. 467.
18 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 145-146.
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1729 r. zostało wprowadzone z procesją do katedry i uzyskało potwie- 
dzenie odpustów nadanych przez papieża Benedykta XIII. Kongregacja 
została afiliowana do bractwa rzymskiego. Konsekwencją tego faktu 
było odmawianie koronki o Trójcy Świętej po polsku w każdą niedzie
lę19. 15 czerwca tego roku konfraternię potwierdził abp Jan Tobiasz 
Augustynowicz. Została ona założona przy starym obrazie przedstawia
jącym Trójcę Świętą, umieszczonym w głównym ołtarzu.

Celem bractwa było przyjmowanie w gościnę pielgrzymów lub 
rekonwalescentów, wydawanie za mąż ubogich dziewcząt oraz udział 
w nabożeństwach publicznych. Bracia nosili czerwony habit i doda
wali do swego imienia drugi człon -  Trójca Przenajświętsza. Kilka 
miesięcy później papież Benedykt XIII bullą z 12 X 1728 r. zezwolił 
na korzystanie z wszystkich przywilejów, jakie zostały nadane do tej 
pory innym bractwom pod takim wezwaniem.

Kongregacja posiadał swoje wybierane co roku władze. Dniem 
elekcji był pierwszy wtorek po Zielonych Świątkach20. Wybory od
bywały się w pomieszczeniu skarbca katedralnego, po zakończeniu 
nabożeństwa wotywnego. Wybierano protektora, prezydenta,'4 kusto
szy, 6 konsyliarzy, 2 sekretarzy, 2 podskarbich i pisarza. Promotora 
i kapelana bractwa wybierali fundator i jego zastępcy. Do konfraterni 
należały także kobiety, którymi kierowała prezydentka. Wstąpić mo
gły panny, mężatki oraz wdowy cechujące się pobożnością i dobrym 
prowadzeniem się. Każdego roku członkowie bractwa uiszczali skład
ki, które były deponowane w skrzynce brackiej.

Konfraternia posiadała bank pobożny. W 1768 r. dysponował on 
kwotą 71 297 złp. Pierwszej wpłaty (6000 złp) dokonał 18 X 1728 r. 
fundator bractwa Mikołaj D. Aniołek. W następnych latach także zda
rzały się wysokie wpłaty. I tak np. 9 IV 1736 r. Donowak Bogdano
wicz darował 16 333 złp, a 23 VIII 1751 r. Krzysztof Augustynowicz 
-  8500 złp, zaś 7 X 1758 r. Zofia Aniołkowa, żona fundatora, przeka
zała 6600 złp.21 Fundusze brackie przekazywano jako pożyczki człon
kom społeczności ormiańskiej22.

19 Kronika zakonnic... , s. 189.
20 Dzieje zakonnic ormiańskich, w: Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1855, 
s. 452.
21 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 149-150.
22 Ossolineum, rps 1758/11 -  Zastawy bractwa Trójcy Przenajświętszej od 1731, we 
Lwowie, passim; rps 1763/11 -  Zastawy bractwa Trójcy Przenajświętszej, wypisany
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Jednym z pożyczkobiorców stał się lwowski klasztor benedyktynek 
ormiańskich. W 1750 r. mniszki na potrzeby związane z odbudową 
konwentu po pożarze otrzymały 2000 złp pod zastaw klasztornych 
sreber i kosztowności23. W 1766 r. benedyktynki pożyczyły dalszych 
1500 zip.24 W tym samym roku Katarzyna Augustynowiczowa utwo
rzyła fundację na rzecz bractwa, zobowiązując w zamian benedyktyn
ki ormiańskie do codziennej modlitwy przed cudownym obrazem 
Matki Boskiej brackiej25. Wynika z tego, że mniszki należały do brac
twa Trójcy Świętej. W konsekwencji kongregacja ta opiekowała się 
klasztorem, jak to najczęściej miało miejsce w Kościele ormiańskim. 
Przejawem tego były pożyczki udzielane klasztorowi26 oraz fakt, że 
jeszcze w 1736 r. kongregacja zobowiązała się uzupełnić fundusz 
konwentu przekazany wcześniej przez bractwo w zamian za granie co 
czwartek w chórze katedry mszy wotywnych o św. Grzegorzu27.

W Stanisławowie na początku lat 60. XVII w. erygowano bractwo 
młodzieży ormiańskiej stanisławowskiej pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP, które ustanowiono na pamiątkę zjednoczenia Kościoła ormiań
skiego i łacińskiego. Kongregacja ta powstała prawdopodobnie 
w 1665 r., czyli w roku zaprowadzenia w mieście unii Ormian z Rzy
mem28. Kościół wybudowano między 1662 a 1665 r. i nadano mu 
wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP29. Wprowadzenie kongrega
cji poprzedzone zostało ustanowieniem w miejscowym kościele nabo
żeństwa do Niepokalanego Poczęcia NMP, które traktowano jako 
wotum dziękczynne za połączenie z Kościołem rzymskim. Wspo
mniane nabożeństwo odprawiano bardzo uroczyście nie tylko w świę
to Niepokalanego Poczęcia NMP, ale też w całej jego oktawie.

1751, passim; rps 1766/11 -  Indeks zastawów bractwa Trójcy Przenajświętszej spisany
dnia 15 VI 1772, passim.
23 Dzieje zakonnic ormiańskich..., s. 457.
24 Tamże, s. 467.
25 Tamże; M. B o r k o w s k a  (Słownik mniszek benedyktyńskich w Polsce, Tyniec 
1989, s. 156) podaje błędną datę fundacji -  1756 r.
26 M. B o r k o w s k a , dz. cyt. s. 156.
27 Tamże; Dzieje zakonnic ormiańskich..., s. 449.
28 Ossolineum, rps 1732/11, k. 183v; J. Z i e l i ń s k i ,  Z dziejów parafii ormiańskiej 
w Stanisławowie, Posłaniec Świętego Grzegorza R. VI: 1932 nr 9-11, s. 160; 
Cz. C h o w a n i e c ,  Ormianie w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku, Stanisławów 
1928, s. 2.
29 Cz. L e c h i c k i , dz. cyt., s. 70.
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Na erekcję bractwa zezwolił ówczesny abp M. Torosowicz. W począt
kach stycznia 1688 r. przybył do Stanisławowa z wizytą duszpasterską 
nowy arcybiskup -  ks. Wartan Hunanian. Dostrzegając, że bractwo funk
cjonuje na częściowo innych zasadach, niż to jest w innych parafiach, 
postanowił je zreformować. Prosili go o to niektórzy znaczniejsi człon
kowie kongregacji. Dlatego 11 stycznia arcybiskup nadał bractwu statut. 
Motywem uporządkowania działalności kongregacji było pragnienie 
zachęcenia wiernych do pogłębienia wiary, propagowanie unii Kościoła 
ormiańskiego z rzymskim oraz szerzenie kultu bożego i maryjnego30.

Wspomniany statut jest jedynym odnalezionym do tej pory przez 
historyków dokumentem tego typu odnoszącym się do bractw ormiań
skich. Dlatego poddajemy go szczegółowej analizie (cały tekst statutu 
podajemy w aneksie). Składał się z 29 artykułów, które dotyczyły 
różnych kwestii funkcjonowania bractwa. Najważniejsze zagadnienia 
wyeksponowane w tym dokumencie to przyjmowanie nowych człon
ków, działalność władz bractwa (starszyzny), zarząd funduszami 
(skrzynką bracką), organizacja zebrań (schadzek) członków kongre
gacji i ich udział w brackich uroczystościach religijnych, obowiązki 
konfratrów, pomoc chorym członkom, zasady stosowania kar wzglę
dem nich i nadzór władz kościelnych nad działalnością bractwa.

Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP skupiało młodych męż
czyzn i kobiety. Otwarte było dla osób bezżennych. Statut stwarzał 
możliwość wstępowania do konfraterni nawet małym dzieciom. Każ
dy nowy członek bractwa w dniu zapisu miał obowiązek wyspowia
dać się i przyjąć komunię św. lub wzbudzić w sobie żal za grzechy 
i postanowić sobie przystąpić do tych sakramentów w krótkim czasie. 
Dzieci niepełnoletnie zwolnione były z tego obowiązku. Przy zapisie 
ich do księgi brackiej mogli je reprezentować rodzice lub inne osoby 
bliskie. Każdy nowo wpisany uiszczał, w miarę możliwości finanso
wych, opłatę wpisową oraz składał deklarację co do wysokości przy
szłych składek brackich, które należało uiszczać co niedzielę na 
wspólnych spotkaniach. Ostatnią czynnością przy okazji wstępowania 
do bractwa była modlitwa przed obrazem Niepokalanego Poczęcia

30 Ossolineum, rps 1732/11, k. 183v-184; S. B a r ą c z ,  Pamiątki miasta Stanisławo
wi7, Lwów 1858, s. 45-47; tenże, Rys dziejów ormiańskich..., s. 168; V. R. G r i -  
g o r j a n (dz. cyt., s. 131) podaje 10 XI 1690 r. jako datę wystawienia dokumentu 
potwierdzającego bractwo.
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NMP wraz z oddaniem się aż do śmierci w opiekę Matce Boskiej. 
Wszyscy wstępujący do kongregacji uzyskiwali za zgodą Stolicy 
Apostolskiej odpust czterdziestodniowy.

Statut precyzyjnie określał obowiązki urzędników brackich: kape
lana, fundatorów, wojewody, starosty, komisarzy, pisarza, marszałka
1 gospodarza.

Księdza kapelana wybierała starszyzna bractwa, zatwierdzał go na tę 
funkcję biskup lub proboszcz. Wybór kapelana następował co roku -  
w dzień wyboru wszystkich urzędników bractwa. Dzień ten ustalono na
2 dni przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli 6 grudnia. 
Kapelan otrzymywał od bractwa wynagrodzenie kwartalne w wysokości 
25 złp. Jego powinnością było celebrowanie przy ołtarzu brackim co 
tydzień dwóch mszy: w poniedziałki -  za zmarłych konfratrów, w środy 
-  za żyjących oraz będących w podróży członków bractwa. Ponadto raz 
na kwartał celebrował mszę bracką z kazaniem w intencji zmarłych braci 
i sióstr. Dalsze obowiązki kapelana dotyczyły nadzoru nad skrzynką 
bracką i sprzętami należącymi do kongregacji, uczestnictwa w sądach 
zwoływanych przez starszyznę w celu ukarania występnych członków 
oraz odbywania z konfratrami ćwiczeń duchowych.

Liczną grupę członków tworzyli starsi bractwa, nazywani fundato
rami. Uważano ich za pierwszych i najważniejszych przedstawicieli 
tej społeczności. Jednorazowo było ich 3, 6 lub 12. Wymagano od 
nich takich cech, jak: bogobojność, sprawiedliwość, szczerość, żarli
wość i przykładne życie. Wyboru fundatorów dokonywali wszyscy 
konfratrzy (za zgodą proboszcza), a zatwierdzał arcybiskup. Ich zada
nie polegało na nadzorze nad finansami bractwa (karboną). Kontrolo
wali oni przychody i wydatki, sprawdzali corocznie rachunki sporzą
dzane przez innych urzędników bractwa.

Najważniejsze funkcyjne osoby nazywano oficjalistami. Zaliczano 
do nich wojewodę, starostę i komisarza. Przy ich wyborach obowią
zywała zasada większości głosów. Urząd wojewody był uważany za 
najbardziej zaszczytny. Na spotkaniach brackich siedział on napierw- 
szym miejscu po fundatorach. Obowiązki wojewody były następujące: 
zarządzanie bractwem, piecza nad skarboną, nadzór nad pracą funda
torów, sądzenie występnych braci. Członkowie bractwa mieli obowią
zek darzyć go szacunkiem i okazywać mu posłuszeństwo.

Ważnym urzędnikiem był starosta, zastępujący w przypadku absencji 
wojewodę, oraz komisarz, będący namiestnikiem wszystkich konfratrów.
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Kolejną elekcyjną godnością był pisarz, dokonujący wpisów no
wych członków bractwa oraz prowadzący księgę przychodów i wy
datków oraz księgę udzielanych pożyczek.

Następnym urzędnikiem był marszałek. Wybierali go oficjaliści. Jego 
obowiązkiem był nadzór nad przestrzeganiem zasad życia wewnętrzne
go bractwa oraz pilnowanie starszeństwa w trakcie procesji religijnych, 
niesienie laski w ich trakcie, odnotowywanie nazwisk osób nieobecnych 
na uroczystościach brackich, oskarżanie konfratrów w czasie sądów, 
wreszcie kierowanie wystąpieniami na sesjach brackich.

Ostatnią osobą funkcyjną był gospodarz. Jego zadanie polegało na 
sprawowaniu opieki nad ołtarzem brackim, paramentami brackimi, 
dysponowaniu świecami poprzez rozdzielanie ich między konfratrów 
przy okazji nabożeństw brackich. Gospodarz kupował wino mszalne 
i hostie. Pieniądze na te wydatki pobierał z kasy bractwa.

Przynależność do bractwa niosła ze sobą określone powinności. Na
leżała do nich obowiązkowa obecność na mszach i procesjach brackich 
oraz uroczystych pochodach. Towarzyszył im określony ceremoniał 
polegający m.in. na paleniu pochodni i świec w ich trakcie. Nieobecni 
karani byli przekazaniem bractwu pewnej ilości wosku białego.

Każdego roku 2 dni przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP 
wszyscy członkowie bractwa uczestniczyli w dorocznej sesji. Na 
schadzce tej urzędnicy zdawali sprawozdanie ze swej rocznej działal
ności, zwłaszcza w kwestiach dysponowania pieniędzmi konfraterni. 
Nieobecnych karano oddaniem 5 funtów wosku białego.

Największe doroczne uroczystości były związane ze świętami ma
ryjnymi: Wniebowzięciem i Niepokalanym Poczęciem Matki Boskiej. 
Celebrowano je „z wielką uroczystością i publicznym nabożeń
stwem”, a od członków kongregacji wymagano na te okazje wyspo
wiadania się i przyjęcia komunii św.

Innymi ważnymi uroczystościami religijnymi organizowanymi 
przez bractwo były urządzane co kwartał msze żałobne za dusze do
brodziejów bractwa, w których uczestniczyć mieli obowiązkowo (pod 
groźbą kar) wszyscy konfratrzy. Ponadto 2 razy w tygodniu organi
zowano msze święte poprzedzane nieszporami.

Ważnym elementem działalności tego stowarzyszenia była wza
jemna pomoc, zwłaszcza w chorobie i w przypadku śmierci. Władze 
bractwa miały obowiązek w tych sytuacjach pomagać finansowo po
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trzebującym ubogim konfratrom. Ciążył na nich obowiązek chrześci
jańskiego pogrzebania swych współbraci.

Kongregacja gromadziła środki finansowe, które przechowywano 
w skrzynce brackiej. Poza pieniędzmi przetrzymywano w niej księgę 
członków oraz rachunki finansowe oraz księgę przychodów i rozcho
dów. Fundusz bractwa zasilały coniedzielne datki członkowskie 
(w wysokości określonej przez każdego konfratra w momencie wpisa
nia się do konfraterni). Pieniądze pozostające w dyspozycji bractwa 
w dużej części przeznaczano na pożyczki dla potrzebujących konfra
trów. Funkcjonowała przy tym zasada, że czyniono to pod zastaw 
drogocennych przedmiotów ze złota, srebra lub kamieni szlachetnych. 
Poza tym pieniędzmi ze skarbony wynagradzano kapelana, regulowa
no wydatki na utrzymanie ołtarza brackiego a także związane z od
prawianiem nabożeństw brackich oraz opłacano księży wizytujących 
parafię i bractwo.

Statut przewidywał też system kar dla podpadających pod nie człon
ków. Najczęstszą formą kary była grzywna uiszczana w postaci pewnej 
ilości wosku białego. Sądy brackie odbywały się raz w miesiącu w trak
cie sesji niedzielnych. Rozpatrywano na nich sprawy wzajemnego 
znieważania się konfratrów, nieposłuszeństwa i przypadki niezgody 
zaistniałe w czasie uroczystości i zebrań brackich. Kary groziły ponadto 
tym, którzy nie przestrzegali statutu. Stosowano gradację kar: za pierw
szym razem udzielano napomnienia, za drugim karano stosownie do 
okoliczności, za trzecim usuwano ze wspólnoty31.

Bractwo skupiało głównie młodzież ormiańską ze Stanisławowa 
i miało ważne znaczenie społeczne. Organizowało pomoc dla swoich 
członków, prowadziło kasę pożyczkową, zabezpieczając równocze
śnie utrzymanie kościoła i księży32.

W funkcjonowaniu bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP w Ko
ściele ormiańskim w szczególny sposób eksponowano jego cele go
spodarcze. Władze brackie dążyły do tego, aby zebrane środki służyły 
potrzebom Ormian oraz Kościoła ormiańskiego33 *. Statut bractwa jest

31 Statut został wpisany w akta biskupie ormiańskiej archidiecezji lwowskiej pod 
rokiem 1688 -  Ossolineum, rps 1732/11, k. 183v-188v; S. B a r ą c  z , Pamiątki miasta 
Stanisławowa..., s. 46-56.
32 J. Z i e 1 i ń s k i , dz. cyt., s. 160.
33 S. B a r ąc  z , Rys dziejów ormiańskich..., s. 170-171; T. G r o m n i c k i ,  i/z. cyt.,
s. 74.
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ciekawym świadectwem życia religijnego i towarzyskiego polskich 
Ormian.

Drugim bractwem stanisławowskim była kongregacja św. Grzegorza, 
która pod koniec XVIII w. dysponowała kapitałem ok. 70000 złp.34

Na temat ormiańskich bractw religijnych w pozostałych koloniach 
ormiańskich zachowały się bardzo lakoniczne informacje. Dotyczy to 
także dużej gminy w Kamieńcu Podolskim. W mieście była katedra 
pw. Wniebowzięcia NMP oraz 3 inne kościoły ormiańskie: Zwiasto
wania NMP, św. Mikołaja i św. Grzegorza Oświeciciela. Przy tym 
ostatnim w początkach XVIII w. abp W. Hunanian założył bractwo 
pod wezwaniem tego świętego.

O innych konfraterniach w tym mieście mamy bardzo skromne 
informacje35. Wiadomo, że w księgach sądowych miasta z XVI w. 
pojawiły się osoby określane jako „manktawagi”. Byli to starsi brac
twa młodzieńców, które musiało istnieć przy jednej ze świątyń or
miańskich (katedrze lub cerkwi Zwiastowania). Z zapisów tych wyni
ka, że funkcję „manktawaga” w latach 1567-1575 pełnił Sarkis, który 
darzony był wielkim szacunkiem przez członków stowarzyszenia 
i ormiańskich mieszkańców Kamieńca. Wyrazem tego był fakt, że 
wchodził on przez wiele lat w skład sądu dla tej nacji. Ponadto za
chowała się wzmianka, że członkowie bractwa wymalowali około 
1597 r. połowę cerkwi Zwiastowania NMP, która w tym czasie została 
przebudowana z drewnianej na murowaną. Z 24 kwietnia 1607 r. po
chodzi informacja, że 25 członków konfraterni zamówiło dzwon dla 
cerkwi św. Mikołaja36.

Kolonia ormiańska powstała w XVII w. w Jazłowcu. Z 1646 r. po
chodzi statut bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP (składający się z 
31 artykułów), skupiającego miejscową młodzież ormiańską. Został on 
zatwierdzony przez ormiańskiego arcybiskupa lwowskiego M. Toroso- 
wicza w 1653 r. W statucie m.in. zwracano uwagę na bezwzględne 
posłuszeństwo młodszych konfratrów względem starszych pod groźbą 
więzienia, lochów lub kary pieniężnej. Inny artykuł odnosił się do

34 S. B a r ą c z , Rys dziejów ormiańskich..., s. 170-171; T. G r o m n i c k i ,  dz. cyt., 
s. 74.
35 Z. O b e r t y ń s k i ,  Unia Ormian polskich, w: Historia Kościoła w Polsce, t. II cz. 
2, red. B. Kumor ,  Z. O b e r t y ń s k i ,  Poznań-Warszawa 1974, s. 340; Cz. L e -  
c h i c k i , dz. cyt., s. 70, 94-95.
36 V. R. G r i g o rj a n , dz. cyt., s. 129-130.
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wspólnych zabaw braci. Był on zapewne wynikiem istniejących praktyk 
w tym względzie. Dlatego aby uregulować problem, w odniesieniu do 
zabaw i uroczystości weselnych konfratrów wprowadzono zapis, by nie 
przerywać sobie wzajemnie wypowiedzi i nie zasiadać do stołu biesiad
nego z szablą i pistoletem37.

Ormianie mieszkali też w Tyśmienicy, dokąd przybyli w 1679 r. 
Kościół zbudowano staraniem Konstancji Potockiej w 1699 r. Najstar
szym bractwem w tym mieście była kongregacja św. Grzegorza, która 
powstała prawdopodobnie w 1714 lub 1718 r.. Zorganizowano przy 
niej bank pobożny. Jego celem była, jak i gdzie indziej, pomoc ubo
gim rodakom oraz opłacanie nabożeństw za dusze zmarłych konfra
trów. Statut kongregacji zatwierdził 4 VII 1723 r. łaciński bp kamie
niecki Józef Stanisław Hozjusz38.

W 1724 r. powstało bractwo św. Joachima i św. Anny, także z ban
kiem pobożnym. Jedną z osób, która przekazała pieniądze ( 1000 złp) 
na jego działalność, był miejscowy proboszcz ormiański ks. Grzegorz 
Amirowicz (zm. 1727 r.). 5 XII 1729 r. erygowano kolejną konfrater
nię -  Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z bankiem. Założycielem 
bractwa był wybitny leksykograf, filozof i kronikarz Stefan Roszka. 
W tym roku Roszka został wysłany przez abpa J. T. Augustynowicza 
do Siedmiogrodu w charakterze wizytatora generalnego tamtejszych 
kościołów ormiańskich. W trakcie pobytu dokonał ich zreformowania, 
m.in. nadał statuty istniejącym przy nich bractwom, wzorowane na 
kongregacjach Ormian polskich39. W 1772 r. rozpoczęło działalność 
bractwo św. Kajetana40.

Do Łyśca Ormianie przybyli w 1669 r. Jednak parafię erygowano 
dopiero w 1728 r. Przy kościele zorganizowano 4 bractwa -  Niepoka
lanego Poczęcia NMP, św. Anny, św. Grzegorza i Różańcowe. Istniał 
też przy jednym z nich bank pobożny założony w 1729 r., wspierany

37 Tamże, s. 131, 134.
38 S. B a r ąc  z , Rys dziejów ormiańskich..., s. 172; Cz. L e c h i c k i , dz. cyt., s. 98; 
T. G r o m n i c k i , dz. cyt., s. 73.
39 T. G r o m n i c k i , dz. cyt., s. 43; V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 132.
40 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 172-174; Cz. L e c h i c k i , dz. cyt., 
s. 99; T. G r o ln n i c k i , dz. cyt., s. 73; Księga bractwa z lat 1739-1778 znajduje się 
w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, f. 475, 
spr. 78 -  V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 132.
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szczególnie darami rodziny Bogdanowiczów. Pod koniec XVIII w. 
kapitał w nim zgromadzony wynosił 3681 złp.41

W 1628 r. wydany został przez Zygmunta III Wazę przywilej fun
dacyjny kościoła w Śniatynie. Przy świątyni erygowano 3 konfrater
nie: Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Grzegorza i św. Anny42.

W 1686 r. Ormianie osiedlili się w Brzeżanach, gdzie w 1710 r. 
wybudowali murowany kościół. Z czasem erygowano przy nim brac
twa: Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Anny. W 1764 r. starszyzna 
ormiańska utworzyła bank pobożny, który miał spełniać następujące 
cele: pomagać uboższym rodzinom poprzez pożyczki na niski procent 
oraz kultywować pamięć o osobach wspierających pieniędzmi dzia
łalność tej instytucji poprzez odprawianie w ich intencjach mszy św. 
Prowizorami banku były wymienione wyżej kongregacje. Pod koniec 
lat 70. XVIII w. fundusz banku wynosił 7100 złp. Z tej kwoty wypła
cano miejscowemu proboszczowi tytułem wynagrodzenia rocznego 
300 złp.43

Kolejnym miastem z kolonią ormiańską były Kuty. Parafia powsta
ła w 1715 r. (pw. Niepokalanego Poczęcia NMP). W następnych la
tach erygowano tu 4 bractwa: Niepokalanego Poczęcia NMP, Trójcy 
Świętej, św. Anny i św. Grzegorza. Pierwszy proboszcz ks. Jan Kirko- 
rowicz przy ostatniej z wymienionych konfraterni założył bank św. 
Grzegorza, przekazując na ten cel 550 złp.44

Liczna kolonia ormiańska zorganizowała się w Mohylowie. Kościół 
wzniesiono w 1742 r. (pw. św. Grzegorza). Przy świątyni istniały 
bractwa maryjne: Niepokalanego Poczęcia (dysponujące funduszem 
1000 złp.) oraz Pocieszenia NMP (wprowadzone do kościoła przez 
augustianów 1 VII 1761 r.). Nie miało ono funduszy. Płaciło jednak 
co roku na msze brackie 16 złp pochodzących z jałmużn45.

Bractwa ormiańskie zorganizowano także w prywatnym mieście 
Lubomirskich -  Raszkowie. Jeden z właścicieli wydał w II połowie 
XVII w. wraz z przywilejami dla Ormian, także statut bractwa mło
dzieńców. Dokument został potwierdzony w 1690 r. przez katolikosa

41 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 154-156.
42 Tamże, s. 165, 167.
43 Tamże, s. 78-79; Cz. L e c h i c k i , dz. cyt., s. 93.
44 T. G r o m n i c k i , dz. cyt., s. 77; S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 101.
45 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 156-162; T. G r o m n i c k i ,  ¿/z. cyt.,
s. 76.
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eczmiadzyńskiego Egiazara. Później był on wielokrotnie przerabiany. 
Obowiązywał do I ćwierci XIX w.46

12 I 1773 r. abp ormiański Stefan Augustynowicz potwierdził ko
lejne bractwo Trójcy Świętej, które zaprowadzili ks. Mikołaj Radziec
ki, Bazyli Lenkiewicz -  cześnik mozyrski i Antoni Dembowski - 
podczaszy wołyński. Powstałemu bractwu przekazali 3500 złp. Fun
dusz został w 1789 r. podniesiony do 4000 złp przez proboszcza ks. 
Antoniego Warterysowicza47.

Ormianie zorganizowali się w stowarzyszenie także w Żwańcu, gdzie 
wybudowali w 1699 r. kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Takie 
samo wezwani wybrali dla bractwa utworzonego przy tej świątyni48.

Tabela 1. Sieć bractw ormiańskich w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.

Miasto Bractwo Data powstania
Brzeżany Niepokalanego Poczęcia NMP po 1710 r., a przed 1764 r.

św. Anny po 1710 r., a przed 1764 r.

Jazłowiec Niepokalanego Poczęcia NMP 1646 r.

Kamieniec Niepokalanego Poczęcia NMP ? II poł. XVI w.
Podolski św. Grzegorza pocz. XVIII w.

Kuty Niepokalanego Poczęcia NMP po 1715 r.
św. Anny po 1715 r.
Trójcy Świętej po 1715 r.
św. Grzegorza po 1715 r.

Lwów (katedra) św. Grzegorza 1640 r.
Niepokalanego Poczęcia NMP 1653 r.
Jazłowieckie Wniebowzięcia NMP
i Ciała Chrystusa 1710 r.

Trójcy Świętej 1728 r.

Łysieć Niepokalanego Poczęcia NMP po 1728 r.
św. Anny po 1728 r.
św. Grzegorza po 1728 r.
Różańcowe po 1728 r.

46 V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 132.
47 S. B a r ą c z , ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 164.
48 Tamże, s. 179.
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Mohylów Niepokalanego Poczęcia NMP
Pocieszenia NMP
św. Grzegorza (cechowe)

po 1742 r. 
1761 r. 
1745 r.

Raszków Niepokalanego Poczęcia NMP ? 
Trójcy Świętej

przed 1690 r.? 
przed 1733 r.

Stanisławów Niepokalanego Poczęcia NMP 
św. Grzegorza (cechowe)

1665 r. 
1678 r.

Śniatyn Niepokalanego Poczęcia NMP 
św. Anny 
św. Grzegorza

po 1628 r. 
po 1628 r. 
po 1628 r.

Tyśmienica św. Grzegorza 
św. św. Joachima i Anny 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
św. Kajetana

1714 r. lub 1718 r. 
1724 r.
1729 r.
1772 r.

Żwaniec Niepokalanego Poczęcia NMP po 1699 r.

W działalności bractw ormiańskich bardzo widoczny był kontekst 
gospodarczy. Przejawiał się on w utworzeniu przy każdej prawie kon
gregacji banku pobożnego, zwanego mons pietatis. Jego podstawo
wym zadaniem było udzielać pożyczek członkom wspólnoty na niski 
procent oraz opłacać proboszczów, których beneficja były nieraz bar
dzo skromne49.

Zakres wydatków pieniężnych poszczególnych konfraterni w okre
ślonych sytuacjach był jednak znacznie większy. I tak np. bractwa 
lwowskie przekazywały pewne kwoty miejscowym benedyktynkom 
ormiańskim oraz arcybiskupom. Często z okazji Świąt Wielkanocnych 
wspomagano finansowo ubogich konfratrów oraz dokonywano zaku
pów świec kościelnych używanych przez bractwo w trakcie różnych 
uroczystości religijnych, w tym brackich. Pomocy pieniężnej udziela
no także szpitalowi (przytułkowi) ormiańskiemu istniejącemu we 
Lwowie. Ze środków bractwa wypłacano pewne sumy pielgrzymom50.

49 Z. O b e r t y ń s k i ,  Kościół ormiański. Kryzysy XVIII wieku, w: Historia Kościoła 
w Polsce, t. II cz. 2, s. 481; V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 131.
50 Ossolineum, rps 1749/11 -  Elekcje ichmościów panów braci bractwa NMP... od
1714 wraz z konotacją rocznych percept i wydatków..., passim.
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Istotnym elementem działalności bractw, zwłaszcza najpopularniej
szego -  Niepokalanego Poczęcia NMP, było pozyskiwanie przez 
członków środków finansowych. W przypadku wspomnianej konfra
terni istniejącej w Kutach czyniono to m.in. w taki sposób, że człon
kowie -  kawalerowie 2 razy w roku (na Boże Narodzenie i Wielka
noc) chodzili po domach (prowadzeni przez marszałka bractwa) 
i śpiewali pieśni religijne oraz składali życzenia świąteczne. Za to 
otrzymywali datki pieniężne, które oddawali do skrzynki brackiej51. 
Bractwo to przez Ormian uważane było za dobrą instytucję, gdyż 
młodzież wdrażała się do porządku, posłuszeństwa i do zachowywa
nia dobrych obyczajów52.

Wspomniane kasy brackie (montis pietatis) posiadały nieraz znaczne 
środki finansowe. Należy stwierdzić, że porównując kwoty, którymi dys
ponowały bractwa ormiańskie, z kapitałem pozostającym w dyspozycji 
bractw rzymskokatolickich lub unickich, widać zdecydowaną przewagę 
tych pierwszych. Źródłem ich pozyskiwania, w przypadku Ormian, były 
coroczne wpłaty członków konfraterni. Znacznie poważniejsze sumy 
wpływały do kasy dzięki hojności różnych osób prywatnych. Tworzyły 
one legaty zapisywane konfraterniom najczęściej w testamentach. W 
zamian władze i społeczność konfraterni zobowiązywały się do określo
nych czynności, zazwyczaj religijnych.

Zjawisko to można przeanalizować, wykorzystując informacje za
czerpnięte z rejestru funduszów bractwa św. Grzegorza we Lwowie53. 
Pozwalają one na wyciągnięcie kilku wniosków. Otóż kwoty przeka
zywane temu bractwu były zróżnicowane. Zazwyczaj wynosiły od 
kilkudziesięciu do kilkuset złp. Zdarzały się też bogatsze legaty. I tak 
w 1735 r. Szymon Derszymanowicz, kupiec i obywatel lwowski, zapi
sał w testamencie 5000 złp. W zamian polecił, aby w intencji jego 
duszy corocznie odprawiane były uroczyste msze św. ze śpiewem 
i grą organów, za co miały odpowiadać benedyktynki ormiańskie, 
kazaniami, wotywami, procesjami, w których „panowie bracia ze 
świecami uczestniczyć mają”. Uroczystości te miała ponadto uświet
niać kapela świecka54. W 1758 r. Krzysztof Bogdanowicz Roszka,

51 Z. K o ś c i ó w , Muzyka polskich Ormian, Opole 1977, s. 19.
52 S. B a r ą c  z , Rys dziejów ormiańskich..., s. 269.
53 Ossolineum, rps 1738/11, passim.
54 Tamże, k. 31 v.
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radca stanisławowski, przekazał 2000 złp, a w 1704 r. Anna Piotrowi- 
czowa legowała 1200 złp w zamian za odprawianie corocznie w jej 
intencji mszy św. we wskazanym przez nią kościele lwowskim. Reali
zacji tego warunku mieli doglądać prowizorowie bractwa55. Podob
nych sytuacji było znacznie więcej.

Oprócz pieniędzy przekazywano bractwu różne ruchomości i nieru
chomości. I tak np. w 1666 r. Awedyk Derszymanowicz legował te
stamentem pasiekę, którą następnie prowizorzy konfraterni sprzedali. 
W 1670 r. Grzegorz Łyskiewicz zapisał część kamienicy Łyskiewi- 
czowskiej we Lwowie „z wszystkimi przyległościami i pożytkami na 
pobożne uczynki i potrzeby konfraterni”56.

Niektórzy autorzy legatów wydawali szczegółowe dyspozycje co do 
przeznaczenia przekazywanych środków pieniężnych. Dowodzi tego 
przykład Anny Jaśkiewiczowej, która w 1698 r. ofiarowała 500 złp, z 
zastrzeżeniem, aby prowizorzy bractwa corocznie pewne sumy przeka
zywali na utrzymanie szpitala (przytułku dla ubogich), działającego 
przy katedrze ormiańskiej oraz klasztorze benedyktynek ormiańskich57.

Warto zauważyć, że nierzadkie były także zapisy na cele dobro
czynne (pomoc sierotom, ubogim, pielgrzymom, innym potrzebują
cym wsparcia współwyznawcom), za realizację których odpowiadali 
funkcyjni bractwa58.

Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP miało charakter dewocyjny 
i było ściśle związane z szerzącym się po unii Kościoła rzymskiego 
z ormiańskim kultem maryjnym. Do tej grupy zalicza się także brac
two Pocieszenia NMP. Bractwa te popularyzowali w Polsce bernardy
ni59. Zakon ten propagował również bractwo św. Anny, którego za
sadniczym celem miała być dyskusja z innowiercami. W praktyce 
w XVII i XVIII w. kongregacja ta przybrała postać bractwa dewocyj- 
nego60.W Kościele ormiańskokatolickim, jak wykazują moje badania, 
było ono popularne, o czym świadczy ich liczba (patrz tabela 1).

5:5 Tamże, k. 39 v, 16 v.
56 Tamże k. 2 v, 4.
57 Tamże, k. 12.
58 Tamże, passim.
59 S. L i t a k , Struktura i funkcje...., s. 462-463.
60 Tamże, s. 463.
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Popularną patronką bractw była św. Anna. Prawdopodobnie konfra
ternie pod jej wezwaniem skupiały wyłącznie dziewczęta61.

Patronem licznych bractw był także św. Grzegorz Oświeciciel 
i Patriarcha, postać w Kościele ormiańskim najpopularniejsza spośród 
świętych chrześcijańskich. Jego święto było obchodzone przez Or
mian w sposób bardzo uroczysty. Ormianie czcili także św. Kajetana, 
którego kult wprowadzili teatyni62.

Bractwa skupiały w swych szeregach liczne grupy wiernych -  męż
czyzn oraz kobiety. Szczegółowe dane osobowe zachowały się o brac
twie św. Grzegorza we Lwowie z łat 1640-1760.

Tabela 2. Członkowie bractwa św. Grzegorza we Lwowie w latach 1640-1760

Rok Mężczyźni Kobiety
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1640 205 166 13 26 79 79 - -

1677 3 2 1 - - - - -

1678 5 4 1 - - - - -

1679 5 3 1 1 - - - -

1681 2 1 1 - - - - -

1682 3 1 2 - 4 4 - -

1683 4 1 2 1 4 1 3 -

1684 2 1 1 - 4 2 2 -

1685 5 5 - - 4 3 1 -

1686 5 3 2 - 1 1 - -

1687 3 1 2 - - - - -

1688 1 1 - - 3 3 - -

1689 2 1 1 - 1 1 - -

1690 5 5 - - 6 5 1 -

61 V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 132.
62 F. Z a c h a r i a s i e w i c z ,  Wiadomość o Ormianach w Polszczę, Lwów 1842, 
s. 67.
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1691 4 4 - - - - - -
1692 2 2 - - - - - -
1694 3 2 1 - - - - -
1696 3 3 - - - - - -
1697 5 2 3 - - - - -
1698 9 9 - - - - - -
1699 2 2 - - - - - -
1700 - - - - 3 3 - -
1701 1 1 - - - - - -
1702 2 2 - - - - - -
1703 3 3 - - 3 2 1 -
1706 4 4 - - 6 6 - -
1707 - - - - 5 5 - -
1708 8 8 - - - - - , -
1709 - - - - 5 5 - -
1710 4 4 - - 6 6 - -
1711 1 1 - - - - - -
1712 6 6 - - 6 6 - -
1713 8 8 - - 6 6 - -
1714 1 1 - - 4 4 - -
1715 2 2 - - 3 3 - -
1717 4 4 - - 1 1 - -
1718 6 6 - - 2 2 - -
1719 3 3 - - 4 4 - -
1720 1 1 - - - - - -
1721 2 2 - - 3 3 - -
1722 3 3 - - 2 2 - -
1723 3 3 - - 3 3 - -
1724 5 5 - - 4 4 - -
1726 3 2 - 1 1 1 - -
1727 2 2 - - 2 2 - -
1730 6 6 - - 1 1 - -
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1731 2 2 - - 3 3 - -

1732 2 2 - - 1 1 - -

1734 10 10 - - 3 3 - -

1735 4 4 - - - - - -

1736 2 2 - - 10 10 - -

1739 2 2 - - - - - -

1742 4 4 - - 4 4 - -

1746 1 1 - - - - - -

1748 3 3 - - - - - -

1749 3 3 - - - - - -

1750 1 1 - - - - - -

1751 - - - - 7 7 - -

1752 2 1 1 - - - - -

1753 1 1 - - - - - -

1754 2 2 - - - - - -

1756 1 1 - - - - - -

1759 1 1 - - - - - -

1760 2 2 - - - - - -

Razem 399 338 32 29 204 196 8 -

Źródło: Ossolineum, rps 1738/11 -  Rejestr funduszów... Congregatiey Grzegorza 
Świętego od 1666 r., k. 40-67.

Analiza spisu członków konfraterni pozwala na wiele ciekawych 
spostrzeżeń. Do bractwa w omawianym okresie wstąpiły 603 osoby 
(399 mężczyzn i 204 kobiety). Uwzględniając przedział czasowy 
obejmujący 120 lat, można stwierdzić, że nie było ono zbyt liczne. 
Widoczna była znaczna przewaga mężczyzn, co zaznaczyło się już 
w pierwszym roku istnienia bractwa, w którym wpisało się 205 męż
czyzn i 79 kobiet. W następnych latach napływ nowych członków był 
już znacznie mniejszy -  rocznie nie wstępowało do niego więcej niż 
1-10 osób. Wyjątkiem były lata: 1690 -  zapisało się 11 osób, 1712 -  
12, 1713 -  14, 1734 -  13. Z mężczyzn najliczniejszą grupę konfratrów 
stanowili lwowianie (338 osób -  85%). Podobnie było w przypadku 
kobiet -  do bractwa wpisało się 196 lwowianek (96%). Pewien odse-
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tek stanowili mieszkańcy innych ośrodków ormiańskich z terenu pań
stwa. I tak spośród mężczyzn do bractwa wstąpiły 32 osoby spoza 
Lwowa, a kobiet -  8 osób. Osoby te reprezentowały kilka polskich 
miast. I tak największą grupę tworzyli mieszkańcy Kamieńca Podol
skiego -  22 mężczyzn i 7 kobiet. Najliczniejsza ich grupa wpisała się 
do bractwa w roku jego wprowadzenia (1640) -  7 mężczyzn. Następ
ne wpisy miały miejsce w latach: 1677 -  1 osoba, 1678 -  1, 1679 -  1, 
1681 -  1, 1682 - 2 ,  1683 - 2 ,  1684- 1, 1686 -  1, 1694 -  1, 1697- 3. 
Nazwiska mieszkanek Kamieńca Podolskiego znalazły się pod ro
kiem: 1683 - 3 ,  1684-2 , 1690- 1 i 1703 -  1.

Reprezentantów innych miast było znacznie mniej. Byli to przedsta
wiciele: Zamościa (4 mężczyzn), Jazłowca (3 mężczyzn, 1 kobieta), 
Warszawy (2 mężczyzn) oraz po 1 przedstawicielu Lublina i Łucka.

Warto też odnotować fakt przynależności do konfraterni cudzo
ziemców. W analizowanym spisie odnotowano 29 mężczyzn -  obco
krajowców. Byli wśród nich m.in. mieszkańcy Kaffy, Tokatu i Persji. 
Wpisy osób pochodzących z odległych miast polskich oraz cudzo
ziemców świadczyły o znaczeniu i popularności bractwa.

W omawianym wykazie można również zauważyć pewne istotne 
dla omawianego tematu nazwiska. I tak pod rokiem 1640 znaleźli się 
Piotr Dawidowicz, Gabriel Awedykiewicz i Krzysztof Jaśkiewicz -  
dyrektorzy bractwa oraz Grzegorz Ohasiowicz -  pisarz bractwa. 
Wśród członków bractwa były także lwowskie benedyktynki ormiań
skie. Pod rokiem 1679 widnieje Mikołaj Derwoskiewicz -  dyrektor 
bractwa, a pod 1730 r. -  Jakub Deragopiwicz -  promotor lwowskiego 
bractwa Św. Trójcy.

Osoby wpisujące się do konfraterni św. Grzegorza deklarowały 
coroczne wpłaty członkowskie, przekazywane do skrzynki brackiej. 
Wynosiły one zazwyczaj od 1 złp do 1 złp. 20 gr.

Wstąpienie do analizowanego bractwa łączyło się z uroczystym 
ceremoniałem sprawowanym przez kapłana promotora przy czynnej 
obecności pozostałych członków stowarzyszenia. Zachowany tekst 
ceremonii obowiązujący w konfraterni św. Grzegorza zawierał kilka 
elementów. I tak rozpoczynała ją  krótka modlitwa w języku łacińskim 
odmawiana przez kapłana. Potem nowo wstępujący podpisywał spo
rządzoną w języku polskim „protestację”, będącą wezwaniem i modli
twą do patrona konfraterni, w której eksponowano świętość oraz za
sługi św. Grzegorza. Następnie osoba przyjmowana w poczet stowa
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rzyszenia wygłaszała przysięgę w języku łacińskim. Ceremonię koń
czyło pokropienie kandydata wodą święconą63.

Potwierdzeniem przyjęcia było wpisanie nowo przyjętego do 
księgi brackiej. Takie uroczyste wprowadzenie miało podkreślić 
doniosłość tego aktu w oczach nowego członka oraz pozostałych 
członków konfraterni.

Warto zwrócić uwagę, że w działalność bractw w poszczególnych 
koloniach mocno ingerowała starszyzna ormiańska, która nieraz zu
pełnie je sobie podporządkowywała. Innym ciekawym spostrzeżeniem 
jest zwyczaj noszenia przez członków bractw młodzieńców broni 
białej i palnej, czego dowodzi przykład Jazłowca i Kamieńca Podol
skiego. Uzbrojona młodzież z miast kresowych brała udział w woj
nach obronnych przeciw Turkom i Tatarom64.

Osobną kategorię tworzyły bractwa cechowe. Cechy były bowiem 
nie tylko korporacjami zawodowymi, ale także przybierały nieraz 
formę związków religijnych. W efekcie statuty cechowe wielokrotnie 
drobiazgowo regulowały życie religijne swoich członków65.

Zachowały się informacje na temat bractwa (cechu) safianicznego 
(safianników) działającego w Stanisławowie i Mohylowie. W pierw
szym z tych miast jego statuty zatwierdził 14 II 1678 r. właściciel 
Stanisławowa. Patronem bractwa został św. Grzegorz. Wśród artyku
łów statutu dotyczących zajęć rzemieślniczych i handlowych znalazły 
się także nakazy dotyczące religijnej działalności członków cechu. Do 
obowiązków tego rodzaju zaliczyć należy organizowanie co kwartał 
jednej mszy za zmarłych braci cechowych oraz dwóch -  za żyjących. 
W mszach tych mieli obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie 
bractwa. Ponadto majstrowie cechowi byli zobowiązani brać udział 
w procesjach Bożego Ciała pod rygorem kar66.

Dnia 14 V 1745 r. właściciel Mohylowa Franciszek Salezy Potocki 
potwierdził statut miejscowego bractwa safianickiego założonego 
w 1620 r. we Lwowie. Patronem został św. Grzegorz. Artykuły tego 
stowarzyszenia szeroko omawiały kwestie życia religijnego członków.

63 Tamże, k. 67 v -72.
64 V. R. G r i g o r j a n , dz. cyt., s. 134, D. O. G a 1 u s t j a n , Kul tu maja zizn armjan- 
skich kolonij sriednieviekovoj Polsi (XVI—XVII w.), Jerievan 1981, s. 81.
65 S. L i t a k , Struktura i funkcje..., s. 462.
66 S. B a r ą c  z , Pamiątki miasta Stanisławowa..., s. 36-39.
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I tak każdy wpisany do konfraterni miał odmawiać przepisowe modli
twy w różnych intencjach: pokoju i miłości wśród chrześcijan, pomyśl
ności miasta oraz bractwa. Bractwo posiadało swój ołtarz (św. Grzego
rza), który należało utrzymywać „w ochędóstwie i w świetle”. Każdy 
brat co roku wpłacał do skrzynki brackiej po 1 złp. Zdrowi konfratrzy 
mieli obowiązek odwiedzać chorych braci, pocieszać smutnych, poma
gać ubogim oraz troszczyć się o umierających. Ubogim braciom kon
gregacja sprawiała pogrzeb, a jej żyjący członkowie modlili się oraz 
czynili różne dobre uczynki w intencjach zbawienia ich dusz. Mocno 
artykułowano także właściwy sposób gospodarowania pieniędzmi brac
kimi „na chwałę boską i ozdobę kościoła naszego”67.

Odtworzona sieć bractw Ormian polskich jest niepełna. Udało nam 
się jedynie zrekonstruować ją  częściowo, potwierdzając istnienie 31 
konfraterni w 12 spośród 19 miast, w których istniały kolonie Ormian68. 
Niemniej jednak faktem bezspornym jest, iż odgrywały one bardzo 
ważną rolę w życiu społeczności ormiańskiej na terenie Rzeczypospoli
tej. Świadczy o tym ich powszechność oraz różnorodne funkcje (religij
na, charytatywna, społeczna, gospodarcza, kulturalna itp.).

67 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów ormiańskich..., s. 158-161.
Świadczą o tym ustalenia W. Grabowieckiego, który podał liczbę ponad 40 bractw 

działających w tym okresie na terenie Rzeczypospolitej -  V. R. G r i g o r j a n , 
dz. cyt., s. 131.
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A n e k s

Statut bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
przy kościele parafialnym w Stanisławowie z 11 stycznia 1688 r.

(Ossolineum, rps 1732/11, k. 183v-l 88v; S. B a r ą c z ,  Pamiątki miasta Stanisławowa, 
Lwów 1858, s. 46-56).

Wartan Hunanian z łaski bożej i stolicy apostolskiej arcybiskup 
lwowski nacyi ormiańskiej i we wszystkiej koronie polskiej będących 
Ormian. Na wieczną pamiątkę.

Czułość pasterska, któreyśmy się obowiązali, odtąd jakośmy powo
łani zostali (lubo niegodni) na tę zwierzchność arcybiskupstwa dyece- 
zyi naszej, zawsze nas do tego pobudzała i pociągała, abyśmy pilno 
około potrzeb trzody Chrystusowej nam powierzonej, ile siły ludzkie 
zniosą, staranie mieli, i podług wyciągania potrzeby, którego miejsca 
powinność urzędu naszego wypełniali i wykonywali. A że przez kogo 
innego nie bywa wykonywano tak, jako przynależy, tedy my sami 
osobą naszą, według opisania synodów śś., wizytując kościoły dyece- 
zyi naszej, przybyliśmy i do miasta Stanisławowa, w ziemi halickiej 
będącego, w którym niedawno od lat około dwudziestu czterech 
zgromadziło się było pospólstwo z Wołoch i innych pobliższych po
wiatów, tak iż na potem do znacznego grona i liczby przyszło, między 
którym to pospólstwem zastaliśmy i bractwo jedne, od młodzi ta
mecznej zebrane, pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi 
Bogarodzicy za konsensem predecesora naszego godnej pamięci 
j.m.x. Mikołaja Torosiewicza arcybiskupa, lecz nie tak sporządzone 
i zordynowane, jako się w inszych kongregacyach zachowuje, osobli
wie gdy każdy podług upodobania swego chciał rządzić bractwem. 
Przystąpiwszy tedy, niektórzy z tegoż bractwa przedniej si z pokomem 
sercem i gorącym afektem upraszali nas, abyśmy toż bractwo refor
mowali, a zwyczajem i kształtem innych kongregacyi władzę naszą 
pasterską zordynowali, z których to pobożnych suplikacyi i prośby, 
ucieszywszy się w duchu, a chcąc intencyi onych dosyć czynić, na 
lepsze pospólstwa ku nabożeństwu zbudowanie, na wsparcie nowo 
naczętej z kościołem rzymskim unii, na większą chwałę boską i cześć
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Przenajbłogosławieńszej Panny, a na pomnożenie bractwa tegoż po
bożnego, one potwierdziliśmy, ażeby na potym toż bractwo w dobrym 
porządku zostawało, nadaliśmy onemuż pewne artykuły, któremi by 
się jak najlepiej rządzić mogło, i przykładem onegoż inne kościoły do 
takowej że pobożności pobudzały się.

1. Każdy z obojga płci, tak młódź, jako i panny, które by chcieli 
wstąpić w poczet bractwa tego, tego dnia spowiadać się ma i komuni
kować albo przynajmniej żałować za grzechy z przedsięwzięciem 
spowiedzi, jeżeli jest wieku dojrzałego, jeżeliby zaś dziecięciem był 
albo niemowlątkiem, tedy abo sam przez się, albo przez rodziców, 
albo przyjaciół niech przyjdzie do kongregacyi confratemitatis jako 
ten doskonały i niech będzie wpisanym w księgę kongregacyi (którą 
mieć powinna taż kongregacya), aby partycypował cząstkę odpustów, 
modlitw i zasług, które będą w bractwie tym. Niech też ofiaruje ofiarę 
do karbony bractwa podług możności i miłości swojej i niech obiecu
je, co ma dać na każdy tydzień do karbony bractwa, póki żyć będzie, 
którą obligacyę niech wpisze pisarz w regestr tejże kongregacyi, i po 
napisaniu, klęknąwszy przed obrazem Niepokalanego Poczęcia Naj- 
św. Panny (który mieć powinni bracia na miejscu sesyi swojej), niech 
ofiaruje wolę swoją z nabożeństwem ku usłudze onej aż do śmierci 
i rekomenduje się protekcyi matki miłosierdzia.

2. Niech mają własnego kapłana, swego kapelana, fundatorów, 
wojewodę, starostę, komisarzów, pisarza, marszałka i gospodarza.

3. X. kapelan niech będzie obrany od oficyalistów i potwierdzony 
od biskupa albo od proboszcza miejsca tego w dzień rocznej elekcyi 
oficyalistów, która będzie przed świętem Niepokalanego Poczęcia 
Najśw. Panny, któremu niech będzie dano z karbony brackiej na każ
dy kwartał po złotych dwudziestu pięciu monety polskiej. Powinność 
kapelana jest, każdego tygodnia dwie mszy celebrować, jedne w po
niedziałek za zmarłych braci i sióstr kongregacyi, a drugą we środę za 
braci żywych i podróżnych, przy ołtarzu temuż bractwu naznaczonym, 
na kwartalnej mszy brackiej kazać i exhortować, na poratowanie 
zmarłych, z fundatorami mieć staranie karbony i innych sprzętów 
tejże kongregacyi (jeżeli sam jest z tejże kongregacyi), sądzić występ
nych braci na sessyi z inszą bracią, exercytować bractwo na duchow
nych ćwiczeniach.
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4. Starsi bracia, którzy się zowią fundatorami, są pierwszemi 
i przedniejszemi członkami tego bractwa, mają ci być dwanaście albo 
sześć, albo trzy, którzy się zdadzą sposobni i godni urzędu w bractwie 
tym, albowiem mają być takowi Boga się bojący, wierni, sprawiedli
wi, szczerzy, żarliwi i przykładni. Niech obrani ci będą za wspólnym 
konsensem wszystkich braci nemine excepto, przy prezencyi probosz
cza miejsca tego, i natychmiast po elekcyi ich, tamże przy zgroma
dzeniu braci, niech uczynią profesyę katolickiej wiary podług formy, 
którą zwykł dawać nacyi naszej Kościół katolicki rzymski, i mają 
przysiąc, aby byli wiememi dóbr bractwu tego i exhortatorami one
goż, a to czynić mają przed proboszczem miejsca tego, a profesyą ich 
i przysięgę, i imiona opisane, poślą do arcybiskupa swego, aby je kon- 
firmował, albowiem bez potwierdzenia loci ordinarii, nie są legitimi 
fundatores i nie ma ich przyjmować kongregacya, co się nigdy nie 
odmieniają aż do śmierci lubo się pożenią, albo zostaną urzędnikami 
miejsca onego, albo na inszą godność postąpią. Lecz jeżeli który 
z nich wielki jaki występek popełni przeciw artykułom bractwa i przy
sięgi swojej, którą uczynił po elekcyi, to jest defekt karbony albo in
sze podobne, natenczas wszyscy bracia z kapelanem swoim onego 
niech sądzą i zrzucą z godności, i podług sprawiedliwości karzą, 
a inszego na miejscu jego obiorą podług wyżej opisanego sposobu. 
A lubo po ożenieniu ich fundatorowie nie alienują się od urzędów 
i godności swych, jednak po roku będą wolni od artykułów kongregacy- 
i, oprócz trzech rzeczy; to jest winien będzie płacić do karbony każdego 
tygodnia, jako i inni bracia, podług opisania regestru pisarskiego, być 
obecnymi rocznej elekcyi oficyalistów, która bywa przed świętem Nie
pokalanego Poczęcia Najśw. Panny i na każdej kwartalnej mszy brac
kiej. Te trzy kondycje jeżeli nie wykona, wszyscy bracia karać go będą 
grzywnami według słuszności. Oficium ich jest staranie karbony, aby 
od drugich oficyalistów uszczerbku nie miała, ale się pomnażała na 
chwałę boską, odbierać roczny rachunek po wyjściu roku oficyalistów 
kongregacyi, to jest percepty i dystrybucyi, bez nich, albo przynajmniej 
bez jednego oficyalistowie roczni, aby nie dysponowali pieniądzmi 
z karbony, ale za wolą i pozwoleniem onych mają być protektorami, 
defensorami i pobudką kongregacyi albo bractwu.

5. Wojewoda niech będzie obrany za wotami wszystkich braci 
dwoma dniami przed świętem Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny,
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to jest sexta decembris, na rocznej sesyi; przy elekcyi rocznych ofia- 
cyalistów bądź wojewody, bądź innych niech będzie zachowany ten 
sposób, że na kogo więcej będą wota braci, ten niech będzie elektem 
na ten urząd, na przykład jeżeli który będzie miał na się wota dziesięć, 
a drugi mieć będzie jedenaście, ten który jedne wotum więcej mieć 
będzie, niech będzie obrany, i niech zostaje na onym urzędzie, ten 
niech siedzi na pierwszem miejscu po fundatorach na sesyi. Oficium 
jego jest, aby po fundatorach miał pieczą karbony, jako namiestnik 
onych, i będzie rządził wszystką kongregacyą. Ma mieć przy sobie 
karbonę albo klucz onej pierwszy, ma sądzić występnych braci na 
sesyi i karać podług sprawiedliwości z inszemi. Nic się nie ma dziać 
w kongregacyi bez wiadomości i woli jego. Onemu winni są wszyscy 
bracia posłuszeństwo i uczciwość wyrządzać, dla większej powagi 
i honoru wszystkiej kongregacyi, lubo czasu otwierania skarbony, lub 
w kościele, lub gdziekolwiek będzie.

6. Starosta także niech będzie obrany od wszystkich braci tegoż dnia 
i tymże sposobem jako i wojewoda. Ma siedzieć na drugiem miejscu po 
wojewodzie. Urząd jego być namiestnikiem wojewody, aby w niebyt - 
ności jego czynił wszystko, co by czynił wojewoda. Będzie miał karbo
nę albo pierwszy klucz od niej, gdyż jeden w ręku wojewody, a drugi w 
ręku starosty ma zostawać, któremu też powinni wszyscy bracia posłu
szeństwo i uczciwość czynić dla honoru kongregacyi.

7. Komisarz, który jest namiestnikiem wszystkich braci, ma być 
obrany od całej kongregacyi, tegoż dnia i tymże kształtem jako woje
woda, którego oficium jest mieć przy sobie drugi klucz od kłódki kar
bony, ażeby wojewoda ani starosta bez niego nie otwierali karbony, 
żeby też z inszemi urzędnikami rocznemi sądził braci występnych 
i wszystkie inne rzeczy spoinie uczynił. Jeżeli potrzeba będzie pienię
dzy jakie brać z karbony, a nie mogą czekać aż do niedzielnej sesyi 
braci, komisarz, wojewoda i starosta za wiadomością przynajmniej 
jednego fundatora mogą otworzyć karbonę i dać pieniędzy, a na nie
dzielnej sesyi oznajmić braci potrzebę otworzenia karbony bez sesyi, 
i temu też powinni posłuszeństwo i uczciwość wszyscy bracia.

8. Pisarz niech będzie obrany tegoż dnia i tymże obyczajem jako 
wojewoda, powinność jego jest wpisywać imiona braci, którzy przy
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chodzą wpisywać się do bractwa, i w drugim regestrze pisać percepty 
i dystrybucye, także i pieniądze pożyczane drugim.

9. Marszałek niech będzie obrany od oficyalistów roku tego, to jest 
od wojewody, od starosty i od komisarza tegoż dnia. Na sesyi braci 
ma siedzieć naprzeciw urzędników karbony albo skrzynki, oficium 
jego jest ordynować bracią na procesye podług miejsc opisanych 
w regestrze brackim i iść z laską przed nimi, być instygatorem braci 
występnych, pisać tych, którzy nie przybyli na procesyą albo na mszę 
bracką, i na niedzielnej sesyi skarżyć na nie, aby ich sądzono, żaden 
z braci niech nie mówi na sesyi bez jego pozwolenia.

10. Gospodarz niech będzie od wszystkich braci obrany tegoż dnia 
i tymże sposobem jako wyżej. Powinność jego jest chować naczynia, 
aparaty, świecy, które codziennie zażywają na potrzebę ołtarza, roz
dawać świecy braciom na procesyi i znowu odbierać, służyć ołtarzowi, 
palić świecy na brackiej mszy i tym podobne powinności czynić. Ten 
dla potrzeb ołtarza, to jest wina, hostyi i opierania prześcieradeł ołta
rzowych, i dla inszych tym podobnych rzeczy ma mieć karbonę jedną 
pieczętowaną od wojewody i komisarza, i gdy się zejdą bracia na słu
chanie mszy brackiej, ma stać z karboną, aż wszyscy wyjdą, i aż każdy 
z ochoty swojej rzuci do karbony, a raz na miesiąc każdy, niech przy
niesie na sesyę braci, którzy otworzywszy onę, niech płacą z niej na 
zwyż opisane potrzeby ołtarzowe. Urzędnicy takowi każdego roku mają 
się mienić albo znowu potwierdzać, jako się podobać będzie braci.

11. Mają mieć karbonę jednę albo skrzynkę, której niech będą dwa 
klucze, jeden od zamku, drugi od kłódki, a ta skrzynia niech będzie 
w ręku wojewody, i większy klucz niech będzie w ręku starosty, albo 
a contra, lecz drugi klucz od kłódki niech będzie w ręku komisarza 
kongregacyi. W tej skrzyni złożone będą pieniędzy brackie i regestra 
imion braci, w której niech chowa także pisarz regestra rachunkowe, 
to jest: percepty i dystrybucji. Skrzynka ta niech się nigdy nie otwiera, 
tylko przy zgromadzonych braci, chyba dla wielkiej potrzeby jakiej, 
jako się na swym miejscu namieniło.

12. Każdej niedzieli po rannej mszy niech zbiorą się wszyscy bracia 
na sesyą i otworzą skrzynkę bracką, wtenczas niech płacą bracia pienią
dze tygodniowe, jak są wpisane w regestra, niech siedzą bracia na sesyi 
według porządku dawnego, oprócz fundatorów i oficyalistów na ten rok
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będących. Jak długo otwarta będzie skrzynka, wszyscy bracia przystoj
nie niech zostają i każdemu niech uczciwość wyrządzają, a osobliwie 
oficyalistom, żaden niech się nie wyrywa z swojem wotum, ale niech 
czeka, aż do niego przyjdzie, gdzie siedzi, albo według zdania marszał
ka. A jeżeliby kto przeciw temu artykułowi wystąpił, niech będzie kara
ny winą ćwierci funta wosku białego. Jeżeliby kto z braci, będąc 
w domu, nie przyszedł na sesyę niedzielną, będzie karany ćwiercią fun
ta wosku białego. Na takowej sesyi niedzielnej niech się odprawują 
sądy brackie, to jest: jeżeliby który brat słowy nieuczciwemi znieważył 
brata, albo w kościele, albo na sesyi, albo gdziekolwiek będą, albo 
w procesyi uczynił disordinem, albo nieposłuszny był, albo też przy 
celebracyi mszy i winnych podobnych okazyach, które należą do brac
twa; takowych niech skarży marszałek, według konotowania swego, 
i niech sądzą według sprawiedliwości. Jeżeliby zaś inne excesy uczynił, 
które nie należą do bractwa, tedy one niepowinni sądzić. Na takiej nie
dzielnej sesyi raz w miesiąc niech przyniesie gospodarz swoją karbonę, 
którą otworzywszy, niech prowidują neccessaria ołtarza. Jeżeliby który 
z braci nie zapłacił powinność do skrzyni, albo jeżeli wtenczas pienię
dzy nie miał, tedy na przyszłej drugiej sesyi niech zapłaci. A jeżeliby 
niedbały był w zapłaceniu, tedy będzie karany jednym funtem wosku 
białego. Jeżeliby który z braci zostawał w drodze, skoro tylko przyjdzie, 
aby był na pierwszej sesyi niedzielnej, i zapłacił powinności swoje do 
skrzyni według regestru. A jeżeliby sprzeczał temu, albo nie przyszedł 
na sesyę, nie miawszy słusznej racyi, takowy podpadnie pod winę jed
nej ćwierci wosku białego, i powinność karbony in duplo zapłaci. 
A jeżeli który z braci, dawszy słuszną racyę, nie przyjdzie na sesyę, 
takowy nie ma być karany.

13. Każdego miesiąca na sesyi niedzielnej niech oficyalistowie roczni 
naznaczą sześci albo czterech, albo dwóch braci, którzy będą 
z pochodniami wychodzić do mszy brackiej na elewacyą. A kto by nie
posłuszny był, tedy podpadnie pod winę ćwierci funta wosku białego.

14. Na każdej procesyi wszyscy bracia, jedni z pochodniami, dru
dzy ze świecami, po parze będą iść przed Najśw. Sakramentem albo 
przed krzyżem, który by zaś nie był na procesyi, takowy ćwierć funta 
wosku białego zapłaci.
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15. Kiedy który z braci ma się żenić, niech przyjdzie wprzód na 
sesyę bracką, dziękując kongregacyi za confratemitatem, i niech ofia
ruje do skrzynki według możności swojej i zdania braci. I tam będzie 
prosił braci, aby którychkolwiek na usługi weselne pozwolili. A jeże
liby lekce sobie ważył i nie uczynił tak, jako się wyżej opisało, tedy 
podpada winie dziesięci funtów wosku białego.

16. Jeżeliby który młodzian albo wdowiec zostający w bractwie 
zaniedbał przyjść na sesyą, jako wyżej w artykule 15 opisano jest; 
a którykolwiek z braci bez licencyi ważyłby się służyć onemu na we
selu, luboby krewny albo przyjaciel jego był, takowy podpada pod 
winę pięć funtów wosku białego.

17. Jeżeliby który młodzian albo wdowiec, skądinąd przyszedłszy, 
tam chciał się żenić, niech przyjdzie na sesyę bracką i ofiaruje do kar
bony pro posse i zdania braci, i niech prosi młodzi według upodobania 
swego do usług weselnych, jako się wyżej opisało. A jeżeliby lekce to 
sobie poważył, tedy 10 funtów wosku białego zapłaci.

18. Jeżeliby który przyjechał skądinąd, a chciał brać stąd sobie żo
nę, a gdzie indziej wesele odprawić, wprzód ma przyjść na sesyę 
bracką i tam ofiarować według możności i zdania braci, a potem 
wziąwszy pannę młodą, niech odjedzie. A jeżeliby takowy nie uczynił 
powinne poszanowanie bractwu, tedy go bracia mogą karać według 
słuszności i sprawiedliwości.

19. Kiedy się który z braci ożeni, tedy powinien będzie aż do roku 
obserwować artykuły wszystkie brackie i zostawać in suo ministerio. 
Gdyby zaś ten ożeniony był z oficyalistów rocznych, tedy ma zosta
wać na swoim urzędzie aż do elekcyi rocznej, która bywa przed świę
tem Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny, i potem waledikować suo 
officio.

20. Gdy się który z braci ożeni i minie rok ożenienia jego, tedy ma 
być wolny od wszelkich usług brackich, oprócz trzech rzeczy, które aż 
do śmierci ma obserwować, pierwsza, aby dawał tygodniową pensyę 
należącą do karbony, według konnotacyi regestrów, a to albo na rocz
nej sesyi, albo inszego czasu, jako będzie mógł. Druga, aby bywał 
praesens na mszach kwartalnych brackich. Trzecia, aby bywał na 
rocznych sesyach i słuchał z drugimi rachunku oficyalistów tegorocz
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nych, i dawał swoje wotum na obieranie przyszłego roku oficyalistów. 
A gdyby tym trzem kondycyom nie miał dosyć uczynić, tedy ma być 
karany od wszystkich braci według słuszności.

21. Jeżeli który z braci, albo sióstr, wpadł w ciężką jaką chorobę, 
a nie miałby się czym sustentować, tedy takiego, albo taką, mają bra
cia prowidować z karbony brackiej, według możności. Albo gdyby 
który brat albo siostra była sama okazyą do choroby jakiej nieuczci
wej, albo też jeżeliby który brat, bijąc się z drugim, był poraniony, 
tedy takiego albo taką bractwo nie ma prowidować.

22. Kiedy który z braci, albo z sióstr, umrze, tedy wszyscy bracia, 
tak z pobożności chrześciańskiej, jako i za prośbą rodziców albo 
krewnych i przyjaciół zmarłego maj\processionaliter z pochodniami 
i świecami własnemi ciało zmarłego uczciwie do kościoła prowadzić, 
jednak za te świece i pochodnie powinni ciż rodzicy albo krewni 
i przyjaciele zmarłego proporcionaliter zapłacić. Gdyby zaś ubogi 
który z braci pomarł i nie miałby się czym pochować, tedy sami bracia 
z miłości braterskiej powinni go pochować sumptem karbony: A jeżeli 
który z braci nie przyjdzie na tę procesyę pogrzebową, tedy ma być 
karany ćwiercią funta wosku białego.

23. Pieniądze brackie nie powinne się dawać bez zastawy, na same 
membrany. Zastawa zaś ma być we złocie, srebrze, perłach i innych 
drogich kamieniach, która by większego waloru była niżeli pieniądze 
dane, a niech dane będą samym tylko braci i siostrom kongregacyi, 
a nie komu inszemu.

24. Gdyby się (strzeż Boże) trafiło, aby nie było komu z między braci 
tak karbonę, jako i inne aparaty brackie powierzyć, tedy natenczas jed
nego z między fundatorów za wojewodę, a drugiego z między braci za 
starostę obrać, jako wota pójdą i kto więcej będzie miał krysek.

25. Kiedy przyjdzie biskup na wizytacyę albo którego kapłana na 
miejscu swojem ześle, takiemu powinno bractwo rachunek ze wszyst
kiego czynić, pokazując regestra wszystkich rzeczy brackich. Mają 
dać proporcyonalną kwotę temuż wizytatorowi na expensa podróżne 
i kilku braci z między siebie naznaczyć, którzy by go na miejsce, 
gdzie jedzie, zaprowadzili.
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26. Każdego roku dwoma dniami przed świętem Niepokalanego 
Poczęcia Najśw. Panny, to jest sexta decembris, niech opowiedzą
0 rocznej sesyi brackiej, na której tak fundatorowie, jako i żonaci 
wszyscy mają być obecnemi. Niech słuchają generalnego, tak percep- 
torum, jako i distributorum rachunku, od oficyalistów podług wyżej 
opisanego sposobu. Ktobykolwiek z braci, by też i z fundatorów na 
takową sesyę nie przyszedł, tedy takowy każdy ma być karany pięcią 
funtów wosku białego.

27. Każdego roku wszyscy bracia i siostry tak święto Niepokalanego 
Poczęcia Naśw. Panny, jako i chwalebnego Wniebowzięcia z wielką 
uroczystością i publicznem nabożeństwem powinni celebrować, a gdy 
można, to też spowiedzią i świętą komunią.

28. A ponieważ dobrze nam wiadomo, iż msza święta za zmarłe dusze 
pomocy oczekujące ofiarowana wielce jest potrzebna, tedy przykazuje
my, aby każdego kwartału, za dusze zmarłych fundatorów
1 dobrodziejów, pomniąc na ich merita, msza jedna żałobna odprawowała 
się, oprócz osobliwych dwu mszy tygodniowych, za którą to mszę kape
lanowi swemu, i za dzwonienie, tak podczas pierwszego nieszporu, jako i 
przy mszy samej, bractwo osobno płacić powinno. Wszyscy bracia, tak 
fundatorowie, jako i żonaci, mają bywać na tej mszy kwartalnej, a gdyby 
który nie był, ma być karany podług zdania braci.

29. Ktobykolwiek z braci tym wyżej opisanym artykułom był prze
ciwny i nieposłuszny, pierwszym razem ma być napomniony, drugim 
razem podług słuszności karany, trzecim razem z katalogu kongregacyi 
wymazany. A gdy co winien do karbony brackiej, tedy niech od niego 
odbiorą, a samego z kongregacyi wyrzucą. Te tedy artykuły wszystkie 
sporządziwszy i postanowiwszy, na wieczną pamiątkę temuż zwyż 
opisanemu bractwu nadaliśmy. Nadto dla większego tak braci kongre
gacyi, jako i całego pospólstwa, ku nabożeństwu codziennemu i chwale 
bożej incytamentu i pomnożenia, mocą i powagą nam od stolicy świętej 
apostolskiej nadaną, wszystkim obojej płci do bractwa tego pierwszy 
raz wpisującym się 40 dni odpustu tu udzielamy.
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R O M A N  P E L C Z A R

Associations religieuses des Arménies polonais 
Aux XVIe-XVIIIe

Résumé

S ur le  territoire p o lo n a is , l ’E g lise  a rm én ien n e fut m in u scu le . En 1772 , e l le  
p o ssé d a it  2 2  p a ro isse s  e t en v iro n  4 - 6  m ille  d e fid è le s . D e  m êm e  q u e  l ’E g lis e  rom an o-  
ca th o liq u e  et l ’E g lis e  o r th o d o x e  g recq u e, le s  co n frér ies r e lig ie u se s  furent p o p u la ires  
en  tant q u ’u n e  form e d ’o rg a n isa tio n  d es  f id è le s . L es A rm én ien s  créa ien t d es  

a sso c ia t io n s  d an s le s  v il le s  o ù  ils  av a ien t leu rs c o lo n ie s . E lle s  é ta ien t o u v ertes  aux  
rep résen tants d e tou s le s  g ro u p es so c ia u x  d es  A rm én ien s. C es  a ss o c ia t io n s  jo u a ie n t un 
rô le  im portant dan s l ’en co u ra g em en t de l ’a c tiv ité  n a tio n a le , r e lig ie u se , so c ia le  et 
é c o n o m iq u e  d e la  p op u la tio n  arm én ien n e. D an s l ’a c tiv ité  d e s  co n frér ies , le  c o n tex te  
é c o n o m iq u e  fut très v is ib le . Il se  m a n ifesta it  par la  créa tio n  auprès d e ch a q u e  
co n frér ie , d ’u ne b an q u e r e lig ie u se  d on t le  rô le  co n s is ta it  à accord er  au p eu p le  
arm én ien  d es  prêts au taux d ’in térêt b as et à apporter de l ’a id e  aux n é c e s s ite u x . Le  
d é v e lo p p e m e n t  d es co n frér ies  se  fa isa ien t en  lia iso n  étro ite  a v ec  d es  cu lte s  r e lig ie u x  
se  p rop agean t s im u lta n ém en t, en  p articu lier  a v ec  c e u x  d es  sa in ts, parm i le s q u e ls  le  
rô le  p rim ord ia l éta it réserv é  à la  S a in te  V ierg e . La p lu s a n c ien n e  co n frér ie  arm én ien n e  
fut c réée  à L v o v  en  1 6 4 0 , auprès d e la  ca th éd ra le  lo ca le . D a n s le s  a n n ées  su iv a n te s , on  
y créa  en co re  3 con frér ies . En outre, e l le s  é ta ien t au ssi fo n d é e s  d an s d ’autres v il le s  
h a b itée s par d es  A rm én ien s. U n e  ca th ég o r ie  p articu lière  d es a s s o c ia t io n s  a rm én ien n es  
co n stitu a ie n t d e s  co n frér ies de m étier  qui pren aien t so u v en t form e d ’a sso c ia t io n s  
re lig ieu se s .

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

ZDZISŁAW GOGOLA OFMConv

BŁOGOSŁAWIONY RAFAŁ CHYLIŃSKI 
1694-1741

Wstęp

Błogosławiony o. Rafał Chyliński, franciszkanin, związany głównie 
z klasztorem franciszkanów w Łagiewnikach koło Łodzi był opieku
nem chorych, jałmużnikiem i dobrym spowiednikiem1. Nie pozostawił 
po sobie żadnych książek, pamiętników, listów czy notatek co utrud
nia badania nad tą postacią. Czynne okazywanie miłosierdzia jest jed
ną z fundamentalnych zasad chrześcijaństwa. Zakonnik franciszkański 
Rafał Chyliński należy do grona wielu postaci, z przełomu XVII 
i XVIII w. dla których czynienie miłosierdzia było celem życia.
O. Chyliński nie należał do zakonu, którego pierwszorzędnym celem 
była działalność charytatywna, mimo to miał na tym polu wielkie 
zasługi2 *.

Wychowanie otrzymane w domu oraz duża wrażliwość na ludzką 
nędzę naprowadziły go na drogę heroiczności. Niewątpliwy wpływ na 
postawę o. Chylińskiego wobec potrzebujących i jego działalność cha
rytatywną miały okoliczności zewnętrzne tj. tzw. Czasy saskie, w któ
rych przyszło mu żyć. Okres ten był pełen kontrastów, ludzie wtedy 
żyjący byli skłonni do samowoli i nadużyć oraz rozwiązłego trybu 
życia, a z drugiej strony zdolni do wielkich umartwień na wzór śre
dniowieczny (np. procesje biczowników i pokutników podczas pano-

1 F. S u l i m i e r s k i ,  B.  C h l e b o w s k i ,  W.  W a l e w s k i ,  Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego, t. 1 -15 . Łagiewniki t. 5 , s. 5 7 2 ;  J. P i a s e c k i ,  Wiadomość hi
storyczna o cudownym objawieniu się św. Antoniego z Padwy w Łagiewnikach i o fundacji 
tamże kościoła i klasztoru XX. Franciszkanów z przydaniem krótkiego rysu życia Rafała 
Chylińskiego, W arszaw a 1844.
2 B. K u m o r ,  Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie
przedrozbiorowym, P raw o  K a n o n iczn e  1 9 6 7  nr 10, z. 1 -2 , s. 3 2 4 .

„ N a sza  P r z e s z ło ś ć ” 1 .106: 2 0 0 6 , s. 1 9 7 -2 1 6 .
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wania Augusta III)3. Życie o. Rafała oddaje maksyma: res sacra miser 
(nieszczęśliwy jest rzeczą świętą).

0 . Chyliński przebywał w Łagiewnikach koło Łodzi w latach 1728- 
1736, 1738-1741. Przysporzył klasztorowi chwały przez swoją szcze
gólną pobożność, charyzmat miłosierdzia względem chorych oraz 
umiejętność oddziaływania na serca ludzkie poprzez sakrament po
jednania. Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do Polski 
w 1991 r. beatyfikował o. Rafała, którego relikwie znajdują się 
w kościele franciszkanów w Łagiewnikach. Życie i charyzmat o. Chy
lińskiego fascynowały wielu pisarzy4.

1. Dzieciństwo i młodość

Melchior Chyliński urodził się 6 stycznia 1694 r. w uroczystość 
Trzech Króli we wsi Wysoczka koło Poznania. Był synem Arnolda 
Jana Chylińskiego i Marianny z Kierskich. Cztery dni później ks. Ma
ciej Gryszewski udzielił mu chrztu świętego i nadał imię Melchior5.

1 J. K  i t o  w  i c  z  , Opis zwyczajów za panowania Augusta III, W ro c ła w  1970 , s. 41 -4 6 . 
4 J . P i a s e c k i ,  k s., Krótki rys życia Sługi Bożego Rafała Chylińskiego, W a rsza w a  
1844; J. M . C h u d e k ,  Żywot czcigodnego Sługi Bożego Rafała Chylińskiego, Ł a 
g ie w n ik i 1927; G . G r a b o w s k i ,  k s., Pamiątka z Łagiewnik, W a rsza w a  1896;  
A .  K u b i t  O F M C o n v , Czcigodny Sługa Boży O. Rafał Chyliński, K rak ów  1937;  
L . B e r n a t e k  O F M C o n v , Czcigodny Sługa Boży O. Rafał Chyliński, W arszaw a  
1982; A . Z w i e r c a n  O F M C o n v , Rafał Chyliński, w: Hagiografia Polska. Słownik 
hio-bibliograficzny, red. R. G u sta w , t. 1, P o zn a ń -W a rsza w a -Ł ó d ź  1 9 7 1 , s. 2 5 7 -2 6 2 .
3 D atę 6 .0 1 .1 6 9 4  r. urod zin  M e lch io ra  C h y liń sk ie g o  p o d a je  B . M a k o w s k i ,  A rch i
w u m  F ra n c iszk a n ó w  w  W a rsza w ie  (skrót: A F W ) Thesaurus Provinciae Poloniae..., 
s. 3 3 6 ;  autor ten , ja k o  h istoryk  z  za m iło w a n ia  i sekretarz p ro w in c ji m ia ł d o stęp  d o  
d o k u m en tó w , p ra w d o p o d o b n ie  w ię c  w id z ia ł o d p is  m etryk i u ro d zen ia  p r z y g o to w u ją c  
d o  p ro cesu  b ea ty fik a c y jn e g o  o . R afa ła  j e g o  ży c io r y s . U b o c z n ie  p o tw ie rd za  tę datę  
r ó w n ie ż  z e z n a n ie  j e g o  ro d z o n e g o  brata M ich a ła  S ta n is ła w a  C h y liń sk ie g o , który  
tw ierd z ił, ż e  „ w  parę dn i p o  n arod zen iu  o d b y ł s ię  ch rzest M e lch io ra , c o  w e d łu g  m e 
tryki te g o  sak ram en tu  m ia ło  m ie js c e  10 s ty czn ia , w  d ru g ą  n ie d z ie lę  roku 160 4 . P o 
śred n io  na d z ień  6  s ty c z n ia  ja k o  datę u rod zin  w sk a z u je  stary  z w y c z a j  n ad a w a n ia  d z ie 
c ię c iu  im ie n ia  p atrona dnia. Liber Magistralis Novitiorum Z a k o n u  B raci M n ie jszy ch  
K o n w en tu a ln y ch  w  K ra k o w ie  z  lat 1 6 9 3 -1 7 3 8  p o d a je  d atę 8 .0 1 .1 6 9 0  r. O b e c n ie  trud
n o j e s t  w y ja śn ić  ta k ą  zm ia n ę  za ró w n o  daty  d z ien n ej jak  i ro czn ej. B y ć  m o ż e  o d d z ia ła 
ły  na tę in fo rm a cję  w z g lę d y  o str o ż n o ś c i, p o n ie w a ż  M e lc h io r  C h y liń sk i w s tą p ił d o  
za k o n u  w b rew  w o li  p r z e ło ż o n y c h  w o jsk o w y c h . N a  p o d sta w ie  racji w y ż e j  w sk a z a n y c h  
w y d a je  s ię  r z e c z ą  b e z sp o r n ą  u sta len ie  p odanej daty  na d z ień  6 .0 1 .1 6 9 4  r.
T reść  m etryk i ch rztu  za ch o w a n ej w  Aktach procesu informacyjnego Sł. Bożego Rafała 
Chylińskiego brzm i: „ A n n o  1 6 9 4  W y so c zk a . D ie  10 Januarii, B a p tisa n s R -n d u s M at-
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Rodzina ubogiego szlachcica składała się z 9 osób6. Melchior miał 
pięć sióstr, z których cztery zmarły w dzieciństwie i jednego brata. 
Podczas zarazy panującej w latach 1708-1709 zmarł jego ojciec. 
Matka zmarła w 1742 r. w Łagiewnikach koło Łodzi, gdzie żyła od 
1738 r. na tzw. dewocji.

W rodzinnym domu panowała atmosfera, która w pełni sprzyjała 
religijnemu wychowaniu mniszka -  tak o. Chyliński był nazywany 
w domu. Melchior brał udział we wszelkich modlitwach domowych, 
a także wiejskich uroczystościach, w procesjach, śpiewach i modli
twach. Pomagało mu w tym jego ciche, spokojne usposobienie i przy
kład rodziców. Od dziecka ćwiczył się w pobożności np. jako chłopiec 
modlił się pasąc domowe stadko.

Melchior rozpoczął naukę w szkole parafialnej w Buku, którą pro
wadził ks. Jan Lemański, wikary parafii Bukowina7. Po skończeniu tej 
szkoły Melchior i jego brat Michał umieli już czytać, pisać i liczyć. 
Dzieciństwo Melchiora przypadło na lata tzw. Wojny północnej. Na 
ziemiach polskich grasowały wówczas wojska szwedzkie, saskie 
i rosyjskie. Szwedzi pod wodzą Karola XII opanowali Wielkopolskę 
i wprowadzili na tron, swego kandydata Stanisława Leszczyńskiego. 
Wojenne zawieruchy uniemożliwiały dzieciom normalną naukę 
w szkole. Rodzice Melchiora zadbali o edukację synów, których uczył 
wynajęty student Kolegium Maciej Linkowski8.

Być może przy poparciu ks. oficjała poznańskiego Stanisława 
umieścili następnie Melchiora i Michała w kolegium jezuickim w Po
znaniu. Nie można dokładnie ustalić daty wstąpienia do szkoły ani 
okresu w niej przebywania, ale sam fakt udokumentowany jest zezna
niami świadków9. Była to uczelnia z tradycjami, wykładał na niej 
m.in. np. Jakub Wujek. Melchior Chyliński opuścił szkołę po ukoń

thias G ry szew sk i M elch io rem , M -fic i D om in i A m o lp h i C h y liń sk i et M ar C on ju gu m  
L egitim oru m . Patroni Joan n es G ło sk o w sk i A v u s et A g n e s  A v ia  e x  X e n o d o c h io  B u-
co v ien s i... B u c o v ia e  21 Sep tem b ris A n n o  1761. T h om as Jasiński C. E. M p.
6 K. N i e s i e c k i ,  J. B o b r o w i c z ,  Herbarz polski..., t. 1 -10 , L ipsk  1 8 3 9 -1 8 4 5  
(z  d o p e łn ien ia m i I. K ra s ic k ieg o  i J. L e le w e la )  -  t. 3 , s. 1 0 2 -1 0 3 .
7 L. J. B e r n a t e k ,  Czcigodny Sługa Boży Rafał Chyliński, w: Polscy święci, t. 2 , 
W arszaw a  1 9 8 3 , s. 1 4 9 -1 5 0 .
8 A F W  Protokoły Trybunału diecezjalnego i apostolskich z lat 1761-1777 w procesie 
o. Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach, t. I-IV , t. I, s. 122.
9 A F W  Protokoły Trybunału..., s. 123 , 129.
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czeniu trzeciego stopnia nauki tzw. syntaksie, prawdopodobnie z po
wodu dokuczliwej rany w nodze10. Po powrocie do domu nie mógł 
kontynuować nauki, nie posiadał zamiłowania do prac w gospodar
stwie domowym, matka nie mogła powierzyć mu kierowanie niewiel
kim majątkiem. Na naradzie rodzinnej postanowiono, że Melchior 
powinien wstąpić do wojska11.

W 1712 r., w wieku 18 lat, Melchior wstąpił do wojska. Był to 
trudny okres w historii narodu polskiego, wplątany przez Augusta II 
Sasa w wojnę północną kraj, był nękany przemarszami wojsk saskich, 
szwedzkich i rosyjskich nakładających wysokie kontrybucje i grabią
cych wszystko, co napotkali na swej drodze. W Rzeczypospolitej 
trwał również konflikt między zwolennikami Augusta II ze szlachtą 
protegowanego przez Szwedów kandydata do tronu Stanisława Lesz
czyńskiego. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do wyniszczenia 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju, nieszczęścia dopeł
niły głód i szalejąca w tym czasie zaraza będąca powodem śmierci 
tysięcy ludzi.

Losy Chylińskiego w tym okresie nie są dobrze znane. Biografowie 
wysuwają sprzeczne hipotezy dotyczące formacji wojskowej i króla12, 
któremu służył. Według o. Anzelma Kubita o. Chyliński służył w woj
sku popierającym Stanisława Leszczyńskiego13, natomiast o. Ludomir 
Bematek uważa, że Chyliński służył w rajtarii Augusta II pod dowódz
twem marszałka Joachima Flemminga14. Wiadomo, że Chyliński od
bywał służbę wojskową w latach 1712-1715; z powodu dobrego wy
kształcenia pełnił funkcję chorążego. Nie był to stopień oficerski, lecz 
stanowisko do rozliczeń pieniężnych między żołnierzami a władzami 
wojewódzkimi. Powierzenie mu tej funkcji było niewątpliwie dowodem 
zaufania dowództwa. Miejscem stacjonowania była początkowo ziemia 
wieluńska, a w latach następnych Kraków. W tradycji rodzinnej prze
kazywana była opowieść, że w czasie służby wojskowej pewna wdo-

™ Ibidem, s. 126 , 140.
11 J., Czcigodny Sługa Boży O. Rafał Chyliński, franciszkanin, P o ch o d n ia  S era fick a  
1 9 2 8 ,( 3 )  nr 7 -1 1 .
12 J. F e l d m a n ,  Polska w dobie wielkiej wojny północnej, K rak ów  1 9 2 5 .
13 A . K  u b i t , Czcigodny Sługa Boży o. Rafał Chyliński, franciszkanin, K raków  1937, 
s. 26.
14 J. B e r n a t e k ,  Błogosławiony Rafał Chyliński z Łagiewnik, franciszkanin, N ie p o 
k a la n ó w  1 9 9 1 , s. 16 -17 .
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wa złożyła Chylińskiemu propozycję małżeństwa, widocznie jednak 
miał on już sprecyzowany zamiar wstąpienia do klasztoru gdyż do 
ślubu nie doszło15. Dlaczego po wyjściu z wojska wybrał zakon fran
ciszkanów? Nie wiadomo. Może duchowo zbliżony był do ideałów 
franciszkańskich.

2. Melchior wstępuje do franciszkanów

M. Chyliński zgłosił się do klasztoru franciszkanów w Krakowie 
i po rozmowie z prowincjałem o. Ludwigiem Elbingrem został przyję
ty do nowicjatu kleryków. Dnia 4.04.1715 r. Chyliński otrzymał habit 
zakonny z rąk gwardiana klasztoru w Krakowie oraz przyjął nowe 
imię -  Rafał16.

Podczas wyznaczonego przez prawo kościelne roku próby, będące
go czasem na wzajemne poznanie nowicjusza i zakonu, o. Rafał starał 
się jak najlepiej wypełniać wskazane mu obowiązki. Czynił to zgodnie 
z regułą franciszkańską, „aby nie zgasić ducha świętej modlitwy i po
bożności17. Wiele czasu poświęcał na modlitwę, a nawet „stronił od 
towarzystwa innych aby mieć czas na modlitwę”18.

Pobyt o. Rafała w Krakowie nie był długi, gdyż z powodu szerzącej 
się w tym mieście zarazy nowicjusze, w celu kontynuowania nowicja
tu zostali odesłani do klasztoru franciszkanów w Piotrkowie. Mi
strzem nowicjatu mianowano o. Wawrzyńca Antoniego Rożyńskie- 
go19. Zapis poświadczający ten fakt znajduje się w księdze nowicjatu 
klasztoru w Pyzdrach, ponieważ nowicjat w Krakowie był jedynie 
filią nowicjatu w Pyzdrach, który z powodu zarazy został przeniesiony 
do Piotrkowa. Profesję wieczystą brat Rafał złożył na ręce o. Waw

15 Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 114; t. 2 , s. 9 7 , 108 , 124.
16 A rch iw u m  F ra n c iszk a n ó w  K rak ów  (skrót: A F K ) Liber Novitiorum Cracoviae (ab 
anno 1693): „ A D  171 5  d ie  4  A p r ilis  in g en u u s a d o le sc e n s  n o b ilis  M e lc h io r  C h y liń sk i 
leg itim o ru m  P arentum  A m o lp h i et M arian n ae f iliu s , S tu d io  sy n ta x ista , n atu s 1 6 9 0  (!)  
d ie  8 -v a  Januarii, N o m e n  in S. R e lig io n e  a ccep it  S. R a p h a e lis ...” ; X . L. J. ( J a n -  
c z a k ) ,  Rafał Chyliński franciszkanin, w: Encyklop. Kość. Nowod. t. 2 3 , W a rsza w a  
1 8 9 9 , s. 8 -9 .
17 Pisma św. Franciszka z Asyżu, W arszaw a  1 9 7 6 , s. 86 .
18 Protokoły Trybunału..., t. 1, s. 2 2 4  nn.
19 A rch iw u m  D ie c e z ji  W ło c ła w sk ie j  (skrót: A D W ł) , Liber Magistralis Pysdrensis 
(1642-1779), s. 2 0 0 .
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rzyńca Rożyńskiego i tym samym zobowiązał się do zachowania 
przez całe życie ślubu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa20.

Po złożeniu profesji wieczystej wysłano o. Chylińskiego na studia 
do Kalisza, które miały przygotować go do święceń kapłańskich. 
W Kaliszu brat Rafał miał uzupełnić swoje wykształcenie przede 
wszystkim w zakresie filozofii, po czym miał studiować teologię do
gmatyczną i moralną oraz przepisy liturgiczne. Był to minimalny za
sób wiedzy konieczny do spełnienia najbardziej podstawowych zadań 
duszpasterskich. Pełne studia teologiczne były wymagane jedynie od 
profesów, którzy mieli zająć odpowiedzialne stanowiska w zakonie 
np. prowadzić wykłady w studium generalnym w Krakowie. Bracia 
przeznaczeni tylko do pełnienia obowiązków duszpasterskich, stosun
kowo szybko odbywali przygotowanie do święceń kapłańskich studiu
jąc Pismo święte, teologię dogmatyczną, moralną oraz liturgię. Takie 
właśnie przygotowanie do święceń kapłańskich miał odebrać brat Ra
fał, który odbył studia w kolegium franciszkańskim w Kaliszu, a na
stępnie prywatnie w klasztorze w Obornikach koło Poznania.

W niecały rok po złożeniu profesji wieczystej otrzymał o. Chyliński 
święcenia kapłańskie. Święcenia niższe, subdiakonatu i diakonatu 
przyjął w 1717 r. w Poznaniu z rąk bpa inflanckiego Piotra Tarły, ad
ministratora diecezji poznańskiej, przyjął święcenia kapłańskie. Daty 
świeceń nie podano, mimo iż uczestniczył w nich o. Ludwik Miskę, 
profesor teologii w zakonnym studium poznańskim, słynny ówczesny 
kaznodzieja franciszkański21. Po otrzymaniu święceń kapłańskich za
kres pracy o. Chylińskiego rozszerzył się i obejmował nie tylko obo
wiązki duszpasterskie, ale i pracę z biednymi i chorymi. Pierwszą pla
cówką o. Rafała był klasztor w Obornikach, następnie przeniesiono go 
do klasztoru w Radziejowie, który opuścił w 1719 r.

Kolejno, przez rok, przebywał w trudnych warunkach pracy w Py
zdrach, potem przez kilka miesięcy w małej wsi koło Środy -  Bagro- 
wie. Na początku 1721 r. pełnił posługę w klasztorze kaliskim, potem 
przebywał krótko w Warszawie, w lutym 1722 r. otrzymał obediencję, 
czyli nakaz udania się do Gniezna, gdzie pracował dwa i pół roku. 
W styczniu 1726 r. przebywał w klasztorze poznańskim, gdzie prak

20 A D W ł Nomenclatura Magistralis Fratrum Professorum in Pysdrensi Convenía... 
( 1 6 4 1 -1 7 7 0 ) ,  s. 128.
21 Protokoły Trybunału..., t. 1, s. 138.
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tyko wał surową pokutę, następnie przebywał w Warce, gdzie od lute
go 1726 r. był komisarzem klasztoru. Rozkwitła tam jego miłość do 
nieszczęśliwych i wykrystalizowała się idea poświęcenia dla bied
nych, chorych i potrzebujących oraz świadoma postawa służby dla 
człowieka w nieszczęściu.

Częste przenoszenie o. Rafała wynikało z potrzeb poszczególnych 
klasztorów, w których powstawały braki zwłaszcza po kapitułach 
prowincjalnych, gdy zakonnicy wyjeżdżali w celu objęcia różnych 
stanowisk. Franciszkanie nie prowadzili wówczas duszpasterstwa pa
rafialnego, obciążeni byli jedynie tzw. „ekonomią bagrowską”, 
z obowiązkiem opiekowania się niewielką placówką duszpasterską. 
Klasztory mieszczące seminaria lub kolegia jak: Kraków, Kalisz, 
Poznań, Warszawa nie miały tego typu obciążeń. O. Chyliński pod
czas pobytu w poszczególnych placówkach, zapoznawał się z wa
runkami tam panującymi (bardzo do siebie podobnymi). Pracował 
tam jako spowiednik, kapelan, brał udział w nabożeństwach, odpra
wiał Msze św. fundacyjne za zmarłych dobrodziejów, oraz śpiewał 
officium defunctorum w rocznicę ich śmierci22.

W pracy kapłańskiej o. Rafał wykazywał dużą troskę o zbawienie 
powierzonych mu osób. Pomimo swojego słabego zdrowia nie dbał
0 wygody. Praca duszpasterska o. Rafała polegała przede wszystkim 
na głoszeniu słowa Bożego i posłudze sakramentu pokuty. Czarem 
swojej prostoty wywierał duży wpływ na słuchaczy, podnosił na du
chu. Był chętnie słuchany. Podczas pobytu w klasztorze łagiewnic
kim, mimo iż kazania głosili tam doskonali kaznodzieje m. in. o. Mar
cin Kałowski, o. Antoni Trevani, wierni najbardziej oczekiwali na ka
zania o. Chylińskiego, jego ulubioną tematyką była Męka Pańska
1 kazania maryjne. Czasami, podczas rozważania Męki Pańskiej 
w okresie Wielkiego Postu o. Rafał płakał na ambonie. Spowiadał 
bardzo długo, dlatego przed konfesjonałem ustawiała się długa kolej
ka penitentów. Pragnął wyspowiadać wszystkich, lecz brak czasu po
wodował, że nie zawsze zdążył. Wówczas mocno poczuwał się do 
winy, przepraszał penitentów, odnajdywał ich po pewnym czasie 
i spowiadał.

22 J. B a r ,  Droga do beatyfikacji Rafała Chylińskiego, P raw o K a n o n ic z n e  1991 nr 3 4 , 

s. 2 1 5 -2 1 8 .
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Więcej informacji źródłowych na temat o. Chylińskiego dostarcza 
jego pobyt w klasztorze w Warce, ponieważ był on afiliowany (włą
czony) w ten klasztor. Afiliacja oznaczała, że zakonnik niezależnie od 
miejsc, w których pracował, miał w starszym wieku zapewnione 
w tym klasztorze utrzymanie. Afiliacja dokonywała się na podstawie 
uchwały rady klasztoru na wniosek prowincjała. O. Rafała afiliowano 
6.03.1716 r. Dziesięć lat później prowincjał polecił o. Chylińskiemu 
zamieszkać w klasztorze w Warce, powierzając mu obowiązek odno
wienia budynków klasztornych. O. Rafał pełnił tam również obowią
zek kaznodziei i spowiednika, a po śmierci gwardiana był do czasu 
kapituły prowincjalnej zastępcą przełożonego. W księdze akt warec
kiego klasztoru przed rokiem 1726 zanotowano wskazania powizyta
cyjne dla o. Rafała, któremu powierzono cegielnię i browar23.

Miasto Warka zostało zniszczone w czasie wojny północnej, co 
było powodem zubożenia mieszkańców. Do furty klasztornej przy
chodziło codziennie wielu ubogich proszących o wsparcie, równocze
śnie klasztor wymagał poważnych remontów. O. Rafał wyznaczony 
na komisarza po śmierci przełożonego stanął wobec dylematu wznosić 
budynki czy pomóc ubogim. Wybrał pomoc ubogim. Była to śmiała 
decyzja i podjęta bez zgody współbraci. Zapewne dlatego ci ostatni 
oskarżyli go przed prowincjałem o zaniedbania w ekonomii klasztoru. 
Konflikt trwał do kapituły prowincjalnej.

Nowo ustanowiony gwardian wykorzystując chroniczne bóle głowy 
o. Rafała kazał mu się ostrzyc do gołej skóry i uznał go za chorego 
umysłowo24. O. Rafał z godnością przyjął to upokorzenie, wyszydza
ny przebywał jeszcze kilka miesięcy w Warce, po czym przeniesiony 
został do Łagiewnik. Zachowanie o. Rafała nie wskazywało na obja
wy choroby umysłowej, o którą go pomówiono. Natomiast heroiczne 
miłosierdzie wobec ubogich także nie należy do symptomów patolo
gicznych, jednakże trudno posądzić franciszkanów wareckich i gwar
diana o świadomie czynioną krzywdę. Relacja nie pokazuje zatem

23 „O jcu  R a fa ło w i C h y liń sk iem u  k a zn o d z ie i i w yb ran em u  o jcu  k o n w en tu , p o w ierza  
s ię  c e g ie ln ię , aby w e d łu g  s ił  starał s ię  z  d o c h o d ó w  brow aru n a b y ć  i p r z e c h o w a ć  c e g łę  
c e le m  z b u d o w a n ia  k u ch n i, której k o n ie c z n o ść  je s t  o c z y w is ta ;  a m ie js c o w y  o jc ie c  
p r z e ło ż o n y  o b o w ią z a n y  j e s t  w y d a ć  w y żej w y m ie n io n e m u  o jcu  k o n w en tu  d o  rąk w ła 
sn ych: d w a n a śc ie  k o rcy  ży ta  i s z e sn a ś c ie  k orcy  j ę c z m ie n ia  na p iw o  oraz na w s z y s tk ie  
łą c z ą c e  s ię  z  tym  k o s z ty .. .” . A F W  A cta  C o n v en  tus V a ra ce n s is  1 6 3 0 -1 7 7 0 .
24 A F W  P ro to k o ły  T r y b u n a łu ..., t. 1, s. 153.
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zapewne dokładnych okoliczności tych wydarzeń. Bolesne doświad
czenia, które przeżył przygotowały o. Chylińskiego do szczególnych 
zadań. Zgodnie z poleceniem o. Chyliński udał się do Łagiewnik (dzi
siejsza dzielnica Łodzi)25. W Łagiewnikach znajdował się wówczas 
murowany kościół i drewniany klasztor. Było to znane miejsce odpu
stowe, w którym kilka razy do roku gromadziły się duże grupy piel
grzymów. Było to także miejsce postoju dla pielgrzymek zmierzają
cych z Pomorza do Częstochowy26. Przybywały tam pielgrzymki na
wet ze Słowacji. Od 1684 r. istniało w Sanktuarium Łagiewnickim 
bractwo św. Antoniego, założone dzięki staraniom pierwszego gwar
diana o. Hadriana Piądzikowskiego. Według lokalnej tradycji odwie
dzający to sanktuarium pielgrzymi zapisywali się w jego szeregi27.

O. Rafał zamieszkał w Łagiewnikach mając 34 lata. W poprzednich 
placówkach dał się poznać jako gorliwy franciszkanin i wielki pokut
nik. W Łagiewnikach mieszkał najdłużej, łącznie 11 lat. Tutaj też stał 
się sławny. Konwent Łagiewnicki promieniował swymi duchowymi 
wpływami na okolicę. Bogatsza szlachta łęczycka zapraszała łagiew
nickich kapelanów do swych dworów, był nim m.in. o. Rafał; o po
moc duszpasterską prosili również chętnie franciszkanów z Łagiewnik 
okoliczni plebani. Ożywione kontakty z ludnością sąsiednich wsi na
wiązał o. Rafał poprzez nawiedzenie chorych, a szczególną opieką 
otoczył biedaków28 *. Troszczył się o ludzi najuboższych, niedołężnych, 
chorych, ludzi, których dotknęła niesprawiedliwość losu, cierpiących. 
O. Rafał posiadał niewiele dóbr materialnych, lecz wszystkim co po
siadał dzielił się z biednymi: pożywieniem, odzieżą, a przede wszyst

25 L. J. B e r n a t e k ,  Czcigodny Sługa Boży Rafał Chyliński, Łódź-Łagiewniki 1982,
s. 48-49; F. S u 1 i in i e r s k i [i in.], Łagiewniki, w: Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego, t. 5, s. 572-573; G. G r a b o w s k i ,  Pamiątka z Łagiewnik z nowenną do 
św. Antoniego, Warszawa 1896; T. G r a l i ń s k i ,  Spis parafii i kościołów diecezji 
łódzkiej i krótki opis historyczny. Łagiewniki, Parafia św. Antoniego i klasztor oo. 
Franciszkanów, Wiadomości Diec. Łódź. 1954 nr 28, s. 35-37.
26 J. P i a s e c k i ,  Opisanie kościołów i klasztorów xx franciszkanów, Warszawa 
1845, s. 196.
27 Archiwum Franciszkanów w Łagiewnikach (skrót: AFŁ), sygn. III/3/1 Kronika 
Klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach, t. 1, s. 258; sygn. III/3/2 Kronika...,
t. 2, s. 175; J. M. B a r a n ,  The Beggar Prince o f Łagiewniki, w: Inter-province Con
ference o f Frairs Minor Conventual (1951-1953).
28 K. K a n t a k , Franciszkanie polscy, Kraków 1938, t. 2, s. 424; A. K u b i t , Wie
lebny o. Rafał Chyliński, w: Pochodnia Seraficka 1927 nr 2, s. 78-84.



206 ZDZISŁAW GOGOLA OFMConv

kim dobrym sercem. Dla każdego potrzebującego miał dobre słowo, 
radę. Pomoc ubogim była nieraz powodem niewłaściwych, uszczy
pliwych uwag jego współbraci nazywających go „dziadowskim bi
skupem”, kiedy wynosił posiłki dla głodnych i ubogich. Znosił te 
uwagi dzielnie, dziękując Bogu mówiąc: „Bóg zapłać, Bóg zapłać”29.

Ojciec Rafał zapisał się w historii franciszkańskiej jako ten, który 
całym sercem oddał się ubogim i bezdomnym. W zakrystii łagiewnic
kiego kościoła wisi dziewiętnastowieczny obraz „O. Rafał rozdaje 
jałmużnę ubogim”. Za to, że dzielił się wszystkim, co posiadał, został 
nieraz ukarany przez przełożonego klasztoru. Rozdawał nawet to, co 
było niezbędne dla niego samego, jak część własnego ciepłego ubioru 
w porze zimowej, chociaż długie godziny spędzane w konfesjonale 
w zimnym kościele nie sprzyjały zdrowiu30.

Ważnym dowodem w procesie beatyfikacyjnym o. Chylińskiego 
były zeznania Franciszka Nowickiego, żydowskiego chłopca, którego 
w ciężkim stanie (na ciele miał liczne ropiejące owrzodzenia) przy
wieziono do Łagiewnik licząc na uzdrowienie za sprawą św. Antonie
go. Franciszkiem opiekował się o. Rafał, w 10-letniej posłudze przy 
chorym był bardzo oddany i zawsze starał się zmniejszyć jego cier
pienia31. Szczególne znaczenie miała dla o. Rafała służba biednym, 
skrzywdzonym przez bogatych. Biedacy, wiedząc, że o. Chyliński jest 
szlachcicem, z dużą satysfakcją przyjmowali jego pomoc, podkreśla
jąc bohaterstwo jego uczynków miłosierdzia32. W Łagiewnikach 
o. Rafał dużo spowiadał, bywał często kapelanem, miał zlecony urząd 
egzorcysty i jako egzorcysta mieszkał przed klauzurą w celi zwanej 
„pod zegarem” w dawnym klasztorze drewnianym33. Dzięki temu 
mógł pomagać wielu cierpiącym i dotkniętym złymi mocami.

29 St. C i e ś l a k ,  Dziadowski biskup, N ie p o k a la n ó w  1 9 9 4 , s. 1 2 2 -1 3 0 ; M . N a s -  
s a l s k i ,  Żywot błogosławionego Rafała Chylińskiego franciszkanina, w: Przewodnik 
Społeczny, Dodatek do Homiletyki, t. 2 , 19 0 7 , s. 5 3 -5 5 , 6 8 -7 0 ;  A . G ó r s k i ,  Dzia
dowski biskup, w: Dilige et quod vis fac, W arszaw a  1 9 5 1 , s. 9 7 -1 0 9 .
30 St. C  i e  ś 1 a k , Dziadowski biskup..., s. 1 2 2 -1 5 9 .
31 Protokoły Trybunału..., t. 1, s. 2 2 4 , t. 3 , s. 76.
32 Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 2 2 4 , 2 3 8 ; F r a t e r ,  Cykl opowiadań o o. Rafale 
Chylińskim, P o ch o d n ia  S era fick a  1 9 2 7  nr 7 -1 2 ; 1928  nr 1-4.
33 Klasztor w Łagiewnikach na tle postaci o. Rafała Chylińskiego, C h aritas 1 9 5 9  nr 7 -  
8, s. 5 6 -5 7 ;  W . K i f s z k o w s k a ,  Siadem Świętych, obrazy i legendy z życia pol
skich świętych, błogosławionych i świątobliwych, K rak ów  1 9 3 5 .
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W Polsce narastał konflikt z powodu niezgody przy wyborze nowe
go króla. Początkowo po śmierci Augusta II Sasa wybrano Stanisława 
Leszczyńskiego, ale część szlachty pod naciskiem Rosji, Prus i Austrii 
ogłosiła królem syna poprzednika -  Augusta III. Trzyletnie zamieszki 
sprowadziły na kraj zniszczenie, upadek miast, zaniedbanie rolnictwa. 
Sytuację pogorszyły jeszcze klęski żywiołowe: powodzie, susze, mo
rowe powietrze i głód34. W 1736 r. o. Rafał został przeniesiony z Ła
giewnik do Krakowa, a w Małopolsce szerzyła się wówczas zaraza35.

Heroiczność cnót tego niezwykłego zakonnika uwidoczniła się za
raz po jego przybyciu do Krakowa, gdyż na własną prośbę podjął się 
posługiwania chorym w czasie zarazy.

Zarządzeniem władzy kościelnej w Krakowie z każdego zakonu wy
znaczeni zostali dwaj kapłani do obsługi chorych umieszczonych w la
zarecie. Była to niewątpliwie posługa ciężka i niebezpieczna. O. Rafał 
ryzykował własnym zdrowiem a nawet życiem, był jednak pełny wiary 
i ufności w miłosierdzie Boga. W lazarecie pomagał mu o. Wojciech 
Kozłowski, dzięki któremu pozostało wiele informacji o życiu, pracy 
i ogromnym poświęceniu o. Rafała dla drugiego człowieka36.

Bogaci mieszkańcy oraz lekarze wyjechali z miasta w obawie przed 
zarazą. Pozostała biedota bez lekarstw i zorganizowanej pomocy sani
tarnej37. Klękał przy leżących i słuchał spowiedzi i tak czynił cały 
dzień. Kiedy inni kapłani nie wytrzymywali tego widoku ani trudów 
posługi, o. Rafał nigdy nie okazywał znaku obrzydzenia, ale zapa
chem chorych tak się nasycił, że zakonnicy unikali kontaktu z nim 
w obawie infekcji38. Jego odwaga i przezwyciężenie lęku przed zaka
żaniem były wyrazem siły duchowej, ale ta wielkość nie spotkała się 
z uznaniem krakowskich współbraci. Powszechna obawa przed moż
liwym zakażeniem ze strony współbrata była objawem zupełnie natu
ralnego lęku. Praca o. Rafała w krakowskim lazarecie polegała na

34 E. C i e ś l a k ,  Stanisław Leszczyński, W ro cła w  1994; J. K  i t o  w  i c  z  , Opis oby
czajów za panowania Augusta III, W ro cła w  1950; Między Barokiem a Oświeceniem. 
Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. S t a s i e w i c z  i S.  A c h r e m c z y k ,  
O lsz ty n  199 6 .
35 Protokoły Trybunału..., t. 1, s. 116; t. 3 , s. 3 1 6 , 3 2 9 .
36 A F W  B. M a k o w sk i, Thesaurus Provinciae Poloniae OFM Conv. nova et vetera... 
continens (1 7 6 4 ) , s. 3 3 6 .
37 Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 75 .
38 Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 75 .
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przezwyciężeniu ludzkich odruchów odrazy i lęku dla wyższego celu. 
Tutaj o. Chyliński osiągnął szczyt poświęcenia, który uznano później 
za stopień heroizmu. Wysokość szczytu niesie ze sobą osamotnienie. 
O. Rafał przez długi czas był samotny, jedyną bliską mu osobą była 
jego matka. Prosiła ona o. Chylińskiego o pomoc, gdyż ostatnie lata 
życia pragnęła spędzić w klasztorze „na dewocji”. Przełożeni przy
chylili się do prośby i po zakończeniu misji w Krakowie, o. Rafał zo
stał ponownie przeniesiony do Łagiewnik, gdzie mógł się zaopieko
wać matką staruszką39.

Matka o. Rafała zamieszkała w mieszkaniu położonym niedaleko 
klasztoru, wynajętym od p. Frigusowej, pracującej w pralni bielizny 
kościelnej. O. Chyliński często odwiedzał matkę, która pomagała 
w praniu i reperowaniu kościelnych komży i bielizny kielichowej. 
Prowadził z matką długie rozmowy, wspominali czasy spędzone 
w rodzinnym majątku w Wysoczce, dyskutowali o sprawach ducho
wych. Matka poznawszy sprawę jego podopiecznych radziła mu aby 
był ostrożniejszy, bo wśród żebraków są także nieuczciwi a nawet 
przestępcy. O. Rafał tłumaczył matce, że lepiej dać się oszukać kilku 
wyrwigroszom, aniżeli prawdziwie potrzebującego odpędzić od furty 
i nie udzielić pomocy40.

Kolejnym, ważnym faktem świadczącym o heroiczności cnót o. 
Chylińskiego i jego bohaterskiej postawie, była nieuleczalna rana na 
nodze; to prawdopodobnie z jej powodu przerwał naukę w kolegium. 
Cierpiał całe życie, podczas pobytu o. Chylińskiego w Krakowie do
niesiono prowincjałowi o. Bonawenturze Szembekowi o jego odna
wiającej się ranie, która utrudniała poruszanie się. Przełożony nakazał 
infirmarzowi klasztornemu kupić odpowiednie maści, ale o. Rafał 
prosił, aby mógł cierpieć dla umęczonego Zbawiciela41. O. Chyliński 
cierpiał również z powodów chronicznych napadów astmy i choroby 
oczu. Jego wycieńczony postami i biczowaniem organizm był nie
zwykle podatny na przeziębienia i bóle głowy. Mimo umartwiania

39 O . K r z y s z t o f ,  Czcigodny Sł. Boży O. Rafał Chyliński franciszkanin, „ P o c h o d 
n ia  S era fick a ” 19 2 8  nr 3 , s. 1 7 3 -1 7 6 ; T. C z e c h o w s k i ,  O. Rafał z Łagiewnik, 
P rzeg ląd  K a to lick i, 19 0 4  nr 4 2 , s. 4 7 8 -4 7 9 , 4 9 2 -4 9 3 ;  Franciszkańscy święci polscy, 
Pro C h risto  1 9 2 7  nr 3 , s. 7 7 6 -7 7 8 .
40 L. J. B e r n a t e k ,  Czcigodny Sługa Boży Rafał Chyliński, w: Polscy święci, t. 2 , 
W a rsza w a  1 9 8 3 , s. 187.
41 Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 38 .
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w postaci dobrowolnego znoszenia ciężkich dolegliwości, o. Rafał 
dodatkowo podejmował inne formy pokuty, m. in. opasywał się 
ostrym żelaznym pasem pokutnym42.

W Łagiewnikach o. Rafał pragnął ponownie podjąć obowiązki 
w kościele i zająć się opieką nad ubogimi. Musiał także zatroszczyć 
się o utrzymanie swojej matki43. Z dnia na dzień czuł się jednak go
rzej. Siłą woli panował nad słabością, ale wycieńczony organizm od
mawiał posłuszeństwa, o. Rafał chciał pracować jak dawniej, nie mógł 
już jednak czuwać nocami. Otoczenie o. Chylińskiego, a zwłaszcza 
jego matki, zdawało sobie sprawę, że życie zakonnika powoli gaśnie. 
Matka doradziła mu nowe leki, ale on ich nie przyjmował, gdyż miał 
zamiar się leczyć dopiero gdy spocznie w łóżku. Stan ten trwał kilka 
miesięcy. Wyczerpany służbą duchową, charyzmatyczną i życiem po
kutnym o. Chyliński dobiegał powoli kresu swego ziemskiego życia44.

Dnia 10 listopada 1741 r. musiał położyć się do łóżka, cierpienia 
unieruchomiły go na ostatnie trzy tygodnie życia. Obowiązki życia 
wspólnego, opieka nad chorymi i żebrakami pozostały już poza nim. 
Życie przepływało obok niego, a on leżał bezwładnie. Czuwali przy 
nim bracia pielęgniarze, aby okazać swą wdzięczność przychodził 
również często Franciszek Nowicki, który jako chłopiec pielęgnowany 
był w chorobie przez o. Rafała45. O. Chylińskiego odwiedził również 
właściciel Łagiewnik, chorąży radziejowski Antoni Kamkowski, uj
rzawszy jego celę i wyposażenie w tym twarde łoże przeżył wstrząs. 
Poprosił on gwardiana o interwencję w tej sprawie. O. Rafał mimo iż 
prosił o pozostawienie go w ubóstwie, poddał się ostatecznie rozka
zowi przełożonego. Przy tej okazji ujawniło się, że chory miał na so
bie szeroki pasek, spleciony z cienkich drutów, w imię posłuszeństwa 
zakonnik zdjął włosiennicę noszoną od wielu lat, gdyż jeszcze jako 
młody kapłan otrzymał zezwolenie na jej noszenie46.

42 A u tor  o g lą d a ł 2 4 .0 2 .1 9 7 2  r. ż e la z n y  p as p o k u tn y  o. R afa ła  C h y liń sk ie g o  zn a jd u ją cy  
s ię  w  k la sz to rze  ła g ie w n ic k im ; Protokoły Trybunału..., t. 1, s. 116. W s p o m n ie n ie  
F ran ciszk a  N o w ic k ie g o  w  p r o c e s ie  b ea ty fik a cy jn y m .
43 M . J. C h u d e k ,  Żywot czcigodnego Sługi Bożego Rafała Chylińskiego, francisz
kanina, Ł a g ie w n ik i 192 7 ; Krótki życiorys Czcig. Sługi Bożego o. Rafała Chylińskiego 
z nowenną do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie jego beatyfikacji, K rak ów  192 9 .
44 B. M a k o w s k i ,  Thesaurus..., s. 33 7 ; Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 111.
45 S. C i e  ś 1 a k , Dziadowski biskup..., s. 2 3 7 -2 7 6 .
46 Protokoły Trybunału..., t. 3 , s. 3 0 9 , 3 1 4 .
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W uroczystość Wszystkich Świętych odwiedziło go dwóch nieco
dziennych gości: o. Ludwik Miskę, asystent polski przy urzędzie ge
nerała zakonu w Rzymie oraz jego sekretarz o. Franciszek Katowski. 
Stan zdrowia o. Chylińskiego ulegał dalszemu pogorszeniu, zmarł za
opatrzony sakramentami świętymi 2 grudnia 1741 r., (żył 47 lat 10 mie
sięcy i 26 dni)47. Przygotowane do pogrzebu ciało przeniesiono do ko
ścioła, aby wierni mogli pomodlić się u jego trumny. Pogrzeb odbył się 
4 grudnia 1741 r., trumnę złożono w krypcie grobowej dla zakonników 
pod posadzką kaplicy św. Franciszka w łagiewnickim kościele48.

Sława świętości o. Rafała rosła szybko po jego śmierci. Biedacy, 
którym udzielał pomocy zwracali się do niego w swych modlitwach 
z prośbą o wstawiennictwo przed Bogiem i pomoc w różnych potrze
bach. Powszechnie mówiło się o świątobliwości zmarłego.

O. Michał Halkiewicz, asystent polski w kurii generalnej Zakonu 
w Rzymie uzyskał pozwolenie na publikację obrazków przedstawiają
cych o. Chylińskiego wraz z krótką notatką o jego życiu. Podobne 
wydrukował w Polsce gwardian krakowski o. Stanisław Szczepanow- 
ski. Zamawiano portrety o. Chylińskiego. Ikonografia ukazuje go 
z fioletową stułą na ramionach, trzymającego w rękach rytuał. Jego 
postać kojarzy się z pomocą niesioną chorym, uniesieniem w modli
twie oraz posługą spowiednika49.

3. Droga na ołtarze

Kult o. Rafała szybko się rozszerzał. Władze zakonne i diecezji 
gnieźnieńskiej podjęły starania o jego szybką beatyfikację. Powołano 
specjalną komisję (pod przewodnictwem ks. Andrzeja Młodziejew- 
skiego), która miała za zadanie przesłuchać świadków życia o. Rafała 
i niezwykłych wydarzeń z nim związanych ( m.in. jego brata i starszą 
siostrę). Komisja opisała około 50 zeznań dotyczących niezwykłych

47 Protokoły Trybunału..., t. 3, s. 111, 206. Zeznania świadków, brak jest metryki 
zgonu o. Rafała. Potwierdza to także B. M a k o w s k i ;  Thesaums..., s. 337.
48 Czcigodny Sługa..., w: Polscy święci..., s. 193-194.
49 K. K a n t a k ,  Franciszkanie..., t. 2, s. 397-398; Takie portrety znajdowały się 
w siedzibie wojewodziny podlaskiej księżny Joanny Woronieckiej oraz w klasztorze 
SS. Sakrainentek w Warszawie.

BŁOGOSŁAWIONY RAFAŁ CHYLIŃSKI 1694-1741 211

zdarzeń, które dokonały się za życia, a także po śmierci o. Rafała50. 
W 1761 r., dwadzieścia lat po śmierci Sługi Bożego rozpoczęto proces 
informacyjny. Przesłuchano wówczas 39 osób, mimo iż żyło jeszcze 
wówczas więcej świadków życia o. Chylińskiego. Komisja otwarła 
grób o. Rafała, w którym znaleziono jego ciało nie poddane procesowi 
rozkładu. W 1763 r. wszystkie akta potrzebne do beatyfikacji były już 
gotowe. Gorącymi zwolennikami beatyfikacji o. Chylińskiego byli 
także dostojnicy polscy wraz z królem Stanisławem Augustem Ponia
towskim. Niestety, proces beatyfikacyjny przeciągał się, papież Kle
mens XIII zajęty obroną zakonu jezuitów, odsunął na dalszy plan inne 
sprawy. Jego następca, papież Klemens XIV rozpoczął badanie spra
wy beatyfikacji o. Rafała. Wydał breve powołujące komisję do badań, 
której zadaniem było sprawdzenie, czy w kulcie tego franciszkanina 
nie występują nadużycia. Po zakończeniu badań akta przesłano do 
Rzymu, prefekt kongregacji obrzędów51 Marefuschi przedstawił je 
zgromadzeniu kardynałów. Zgodnie z ówczesną procedurą wprowa
dzenie sprawy (introductio causae) nastąpiło po przestudiowaniu 
w Rzymie akt procesu diecezjalnego 29 maja 1772 r52.

W latach 1773-1777 odbył się proces apostolski, w którym zezna
wały 63 osoby53. Pomimo rozbioru Polski, Wielkopolska w tym czasie 
nie odczuwała jeszcze skutków klęsk narodowych, nie wystąpiły za
tem większe trudności z przeprowadzeniem procesu54 * *.

50 A. K u b i t , Czcigodny Sługa Boży O. Rafał Chyliński franciszkanin (życiorys), 
Kraków 1937, s. 86-91; A. K u b i t , Droga świętości. Czcigodny Sługa Boży O. Rafał 
Chyliński franciszkanin, Gość Niedzielny 4.10.1959, s. 316-317; A. K u b i t , Sprawa 
Czcigodnego O. Rafała Chylińskiego, Wiadomości z Prowincji OO. Franciszkanów w 
Polsce 1937 nr 7, s. 95; M a c i e s z c z y k ,  O. Rafał Chyliński, „Wrocławski Tyg. 
Kat.” 8.09.1957, s. 4.
51 B i b l i o t h e q u e  n a t i o n a l e  -  P a r í s ,  Processus Informativus S. D. 
Raphaelis Chyliński A. D. 1761-1765. Nr 929 (łaciński przekład zeznań świadków) 
mfk; Protokoły Trybunałów (diecezjalnego i apostolskich) z lat / 761-1777 z procesów 
do beatyfikacji o. Rafała Chylińskiego (tom I-I V).
52 Decretum Gnesnen. Beatificationis et Canonizationis ven. serví Dei Raphaelis 
Chyliński sacerdotis professi O. M. Conventualium, Romae 1772; Sacra Rituum Con
gregado. Gnesnen. Beatificationis et Canonizationis Serví Dei Raphaelis Chyliński. 
Positio super dubio an sit signanda commisio introductionis causae, Romae 1772.
53 Sacra Rituum Congr. Gnesnen. Beatificationis et Canonizationis Serví Dei
Raphaelis Chyliński. Positio super dubio an sententia iudicum lata super cultu prae-
dicto Servo Dei non exhibido sit confirmando, Romae 1773.
M Acta Beatificationis et Canonizationis Raphaelis Chyliński, Romae 1786.
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Do przyśpieszenia sprawy beatyfikacji nie był w stanie przyczynić 
się kolejny papież -  Pius VI, pomimo wydania w rok 1786 dekretu 
potwierdzającego wcześniejsze badania. Przyczyną zastoju była rewo
lucja francuska, rozbiory Polski oraz kasata zakonów. Czynniki te 
spowodowały przerwę w staraniach o beatyfikację.

Wojny napoleońskie sparaliżowały działalność Stolicy Apostol
skiej, której akta Napoleon wywiózł do Francji, były wśród nich do
kumenty dotyczące beatyfikacji o. Chylińskiego. Akta te odnalezione 
zostały dopiero po I wojnie światowej. We franciszkańskiej postulacji 
generalnej w Rzymie nie zapomniano o sprawie o. Rafała. W latach 
1824-1826 starania o beatyfikację podjął o. Apolinary Podolski postu- 
lator prowincji polskiej. Kult o. Rafała trwał nadal, a wierni nawiedza
li jego grób w Łagiewnikach55.

Po rewolucji 1905 r. w carskiej Rosji pojawiły się prądy wolnościo
we. Powróciła sprawa beatyfikacji o. Rafała. W 1906 r. po raz drugi 
otwarto trumnę zakonnika, celem sprawdzenia jak zachowały się jego 
szczątki. Był obecny prowincjał franciszkanów o. Peregryn Haczela, 
a całej komisji przewodniczył arcybiskup warszawski Wincenty Popiel. 
Stwierdzono, iż ciało zmarłego nadal było całkowicie zachowane. 
Zgodnie z procedurami spisano protokół otwarcia, po czym zwłoki 
umieszczono ponownie w trumnie, która została opieczętowana.

W 1918 r. po kilkudziesięciu latach wygnania franciszkanie wrócili 
do Łagiewnik, wznowiono wtedy z inicjatywy kongregacji współbraci 
Trzeciego Zakonu franciszkańskiego starania o beatyfikację o. Chy
lińskiego. Przewodniczącym kongregacji był tercjarz Józef Tyf, który 
pełnił również funkcję prezesa, a jej sekretarzem został tercjarz Józef 
Sierakowski. Z inicjatywy kongregacji powstał komitet sympatyków 
beatyfikacji liczący 42 osoby. 6 grudnia 1925 r. komitet wystosował 
do prowincjała o. Peregryna Haczeli list z prośbą o podjęcie kwestii 
beatyfikacji o. Rafała w Rzymie56.

Dekret Kongregacji Obrzędów z 17 listopada 1926 r. pozwalał na 
kontynuowanie procesu według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego

55 A. B i g o n i , Vita del Ven. Servo di Dio P. Raffaele Kiliński Minore Conventuale, 
Roma 1845; J. B a r ,  Droga do beatyfikacji Rafała Chylińskiego, Prawo Kanoniczne 
1991 nr 34, s. 215-218.
56 AFŁ Kronika Klasztoru, t. 2, s. 192 nn, 215; t. 3, s. 1; S. G a 11 bp, Chyliński Rafal, 
w: Podręczna encyklopedia kościelna, t. 7-8, Warszawa 1906, s. 68-70.
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z 1917 r. Po 1930 r. procesem o. Rafała zajął się gorliwie i umiejętnie 
nowy postulator generalny o. Wojciech Topoliński. Poparli go pro
wincjałowie polscy: o. Kornel Czupryk i o. Anzelm Kubit57.

Do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. przygotowano prawie 
całą pozycję, czyli zbiór akt procesowych, celem przedstawienia do 
dyskusji nad heroicznością cnót o. Chylińskiego. Nowy summariusz 
ukończono 22 kwietnia 1937 r., informacja ze strony Postulacji nosi 
datę 24 czerwca 1939 r. Odpowiedzi adwokatów na uwagi promotora 
wiary wydrukowano już po wybuchu II wojny światowej. Noszą one 
datę 6 kwietnia 1940 r58. Natomiast inne dokumenty dołączone do od
powiedzi adwokatów nadesłano z Polski do Rzymu na początku 
1939 r. Jesienią 1939 r. zginął z rąk niemieckich na Pomorzu postula
tor o. W. Topoliński, sprawa procesu beatyfikacyjnego ponownie zo
stała zawieszona. Od 1945 r. procesem zajął się nowy postulator 
o. Antoni Ricciardi59. Dekret heroiczności cnót wydany na polecenie 
papieża Piusa XII 13 maja 1949 r60 zakończył zasadnicze etapy proce
su beatyfikacji. Należało jeszcze przedstawić Stolicy Apostolskiej do
kumentacje o cudach zaistniałych za przyczyną o. Rafała. Jesienią 
przed II wojną światową postulator o. W. Topoliński wytypował od
powiednie fakty do aprobaty Stolicy Apostolskiej, m. in. wyszukał on

57 Visitatio Sepulchri ven. Servi Dei Raphaelis Chyliński, Commentarium Ordinis 
OFM Conv 1928 nr 25, s. 273-274; Fr. Ś w i ą t e k ,  Świętość Kościoła w Polsce, 
Kielce 1930, t. 1, s. 18-21 (O. Rafał Chyliński); Causa Ven. Servi Dei Raphaelis 
Chyliński, Commentarium Ordinis OFM Conv 1937 nr 34, s. 128-131.
58 M.J. C h u d e k ,  Rafał Chyliński. Na drodze do beatyfikacji, Pro Christo 1926 nr 2, 
s. 828-836.; Decretum introductions causae et validitatis processus, Commentarium 
Ordinis F. M. Conv 1941 nr 38, s. 258; S. Rituum Congregatio. Decretum quo virtutes 
S. D. Raphaelis Chyliński heroicae declarantur, Acta Apostolicae Sedis 1950 nr 42, s. 
149-151; Sacra Rituum Congregatio. Gnesnen. seu Varsavien. Beatificationis et Can- 
onizationis Ven. Servi Dei Raphaelis Chyliński, sacerdotis professi Ord. Min. Conven- 
tualium S. Francisci. Nova positio super virtutibus, Romae 1940.
59 Sacra Rituum Congregatio. Gnesnen. seu Varsavien. Beatificationis et Canonizationis 
Ven. Servi Dei Raphaelis Chyliński. Nova positio super virtutibus, Roma 1946.
60 Sacra Rituum Congregatio. Gnesnen. seu Varsavien. Beatificationis et Canonizationis 
Ven. Servi Dei Raphaelis Chyliński. Novissima positio super virtutibus, Roma 1949; 
Acta Apostolicae Sedis 1950, vol. 42, s. 148-151. Tego samego dnia tj. 13 maja 1949 r. 
w kościele w Łagiewnikach dokonano rekognicji zwłok o. Rafała i nałożono pieczęcie 
biskupie na jego trumnie. Czynność powyższa była konieczna także z tej przyczyny, że 
Niemcy w czasie okupacji zerwali nałożone w 1906 r. na trumnę pieczęcie abp. war
szawskiego Popiela.
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w aktach procesu gnieźnieńskiego z 1777 r. opis cudownego, nagłego 
uleczenia warszawskiego sędziego Zygmunta Staniszewskiego. 
W 1936 r. dr Madeyski, Polak mieszkający na stałe w Rzymie, opiera
jąc się na ówczesnych możliwościach medycyny, wydał na piśmie 
opinię, że uleczenie Staniszewskiego w styczniu 1764 r. może być 
dowodem przedstawionym w procesie beatyfikacyjnym. Na zebraniu 
konsulty lekarskiej, w marcu 1990 r., odbyła się dyskusja nad przed
stawionym do beatyfikacji cudem, zakończona pozytywnym orzecze
niem61. O. Topoliński nie zdążył przekazać swemu następcy w Postu- 
lacji opinii dr Madeyskiego. Dopiero postulator o. Ambroży Sanna 
odkrył w archiwum Postulacji opinię dr Madeyskiego, zainteresował 
się bliżej opisanym faktem i opracował pełną dokumentację dotyczącą 
tego uzdrowienia. W okresie od maja 1989 r. do lutego 1990 r. wy
drukował akta według obowiązującej obecnie procedury Kongrega
cji Spraw Kanonizacyjnych. Dyskusja nad przedstawionym cudem 
do beatyfikacji odbyła się na zebraniu konsulty lekarskiej w marcu 
1990 r. Wynik był pozytywny. Następne zebrania w Kongregacji 
(teologów i kardynałów) również wypowiedziały się przychylnie 
w sprawie przedstawionego przypadku cudownego uzdrowienia62. 
Na ołtarze wyniósł o. Rafała Chylińskiego papież Jan Paweł II w cza
sie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, dnia 9 czerwca 1991 r. podczas 
Mszy św. na warszawskiej Agrykoli63.

61 M . K l e p a c z  bp, W sprawie beatyfikacji Sługi Bożego Rafała Chylińskiego, W ia 
d o m o ś c i D ie c e z ji Ł ó d zk ie j  1 9 5 9  nr 3 3 , s. 2 2 7 ;  T. G o c ł o w s k i ,  Kronika. Polscy 
kandydaci na ołtarze, N a sz a  P r z e sz ło ść  19 5 9  nr 10, s. 4 8 6 ;  Sługa Boży O. Rafał Chy
liński, W r o c ła w s k ie  W ia d o m o śc i K o śc ie ln e  195 9  nr 14, s. 4 2 1 -4 2 2 .
62 J. B a r ,  Droga do beatyfikacji..., s. 2 1 5 -2 1 8 .
63 P rym as P o lsk i, kard yn ał J ó z e f  G lem p , w  o b e c n o śc i c a łe g o  E p isk op atu  P o lsk i, kar
d y n a łó w  i b isk u p ó w  p rzy b y ły ch  z  za g ra n icy  oraz zebranej r z e s z y  w iern y ch , p o p ro sił  
O jca  Ś w ię te g o  o  b ea ty fik a cję  C z c ig o d n e g o  S łu g i B o ż e g o  R afa ła  C h y liń sk ie g o , p o d a 
ją c  p rzy  tym  k ró tk ą  b io g ra fię  i ch a ra k tery sty czn e  cn o ty  te g o ż  s łu g i B o ż e g o . 
W y słu ch u ją c  p ro śb y , O jc ie c  Ś w ię ty  za  radą K o n g reg a cji S p raw  K a n o n iza cy jn y ch  
d a n ą  M u w ła d z ą  a p o s to lsk ą  z e z w o li ł  na p r z y s łu g iw a n ie  ty tu łu  B ło g o s ła w io n e g o  S łu 
d z e  B o ż e m u  R a fa ło w i C h y liń sk ie m u , u stan aw ia jąc  p rzy  tym  r ó w n ie ż , b y  j e g o  św ię to  
o b c h o d z o n o  w  d n iu  2 gru d n ia , w  o k reś lo n y  p rzez  p raw o  sp o s ó b  i m ie js c e .
D n ia  2 3 .0 6 .1 9 9 1  r. na ła g ie w n ic k im  sanktuarium  m ia ła  m ie js c e  d z ię k c z y n n a  u r o c z y 
s to ść  E p isk op atu  P o lsk i za  w y n ie s ie n ie  na o łtarze  o. R afa ła  C h y liń sk ie g o .
R e lik w ie  b ea ty fik o w a n eg o  o. R afała  C h y liń sk ieg o  z o sta ły  w cze śn ie j  z ło ż o n e  w  jed nej  
z  b o czn y ch  k ap lic  k o śc io ła  w  Ł a g iew n ik a ch , która zosta ła  p o św ię c o n a  o. C h y liń sk iem u .
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Zakończenie

Beatyfikacja o. Rafała Chylińskiego pozwoliła na wyciągnięcie tej 
postaci z mroku przeszłości i ukazania jej jako jałmużnika, opiekuna 
chorych i dobrego spowiednika. Postać o. Rafała nabiera szczególne
go wyrazu, gdy spojrzy się na nią z perspektywy czasów, w których 
przyszło mu żyć i działać. Czasy saskie zwane też „zapustną swawo
lą”, „czasami konsumizmu” cechowała rozrzutność, prymitywne za
bawy, nastąpiło wtedy obniżenie intelektualnego i moralnego poziomu 
społeczeństwa. Wieloletnie wojny, grabieże, stale przemieszczanie się 
przez Polskę obcych wojsk, doprowadziły kraj do ruiny gospodarczej 
i politycznej. Na przekór tej sytuacji w niektórych kręgach bardzo po
pularna stała się asceza chrześcijańska połączona z pokutą i umar
twieniami.

Z przekazów źródłowych wynika, że o. Rafał wywierał wielki 
wpływ na swoje otoczenie. W jego osobowości wyczuwało się 
ogromną siłę, wielkość moralną, otwartą postawę wobec bliźniego, 
bezinteresowne poświęcenie dla drugiego człowieka. Ów charyzmat 
miłości czynił go zdolnym do podejmowania trudu ponad swe wątłe 
siły fizyczne. Musiał być to wielki i szczególny charyzmat by w cza
sach saskich, gdy wartości duchowe znaczyły tak mało, ludzie z pro
blemami osobistymi oraz dotyczącymi spraw społecznych i państwo
wych szukali wsparcia u o. Rafała widząc w nim patrona udręczonej 
Ojczyzny.

Postać bł. Rafała świadczy chlubnie o środowisku, w którym się 
rozwijała i znalazła podatne warunki istnienia. Jego charakter święto
ści kształtował się bez rozgłosu. Żył i działał na zasadzie ekspiacji. 
Z upływem czasu, z kapłana franciszkańskiego poświęcającego się 
ludziom biednym, o. Rafał Chyliński stał się symbolem i nadzieją na 
odrodzenie moralne narodu.
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Z D Z IS Ł A W  G O G O L A  O F M C o n v

Le bienheureux Raphaël Chyliński (1694-1741)

Résumé

La b éatification  du père R aphaël C h yliń sk i perm it de faire sortir c e  p erson n age de  
l ’ob scu rité  du p assé  et de le  faire appaître en  tant q u ’aum ônier, protecteur d es m alades  
et un b on  con fesseu r . Le p ersonn age du père R aphaël a une allure particu lière quand on  
le  regarde dans la p ersp ective  du  tem p s où  il vécu t et opéra. L es tem p s sa x o n s ap p elés  
aussi „folâtreries d e carêm e-p ren an t” , „tem ps de co n so m m a tio n ”, se  caractérisa ient par 
d es p rod iga lités et d es d iv ertissem en ts prim itifs. C 'e s t  a lors q u 'eu t lieu  un ab a issem en t  
du n iveau  in te llec tu e l et m oral de la  soc ié té . D es  guerres p lu r ia n n u e lle s , d e s  p illa g e s , 
d es d ép la cem en ts  p erm an en ts d e s  a rm ées étragères sur le territo ire p o lo n a is ,  
a m en èren t le p ays à la  ru ine é c o n o m iq u e  et p o litiq u e . En d ép it de ce la , u n e a sc è se  
ch rétien n e  l ié e  à la  p én ite n c e  et la  m o rtifica tio n , d ev in t  très p op u la ire  d an s certa in s  
m ilieu x . S e lo n  q u e lq u e s  so u rces  d ’in fo rm a tio n s, le  père R ap h aël eu t u ne in flu en ce  
im portan te sur son  en tou rage . D an s son  p erso n n a g e , on  ressen ta it u n e  fo rce  én o rm e, 
u n e grandeur m orale , u ne a ttitude o u verte  vers le p roch a in  et un d év o u em en t  
d é s in tére ssé  p ou r l ’autrui. C e  ch a r ism e  de l ’am our le  ren d ait ca p a b le  d ’entreprendre  
un effo r t su p érieu r à se s  fo rces  p h y s iq u es  frêles. Ç a  d ev a it être un ch a r ism e  im m en se  
et particu lier , p u isq u e  le s  g en s  v iv a n t d an s le s  tem p s sa x o n s , o ù  les  va leu rs sp ir itu e lle s  
s ig n if ia ie n t  si p eu , v en a ien t c h e z  le  père R ap h aël a v ec  leurs p ro b lèm es p erso n n e ls  
et c e u x  lié s  à la  v ie  so c ia le  et p o litiq u e , pour ch erch er  du seco u rs , en  v o y a n t en  lui 
le  patron de la  Patrie tou rm en tée . Le p erso n n a g e  du b ien h eu reu x  R ap h aël tém o ig n e  
b rilla m m en t du m ilieu  o ù  il s ’ép a n o u it  et trou va  d es  c o n d itio n s  fa v o ra b les  p ou r v ivre. 
S o n  caractère de sa in teté  se  form ait san s re ten tissem en t. Il v iv a it  e t trava illa it se lo n  le  
p rin cip e  d ’ex p ia tio n . A v e c  l ’é c o u le m e n t  du tem p s, c e  prêtre fra n c isca in  se  con sacran t  
au x  p au vres, d ev in t  le sy m b o le  et l ’e sp éra n ce  de la  ren a issa n ce  m ora le  du p eu p le .

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

SŁAWOMIR ZABRANIAK

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
I NAWIEDZENIA NMP W WIELUNIU (do końca XVIII w.)

Z przeszłości Wielunia

W Polsce jest wiele miast, których bogate dzieje pozostają ciągle 
w mrokach zapomnienia i niewiedzy. Jednym z nich jest Wieluń, mia
sto w województwie łódzkim położone ok. 70 km na północ od Czę
stochowy. W Polsce przedrozbiorowej był miastem królewskim i sto
licą ziemi wieluńskiej. Tutaj były siedziby różnych urzędów admini
stracji państwowej i kościelnej. W 1281 r. książę Henryk IV Probus 
przeniósł siedzibę kasztelanii z Rudy do Wielunia1. W 1283 r. Wieluń 
został wymieniony przez Przemysława II, księcia wielkopolskiego 
wśród miast, które miały wzorować się na prawach miasta Kalisza. 
W 1335 r. pożar zniszczył miasto. Król Kazimierz Wielki zaczął 
dźwigać je ze zgliszczy. Wzniósł zamek, a całość otoczył pojedyn
czym murem obronnym i fosą2.

Miasto cieszyło się licznymi przywilejami, które umożliwiły roz
wój handlu i wzrost zamożności mieszkańców. O bogactwie miasta 
w dawnych wiekach świadczą m.in. pozostałości sieci wodociągowej 
z XVI/XVII w.3 Król Zygmunt Stary pozwolił ją  wybudować, wyda
jąc odpowiedni dokument w 1532 r. Rozwój Wielunia w XV i XVI w. 
wynikał z korzystnej koniunktury gospodarczej i położenia na szla-

1 R. R o  s i n , Ziemia Wieluńska w X1I-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa, Ł ó d ź  

1 9 6 1 , s. 7 8 , p rzyp . 7 0 .
2 B ib lio tek a  C za rto ry sk ich  w  K ra k o w ie , sy g n . 3 3 1 5 , W ia d o m o śc i o  Z iem i R u d zk iej  
p otem  W ie lu ń sk ie j  n a zw a n ej, tu d z ie ż  o  m ie śc ie  R u d z ie  i W ie lu n iu , T ek i P stro k o ń -  
sk ie g o , k. 90: „ ...te n ż e  K a z im ierz  król w  W ie lu n iu  w y b u d o w a ł za m ek  a m ia sto  m ura- 

m i o p a sa ł.. .” .
3 W . S z c z y g i e l s k i ,  Dzieje ziemi wieluńskiej, Ł ó d ź  1 9 6 9 , s. 128.

„ N a sza  P r z e sz ło ś ć ” t. 106: 2 0 0 6 , s. 2 1 7 -2 3 5 .
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kach handlowych4. Podstawowym źródłem utrzymania ówczesnych 
mieszczan wieluńskich były zajęcia pozarolnicze, głównie handel 
i rzemiosło5.

Od czasu potopu szwedzkiego znaczenie miasta zaczęło maleć. 
Kolejne burze wojenne na początku XVIII w. spowodowały ruinę 
miasta. Wielkim ciosem dla XVIII-wiecznego Wielunia był groźny 
pożar w 1791 r. Pod koniec XVIII w. miasto było wielkim pogorzeli
skiem, gdyż kolejny pożar, który wybuchł 3 września 1795 r. strawił 
dach kościoła kolegiackiego, kościół pijarów i ich bibliotekę oraz 
dachy kolegium, rezydencje prałatów, a także znaczną część domów 
mieszkalnych, w ogromnej większości drewnianych6.

Kościół farny

W okresie Polski przedrozbiorowej w murach Wielunia i na jego 
przedmieściach było osiem kościołów: kościół parafialny, będący od 
1420 r. kościołem kolegiackim, kościół filialny, kościół szpitalny 
i pięć kościołów zakonnych. Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę 
mieszkańców (ok. 1000 pod koniec XVIII w.), to można się zdumie
wać ich liczbą. Są one świadectwem religijności i bogactwa miesz
kańców miasta. Wśród nich pierwsze miejsce miał kościół parafialny. 
Już swoim zewnętrznym wyglądem, rozmiarami, a często i usytuowa
niem wyróżniał się spośród innych zabudowań w parafii, przez co 
w sposób sugestywny podkreślone było znaczenie i wyjątkowy charak
ter jego funkcji . Odzwierciedlało się to w mentalności religijnej ów
czesnych ludzi i kształtowało ich życie codzienne. Wewnętrzny wy
strój kościoła silnie oddziaływał na ludzką wyobraźnię, tak podatną 
i dziś na obraz. Elementy architektoniczne, rzeźby, freski, obrazy 
i inne ozdoby wpływały na przychodzących do świątyni. Jednocześnie 
były uzewnętrznieniem ich przeżyć i nastawienia do Boga.

4 R. R o s i n ,  Ziem ia W ieluńska , s. 220-225; R. R o s i n ,  Siedem  wieków  m iasta  
W ielunia , w: Siedem  w ieków  Wielunia. Studia i materiały, pod red. R. R o s i n a , 
Warszawa 1987, s. 28.
5 A. S e r w a c i ń s k a ,  Z dziejów  Wielunia w drugiej po łow ie  X V III  w., w: Siedem  
wieków  Wielunia. Studia i m ateriały , pod red. R. R o s i n a , Warszawa 1987, s. 96.
6 W. P r z y g o d z k i  , Z przeszłości Wielunia. Przyczynek do historii diecezji często
chowskiej,, Częstochowa 1928, s. 24-25.
7 E. W i ś n i o w s k i ,  K ościół parafia lny i jeg o  fu n kc je  społeczne w średniow iecznej 
P olsce , Studia Theologica Varsaviensia  7(1969), nr 2, s. 187.
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Na ziemiach polskich pierwsze kościoły zaczęto zapewne budować 
w IX w. Miały one kształt niewielkich rotund, czego dowodem są naj
starsze zachowane tego typu zabytki8. Większość kościołów w okresie 
średniowiecza była drewniana, jednonawowa. Składały się one z dwóch 
części, z kwadratowej lub prawie kwadratowej nawy i podobnego do 
niej zwężonego prezbiterium9. Murowane budowle należały raczej do 
rzadkości. Budowano je raczej w miastach i miały one być świadec
twem zamożności i pobożności mieszkańców i fundatorów10.

Na obszarze ziemi wieluńskiej na początku XVI w. przeważały 
kościoły drewniane. Wizytator tutejszego archidiakonatu wymienił 50 
kościołów parafialnych i kaplic. Przy 45 z nich wymienił istnienie 
dzwonnicy czy to jako wieży kościelnej, czy też jako budowli wolno
stojącej11. Jeszcze dziś można podziwiać taką murowaną dzwonnicę 
ze starą metryką w Krzyworzece koło Wielunia. Stoi ona obok kościo
ła. Wśród znawców sakralnej architektury drewnianej mówi się nawet
0 istnieniu tzw. stylu kościoła wieluńskiego12.

Pierwszy kościół w Wieluniu pw. św. Michała Archanioła był 
prawdopodobnie drewniany i został wybudowany wraz z lokacją mia
sta w drugiej połowie XIII w. Być może to on spłonął podczas pożaru 
całego miasta w 1335 r. Nową świątynię parafialną wybudował król 
Kazimierz Wielki, który także przygotował uposażenie dla proboszcza
1 jednego wikariusza13. Wśród uczonych trwa dyskusja na temat jej 
powstania i wyglądu. Niektórzy uważają, że najstarsza murowana 
budowla sakralna miała kształt bazyliki, może nawet bezwieżowej 
i powstała w pierwszej połowie XIII w.14 * * Przebudowywana w ciągu

8 J. L e p i a r c z y k ,  Sztuka romańska i przedrom ańska. Architektura. H istoria sztuki 
p o lsk ie j, t. 1, Kraków 1962, s. 49-50, 52, 54-55.
9 T. D o b r o w o l s k i ,  N ajstarsze drew niane kościoły śląskie ja k o  znaki zam ierz
chłej p rzeszłości, Katowice 1946, s. 10.
10W i ś n i o w s k i ,  K ościół para fia lny , s. 201.
11 J. Ł a s k i ,  Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1-2, wyd. J. L u  - 
k o w s k i , Gniezno 1881, t. 2, s. 110-156 (dalej cyt. LBen.).
12 J. Ł o z i ń s k i ,  Zabytki pow ia tów  wieluńskiego i radom szczańskiego , Biuletyn  
H istorii Sztuki 14(1952), nr 2, s. 79-82.
13 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, sygn. KP 56: Opis kościoła parafialnego 
wieluńskiego, s. 1 (dalej cyt. AACz).
14 E. B ą b k a , T .  J. H o r b a c z ,  Badania archeologiczno-architektoniczne kolegiaty
w ieluńskiej w latach 1989-1990 , w: M iędzy pó łnocą  a południem . S ieradzkie i Wie
luńskie w późnym  średniow ieczu i czasach nowożytnych. M ateriały z  sesji naukow ej
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wieków, zatraciła pierwotny wygląd. Trudno jednoznacznie powie
dzieć, jaka była jej bryła architektoniczna. Ci, którzy widzieli farę 
wieluńską przed zniszczeniem w latach 1940-1941 przez okupantów 
niemieckich, mieli świadomość jej starożytności. Grube i nieforemne 
mury, mieszanina stylów architektonicznych, różnorodność użytego 
materiału, a przede wszystkim poziom posadzki w kościele, ponad 
jeden metr poniżej poziomu otaczającego terenu, świadczyły o długiej 
historii15.

Prowadzone w latach 1989-1990 badania archeologiczne na terenie 
dawnej fary wieluńskiej pozwoliły uchylić choć częściowo rąbek ta
jemnicy spowijającej ją  przez stulecia. Pierwotnie świątynia była jed- 
nonawową murowaną budowlą z prezbiterium na planie prostokąta16. 
Usytuowana została zgodnie z kanonami budownictwa sakralnego na 
osi wschód-zachód17. Prezbiterium znajdowało się we wschodniej, 
a wieża w zachodniej części z wejściem obramowanym kamiennymi 
odrzwiami. Takie usytuowanie kościoła miało swoją bogatą symboli
kę i wielowiekową tradycję. Modlący zwracał się ku wschodowi, ku 
wschodzącemu słońcu, które było symbolem Chrystusa, nazywanego 
w Piśmie Świętym Słońcem Sprawiedliwości, Wschodem. Wejście do 
kościoła od strony zachodniej, gdzie słońce zachodzi, oznaczało świat 
świecki, krainę umarłych. Każdy, kto wchodził przez tę bramę i zbli
żał się do prezbiterium, szedł na spotkanie światła, wchodził na świętą 
drogę. Przechodził z krainy śmierci do krainy życia, do miasta świę
tych, gdzie słońce nigdy nie zachodzi18.

Na pierwotne wejście do kościoła wieluńskiego natrafiono podczas 
prac remontowych prowadzonych w 1927 r. Przez wieki było ono 
zamurowane, a jego cokół znajdował się ponad metr w ziemi. 
Odrzwia były wykonane z kamienia koloru brązowego. Nosiły rysy 
charakterystyczne dla okresu przejściowego od sztuki romańskiej do 
gotyckiej. Łuk przypominał łuk romański w kształcie tęczy, ale miał 
w zdobnictwie kapiteli i baz motywy gotyckie. Była to zapewne

w Kościerzynie kolo Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), p od  red. T. J. H o r b a c z a  
i L.  R a j z e r a ,  S iera d z  1 9 9 3 , s. 3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 7 , p rzy p is 5. 
b W . P r z y g o d z k i  , Z  przeszłości, s. 13-14 .
16 E. B ą b  k a , Badania, s. 3 2 4 .
17 J. H a n i ,  Symbolika świątyni chrześcijańskiej, K rak ów  1 9 9 4 , s. 4 6 .
18 T a m że , s. 4 7 , 4 9 .
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główna i jedyna brama wejściowa do kruchty kościelnej o gotyckim 
sklepieniu19.

W następnych stuleciach, XV-XVIII w., różne kataklizmy nawie
dzały Wieluń i wpłynęły na kształt i wygląd zarówno miasta jak 
i kościoła. Wielkie pożary z lat 1457, 1631, 1644, 1655, 1746, 1791, 
1795 i uderzenia pioruna w 1695 i 1776 r. pustoszyły i niszczyły świą
tynię20. Ich następstwem były remonty i przeróbki oraz rozbudowa. 
Podczas jednego z nich dokonano poszerzenia prezbiterium i prze
kształcono jego zakończenie na trójboczne ze wzmocnionymi skar
pami przekątniowymi. Wtedy też wybudowano zakrystię. Nie można 
jednak podać dokładnej datacji tych inwestycji21.

Równolegle do remontów prowadzono dalsze prace budowlane, 
które całkowicie zmieniły pierwotny układ kościoła. Powstały niesy
metryczne nawy boczne, o różnej szerokości. Musiano prawdopodob
nie budować je w różnym czasie. Przemawiają za tą hipotezą materia
ły użyte do ich konstrukcji. Lewa, czyli północna nawa wykonana 
była z cegły, a prawa, czyli południowa z kamienia wapiennego. Być 
może przez jakiś czas wieluński kościół famy był dwunawowy, a do
piero później trój nawowy. Prace związane z przebudową wymagały 
wyburzenia ścian nawy głównej. Pociągnęło to za sobą konieczność 
wzniesienia filarów międzynawowych dla podtrzymania całej kon
strukcji dachowej. Ich następstwem było powstanie trójprzęsłowego 
podziału wnętrza kościoła i budowa półfilarów. W czasie budowy 
nawy południowej wykonano także cyrklową wieżyczkę w południo
wo-zachodnim narożniku22. Być może wtedy też zamurowano dawne 
wejście pod wieżą kościelną, odcinając dawną kruchtę. Przebudowie 
uległo też dotychczasowe wejście z kruchty do wnętrza kościoła, które 
również zamurowano pozostawiając tylko wąskie przejście. Utworzo
ną w ten sposób krypę zamykano żelaznymi drzwiami wykonanymi 
w stylu gotyckim. Nową bramę wejściową usytuowano z lewej strony 
dawnego wejścia do kościoła. Prowadziła ona do bocznej nawy od 
strony północnej. Wykonana była w stylu gotyckim z obramowaniem

19 W . P r z y g o d z k i  , Z przeszłości, s. 15 -16 .
20 A rch iw u m  D iecez ji W ło c ła w sk ie j , sygn . A A G . W iz. 133, s. 3 8 9  (dalej cyt. A D W ł.);  
W . P r z y g o d z k i , Z  przeszłości, s. 7 , 2 2 -2 5 .
21 E. B ą b  k a , Badania, s. 3 2 4 .
22 T a m że , s. 3 2 4 .
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wykutym w białym kamieniu wapiennym przypominającym marmur. 
W tym samym być może czasie poszerzono też zakrystię. Z tego okre
su przebudowy pochodziły prawdopodobnie duże okna w nawach 
bocznych, wypełniające większość przestrzeni między skarpami. Da
wały one dostateczną ilość światła w kościele, dlatego już nie było 
okien w górnej części nawy głównej23.

Niektórzy badacze wieluńskiej kolegiaty uważają, że dokonywano 
prac wspomnianych wyżej na przestrzeni ok. trzech wieków, od XIV 
do XVI w. Jednak nie można powiedzieć w tej sprawie nic wiążącego 
ani podać konkretnej ich datacji. Wśród zleceniodawców prac wymie
niani są: Kazimierz Wielki, Władysław Opolczyk i inne osoby zwią
zane z Wieluniem24.

Dalsze przebudowy kościoła nastąpiły w XVII w. Z obydwu stron 
prezbiterium wzniesiono dwie kaplice kopułowe. Od południa, czyli 
z prawej strony wybudowano kaplicę rodziny Radoszewskich (Rado- 
szowskich)25 pw. św. Jerzego i Krzyża Świętego. Została ufundowana 
przez podkomorzego wieluńskiego Jerzego Boxę Radoszewskiego26 
z Siemkowic jako miejsce jego pochówku i krewnych. W dotychcza
sowych opracowaniach dotyczących kolegiaty wieluńskiej podawano 
jako datę fundacji rok 164327. Jednak należałoby raczej brać pod uwa
gę początek XVII w. Za taką datą przemawiałby fakt śmierci Jerzego 
Boxy Radoszewskiego w 1614 r. wzmiankowanej w tekście z tablicy 
nagrobkowej28. W kopiarzu wieluńskim odnotowano, że dokument 
fundacyjny został wpisany do akt księgi grodzkiej wieluńskiej w pią
tek przed Niedzielą Palmową w 1615 r. Fundację zatwierdził i wysta
wił przywilej erekcyjny arcybiskup Wawrzyniec Gembicki 6 lipca

23 W . P r z y g o d z k i , Z przeszłości, s. 16-17 .
24 E. B ą  b k a , Badania, s. 3 2 6 , 3 2 7 , przyp. 10, P r z y g o d z k i  , Z  przeszłości, s. 16.
25 W  źró d ła ch  p o ja w ia ją  s ię  o b y d w ie  fo rm y  za p isu  n a zw isk a .
26 H. K o w a l s k a ,  Radoszewski (Radoszowski, Boksa-Radoszewski) Jerzy h. Oksza 
(ok. 1534-1614), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2 9 , s. 7 4 9 .
27 Z. M a m z e r ,  Życie liturgiczne w parafii kolegiackiej w Wieluniu do końca XVIII 
wieku, L ublin  1971 (m p s w  A rch iw u m  K U L ), s. 21 .
28 Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 2: Województwo sieradzkie, w yd . A . S z  y  m -
c z a k o w a  i J. S z y m c z a k ,  p od  red. R. R o  s i n a , W a rsza w a  1 9 8 1 , s. 1 4 5 -1 4 6 :
„ ...G e o r g io  R a d o sz o w sk i [ ...]  ob iit  non  s in e  su m m o  su oru m  g em itu  a n n o  1 6 1 4  m e n se
23  o c to b r is  [ ...]  v ix i et q u em  d ed eras cursum  m ihi C h riste  p e r e g i” .
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1616 r. w Łowiczu29. W aktach wizytacji z 1766 r. wizytator wspo
mniał o kaplicy, informując, że Jerzy Radoszewski uposażył ją  sumą 
dwóch i pół tysiąca florenów polskich30. W aktach grodzkich wieluń
skich zapisano w wigilię uroczystości św. Jana Chrzciciela w 1643 r., 
że pieniądze te zostały ulokowane na dobrach Alberta Konopnickiego 
w Łyskomi31. Można przyjąć, że kolejność wydarzeń związanych z tą 
kaplicą mogła być następująca:

1. Na początku XVII w. Jerzy Boxa Radoszewski zaczął czynić 
starania o fundację kaplicy,

2. Zmarł pod koniec 1614 r. i został pochowany w grobowcu 
w ufundowanej przez siebie kaplicy w kolegiacie wieluńskiej,

3. W piątek przed Niedzielą Palmową w 1615 r. akt fundacji wpisa
no do ksiąg grodzkich,

4. W 1616 r. nastąpiła kanoniczna erekcja kaplicy przez arcybisku
pa Wawrzyńca Gembickiego.

Możliwe, że do realizacji woli ojca przyczynili się synowie. Jed
nym z nich był Bogusław Boxa Radoszewski, opat klasztoru benedyk
tynów na św. Krzyżu, później biskup kijowski32.

Drugi syn Jerzego, Marek Boxa Radoszewski, był podkomorzym 
wieluńskim, a od 1630 r. kasztelanem wieluńskim33. Zajmowali oni 
wpływowe stanowiska w hierarchii kościelnej i świeckiej.

29 A A C z ., sy g n . K P 5 5 , s. 4 9 -5 0 :  „ ...G eo rg iu s  R a d o sz ew sk i B o x a  d e  S ie m k o w ic e ,  
su cca m era riu s terrae V ie lu n e n s is  [ ...]  ad latus e c c le s ia e  san cti M ic h a e lis  A rch a n g e li, 
et B e a tis s im a e  V ir g in is  M ariae C o lle g ia ta e  V ie lu n e n s is  [ ...]  ca p e lla m  n o v a m  su m p ti-  
b u s p rop riis d e  n o v o , in u su m  sep u ltu rae  su i, et su oru m  su cc esso ru m  e  stirp e g e n e a lo -  
g ia q u e  R a d o sz e w sk ic h  d e  S ie m k o w ic e  B o x o w  corp oru m  e  m uro con stru í fe c is s e t  [ ...]  
in a ctis  p u b lic is  c a stre n s is  v ie lu n e n s is  A n n o  D o m in i m ille s im o  se x c e n té s im o  d é c im o  
q u in to  feria  se x ta  an te  d o m in ica m  R am is P a lm oru m  p ró x im a  in scr ip tu m ...” .

A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 54: „ ...E an d em  ca p e lla m  m a g n if ic u s  G eo rg iu s  
R a d o sz ew sk i d o ta v it, su m m a  duorum  m illiu m  q u in gen toru m  flo ren o ru m  P o lo n o ru m  
estq u e  in scr ip ta  su p er  b o n is  L y sk o rn ie  a ctis  ca stren s ib u s V ie lu n e n s ib u s  a n n o  1 6 4 3 tio  
in V ig il ia  S. J oan n is B a p tista e  cum  o b lig a tio n e  trium  m issaru m  lectaru m  q u a lib e t  
sép tim a  et in fe s t is  S. C ru cis  un ius can tatae pro su p rascrip to  fu n d a to re ...” .
31 A A C z , sy g n . K P  5 5 , s. 5 7 -5 8 .
32 K. N i e  s i e  c  k i , Herbarz polski, t. 8 , w y d . J. N . B o b r o w i c z ,  L ip sk  1841 , 
s. 24 ; B. K u m o r ,  Radoszewski (Boksa-Radoszewski) Bogusław h. Oksza (ok. 1577- 
1638), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2 9 , s. 7 4 7 -7 4 8 .
33 E. J a n a s ,  Radoszewski (Radoszowski, Boksa-Radoszewski) Marek h. Oksza (ok. 
1577-1641), w: P S B , t. 2 9 , s. 7 5 1 -7 5 2 ;  Urzędnicy województw łęczyckiego i Sieradz-
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W kaplicy Radoszewskich znajdował się konsekrowany ołtarz mu
rowany34. W czasie wizytacji w 1730 r. wspomniano, że w kaplicy 
były trzy mauzolea, a w ołtarzu znajdował się obraz Jezusa Ukrzyżo
wanego35. Wizytator nakazał jej remont, gdyż przeciekająca przez 
dach woda znacznie ją  zniszczyła36. Kaplica była uposażona na sumę 
2500 florenów polskich, którą powiększył Andrzej Radoszewski 
w 1727 r. o dalszych 500 florenów zapisanych na dobrach Kurów 
i Turów37. Zamykano ją  dwiema żelaznymi kratami przedzielonymi 
murowaną kolumną. Były w niej cztery okrągłe okna, dwa naprzeciw 
krat i dwa z boku ołtarza, z których jedno było oszklone, a drugie 
pozbawione szyb. W kaplicy była jedna ławka i konfesjonał38.

Od północnej, czyli z lewej strony prezbiterium, była kaplica rodzi
ny Olszowskich pw. św. Krzyża39 z małą wieżyczką, w której zawie
szono sygnaturkę40. Najprawdopodobniej jej początki sięgają czasów 
starostwa Hieronima Olszowskiego w Wieluniu, które piastował 
wiatach 1667-167741. Możliwe, że jej kanonicznej erekcji dokonał 
Andrzej Olszowski, brat Hieronima, i prymas w latach 1674-167742. 
W księdze grodzkiej rawskiej w 1681 r. zanotowano, że Andrzej 
z Olszowej Olszowski, syn Hieronima, wojewody rawskiego, zapisał

kiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. O p a l i ń s k i  i H.  Ż e r e k - K l e s z c z  p od  
red. A . G ą s i o r o w s k i e g o ,  K órn ik  1993 , nr 1 6 0 3 , s. 2 1 2 .
34 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 54 .
35 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 15, s. 24 .
36 T a m że , s. 42: „ ...c u iu s  structura per tectum  in m u ltis  lo c is  s t illa n s , in p arietib u s  
lab efacta ta , in fo rn ic ib u s ru in osa , p ra ec ip u e  in c a p e llis  R a d o sz e w sk ic h  et san cti S eb a -  
stian i, ubi e x  su p in a  n e g lig e n tia  et m a le v o le n tia  ru ina e v e n it . . .” ; W . P a t y k i e -  
w i e ź ,  Statuty kolegiaty rudzko-wieluńskiej, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 
3 (1 9 5 6 ) ,  z. 1, s. 3 7 2 .
37 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 5 4 .
38 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 15, s. 2 4 -2 5 ,
19 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 54: ......O lszo v ia n a  [ ...]  s ita  a parte san ctu arii,
a c o m u  E v a n g e lii  [ ...]  sub  titu lo  S an ctae  C ru c is ...” .
40 T a m że , s. 73: „ ...tu rricu la  non su p er ec c le s ia m  sed  ca p e lla m  O lsz o v ia n a m  sita  
co n tin e t  s ig n a tu r a m .. . ” .
41 Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVI1I wieku, nr 1 7 8 8 , s. 2 3 3 -  
2 3 4 ; K. P r z y b o ś ,  Olszowski (Olszewski) Hieronim z Olszowy h. Prus II (ok. 1622- 
1677), w: P S B , t. 2 4 , s. 4 6 -4 7 ;  N  i e  s i e  c k i , Herbarz polski, t. 7 , s. 9 0 -9 1 .
42 W . C z a p l i ń s k i ,  Olszowski (Olszewski) Andrzej h. Prus II (ok. 1621-1677), 
w: P S B , t. 2 4 , s. 4 4 -4 6 ;  N  i e  s i e  c  k i , Herbarz polski, t. 7 , s. 8 8 -9 0 .
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na utrzymanie istniejącej już kaplicy sumę 2000 florenów43. Połowa 
z niej, kiedyś zapisana przez Zygmunta Olszowskiego Hieronimowi, 
została przeniesiona na rzecz fundowanej kaplicy. Podobnie stało się 
z kolejnym 1000 florenów lokowanych na dobrach Karmionki Marci
na Siemianowskiego, starosty w Szczercowie w ziemi sieradzkiej. 
Możliwe, że osobą, która ostatecznie uposażyła tę kaplicę i kapelana, 
był Andrzej Olszowski, chorąży ziemi gostynińskiej, syn Hieronima 
i Petroneli44. W dokumentach występuje bowiem klauzula, że za
strzegł sobie i swoim spadkobiercom prawa patronatu45.

W 1730 r. były w kaplicy Olszowskich dwa ołtarze46. W jednym 
z nich znajdowała się prawdopodobnie rzeźba cierpiącego Chrystusa 
lub krzyż. Drugi ołtarz, ołtarz Opatrzności Bożej ufundował Aleksan
der Szembek. W kaplicy była wydzielona część, zwana sacrarium. 
Przechowywano tam paramenty liturgiczne. Drewniana podłoga zapa
dła się częściowo, a murowany sufit niszczyła woda sącząca się przez 
uszkodzony dach. W kaplicy były trzy okna47.

W kościele kolegiackim znajdowała się jeszcze trzecia kaplica pw. 
Siedmiu Boleści Matki Bożej. Fundowała ją  Anna Chabielska z Ła- 
giewskich48. W 1629 r. w dokumencie, w którym fundatorka zapisała 
dom i pola na rzecz kolegiaty, mowa jest o pochowanych już w ko
ściele jej mężu i synu Stanisławie49. Kaplica musiała więc powstać 
wcześniej50. Została usytuowana w bocznej nawie, po lewej stronie 
przy wejściu do świątyni, czyli w nawie północnej. Znajdował się 
w niej murowany ołtarz poświęcony św. Annie, matce NMP. Funda
torka uposażyła kaplicę sumą 2000 florenów polskich51.

43 AACz., sygn. KP 55, s. 68-69, 107-109.
44 Tamże, s. 69: „...ad capellam penes ecclesiam collegiatam fundatione Olszoviana 
existente et jacente et circa eandem capellam capelano Admo Rndo Stanislao Gralew- 
ski protunc existenti plenarie applicat, transfundit, dat, donat perpetuo...”.
45 Tamże, s. 69, 108: „...ius vero collationis circa se et suos successores pleno in 
robore reservando...”.
46 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 15, s. 25.
47 Tamże, s. 25-26.
48 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 66, s. 53.
49 AACz, sygn. KP 55. s. 62-63.
50 W. P r z y g o d z k i , Z  przeszłości, s. 21 podaje datę: 1621 r.
51 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 66, s. 53: „...Chabielisciana in porticu ecclesiae existens 
[...] tituli septem Dolorum Beatissimae Yirginis Mariae...”.
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W 1730 r. biskup Franciszek Kraszkowski wymienił w aktach swo
jej wizytacji także murowaną kaplicę św. Sebastiana. Została wybu
dowana w sąsiedztwie kaplicy św. Krzyża, czyli raczej z lewej strony 
kaplicy Olszowskich52. Miała murowany sufit. Jej posadzka była wy
łożona cegłami. W kaplicy znajdowały się trzy okna. Niestety, nie 
wspomniano już o niej podczas następnej wizytacji w 1766 r. Być 
może tą czwartą kaplicą była kaplica Mrowińskich, wybudowana 
z fundacji Macieja Mrowińskiego, pisarza grodzkiego wieluńskiego 
i jego żony Zofii ze Starzewskich na początku XVII w.53

W XVIII w. dobudowano do kościoła dwa aneksy od strony za
chodniej. Ostatecznie kolegiata miała tuż przed zniszczeniem w latach 
1940-1941 następujące rozmiary: długość ok. 48,5 m i szerokość ok. 
25,5m54. Była więc to świątynia o imponujących proporcjach, zajmu
jąca ponad 1200 m2 powierzchni. Nawet po odliczeniu miejsca zaj
mowanego przez ściany i filary mogła pomieścić w swoim wnętrzu 
kilka tysięcy wiernych. W jej wnętrzu odbywały się różne zjazdy 
i zgromadzenia nie tylko o charakterze religijnym. Było to tym ła
twiejsze, że dawniej w kościołach nie ustawiano ławek poza przezna
czonymi dla patronów czy kolatorów w pobliżu wielkiego ołtarza55.

Niewiele mamy wiadomości o datach konsekracji kościoła. Tych 
ostatnich musiało być kilka. Prawdopodobnie konsekrowano kościół 
po każdym pożarze czy przebudowie. Z ksiąg metrykalnych wiadomo, 
że jednej konsekracji dopełnił 10 kwietnia 1644 r. prymas, arcybiskup 
gnieźnieński Maciej Łubieński56.

Najwcześniejszy opis wieluńskiego kościoła parafialnego, a zara
zem kolegiaty pw. beatae Mariae virginis festi Visitationis et S. Mi
chaelis archangeli znajduje się w aktach wizytacji z 1522 r. Był on 
murowany z kamienia i cegły. Wizytator wymienił także wieżę 
z zawieszonymi w niej dzwonami. W dzwonnicy były trzy dzwony,

52 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 15, s. 2 6 .
53 W . P r z y g o d z k i  , Z  przeszłości, s. 21 .
54 E. B ą b  k a , Badania, s. 3 2 6 .
55 E. W i ś n i o w s k i ,  Kościół parafialny, s. 2 1 5 .
56 cyt. za  P a t y k i e w i c z ,  Statuty, s. 373: „ ...e c c le s ia  c o lle g ia ta  co n se cra ta  e st per  
C ellsu m  M ath iam  Ł u b ień sk i arch iep isco p u m  G n esn . prout leg itu r  co n n o ta m  in libro  
m etr ic es  bap tisator. A n n o  1 6 4 4 ...” ; A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 1 3 3 , s. 3 9 0 : , , . .w  roku  
1 6 4 4  d n ia  10 k w ie tn ia  JE M aciej L u b iń sk i arcyb isk u p  g n ie ź n ie ń sk i k o ś c ió ł  ten k o n se 
k ro w a ł...” .
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a jeden zawieszono w sygnaturce na środku kościoła57. Wieża była 
symbolem wznoszenia się i obrazem Góry Kosmicznej, którą ujrzał 
we śnie patriarcha Jakub (Rdz 28, 11-19: drabina Jakubowa). Modlący 
się w świątyni wznosił się do Boga5*. XX-wieczny autor wspominał, 
że główna wieża kościelna zwieńczona była dużą figurą przedstawia
jącą św. Michała Archanioła depczącego smoka. W niej znajdował się 
zegar, dzwony i galeria59. W 1766 r. zapisano, że wieżę wybudowano 
z kamienia i cegły. Przylegała do fasady kościoła i była pokryta wy
bieloną blachą. Zawieszone w niej były trzy duże dzwony60.

W życiu religijno-liturgicznym społeczności katolickiej dzwony 
odgrywały szczególną i ważna rolę. Ich dźwięk wzywał na codzienne 
modlitwy, oznaczał czyjeś narodziny lub śmierć. Ludzie rozpoznawali 
porę dnia dzięki uderzeniom w dzwony. Dzwonom nadawano w mi
nionych epokach przede wszystkim sakralny charakter. Przed zawie
szeniem dzwonu w dzwonnicy dokonywano jego konsekracji na wzór 
obrzędu chrztu dziecka, która włączała go do sfery sacrum. W rycie 
poświęcenia dzwonu było obmycie wodą święconą, namaszczenie 
olejem, oczyszczenie kadzidłem, które spalano pod nim oraz nadanie 
imienia61. Na dzwonach często grawerowano napisy. Wezwania 
o treści: Ave Maria, Rex gloriae, veni cum pace wyrażały przekona
nie, że dzwon przenosi swoim dźwiękiem tę formułę. Wypełnia on, 
oczyszcza i uświęca powietrze i przestrzeń62.

W 1766 r. zapisano, że posadzka w całym kościele była wykonana 
z cegły. W prezbiterium znajdowało się po obydwu stronach osiem 
stall dla członków kapituły kolegiackiej, a w kaplicach i w nawie stały 
trzydzieści dwie ławki63.

Prawdopodobnie w kościele wieluńskim, w pierwszym okresie jego 
istnienia był tylko jeden ołtarz. Stanowił centralne miejsce kultu,

57 L B en ., t. 2 , s. 9 3 -9 4 , 108.
58 J. H a n i , Symbolika, s. 73 .
39 W . P r z y g o d z k i , Z  przeszłości, s. 21.
60 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 73: „ ...ca m p a n ile  d e  la terib u s c o c t is  et la p id ib u s  
ex tru ctu m , co n tig u u m  fa c ia ta e  e c c le s ia e  cu m  su p er fic ie  recen ter  erec ta , la m in a  ferrea  
d u ctili d ea lb a ta  tecta , co n tin e t  m a g n a s cam p an as tre s ...” .
61 E. G ó r s k i ,  Konsekracja kościoła i poświęcenie dzwonów. Studium liturgiczno- 
historyczne, S a n d o m ierz  1 9 5 7 , s. 8 7 -9 2 .
62 H a n i , Symbolika, s. 75 .
63 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 73 .
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miejsce sprawowania Eucharystii. Ołtarz jest najświętszym przedmio
tem w świątyni, powodem je j istnienia i samą je j istotą64. Jest on sto
łem ofiarnym, a właściwie kamieniem ofiarnym, na którym sprawowa
na jest Ofiara Mszy Świętej. Jest tym wyjątkowym miejscem, na któ
rym dochodzi do kontaktu człowieka z Bogiem. Poprzez ołtarz Bóg 
przychodzi do człowieka i człowiek idzie ku Bogu. Ołtarz symbolizuje 
także samego Chrystusa i Jego Ciało, również Mistyczne, Eklezjalne 
i wspólnotę Kościoła. Stąd w dawnych ołtarzach obowiązkowo umiesz
czano relikwie świętych. Zgodnie ze starymi kanonami budownictwa 
sakralnego ołtarz znajdował się w przedniej, czyli wschodniej części 
świątyni, zwanej prezbiterium. W tej części zarezerwowanej dla kapła
na, sprawowano Ofiarę Mszy Świętej i inne nabożeństwa. Wzrost licz
by ołtarzy w kościołach datuje się od XIII w., w Polsce zapewne trochę 
później. XIV i XV w. przynoszą szybkie pomnożenie liczby altarii65.

W 1522 r. wewnątrz wieluńskiego kościoła parafialnego było pięć 
ołtarzy: św. Michała Archanioła, św. Agnieszki, św. Katarzyny, 
św. Marcina oraz św. Elżbiety i św. Jadwigi66. Ich wezwania zależały 
od osobistej pobożności fundatorów. W okresie średniowiecza czczo
no szczególnie święte dziewice i męczennice oraz wielkie święte ko
biety, np. św. Jadwigę Śląską.

W centralnym miejscu kościoła, w prezbiterium był ołtarz główny, 
poświęcony patronowi kościoła, św. Michałowi Archaniołowi. Był on 
patronem rycerstwa. Zapewne fundatorem tej altarii był budowniczy 
kościoła po pożarze w 1335 r., król Kazimierz Wielki. Prawo prezen
towania altarzysty głównego ołtarza w kościele kolegiackim w Wielu
niu należało w późniejszym okresie do świeckich. W 1522 r. altarzy- 
stą był ks. Jan, przełożony mansjonarzy67.

Drugim ołtarzem w kościele kolegiackim w Wieluniu był ołtarz św. 
Agnieszki wspomniany w 1445 r.68 Prawo prezenty należało do oby
watela wieluńskiego Lorincz. Z upływem lat przeszło ono na radę 
miejską. Potwierdził to pośrednio wizytator w 1522 r., wymieniając

64 H a n i , Symbolika, s. 108 , 125.
65 E. W i ś n i o w s k i ,  Kościół parafialny, s. 2 1 0 .
66 L B c n .,t .  2 , s. 1 0 6 -1 0 7 .
67 T a m że , s. 105.
68 A D W ł., sy g n . A A G . A K W ie l 3 ( 1 5 2 6 ) ,  k. 2 7 5 v -2 7 6 :  w  1 5 2 6  r. d o  akt k o n sy s to r 
sk ich  w c ią g n ię ty  zo s ta ł d o k u m en t z  1445 r., w y lic z a ją c y  d o c h o d y  a lta rzy sty  o łtarza  

św . A g n ie sz k i.
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uposażenie altarii. Altarzystą był wtedy Jakub z Wielunia, zwany 
Kiemoskiem69.

Trzecim ołtarzem był ołtarz św. Katarzyny, patronki niewinności 
i trudnych sytuacji życiowych70. Fundatorem altarii był w 1401 r. praw
dopodobnie Mikołaj Korich (Rorich)71. Zapewnił uposażenie w wysoko
ści 8 grzywien czynszu od sumy kapitałowej 80 grzywien72. W 1420 r. 
arcybiskup Mikołaj Trąba dokonał jego kanonicznej erekcji. Altarzysta 
był początkowo zobowiązany do odprawiania w tygodniu czterech 
Mszy Świętych po ustaleniu godziny z proboszczem. Prawdopodobnie 
przy tym ołtarzu gromadzili się członkowie bractwa św. Katarzyny. 
Założyli je komisarze opata Makarego z klasztoru na Górze Synaj, mni
si Dionizy i Theodulus, wystawiając 22 maja 1493 r. przywilej erekcyj
ny73. W 1522 r. obsługiwał ten ołtarz mansjonarz Tomasz z Kościelca. 
Altarzystę prezentowali obywatele miasta. Na wyposażeniu altarii były 
wtedy: srebrny kielich, dwie srebrne ampułki, krzyż srebrny złocony 
bez stopki, trzy ornaty z dodatkami i mszał74.

Kolejnym ołtarzem w kolegiacie wieluńskiej był ołtarz poświęcony 
św. Marcinowi. Ufundowała go rodzina Maslowie, zachowując prawo 
prezenty altarzysty. Być może była ona protoplastą rodziny szlacheckiej 
Masłowskich z okolic Wielunia. Św. Marcin cieszył się dużą popular
nością przez całe średniowiecze i w następnych stuleciach. Z reguły 
bowiem w dzień św. Marcina dochodziło do płacenia danin i czynszów. 
Altarzystą w 1522 r. był ks. Mikołaj, proboszcz w Wrąsznyo (Rząśni?). 
Do wyposażenia ołtarza należały: kielich srebrny złocony, srebrny pa
cyfikał, dwa ornaty cum toto apparatu i mszał75.

Ostatnim ołtarzem wymienionym w aktach wizytacji w 1522 r. był 
ołtarz dedykowany św. Jadwidze i Elżbiecie76 *, zapewne Węgierskiej.

69 L B e n .,t .  2 , s. 106.
70 H. P a p r o c k i ,  Katarzyna Aleksandryjska św. Kult, w: Encyklopedia Katolicka, 
t. 8 , k ol. 9 8 6 -9 8 7 .
71 A c h iw u m  G łó w n e  A k t D a w n y ch  w  W a rsza w ie , sy g n . Wieluń. Księga miejska 
radziecka / ,  k. 11: s ą  z a p isy  o  op łatach  sk ład an ych  na „altare R o r ich ” . W  d o k u m en 
tach w y s tę p u je  raz n a z w isk o  R orich , a in n ym  razem  K orich . (dalej: A G  A D )
72 A A C z ., sy g n . K P 5 5 , s. 6 3 -6 4 .
73 A D W ł., sy g n . D o k u m e n t 3 8 0 .
74 L B en ., t. 2 , s. 106.
75 T am że.
76 K. K u ź n i a k ,  Jadwiga Śląska św. Kult, w: E K , t. 7 , k o l. 6 6 4 -6 6 5 ;  A . K a r ł ó w -
s k a - K a m z o w a ,  Jadwiga Śląska św. W ikonografii, w: E K , t. 4 , k o l. 6 6 5 -6 6 7 ;
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Ich kult znany był zapewne w Ziemi Wieluńskiej już w XIII w.77 
Sprzyjało temu sąsiedztwo ze Śląskiem i okresowe panowanie tamtej
szych książąt. Te dwie święte pojawiły się razem zapewne z powodu 
ich więzów pokrewieństwa. Elżbieta była starszą krewną Jadwigi. 
Obydwie także zasłynęły z dzieł miłosierdzia i opieki nad biednymi. 
Altarzystę ołtarza św. Jadwigi i Elżbiety prezentowali rajcy wieluń
scy78. Prawdopodobnie ten ołtarz był określany w 1512 r. mianem 
altare civitatis79.

Wszystkie więc fundacje ołtarzowe, za wyjątkiem pierwszej, były 
fundacjami wieluńskich obywateli, którzy zachowując ius patronatus, 
decydowali o obsadzie altarii. Te przejawy pobożności były wyrazem 
ogólnej tendencji w ówczesnym chrześcijańskim świecie. Wieluńska 
kolegiata nie odbiegała od ogólnej tendencji pobożnościowej. Wystar
czy prześledzić różne zapisy testamentowe, aby się o tym przekonać80. 
W XVI w. mieszczanin wieluński Marcin Wsolek ufundował w 1532 
r. ołtarz Ofiarowania NMP i św. Doroty. Aktu erekcji kanonicznej 
dokonał arcybiskup Piotr Gamrat w 1541 r.81 Św. Dorota zaliczana 
była do grona czternastu świętych wspomożycieli. Była jedną z czte
rech świętych dziewic obok św. Katarzyny, Małgorzaty i Barbary, 
bardzo popularnych w średniowieczu82. Uważana była za patronkę 
ogrodników, kwiaciarzy i matek. Fundator uposażył ołtarz 4 grzyw
nami czynszu. Pierwszym altarzystą został mansjonarz Aleksy83.

J. S w a s t e k ,  Elżbieta Węgierska św. Kult, w: E K , t. 4 , k o l. 9 1 4 -9 1 5 ;  H. L e s m a n ,  
Elżbieta Węgierska św. W ikonografii, w: E K , t. 4 , k ol. 9 1 5 -9 1 7 .
77 W . S c  h e  n k , Kult świętych w Polsce, s. 91 .
78 T a m że .
79 A G A D , sy g n . W ie lu ń . K s ię g a  m ie jsk a  ra d zieck a  1, k. 10: „ ...a lta re  c iv ita tis  sep tem  
fe r to n e s ...” .
80 A A C z ., sygn . K P 5 2 , s. 8 b - 10: zap is Piotra P otrzeby  i j e g o  ż o n y  A g n ie sz k i z  1463  r. 
dla o łtarza św . M ich a ła , s. 2 0 -2 1 : za p is  Janka S z e w c a  i j e g o  ż o n y  K atarzyny z  1454  r. 
dla ołtarza  św . M ich ała; 6 3 -6 9 : fundacja  ołtarza św . K atarzyny p rzez  M ik o ła ja  K orich a  
z  1401 r. p o tw ierd zo n a  w  1420  r. p rzez prym asa M ik o ła ja  Trąbę i o b la to w a n a  w  1477  r.
81 A A C z ., sy g n . 107 , s. 3 -4 , 9 -1 1 .
82 U . B z  ó  w  k a , Dorota św. Ikonografia, w: EK, t. 4 , kol. 139-141 .
83 A D W ł., sy g n . A A G . A K W ie l. 3 (1 5 4 1 ) ,  k. 509r-v : „ ...fa m o s u s  v ir  M artin u s [ ...]  
W so le k , la n iu s, c iv is  v ie lu n e n s is  [ ...]  d ed it, d o n a v it et [ ...]  a s ig n a v it  qu attu or m arca- 
rum  p ecu n iaru m  pro c e n s u ...” ; A A C z ., D o k u m e n ty  lu źn e , sy g n . 1 0 7 , s. 6: tam  p o d a n o  
w ez w a n ie :  „ su b  titu lo  et v o c a b u lo  P ra esen ta tio n is  B e a tis s im a e  M ariae  et sa n cta e  
D o ro th a e  M artiris Y irg in u m  ac S an ctorum  J osep h  N u tr ic ii ac J o a ch im ” .
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Wraz z fundowaniem kaplic i wprowadzaniem nowych bractw 
w XVII w. w kościele kolegiackim pojawiły się także nowe fundacje 
ołtarzowe. Prawdopodobnie ok. 1611 r. wybudowano ołtarz ku czci 
Trójcy Przenajświętszej. Fundatorami byli zapewne członkowie brac
twa literackiego pw. Trójcy Świętej założonego w 1611 r.84 W 1661 r. 
Andrzej Achterloni (Acherloni), rajca wieluński, ofiarował do ołtarza 
obraz Trójcy Świętej. Dwa lata później, w 1663 r. Stanisław Ostański, 
pisarz celny, zakupił trzy srebrne korony do tego obrazu85.

Ok. 1618 r. ufundowano w kolegiacie ołtarz Matki Bożej Różań
cowej. Związane to było z zaprowadzeniem 2 lipca 1618 r. bractwa 
różańcowego86.

W kaplicy Radoszewskich pw. św. Jerzego i Krzyża Świętego, wy
budowanej po prawej stronie prezbiterium, patrząc od wejścia, był 
drewniany ołtarz rzeźbiony z kamienną mensą i z wizerunkiem Jezusa 
Ukrzyżowanego87. Dedykowany był on Krzyżowi Świętemu i św. Je
rzemu88, patronowi fundatora Jerzego Radoszewskiego. Drugie wezwa
nie, Krzyża Świętego związane było zapewne z działalnością syna Je
rzego, Bogusława Radoszewskiego89, opata benedyktynów na św. 
Krzyżu, późniejszego biskupa kijowskiego. Pierwszym altarzystą został 
Andrzej Cerpusius, wikariusz kolegiaty w Wielunia w latach 1621- 
1622, pleban rudnicki i kapelan w Radoszewicach90.

W kaplicy Olszowskich nazwanej przez wizytatora z 1730 r. kapli
cą pw. Krzyża Świętego były dwa ołtarze. Pierwszy ołtarz był drew
niany, rzeźbiony z drewnianą mensą i portatylem. Pierwszym altarzy
stą został zapewne kapelan kaplicy ks. Stanisław Gralewski91. Drugi 
ołtarz pw. Opatrzności Bożej ufundował Aleksander Szembek, łowczy 
łęczycki. Miał on również drewnianą mensę z portatylem, ale nie było 
z nim związane żadne uposażenie92.

84 AACz. sygn. KP 98, s. 3.
85 Biblioteka Jagielońska, sygn. Przyb. 204/69, bez paginacji.
86 AACz. sygn. KP 95, s. 5.
87 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 15, s. 25.
88 AACz., sygn. KP 55, s. 49: „...in eademque capella altare in honorem Dei Omnipo- 
tentis sub titulo Sanctae Crucis et sancti Georgii Martyris extruxisset...”.
89 N i e s i e c k i , Herbarz polski, t. 8, s. 23-24.
90 AACz., sygn. KP 55, s. 50; AACz. sygn. KP 98, s. 71,74; AACz. KP 95, s. 6.
91 AACz., sygn. KP 55, s. 69.
92 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 15, s. 26.
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W kaplicy Siedmiu Boleści Matki Bożej, zwanej także kaplicą Cha- 
bielskich był ołtarz pw. św. Anny93. Kaplica została uposażone 
w latach 1629-163594. Jej wezwanie uzewnętrzniało ból żony i matki, 
Anny Chabielskiej po śmierci swoich najbliższych, męża i syna.

Inny ołtarz pw. św. Antoniego z Padwy95 ufundował w kościele 
kolegiackim prawdopodobnie w 1707 r. szlachcic Franciszek Mikołaj 
Skarbek i jego żona Małgorzata. Zobowiązali altarzystę do odprawia
nia jednej Mszy Świętej tygodniowo. W 1746 r. był nim Albert Mąko- 
siewicz, wikariusz kolegiacki96.

Ok. 1729 r. Marcin Reych wybudował ołtarz ku czci św. Jana Ne
pomucena97, kanonizowanego 19 marca 1729 r. Jego liturgiczne 
wspomnienie obchodzono 16 lub 21 maja, zależnie od lokalnych tra
dycji. W 1757 r. Agnieszka i Jakub Tarnowscy, obywatele Wielunia, 
zapisali na ten ołtarz sumę 1000 florenów polskich na dobrach w Ru- 
dlicach. W 1759 r. kustosz kolegiaty wieluńskiej, ks. Piotr Latoszyń- 
ski otrzymał kwotę 1000 florenów na fundację wieczystą dwóch Mszy 
Świętych recytowanych każdego miesiąca przy tym ołtarzu. Ofiaro
dawcą był Maciej Stokowski, syn Antoniego98.

Na podstawie akt wizytacji biskupa Kraszkowskiego z 1730 r. 
można wyliczyć 16 istniejących wtedy ołtarzy w wieluńskim kościele 
famym. Były to ołtarze:
1) główny, poświęcony św. Michałowi z drewnianą nastawą ołtarzową 
i drewnianym tabernakulum,
2) bł. Jana Kaniego z wizerunkiem patrona, beatyfikowanego 27 wrze
śnia 1680 r. i kanonizowanego 16 lipca 1767 r., znajdujący się w bezpo
średnim sąsiedztwie ołtarza głównego z lewej strony. Miał drewniana 
mensę ołtarzową z portatylem,
3) dedykowany tajemnicy Ofiarowania NMP z prawej strony ołtarza 
głównego. W ołtarzu widniał obraz Matki Bożej. Mensa ołtarzowa 
była murowana. Uposażył go Piotr Trzciński w 1722 r. sumą 2000 
florenów,

93 A A C z ., sy g n . K P 5 5 , s. 6 2 -6 3 ;  A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 5 3 .
94 A A C z ., sy g n . K P  5 5 , s. 6 2 -6 7 .
95 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 15 , s. 2 8 , sygn . A A G . W iz . 6 6 , s. 53 .
96 A A C z ., sy g n . K P 5 5 , s. 75 .
97 T a m że , s. 9 5 -9 6 .
98 T a m że , s. 8 4 -8 5 .
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4) w kaplicy Radoszewskich był drewniany ołtarz z murowaną mensą 
i obrazem Chrystusa Pana Ukrzyżowanego,
5) w kaplicy Olszowskich drewniany ołtarz św. Krzyża z mensą drew
nianą i portatylem,
6) również w tej kaplicy był drewniany ołtarz poświęcony Opatrzności 
Bożej. W drewnianej mensie nie było portatylu,
7) św. Sebastiana w kaplicy pod tym samym wezwaniem, z obrazem 
świętego i z murowaną mensą. Piotr Mianowski zapisał na dobrach 
w Olewinie 1000 florenów w 1649 r.
8) św. Anny z obrazem świętej i z murowaną mensą, w kaplicy Cha- 
bielskich,
9) św. Jana Nepomucena z murowaną mensą i rzeźbą przedstawiającą 
świętego. Ołtarz wybudował Marcin Reych. Nie miał jednak żadnego 
uposażenia,
10) Matki Bożej Różańcowej z obrazem Patronki,
11) św. Agnieszki z obrazem Zaślubin Maryi P. i z murowaną mensą,
12) Św. Antoniego z obrazem świętego w pośrodku i z niekonse- 
krowaną mensą murowaną. Uposażenie dla altarzysty pochodziło 
z zapisu sum na dobrach Kurów i Turów,
13) Trójcy Przenajświętszej z przedstawieniem Osób Boskich. Piotr 
Trzciński w 1722 r. zapisał na ołtarz 2000 florenów polskich. Sumę 
1000 florenów zapisał Sebastian Skrzyński na dobrach Łagiewniki,
14) starożytny św. Marcina z wizerunkiem patrona i Jezusa Zmar
twychwstałego pośrodku, z murowaną mensą. Sebastian Skrzyński 
zapisał w sumie 1300 florenów polskich na uposażenie go na dobrach 
Łagiewniki w 1699 i 1713 r.,
15) starożytny Świętego Krzyża z wizerunkiem Krzyża, z murowaną 
mensą. W 1687 r. Adam Siewierski zapisał na dobrach Olszowa sumę 
1000 florenów polskich,
16) starożytny św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy z malowanym 
wizerunkiem świętej. Ołtarz miał murowaną mensę99.

Inną liczbę ołtarzy podał w 1766 r. wizytator biskup Ignacy Kozie- 
rowski. Zapisał w aktach, że w kościele było dziewięć ołtarzy i trzy 
kaplice. Wyliczył on ołtarze:
1) św. Michała Archanioła z funduszem 3600 florenów polskich,
2) Matki Bożej Różańcowej z funduszem 2000 florenów,

99 A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 15, s. 2 3 -3 0 .
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3) św. Jana Nepomucena męczennika z funduszem 2000 florenów,
4) Trójcy Przenajświętszej z uposażeniem wynoszącym 15500 florenów,
5) bł. Jana Kantego wyznawcy,
6) Krzyża Świętego z funduszem 1000 florenów,
7) św. Anny,
8) św. Antoniego Padewskiego z funduszem 1000 florenów,
9) św. Marcina biskupa z funduszem 2400 florenów,
W trzech kaplicach: Siedmiu Boleści Maryi (Chabielisciana), Krzyża 
Świętego (01szoviana) i w kaplicy Radoszewskich znajdowały się 
także ołtarze100.

W 1766 r. zabrakło więc ołtarzy: św. Katarzyny, św. Agnieszki, św. 
Elżbiety i Jadwigi oraz Ofiarowania NMP i św. Doroty. Można więc 
przypuszczać, że upadły prawie wszystkie dawne fundacje mieszczań
skie. Zapewne przyczyny takiego stanu tkwiły w ogólnym upadku 
znaczenia miast i ich dochodów. Wojny i spustoszenia XVII i począt
ku XVIII w. doprowadziły do zubożenia społeczeństwa polskiego. 
Miasto Wieluń nie należało do wyjątków. Potop szwedzki, potem 
wojna północna oraz zarazy wyniszczyły ekonomicznie i liczebnie 
jego mieszkańców. Dawne mieszczańskie rody patronackie nie miały 
już środków na kontynuowanie chlubnych tradycji przodków. Palmę 
pierwszeństwa w utrzymaniu i fundowaniu nowych altarii przejęła 
okoliczna szlachta i nowe kręgi wieluńskich obywateli.

Kościół parafialny w Wieluniu dzielił losy miasta. Burze dziejowe 
nawiedzające ziemię wieluńską i jej stolicę wyciskały swe bolesne 
piętno na tej świątyni. U schyłku XVIII w. była ona zniszczoną bu
dowlą i powoli dźwigała się ze zgliszcz. Daleko jej było do dawnej 
świetności i bogactwa. Nie lepiej wiodło się innym obiektom sakral
nym, nad którymi pieczę roztaczali duchowni z kościoła parafialnego.

100A D W ł., sy g n . A A G . W iz . 6 6 , s. 4 9 -5 5 .
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Eglise paroissiale sous ¡’invocation de saint Michel Archange 
et de la Visitation Sainte-Marie a Wieluń 

(jusqu’à la fin du XVIIIe)

Résumé

Parm i n o m b re u ses  v il le s  p o lo n a ise s , d on t F h isto ire  rich e d em eu re d an s l ’ob scu r ité  
de l ’ou b li et l ’ig n o ra n ce , il y  a la  v ille  de W ie lu ń . D a n s la  P o lo g n e  d ’avant le s  
partages, c e  fut u n e v il le  ro ya le  et la  ca p ita le  d es terres de W ielu ń . Ici, se  trou va ien t  
le s  s iè g e s  d es o f f ic e s  de l ’ad m in istra tion  n a tio n a le  et e c c lé s ia s t iq u e . L ’u n e d es fiertés  
de la  v il le  fut, l ’é g l is e  p a ro iss ia le .

La prem ière é g l is e  à W ie lu ń  so u s l ’in v o ca tio n  de sa in t M ich e l A rch a n g e , 
p rob ab lem en t en  b o is , fut co n stru ite  au m o m en t d e la  fon d a tio n  de la  v il le  d an s la  
d e u x iè m e  m o itié  du X H Ie s iè c le . E lle  brû la  certa in em en t en  133 5  p en d an t l ’in cen d ie  
de la  v ille . La n o u v e lle  é g l is e  p a ro iss ia le  fut co n stru ite  par le  roi C a sim ir  le G rand. En  
142 0 , après le  transfert d e la  c o llé g ia le  d e R u d a près d e W ie lu ń , on  ajouta  l ’in v o ca tio n  
de la  V is ita t io n  S a in te -M a rie . D a n s le s  s iè c le s  su iv a n ts, l ’é g l is e  fut agran d ie  et 
tran sform ée. O n co n stru is it  d es n e fs  la téra les a sy m étr iq u es , d e largeu rs d ifféren te s  et  
on  ajouta  au p resb yter iu m  d eu x  ch a p e lle s  en  form e d e d ô m e . P en dan t d es  s iè c le s ,  
b ea u co u p  d ’a u te ls  furent fo n d és  dan s l ’é g lise . En 1 7 3 0 , on  en  c o m p ta  16. L eurs 
in v o c a t io n s  co n stitu e n t n on  se u le m en t le  tém o ig n a g e  de la  p ié té  d e leu rs fon d ateu rs, 
m ais au ssi de n o u v ea u x  c u lte s  p ro p a g és d an s l ’E g lis e  u n iv er se lle .

L ’é g l is e  p a ro iss ia le  à W ie lu ń  p artageait le  sort d e la  v ille . L es tou rm en tes  
h isto r iq u es  tou ch an t la  terre d e W ie lu ń  et son  c h e f- l ie u , la issèren t leu rs em p re in tes  
d o u lo u r eu ses  sur l ’é g lis e . A  la  fin  du  X V IIIe  s., c e  fut un  é d if ic e  détruit qu i p eu  à p eu , 
se  red ressa it d es d éco m b res .

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło
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KULT ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  
W ŁACIŃSKIEJ DIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

W XIV-XVIII WIEKU

W religii chrześcijańskiej funkcjonuje nauka o duchowym skarbcu, 
czyli wiara w zjednoczenie z Bogiem za pośrednictwem Matki Bożej 
i świętych. Uwidoczniła się ona w propagowaniu różnych kultów 
religijnych1. Kult świętych miał wzmacniać gorliwość religijną wier
nych i propagować określone wzorce osobowe utożsamiane z nimi.

Postać Michała Archanioła pojawiła się po raz pierwszy w księgach 
Starego Testamentu, gdzie ukazywany był jako jeden z najpotężniej
szych duchów (książę aniołów), opiekun Izraelitów. Wystąpiła także 
w tekstach Nowego Testamentu, m.in. jako dowódca aniołów pokonu
jących szatana2. Samo imię jest pochodzenia hebrajskiego, tłumaczy 
się jako „Któż jak Bóg”.

Kult św. Michała Archanioła zrodził się we wczesnym chrześcijań
stwie na Wschodzie. Jednym z jego centrów stał się w V w. Konstan
tynopol. Św. Michałowi przypisywano wówczas różne zasługi, m.in. 
uważano go za obrońcę religii, uzdrowiciela i opiekuna chorych. 
Z Bizancjum kult dotarł do Italii, a za jej pośrednictwem do Europy 
Zachodniej obejmując stopniowo Normandię, Niderlandy, a następnie 
zachodnie Niemcy. Znaczącą rolę w jego rozwoju odegrali benedyk
tyni. W czasach średniowiecza Michał Archanioł był powszechnie 
uznawany za wzór niezwyciężonego wojownika i patrona wielu naro
dów. W okresie wypraw krzyżowych święty stał się patronem rycer-

1 D .  S y n o w i e c ,  Życie religijne w  diecezji przemyskiej w XVII-XVIII w ., N a sza  

P r z e sz ło ść , t. 4 3 :1 9 7 5 , s. 91 .
2 H . F r o s , F .  S o w a ,  Twoje imię. Przewodnik ono mas tyczu o-h agi o graficzny, 
K rak ów  1 9 7 5 , s. 4 1 6 .

„ N a sza  P r z e sz ło ś ć ” , 1 .106: 2 0 0 6 , s. 2 3 7 -2 6 0 .
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stwa europejskiego. Zaczęto go wówczas przedstawiać jako rycerza 
w zbroi, z rynsztunkiem bojowym, walczącego ze smokiem3.

Kult św. Michała Archanioła dotarł do Polski już w początkach 
państwa i chrześcijaństwa. Został przejęty z Niemiec, gdzie święty 
uznawany był za patrona kraju. Jego pojawienie się w państwie pol
skim mogło być wynikiem otwartości elit politycznych młodego kraju 
na prądy i mody, w tym i w zakresie religii4.

Dzieje kultu św. Michała, podobnie jak w przypadku innych kultów 
religijnych, można odtworzyć, uwzględniając kilka elementów, mia
nowicie wezwania (patrocinia), nazwy miejscowe urobione od imienia 
świętego, występowanie imienia Michał, ukazanie ikonograficznych 
wyobrażeń tej postaci itp.5

Jednym z najważniejszych przejawów kultów religijnych w chrze
ścijaństwie stały się wezwania kościołów. Zdaniem J. Wyrozumskie- 
go kryją one kilka istotnych dla historyków informacji. Pierwsza to 
krąg wpływu kulturalnego, druga to rodzaj przeszczepionego kultu i 
idącego z nim w parze wzorca osobowego, trzecia to jego akceptacja 
wyrażająca się w trwałości lub zaniku6.

Patrocinia nadawali biskupi kościołom przy erekcji lub konsekracji. 
Oznaczały one szczególną duchową opiekę świętych nad kościołami 
oraz społecznością parafialną. Z wezwaniami ściśle powiązane było 
całe religijne życie danej parafii, praktyki pobożne związane z kościo
łem parafialnym, filialnym, kaplicą publiczną lub kościołem klasztor
nym. Z patrocinium wiązało się wiele, niekiedy bardzo starych lokal
nych zwyczajów, obrzędów, uroczystości i odpustów7.

J . W y r o z u m s k i , < 9  potrzebie badania najstarszych patrociniów, K w arta ln ik  
H isto ry czn y , R. 1 0 0 :1 9 9 3 , z. 4 , s. 6 6 -6 7 ;  R. K n a p i ń s k i ,  Titulus ecclesiae. Ikono
grafia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, W a rsza w a  1 9 9 9 , 
s. 3 3 3 -3 3 7 , 3 4 1 ; G. J e a n g u e n i n ,  Święty Michał Archanioł, W a rsza w a  2 0 0 3 ,  
s. 1 7 -1 8 , 3 -4 2 .

4 J. K ł o c z o w s k i ,  Kult św. Michała Archanioła w Polsce średniowiecznej, Z e s z y 
ty N a u k o w e  K U L , R. 14: 1 9 7 1 , z. 4 , s. 2 0 -2 1 ;  R. K  n a p i ń s k i, dz. cyt., s. 3 3 8 ;  por. 
G. K a r o l e w i e  z , Kult św. Marcina w Polsce do schyłku XVI w ., S tu d ia  T h e o lo g i-  
ca  V a rsa v ien s ia , R. 8 :1 9 7 0 , nr 1, s. 4 2 2 .
5 Por. J. S o s z y ń s k i ,  Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej, P rzeg lą d  H isto r y c z 
ny, R. 7 5 :1 9 8 4 , z. 3 , s. 4 6 4 .
6 J. W  y  r o  z  u m  s k i, dz. cyt., s. 63 .
7 S. L i t a k, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, L ublin  1996 ,
s. 1 0 4 -1 0 5 .
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Najważniejszym przejawem kultu świętych w katolicyzmie była i jest 
częstotliwość obierania osób tych za patronów kościołów parafial
nych. Dowodem wczesnego kultu św. Michała w Polsce stawały się we
zwania niezbyt licznych, ale najstarszych kościołów wzniesionych 
w najważniejszych ówcześnie ośrodkach politycznych i religijnych pań
stwa, zwłaszcza w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku i Krakowie 
(na Wawelu i Skałce). Świątynie te datowane są na XI-XII w.8 Osobę 
świętego jako patrona kościołów spopularyzowała, począwszy od II po
łowy XIII w., kolonizacja niemiecka oraz na prawie magdeburskim9.

W średniowieczu Michał Archanioł uznawany był za patrona rycer
stwa chrześcijańskiego, co też zapewne wpłynęło na popularność tej 
osoby jako patrona świątyń i parafii, zwłaszcza wtedy gdy ich funda
torami byli przedstawiciele rycerstwa10.

Wśród wezwań kościołów polskich, zwłaszcza w średniowieczu, 
św. Michał był jednym z patronów najczęściej występujących. Z ze
stawień statystycznych wynika, że np. w XVI w. na obszarze metro
polii gnieźnieńskiej na ok. 5000 parafii ok. 200 miało wezwanie św. 
Michała, co dawało 4%. Liczba kościołów oddanych w opiekę tego 
świętego była wyższa na zachodnich terenach Polski, zwłaszcza na 
Śląsku. I tak np. w diecezji wrocławskiej ok. 1500 r. kościoły pod tym 
wezwaniem stanowiły 5% ogólnej liczby tamtejszych parafii, zaś 
w diecezji poznańskiej odsetek był wyższy, gdyż wynosił 7%. Znacz
nie mniej kościołów z tym patronem występowało na Mazowszu. 
W diecezji krakowskiej obejmującej Małopolskę liczba średniowiecz
nych kościołów parafialnych pod wezwaniem św. Michała była też 
niewielka. Było ich w tym okresie ogółem kilkanaście, co stanowiło 
2-3% ogółu11. Z wyliczeń dokonanych dla obszaru całej Rzeczypospo
litej przez S. Litaka dla okresu ok. 1772 r. wynika, że św. Michał pod 
względem częstotliwości występowania patrocinium znalazł się wśród 
świętych na 3. miejscu (po Mikołaju i Janie Chrzcicielu)12.

8 J. K ł o  c z  o  w  s k i, dz. cyt., s. 2 1 -2 2 ;  R. K n a p i ń s k i ,  dz. cyt., s. 33 8 ;  
W . S c h e  n k , Kult świętych w Polsce, R oczn ik i T e o lo g ic z n o -K a n o n ic z n e ,  
R. 1 3 :1 9 6 6 , z. 4 , s. 82; J. W  y r o  z  u m s k i, dz. cyt., s. 66 .
9 B. K u m  o  r, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Malopolsce południowej do 
końca XVI w., P raw o  K a n o n iczn e , R. 6 :1 9 6 3 , s. 4 8 4 .
Tamże; W . S c  h e  n k, dz. cyt., s. 82 .
11 J. K ł o c z o w s k i  rfz. cyt., s. 2 3 -2 4 .
12 S. L i t a k, dz. cyt., s. 1 3 7 -1 4 1 .
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W Małopolsce południowej św. Michał zazwyczaj patronował para
fiom jednowioskowym lub powstałym w efekcie procesów koloniza- 
cyjnych. W II połowie XIII w. wezwanie to przyjęły tylko 2 kościoły. 
W XIV wieku ich liczba wzrosła. Także w następnych stuleciach 
(XIV i XV) wznoszono świątynie pod tym tytułem. Były to głównie 
parafie fundowane przez rycerstwo13. Według ustaleń sporządzonych 
na koniec XVI w. św. Michał Archanioł patronował 14 świątyniom 
(na ogólną liczbę ok. 250 kościołów parafialnych ze znanym tytułem), 
co stanowiło 5,6%14. Wynika z tego, że św. Michał w tej części diece
zji krakowskiej był znacznie popularniejszy niż na pozostałych jej 
terenach. Jest to zjawisko o tyle istotne, że Małopolska południowa 
sąsiadowała bezpośrednio z łacińską diecezją przemyską.

W omawianym okresie kult św. Michała był szczególnie rozpo
wszechniony na wschodnich obszarach Polski, czyli na ziemiach pod
legających wpływom ruskim i Cerkwi greckiej. Była to konsekwencja 
faktu, że św. Michał Archanioł uznany został we wczesnym średnio
wieczu za patrona Rusi Kijowskiej, co znajdowało odzwierciedlenie 
w propagowaniu jego kultu w Kościele Wschodnim15.

Obszar pogranicza etnicznego polsko-ruskiego i religijnego kato- 
licko-prawosławnego przebiegał od czasów Kazimierza Wielkiego 
przez teren rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej. Została ona ery
gowana w 1375 r. i w swym zasadniczym kształcie dotrwała do po
czątków 1782 r. Jednak ze względu na zachowane akta wizytacji 
z 1785 r. faktycznie analizować będziemy okres nieco dłuższy, 
uwzględniając przy tym pierwotną sieć parafialną.

Nasze rozważania na temat kultu św. Michała Archanioła w kon
tekście patrociniów rozpoczniemy od uwag metodologicznych sfor
mułowanych w tym zakresie przez S. Litaka. Najważniejsza z nich 
jest taka, że wezwania kościołów w ciągu wieków z różnych powo
dów zmieniały się. Jednym z nich były zaniedbania powodujące za
pomnienie dotychczasowego patrocinium. Warto również wyartyku
łować fakt, że często występowanie różnych wezwań w przypadku tej 
samej świątyni w dłuższym przedziale czasowym nie zawsze dowo
dziło rzeczywistej jego zmiany. Kościół posiadający tytuł złożony

13 B. K u m  o  r, dz. cyt., s. 4 8 4 .
14 Tam że, s. 5 1 9 -5 3 2 .
15 J. K ł o  c z  o  w  s k i, dz. cyt., s. 25 .
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z kilku członów z upływem czasu gubił niektóre z nich. Były też przy
padki, że raz podawano jeden z nich, a drugim razem inny lub tylko 
część z nich. Stwarzało to pozory zmiany wezwania16. Dlatego analiza 
tego zjawiska jest bardzo utrudniona i niepozbawiona ryzyka pomy
łek. Niemniej jednak, podejmując problem kultów, nie sposób nie 
odnieść się do tej kwestii.

Najstarszym kościołem parafialnym na analizowanym obszarze, 
który przyjął patrocinium św. Michała Archanioła, była fara w San
oku. Tradycja kultu tego świętego w mieście sięgała czasów, gdy na
leżało ono jeszcze do Rusi (XII w.). Wówczas to wzniesiono niewiel
ką drewnianą świątynię, której patronem uczyniono św. Michała. Na 
przełomie XIV i XV w. rozebrano ją, a na jej miejscu wzniesiono 
(sumptem króla Władysława Jagiełły) nowy kościół -  obszerny i oka
zały, pod tym samym tytułem. W następnych wiekach budowla prze
chodziła różne koleje losu -  paliła się, była przebudowywana. Infor
macja z 1646 r. mówi o tym, że w świątyni były wtedy trzy ołtarze, 
z których główny poświęcony był patronowi kościoła. W 1745 r. licz
ba ołtarzy zwiększyła się do 7. W 1782 r. fara spłonęła w czasie poża
ru miasta. Mieszkańcy zrezygnowali z jej ponownej odbudowy, prze
nosząc prawa i obowiązki parafialne do kościoła franciszkanów17. 
W świątyni corocznie na święto patrona parafii odbywały się odpusty, 
na które tłumnie przybywali księża i wierni z miasta oraz okolicznych 
miejscowości. W 1769 r. bp Józef Kierski potwierdził odpust, wysta
wiając specjalny dyplom pergaminowy. Obok fary znajdował się plac 
św. Michała18 *.

Przed 1391 r. została erygowana parafia w Kańczudze. Pierwotny 
kościół, murowany, gotycki, zbudowano prawdopodobnie przed tym 
rokiem i nadano mu tytuł Świętego Ducha. W początkach XVII w. 
(1605-1610 r.) świątynię rozbudowała właścicielka miasta ks. Anna 
Ostrogska. Po zakończeniu prac, na jej prośbę, bp Stanisław Sieciński

16 S. L i  t a k ,d z . cyt., s. 1 0 5 -1 0 7 .
17 A rch iw u m  A r c h id ie c e z ja ln e  w  P rzem yślu  (da l. A A P ), rps 172 -  A c ta  v is ita t io n is  
d ecan atu s S a n o c e n s is . . .  A . D. 1 7 4 5 , k. 1; Schem atism us universi venerabilis c ień ... 
Dioecesis rit. lat. P rem isliensis pro A. D. 1909, P rem is lia e  1 9 0 8 , s. 2 4 4 ;  F. K i r y  k, 
Stosunki kościelne, w: Sanok. Dzieje m iasta, t. I, red. F. K  i r y  k, K ra k ó w  1 9 9 5 , 
s. 2 3 0 - 2 3 1 ,2 3 8 ,  2 4 3 .
18 A A P , rps 167 -  S ta tu s et acta  v is ita t io n is  ecc le s ia ru m  d eca n a tu s J a ro s la v ien -
s i s . . .A . D . 1 7 4 4 , k. 4 4 ;  F. K i r y  k, dz. cyt., s. 2 4 0 .
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w 1611 r. konsekrował kościół pw. św. Michała Archanioła. Na fasa
dzie umieszczono rzeźbę patrona świątyni. Wewnątrz znajdował się 
ołtarz główny z obrazem św. Michała19.

W 1588 r. doszło do erekcji parafii w Sokołowie Małopolskim oraz 
budowy pierwszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, który w 1657 
r. spalili Siedmiogrodzianie. Budowę nowej świątyni podjął w 1670 r. 
proboszcz Wojciech Gaździcki. W 1699 r. bp Deodat Nersesowicz, 
koadiutor arcybiskupa lwowskiego ormiańskokatolickiego, konsekro
wał świątynię, nadając jej tytuł świętych: Piotra i Pawła, Jana Chrzci
ciela i Michała Archanioła. Wezwanie to potwierdza wizytacja parafii 
z 1744 r.20

Parafia w kolejnym mieście -  Stara Sól powstała prawdopodob
nie w II połowie XV w. Pierwotny kościół był drewniany. Spalili 
go Kozacy w 1648 r. W latach 1652-1660 trwały prace budowlane 
przy nowej murowanej świątyni. Wizytacja bpa Krzysztofa Szem- 
beka z 1721 r. wymieniła 7 ołtarzy znajdujących się w jej wnętrzu, 
w tym główny pod tytułem św. Michała Archanioła. Był on drew
niany, jednokondygnacyjny, na wysokim cokole, w kolorze czar
nym, ze złoceniami. W polu środkowym znajdował się obraz olejny 
na płótnie przedstawiający świętego. Po bokach stały cztery rzeźby 
świętych, a na belkowaniu posągi 2 klęczących aniołów. Dnia 24 
VIII 1743 r. kościół konsekrował bp Wacław H. Sierakowski, na
dając mu wezwanie św. Michała Archanioła i św. Stanisława bpa. 
Postać św. Michała w formie płaskorzeźby umieszczona została 
także na fasadzie kościoła, na zwieńczeniu szczytu. Patrona przed
stawiono w scenie walki ze smokiem. Całą płaskorzeźbę otaczały 
promienie21.

Patrocinium św. Michała Archanioła przyjmowały także parafie 
wiejskie. W końcu XIV w. została erygowana parafia w Dydni.

19 A A P , rps 172 , k. 1; Schematismus, s. 181; Rocznik Archidiecezji Przemyskiej 1997, 
P rzem y śl 1 9 9 7  s. 177; J. M o  t y  1 e  w  i c  z, Dzieje Kańczugi, P rzem yśl 1984, s. 106 -107 .
20 A A P , rps 169  -  A cta  v is ita t io n is  d ecan atu s L e ż a js c e n s is ...A . D . 1 7 4 4 , k. 84 v ; Sche
matismus, s. 152; S. L i t a k, dz. cyt., s. 4 0 0 ;  Schematyzm diecezji rzeszowskiej, R z e 
s z ó w  2 0 0 0 , s. 7 6 5 .
21 A A P , rps 164 -  V is ita t io n is  acta  d ecan atu s S a m b o r ie n s is ... A . D . 1 7 4 3 , k. 1, 12v; 
Schematismus, s. 2 3 2 ;  P. K r a s n y ,  Kościół parafialny p.w. Sw. Michała Archanioła 
w Starej Soli, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ru
skiego, t. V , K rak ów  1 9 9 7 , s. 2 4 9 -2 5 0 , 2 5 3 -2 5 4 .
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Wkrótce też wzniesiono drewniany kościół. Pod koniec XV w. w jego 
miejsce wzniesiono nową, także drewnianą świątynię, która jednak 
ok. 1600 r. spaliła się. Kolejny kościół (również drewniany), zbudo
wany ok. 1603 r. przez kolatorów -  rodzinę Dydyńskich, był w 1610 
roku konsekrowany przez bpa S. Siecińskiego i otrzymał wezwanie 
Michała Archanioła. Przetrwał do 1873 r.22

Niewiele później (1409 r.) w trakcie lokacji wsi Giedlarowa po
wstała w niej parafia. Kościół drewniany wzniesiono już w pierw
szych latach jej istnienia. Od początku posiadał on patrocinium św. 
Michała Archanioła. W 1667 r. w jego miejsce proboszcz Mateusz 
Piotraszewski zbudował nową murowaną świątynię, którą konsekro
wał pod dotychczasowym wezwaniem sufragan przemyski bp Andrzej 
Pruski w 1732 r.23

Fundatorem parafii w Zarzeczu był w 1430 r. jego właściciel Hen
ryk Ramsch. W 1744 r. bp W. H. Sierakowski dokonał poświęcenia 
drewnianego kościoła pw. św. Michała24. Trudno stwierdzić, od kiedy 
święty ten patronował parafii, mógł nim być od początku.

Kolejną miejscowością była Klimkówka. Wieś oraz parafia po
wstały w I poł. XV w. Pierwotny kościół konsekrował w 1453 r. 
bp Mikołaj Błażejowski. Tytuł św. Michała potwierdzały źródła 
z 1745 r.25

Parafia w Rychcicach powstała w 1434 r. z fundacji Stanisława 
Korytki i Marcina Korawy z Michałowic. Pierwotny kościół, drew
niany, nosił wezwanie Św. Krzyża, św. Michała Archanioła i św. 
Mikołaja bpa. Ok. 1612 r. Mikołaj Daniłowicz wzniósł nową świą
tynię. W 1726 r. wybudowano kolejną. W tym okresie w kościele 
było pięć ołtarzy, wśród nich jeden z bocznych poświęcony był św. 
Michałowi i znajdował się w nim obraz przedstawiający tę postać. 
Opis z 1743 r. szczegółowo informuje o wyglądzie ołtarza. Był on 
drewniany, snycerskiej roboty, malowany na niebiesko, wyzłacany, 
z obrazem Michała in medio, na mensie drewnianej. Wśród kilku

22 A A P , rps 175 -  A cta  v is ita t io n is  d ecan atu s B r z o z o v ie n s is .. .  A . D . 1 7 4 5 , s. 3 2 8 ;  
Schematismus, s. 2 3 9 ;  Rocznik, s. 113; R. B r y  k o  w  s k i, Drewniana architektura 
kościelna diecezji przemyskiej, N a s z a  P rz e sz ło ść , t. 4 6 :1 9 7 6 , s. 83.
23 A A P , rps 169 , k. 145; Schematismus,s. 144; Rocznik, s. 2 5 1 -2 5 2 .
24 A A P , rps 167 , k. 12v; Schematismus, s. 177; Rocznik, s. 3 7 8 .
25 A A P , rps 171 -  S ta tu s et v is ita t io  e cc les ia ru m  d ecan atu s C r o s n e n s is . . .  A . D . 1 7 4 5 , 
k. 164; Schematismus, s. 2 1 4 ;  Rocznik, s. 4 1 5 ;  S. L i t a k, dz.cyt., s. 3 9 6 .
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nastu obrazów znajdujących się we wnętrzu świątyni był także 
obraz z tą postacią26.

Kolejny kościół pw. św. Michała istniał w Medenicach. Jednak 
informacja potwierdzająca ten fakt pochodzi dopiero z 1743 r.27

Następny kościół dedykowany św. Michałowi wybudowano w Iz
debkach. W 1583 r. bp Jan Borukowski podporządkował go jurysdyk
cji plebana w Wesołej. Parafię w Izdebkach ufundowała w 1593 r. 
Katarzyna Wapowska. Ona też wzniosła (jeszcze przed 1583 r.) drew
nianą świątynię, poświęconą w pierwszych latach XVII w. przez bpa 
Macieja Pstrokońskiego, której patronem uczyniono św. Michała. W 
1745 r. bp W. H. Sierakowski uroczyście ją  konsekrował28.

Kolejną parafią wiejską, której patronem stała się omawiana postać, 
były Ujkowice. Powstała ona przed 1461 r. O tradycji kultu w tej 
miejscowości nie mamy bliższych informacji. Wiadomo, że patroci- 
nium św. Michała kościół w tej wsi posiadał w połowie XVIII w. 
(1744 r.)29.

Parafia w Czyżkach potwierdzona jest w źródłach w połowie XVI 
w. W 1688 r. właściciel wsi Jan Fredro odnowił fundację parafii. O 
kościele posiadamy informacje z 1742 r. Jego patronem był wtedy 
Michał Archanioł30.

Najmłodszy w tej grupie był kościół parafialny w Michałówce. 
Parafię w 1763 r. fundował właściciel wsi Józef Drohojowski. Rów
nocześnie rozpoczęto budowę drewnianej świątyni, którą ukończono 
w tym samym roku. Konsekracji dokonał bp Jan A. Potocki w I poł. 
XIX w., nadając mu tytuł św. Michała Archanioła. Można domnie
mywać, że ten święty patronował parafii od początku jej istnienia31.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, w okresie przedrozbiorowym 
na obszarze tym w różnych okresach funkcjonowało 14 kościołów

26 A A P , rps 164 , k. 179 , 193; S. L e n a r t o w i c z ,  Kościół parafialny p.w. Znalezie
nia Krzyża Świętego w  Rychcicach, w: Kościoły i klasztory, t. V I, K rak ów  1 9 9 8 , s. 
1 5 5 -1 5 7 , 1 6 2 -1 6 3 .
27 A A P , rps 164 , k. 162; S. L i t a k, dz. cyt., s. 4 0 5 .
28 A A P , rps 173 -  A cta  v is ita t io n is  d ecan atu s D e n o v ie n s is . .. A . D . 1 7 4 5 , k. 105v; 
Schematismus, s. 74; Rocznik, s. 59 .
29 A A P , rps 166 -  A cta  v is ita t io n is  d ecan atu s P r u c h n ic e n s is ... A . D. 1 7 4 4 , k. 61; 
Schematismus, s. 52 ; Rocznik, s. 5 2 1 ; S. L i t a k, dz. cyt., s. 4 0 4 .
30A A P , rps 162 -  P ro to co llo n  d ecretoru m  re fo n n a tio n is  pro e c c le s i i s  p a r o c h ia lib u s ...  
A . D . 1 7 4 1 , k. 2 2 v ; Schematismus, s. 2 2 6 ; S. L i t a k, dz. cyt., s. 4 0 4 .
31 Schematismus, s. 165; Rocznik, s. 4 0 1 .
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parafialnych pw. Michała Archanioła -  4 w miastach (Sanok, Kań
czuga, Sokołów Młp., Stara Sól), 10 we wsiach (Dydnia, Izdebki, 
Klimkówka, Michałówka, Zarzecze, Giedlarowa, Czyżki, Ujkowice, 
Medenice, Rychcice)32.

Parafie te rozrzucone były na obszarze całej diecezji, na terenie 
mieszanym pod względem etnicznym i wyznaniowym (polsko- 
ruskim). Możemy przypuszczać, że św. Michał miał w zamysłach 
kolatorów wymienionych świątyń chronić miejscową ludność katolic
ką przed wpływami prawosławia, postrzeganego jako konkurencja 
wyznaniowa. Nasuwa się także przypuszczenie, że popularność świę
tego w diecezji wynikała z lokalnych i dawnych tradycji tego terenu, 
pozostającego do poł. XIV w. pod wpływem religii prawosławnej. 
Analizując patrocinia kościołów parafialnych diecezji przemyskiej 
w całym analizowanym okresie, można stwierdzić, że 14 świątyń, na 
ogólną liczbę ok. 175 (w II poł. XVIII w.), stanowiło 8%, co w skali 
państwa stawiało pod tym względem diecezję na jednym z pierwszych 
miejsc. W samej diecezji św. Michał, według danych za okres 1743- 
1785 r., pod względem popularności znalazł się na 4. miejscu spośród 
40 świętych -  patronów kościołów parafialnych. Częściej wystąpili 
jedynie: Mikołaj bp (28 kościołów), Stanisław bp (19) i Katarzyna 
męczennica (15)33. Znacznie mniej popularny w połowie XVIII w. był 
św. Michał w sąsiednich diecezjach. I tak w chełmskiej na 83 parafie 
kościołów pod wezwaniem tego świętego było 4 (w tym 3 parafialne), 
zaś w lwowskiej na 135 parafii patronował on sześciu34.

Nasze ustalenia w odniesieniu do diecezji przemyskiej w okresie 
przedrozbiorowym potwierdzają słuszność sugestii J. Kłoczowskie- 
go35, który nie zgadzał się z poglądami niektórych badaczy twierdzą
cych, jakoby w średniowieczu siła kultu św. Michała słabła w miarę 
posuwania się od terenów zachodnich Polski do granic wschodnich. 
Naszym zdaniem bardziej wiarygodne jest wyjaśnienie, że o popular
ności świętego na badanym przez nas terenie decydowało ścieranie się

32 S. L i t a k (dz. cyt., s. 3 9 4 -4 0 5 )  w y k a za ł dla II poł. X V III w . 13 parafii z  p atrocin ium  
św . M ich a ła  (b e z  M ich a łó w k i); Rocznik, s. 4 0 1 ; R. B r y  k o  w  s k i, dz. cyt., s. 9 1 .
33 S. L i t a k, dz. cyt., s. 3 9 4 -4 0 5 ;  D. S y  n o  w  i e  c , dz. cyt., s. 9 3  (p o d a je  n ie c o  in n e  

w ie lk o ś c i) .
34 S. L i t a k, dz. cyt., s. 3 6 1 -3 8 0 .
35 J. K  ł o  c z  o  w  s k i, Kult św. Michała, s. 24 .
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dwóch odmian jego kultu -  jednej płynącej z zachodniej Europy, dru
giej -  z obszarów dawnej Rusi Kijowskiej.

Michał Archanioł patronował także kościołom filialnym i kaplicom 
publicznym. W okresie przedrozbiorowym (według danych z połowy 
XVIII w.) w diecezji przemyskiej obiekty tego typu istniały w Błażo
wej, Przeworsku i Jarosławiu (kościoły szpitalne) oraz Strzelczyskach 
(parafia Mościska). W Przeworsku świątynię szpitalną wzniesiono 
w XV w. przy bramie Krakowskiej pod wezwaniem Św. Ducha. Kon
sekrował ją  17 XII 1585 r. abp lwowski Jan Dymitr Solikowski pw. 
św. Michała. W połowie XVIII w. miała ona kilku patronów. Oprócz 
Michała Archanioła byli Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie, 
Czterej Ewangeliści oraz św. Damian36. W latach 1767-1768 dokona
no jej rozbiórki37. W Jarosławiu przed 1618 r. właścicielka miasta 
Anna Ostrogska ufundowała kaplicę na Przedmieściu Ruskim, której 
patronem uczyniła św. Michała. Ojej dalszych losach brak wiadomo
ści. Ponadto od czasów średniowiecza przy przytułku (szpitalu) w tym 
mieście znajdował się kościółek. W 1689 r. w miejsce drewnianego 
prepozyt szpitala ks. Błażej Drzewiecki wzniósł kościółek murowany. 
Poświęcenia dokonał 7 VIII 1690 r. sufragan przemyski bp Jan Dąbski 
(Dębski). Świątynia otrzymała tytuł Ducha Św. (tak jak dawniej), 
a ponadto św. Michała Archanioła i św. Błażeja38. Kościół w Strzel
czyskach istniał już w II poł. XIV w. Posiadał wtedy status parafial
nego. W połowie XVI w. świątynię konsekrował pw. Michała Archa
nioła bp Jan Dziaduski. Na początku następnego stulecia parafia 
Strzelczyska została inkorporowana do Mościsk, tracąc swój dotych
czasowy status i stając się jego filią39 *.

36 A A P , rps 173 , k. 6 4 v ; J. K ł o c z o w s k i ,  Zakony w diecezji przemyskiej w  XIV- 
XVIII w., N a sz a  P r z e sz ło ś ć , t. 4 3 :1 9 7 5 , s. 65; Rocznik, s. 54; S. L i t a k, dz. cyt., 
s. 3 9 4 , 3 9 5 , 3 9 9 ,  4 0 3 .
37 A A P , rps 1^5 -  A cta  v is ita t io n is  d ecan atu s M o s c ic e n s is . . .  A . D . 1 7 4 3 , k. 6 4 , 79;  
rps 167 , k. 1 7 3 v , 183v; Schematismus, s. 1 6 6 -1 6 7 , 184; Rocznik, s. 3 6 5 .
38 J. M a k a r a, Rzut oka na historią kościoła p.w. Św. Ducha w Jarosławiu, Jarosław  
1 9 5 2 , m ps w  M u zeu m  w  Ja ro sła w iu , s. 3; A . S r o  k a, Świątynie Jarosławia, Jarosław  
1 9 9 8 , s. 2 2 .
39 M . W  a 1 c z a k ,  Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Mościskach -  Zakościelu
(dawniej Strzelczyska), w: Kościoły i klasztory, t. V II, K rak ów  1 9 9 9 , s. 2 2 7 .
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Kościoły i kaplice pw. św. Michała Archanioła 
w łacińskiej diecezji przemyskiej (do 1782 r.)

(Granice diecezji i dekanatów na podstawie mapy Wiesława Mullera "Diecezja przemyska 1772” )
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Jak wykazują nasze badania, święty ten (ok. 1772 r.) w przypadku 
kościołów parafialnych występował najczęściej jako patron pierwszo
rzędny; zazwyczaj samodzielnie (Sanok, Kańczuga, Dydnia, Zarze
cze, Klimkówka, Ujkowice, Czyżki i Michałówka). Ponadto paro
krotnie w towarzystwie patronów drugorzędnych (Stara Sól, Izdeb
ki, Giedlarowa). Niekiedy występował także jako patron drugo
rzędny. Tak było w: Sokołowie Młp., Medenicach i Rychcicach. 
W niektórych parafiach omawianego obszaru, podobnie jak w in
nych częściach Polski, status św. Michała jako patrona zmieniał 
się. Były sytuacje, że w jego miejsce wybierano innych patronów40. 
Także w pozostałych parafialnych obiektach sakralnych (kościo
łach filialnych i kaplicach) św. Michał występował (ok. 1772 r.) 
w roli patrona pierwszorzędnego -  zarówno samodzielnie (Błażo
wa, Strzelczyska), jak i z drugorzędnymi (Przeworsk). W Jarosła
wiu święty ten miał status patrona drugorzędnego.

Św. Michał uzyskał popularność także wśród zakonów działających 
w diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym. W roku 1772 na 
50 kościołów klasztornych zakonów męskich i żeńskich święty ten 
patronował trzem (6% ogółu)41.

Kult św. Michała szerzony był od początku XVII w. w Rzeszo
wie. Jego propagatorami byli tu bernardyni, których w tym okresie 
sprowadził do miasta jego właściciel Mikołaj Spytek Ligęza. Córka 
Mikołaja -  Zofia Prudencjanna Zasławska ufundowała w połowie 
wieku XVII kościół pw. św. Michała Archanioła wraz z klaszto
rem, który przeznaczyła dla klarysek. Budowę świątyni rozpoczęto 
w 1644 r., ukończono jeszcze za życia właścicielki Rzeszowa (zm. 
1649 r.). Natomiast konwent wzniesiono do tego czasu tylko czę
ściowo. Szwagier Zofii Jerzy Sebastian Lubomirski w 1655 r. za
prosił do Rzeszowa pijarów, gdyż kościół i klasztor stały opusto
szałe. Sprawa przekazania tego kompleksu wywołała wiele pro
blemów, które ostatecznie zostały zakończone w 1668 r. Odtąd 
pijarzy stali się pełnoprawnymi właścicielami tych budynków. Św.

40 J. K ł o c z o w s k i ,  Kult iw . Michała, s. 23 .
4A n a l iz a  w e z w a ń  k o ś c io łó w  k la sz to rn y ch  n a leżą cy ch  d o  z g ro m a d zeń  m ęsk ich  is tn ie 
ją c y c h  w  P o ls c e  w  177 2  r. p o z w a la  stw ierd z ić , ż e  św . M ich a ł p a tro n o w a ł ok . 4 5  św ią 
ty n io m  (4 4  razy  patron p ierw szo rzęd n y  i raz -  d ru g o rzęd n y ) - G .  K a r o l e w i e  z, 
Wezwania kościołów klasztornych, w: Zakony męskie w Polsce w 1772 r., red. L. B i e  
ń k o w s k  i, J. K ł o c z o w s k i ,  Z.  S u ł o w s k  i, L ublin  1 9 7 2 , s. 1 0 3 -1 0 4 .
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Michał patronował świątyni prawdopodobnie do 1683 r., kiedy to 
rozpoczęła się jej przebudowa. Prace trwały do 1706 r. Rozbudo
waną świątynię poświęcono Matce Boskiej42.

Kolejny kościół klasztorny noszący patrocinium św. Michała nale
żał do kapucynów i zlokalizowany był we wsi Bliznę. Świątynię 
i klasztor ufundował w tej miejscowości bp przemyski W. H. Siera
kowski. Zakonnicy przybyli tu w 1760 r. Bp Sierakowski stał się kola
torem kościoła, gdyż osada leżała w dobrach biskupów przemyskich43. 
Początki kultu Michała Archanioła w tej wsi sięgały jednak okresu 
znacznie wcześniejszego. Otóż według miejscowej tradycji św. Mi
chał miał w 1672 r. uwolnić z rąk Tatarów sporą grupę miejscowych 
chłopów wziętych w jasyr. W podzięce ludność na jednym ze wzgórz 
znajdujących się we wsi (nazwanym Górą św. Michała lub Michał
kiem) wystawiła w 1674 r. drewnianą kaplicę, która szybko stała się 
ważnym ośrodkiem kultu świętego. W kaplicy znajdował się rzeźbio
ny ołtarz, pomalowany na biało, pozłacany, z obrazem Michała Ar
chanioła w pozłacanych ramach. Drugi obraz na płótnie (dużych roz
miarów) z jego wizerunkiem wisiał w sąsiedztwie ołtarza, od strony 
Ewangelii, w czarnych ramach malowanych w białe kwiaty44. W ka
plicy, od czasu jej wybudowania, na podstawie indultu, odprawiano co 
roku w święto patrona kaplicy uroczystą sumę połączoną z wystawie
niem Najświętszego Sakramentu i procesją. Uzupełnieniem uroczy
stości ku czci św. Michała były nieszpory w miejscowym kościele 
parafialnym odprawiane w wigilię święta i w sam dzień odpustowy.

Góra św. Michała oraz kaplica stały się bardzo szybko miejscem 
licznych pielgrzymek. Corocznie 29 IX odbywał się odpust, na który 
ściągali wierni z całej okolicy. Popularność kaplicy oraz silny kult 
świętego spowodowały, że bp W. H. Sierakowski zezwolił na swo
bodne odprawianie w niej mszy zamawianych przez różne osoby, 
jedynie z pewnymi ograniczeniami terminowymi. W 1756 r. nakazał

42 I. Z  i e  w  i e  c , Kościół i klasztor oo. Pijarów, w: Kościoły, klasztory i parafie daw
nego Rze sz o w a , red. M . J a r o s z y ń s k a ,  R z e s z ó w  2 0 0 1 , s. 125; K. M  a j  e w s k  i, 
Z  badań nad sztuką Rzeszowa, w: Dzieje Rzeszowa, t. I, red. F. K i r y  k, R z e s z ó w  
1 9 9 4 , s. 4 1 3 - 4 1 5 ,4 2 0 - 4 2 2 .
43 J. K  ł o  c  z  o  w  s k i, Zakony, s. 4 7 -4 8 , 53; Schematismus, s. 6 9 -7 0 .
44 K. G a d a c  z , Rezydencja ojców kapucynów w Bliznem 1760-1788, w: Chwalcie z 
nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, opr. zb ., K ra k ó w  1 9 8 6 , 
s. 84 .
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on rozebrać zniszczoną drewnianą kaplicę, a na jej miejscu zbudować 
nowy, murowany kościółek. Budowlę wzniesiono w ciągu paru lat. 
Nadano jej tytuł Zjawienia św. Michała Archanioła. Przy kościółku 
wystawiono murowane kaplice z przeznaczeniem na stacje drogi 
krzyżowej. Konsekracji świątyni pod zmodyfikowanym wezwaniem 
św. Michała Archanioła dokonał w 1768 r. przemyski oficjał general
ny Ignacy Franciszek Krzyżanowski45.

Przybycie kapucynów wzmocniło dodatkowo znaczenie tego miej
sca. Zakonnicy uczynili z niego popularny ośrodek pielgrzymkowy o 
znaczeniu ponadlokalnym. Osiedlenie kapucynów na Górze św. Mi
chała oraz objęcie opieką kościółka spowodowało, że stał się on 
ośrodkiem pracy duszpasterskiej kapucynów w zakresie kaznodziej
stwa oraz posługi spowiedniczej. Zakonnicy uzyskali dla świątyni 
nowe odpusty zupełne (w II niedzielę po Trzech Królach, w Zesłanie 
Ducha Św., na św. Antoniego oraz św. Franciszka, w święto patrona 
kościoła oraz w Porcjunkulę). W dni te odprawiano procesje, które 
dodatkowo organizowano na Wielkanoc i w niedzielę w oktawie Bo
żego Ciała. Wierni mogli ponadto odprawiać Drogę krzyżową46.

Ostatni klasztor i należąca do niego świątynia, którym patronował 
św. Michał, znajdowały się w Drohobyczu. Zostały ufundowane w 
1697 r. dla karmelitów trzewiczkowych47. Możemy domniemywać, że 
wezwania kościołów i kaplic wiązały się zazwyczaj z aktami czci 
prywatnej, a nie z jakimś ogólniejszym prądem48.

Św. Michał był także patronem dobrej śmierci. Wierzono, że stoi u 
wezgłowia umierającego, a po śmierci towarzyszy jego duszy w dro
dze do nieba. Dlatego poświęcano mu liczne kaplice cmentarne49 *.

Wezwanie Michała Archanioła otrzymywały także ołtarze w ko
ściołach i kaplicach (główne i boczne). Zgodnie z przyjętym zwycza
jem każdy z nich miał przynajmniej jedno wezwanie -  czasem otrzy-

45 A A P , rps 175 , s. 2 3 5 , 2 5 0 ; K. G  a d a c z, dz. cyt., s. 8 4 -8 5 , 87 .
46 K . G  a d a c z , op . c it ., s. 8 7 -8 8 ;  J. K ło c z o w s k i, Zakony..., s. 65 ; R o c z n ik . . . ,  s. 54 .
47 T . Z a u c h a ,  D a w n y  k o ś c ió ł  p .w . św . M ich a ła  i k la sz to r  o o . K a rm e litó w  trze
w ic z k o w y c h  (o b e c n ie  c erk iew  p .w . Ś w . T ró jcy ) w  D ro h o b y czu , w: K o ś c io ły  i k la sz to 
r y . . . , ! .  V I, s. 7 9 -8 3 .
48 Por. J .  S o s z y ń s k i ,  dz. cy t., s. 4 6 7 .
49 H. F r o  s, F. S o  w  a, dz. cyt., s. 4 1 6 ;  J. J a g  1 a, A rchanio ł M ichał skrzydla ty rycerz
i wielki wagowy, S p o tk a n ia  z  Z ab ytk am i, 2 0 0 4 , nr 8 , s. 12.
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mywał też drugie. Tym tytułom odpowiadały obrazy usytuowane cen
tralnie w ołtarzach. W diecezji przemyskiej w XVIII w. spośród kil
kudziesięcioosobowej rzeszy świętych -  patronów ołtarzy św. Michał 
znalazł się na 10. miejscu.

Kościoły i kaplice publiczne pw. św. Michała Archanioła 
w diecezji przemyskiej ob. łac. w XIV-XVIII w.
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Michałówka 1763 1763 ? -

Rychcice po 1434 po 1434 Sw. Krzyż, św. Mikołaj 
bp________

Medenice ok. 1550 1743 Św. Trójca
Błażowa • 1745

kościół 
filialny lub

l/onl i r* Q

Przeworsk • 1744
Wszyscy Święci, Anio
łowie i Archaniołowie, 

Czterej Ewangeliści, św. 
DamianKdpilLd

publiczna Jarosław przed
1618 przed 1618 -

Jarosław • 1690 Św. Duch, św. Błażej
Strzelczyska kon. XIV kon. XIV -

kościół
klasztorny

Rzeszów po 1642 po 1642 -
Bliznę 1674 1674 -

Drohobycz po 1674 po 1674 -
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Ogółem w połowie tego stulecia we wszystkich kościołach parafial
nych diecezji imię świętego jako patrona ołtarzy pojawiło się 20 razy, 
np. w Stryju, Samborze, Strzałkowicach oraz Niżankowicach (wybu
dowany przed 1730 r.). Przy tym ostatnim erygowano wkrótce bractwo 
Świętych Aniołów Stróżów50. Także niektóre kaplice posiadały ołtarze 
pod wezwaniem św. Michała, jak choćby w Samborze (kaplica Św. 
Krzyża), wzniesiona co najmniej w XVII w. Zachował się jej opis 
z 1753 r., w którym znalazła się informacja na temat znajdującego się 
w niej ołtarza św. Michała (określonego wówczas jako stary)51.

W wyobrażeniach ikonograficznych postać św. Michała prezento
wana była na kilka sposobów. Najczęściej były to obrazy, rzadziej 
rzeźby lub płaskorzeźby oraz malowidła ścienne.

W świątyniach obrazy św. Michała usytuowane były w różnych 
miejscach -  w ołtarzach dedykowanych tej postaci, w ołtarzach, które 
nie miały wezwania tego świętego, na ścianach naw, w małym chórze 
(prezbiterium), zakrystii i przedsionku. Rzeźby i płaskorzeźby 
umieszczano zazwyczaj w ołtarzach. Zdarzało się sytuowanie ich na 
zewnątrz świątyń. Miały miejsce także przypadki ustawiania tej po
staci na daszkach nad ambonami. Dla przykładu podajemy, że w ołta
rzu głównym kościoła w Łanowicach (z II poł. XVIII w.) wśród rzeź
bionych postaci świętych była także drewniana, pozłacana statua św. 
Michała52.

Jeden z bocznych ołtarzy w klasztorze benedyktynek w Przemyślu 
także posiadał rzeźbę św. Michała. W samym klasztorze znajdowało 
się malowidło ścienne (fresk) ukazujące św. Michała pokonującego 
szatana. Także kościół w Haczowie od 1494 r. posiadał 
w prezbiterium polichromię, której elementem była postać św. Micha-

50 AAP, rps 157 -  Iura ecclesiarum... decanatus samboriensis... 1721-1723, s. 610; 
D. S y n o w i e c, dz. cyt., s. 94; M. W a 1 c z a k, Kościół parafialny p.w. Klatki Bo
skiej i Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz drewniany dom księży misjonarzy w Sambo
rze, w: Kościoły i klasztory, t. V s. 150; R. Q u i r i n i - P o p ł a w s k i ,  Kościół 
parafialny p.w. Sw. Trójcy w Niżankowicach, w: Kościoły i klasztory, t. IV, Kraków 
1996, s. 124.
51 AAP, rps 176 -  Acta visitationis decanatus Samboriensis... A. D. 1753, k. 9v; J. K. 
O s t r o w s k i ,  Sambor. Wiadomości na temat miasta i drobnych obiektów sakral
nych, w: Kościoły i klasztory, t. V, s. 141-143.
52 J. K. O s t r o w s k i, Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Łanowicach, w: Ko
ścioły i klasztory, t. 7, Kraków 1999, s. 134.
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ła53. Z kolei w kościele pijarów w Rzeszowie umieszczony został 
w XVIII w. w zwieńczeniu głównego ołtarza obraz ukazujący Michała 
Archanioła. Drugie malowidło z wizerunkiem tego świętego znajdo
wało się w kaplicy św. Józefa Kalasantego54. Podobnie było w Strzel- 
czyskach, gdzie oprócz obrazu w głównym ołtarzu drugi wizerunek 
św. Michała wisiał w nawie55. W Medenicach, według opisu z 1721 r., 
w kościele parafialnym znajdował się obraz św. Michała malowany na 
płótnie, w ramach, ufundowany przez benefaktora, starostę Jerzego 
Rzeczyckiego. On też przed 1721 r. sprawił nową zadaszoną ambonę, 
zwieńczoną figurą św. Michała trzymającego w rękach trąbę56. Po
dobna ambona była w 1743 r. w Stryju57. Inwentarz kościoła w Mo
ściskach wymieniał ponadto feretron do procesji z obrazem św. Mi
chała oprawionym w drewno58. Fundatorami tych elementów wystroju 
wspomnianych obiektów sakralnych były zazwyczaj osoby świeckie 
(kolatorzy, bogatsi przedstawiciele lokalnych społeczności i inni), 
czasem także księża.

Michałowi Archaniołowi dedykowano również dzwony kościelne. 
Przypadki nadania im tego imienia miały miejsce m. in. w Jarosławiu 
oraz Samborze. W tym drugim mieście dzwon ufundowała prawdopo
dobnie po 1719 r. Marianna Chłopecka59 *.

Św. Michałowi przypisywano moc opiekuńczą. Częste były przy
padki, że fundatorami świątyń, ołtarzy lub obrazów były osoby 
o imieniu Michał. W takiej sytuacji możemy mówić o łączeniu tego

53 T. C h r z a n o w s k i ,  M. K o r n e c k i ,  Zabytki plastyki gotyckiej w diecezji 
przemyskiej, Nasza Przeszłość, t. 46:1976, s. 103.
54AAP, rps 164, k. 206; sygn. 547 -  Akta parafii Czukiew, s. 84; T. Z a u c h a, Ko
ściół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Czukwi, w: Kościoły i klasztory, t. V s. 64; 
T. D z i u r a w i e c ,  Architektura i sztuka kościoła Pijarów w Rzeszowie przy ul. 3 
Maja, w: Kościoły, s. 134; J. K a w a ł e k, Malarstwo, w: Dzieje Rzeszowa, t. I s. 467- 
468; D. S y n o w i e c  (dz. cyt., s. 95) stwierdził obecność obrazów z wyobrażeniami 
świętego w połowie XVIII w. w 8 kościołach parafialnych oraz kilku kościołach 
zakonnych diecezji przemyskiej.
5:5 AAP, rps 165, k. 91; M. W a 1 c z a k, Kościół p.w. św. Michała, s. 228, 232.
56 AAP, rps 157, s. 748-750; E. H e r n i c z e k ,  J. K. O s t r o w s k i ,  Kościół para
fialny p.w. Sw. Trójcy w Medenicach, w: Kościoły i klasztory, t. VI, s. 137.
57 J. T. P e t r u s, Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii 
w Stryju, w: Kościoły i klasztory, t. IX, Kraków 2001, s. 226.
58 AAP, rps 165, k. 86v.
59 P. S z 1 e z y n g e r, Dawny kościół p.w. Ducha Świętego i Wniebowzięcia NMP
i klasztor PP. Brygidek w Samborze, w: Kościoły i klasztory, t. V, s. 206.
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świętego z fundatorem na zasadzie konotacji imiennych. Dzięki ta
kiemu samemu imieniu Michał miał stać się protektorem tej osoby60.

W późnym średniowieczu kult Michała Archanioła rozpowszechnił 
się w warstwach plebejskich. Świętego obierano za patrona różnych 
zawodów, np. kupców, piekarzy, mieczników, płatnerzy. W miastach 
św. Michał był ponadto patronem aptekarzy i osób, które w swych 
codziennych zajęciach miały do czynienia z wagą i ważeniem. Wie
rzono bowiem, że święty przy pomocy wagi odważa dobre i złe 
uczynki61.

Ważność kultu Michała Archanioła potwierdzały już od średnio
wiecza kalendarze kościelne. Oprócz 29 września św. Michałowi 
przyporządkowany był dzień 8 lub 9 maja. Dzień 29 września we 
wszystkich diecezjach polskich traktowany był jako święto połączone 
z odpustem parafialnym. W diecezji przemyskiej święto Michała Ar
chanioła wprowadzono jako obowiązkowe na synodzie diecezjalnym 
odbytym w 1415 r.62 W Kościele wschodnim święto Michała Archa
nioła przypadało 8 listopada63.

Dzień św. Michała (29 września) w zajęciach i zwyczajach wiej
skich miał przez wiele wieków duże znaczenie. Data ta wyznaczała w 
kalendarzu prac rolniczych ważny moment związany z początkiem 
jesieni. Według przyjętych zwyczajów wiejskich do tego dnia powin
ny być zakończone siewy zbóż ozimych. Ze świętym tym związanych 
było szereg przysłów ludowych. Jedno z nich mówiło, że burza w tym 
dniu zwiastować miała urodzaj w roku następnym. Pioruny w wierze
niach ludowych miały być pociskami rzucanymi przez Boga oraz 
świętych, zwłaszcza Michała Archanioła, na diabły oraz inne złe mo
ce. Inny zwyczaj wiejski mówił, że od 29 września można było wypa
sać bydło, nie zważając na granice gruntów64.

Dzień św. Michała pojawiał się powszechnie w różnych umowach 
i zobowiązaniach prawnych i gospodarczych. I tak np. w Samborze

60 J. J a g 1 a, dz. cyt., s. 13.
61 Tamże, s. 12; H. F r o s, F. S o w a, dz. cyt., s. 416; G. J e a n g u e n i n, dz. cyt., s. 
42; R. K n a p i ń s k i, dz. cyt., s. 342.
62 Analecta ad historiam iuris canonici in dioecesi Premisliens, wyd. B. Ulanowski, 
w: Archiwum Komisji Historycznej, t. V, Kraków 1889, s. 359 nn.
63 J. K ł o c z o w s k i ,  Kult iw. Michała, s. 25; H. F r o s, F. S o w a, dz. cyt., s. 416; 
por. G. K a r o 1 e w i c z, dz. cyt., s. 424.
64 J. K ł o c z o w s k i ,  Kult iw. Michała, s. 25.
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12 VI 1751 r. zawarta została umowa między proboszczem a mistrzem 
snycerskim w sprawie wykonania ołtarza do miejscowego kościoła para
fialnego. Termin ustalono na święty Michał. Podobna sytuacja zachodziła 
także w Jarosławiu65. W mieście tym z dniem św. Michała związany był 
termin zakończenia obrad sądu jarmarcznego, który obradował w trakcie 
corocznego jarmarku, zaczynającego się 15 VIII66.

Innym przejawem kultu Michała Archanioła, podobnie jak w przy
padku innych świętych, było rozpowszechnienie się w społeczeństwie 
imienia Michał, gdyż w omawianym okresie w Polsce dobór imion 
chrzestnych wiązał się ściśle z kultem świętych. Imię Michał weszło 
w użycie już w średniowieczu67. O stopniu jego popularności w diece
zji przemyskiej, a konkretnie w parafiach, którym patronował ten 
święty, można wnioskować, analizując zestawienia imienne miesz
kańców. Za przykład podajemy najpierw Sanok. I tak w źródłach 
z XV i początku XVI w. odnotowano kilka osób noszących to imię68. 
Z kolei w przypadku Kańczugi imię Michał (również w wersji Mich
no) pojawiło się w źródłach po raz pierwszy w 1440 r., zaś w inwenta
rzu miejskim z 1766 r. odnaleźć można kilka osób o tym imieniu. 
W Krośnie w gronie ok. 170 członków władz miasta (z lat 1500-1630) 
imię Michał nosiły tylko 4 osoby69. Powyższe przykłady dowodzą, że 
imię to było używane, choć występowało niezbyt często70. Według 
ustaleń J. Kłoczowskiego w XVII i XVIII w. wśród szlachty polskiej 
widoczny stał się wzrost liczby osób noszących to imię71.

Ponadto od imienia św. Michała pochodzą nazwy wielu polskich 
miejscowości. Na omawianym obszarze do grupy tej należały wsie

65 M. W a 1 c z a k, dz. cyt., s. 174; J. M a k a r a, Dzieje parafii jarosławskiej od 
początku do roku 1772, Jarosław 1936, passim.
66 K. G o 11 f  r i e d, Jarosław w XVIII wieku, Jarosław 1937, s. 38, 107.
67 G. K a r o 1 e w i c z, dz. cyt, s. 438.
68 A. F a s t n a c h t, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowie
czu, cz. 3, Kraków 2002, s. 105-107.
69 J. M o t y 1 e w i c z, dz. cyt., s. 40-46; F. L e ś n i a k, Krosno w czasach Odrodze
nia, Kraków 1992 s. 172-178.
70 Nasze badania w zakresie popularności imienia Michał na omawianym obszarze nie 
potwierdzają tezy J. S. B y s t r o n i a  {Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 
1938 s. 274 i nn.), jakoby w średniowieczu imię to było bardziej rozpowszechnione 
na wschodnich obszarach Polski XIV-XV-wiecznej, a więc na ziemiach podległych 
wpływom ruskim -  por. J. K ł o c z o w s k i ,  Kult św. Michała, s. 25.
71 J. K ł o c z o w s k i ,  Kult św. Michała, s. 25.
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Michałówka (koło Jarosławia oraz koło Mościsk). Poza tym od imie
nia Michał pochodzi sporo nazwisk, np. Michalak, Michalski, Micha
łowski, Michalik, Michna72.

Postać św. Michała pojawiła się ponadto w herbach niektórych 
miast polskich, zwłaszcza śląskich. Święty ten widnieje także w go
dłach dwóch miast z omawianego terenu: Łańcuta i Sanoka. Starszy 
jest herb Łańcuta, który pochodzi z XIV w. Przedstawia on omawianą 
postać, która przebija srebrną włócznią czarnego smoka symbolizują
cego szatana leżącego u jej stóp. Podobny motyw Michała (odzianego 
w złotą zbroję i przebijającego srebrną włócznią zielonego smoka) 
występuje w herbie Sanoka.

Kult Michała Archanioła szczególnie mocno zaznaczył się w przed
rozbiorowym Jarosławiu. Był on uznawany za jednego z sześciu pa
tronów miasta. Szczególną propagatorką kultu stała się właścicielka 
Jarosławia księżna Anna Ostrogska, żyjąca na przełomie XVI i XVII 
w. (zm. 1635 r.). Możemy mówić o swoistym związku emocjonalnym 
księżnej z tym świętym. Dała ona po raz pierwszy temu świadectwo 
już w przypadku kościoła w Kańczudze. W Jarosławiu najpierw ufun
dowała kaplicę na Przedmieściu Ruskim, której patronem uczyniła św. 
Michała. Można przypuszczać, że w zamysłach Anny święty ten miał 
przyczynić się do nawrócenia ludności ruskiej, prawosławnej, miesz
kającej w tej części Jarosławia, na katolicyzm. Było to bowiem tuż po 
unii brzeskiej (1596 r.), która miała doprowadzić w skali państwa do 
połączenia Kościoła rzymskiego z Cerkwią prawosławną. Być może 
księżna, wznosząc kaplicę, chciała rozpropagować unię wśród swych 
poddanych -  Rusinów, gdyż uchodziła za gorliwą katoliczkę. Dowo
dzi tego fakt, że w 1630 i 1631 r. wydała zarządzenia, w których za
kazywała osiedlać się w mieście ludności niekatolickiej (jednak 
z wyłączeniem tej nacji)73. W tym czasie księżna na cześć Najświęt
szego Sakramentu i św. Michała ufundowała uposażenie dla 2 kapła
nów (w tym jednego do ołtarza św. Michała). W zamian co wtorek 
i czwartek mieli oni odprawiać w kolegiacie msze o św. Michale, po 
których miało być śpiewane Te Deum na pamiątkę zwycięstwa cho- 
cimskiego z 1621 r. W 1633 r. Ostrogska ufundowała 4-metrową

72 Tamże; H. F r o s, F. S o w a, dz. cyt., s. 416.
73 J. K ł o c z o w s k i, Zakony, s. 39; F. S i a r c z y ń s k i ,  Wiadomość historyczna i 
statystyczna o mieście Jarosławiu, Lwów 1826 s. 85; J. M a k a r a, Dzieje parafii, s. 539.
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rzeźbę przedstawiającą świętego z mieczem w ręce, wykonaną z mie
dzi, którą 3 VIII tego roku umieszczono na wieży miejscowej kolegia
ty. Współudziałowcem przedsięwzięcia był prepozyt kościoła ks. Łu
kasz Rafałowicz. Ich intencją było, aby święty ten czuwał nad mia
stem i chronił go przed wszelkimi nieszczęściami74. W świątyni znaj
dował się m.in. ołtarz Michała Archanioła i Niepokalanego Poczęcia 
NMP z obrazem tego świętego, zainstalowany przed 1624 r. W testa
mencie spisanym 1 II 1624 r. księżna wyznaczyła na jego przebudowę 
„w kaplicy synów swoich” 2000 złp. i zleciła dalszą nad nim opiekę 
swym potomkom. Według relacji z połowy XVIII w. ołtarz był drew
niany, snycerskiej roboty, malowany na czerwono, ze złoceniami. Nad 
mensą znajdowała się niewielka płaskorzeźba Niepokalanego Poczę
cia NMP, pozłacana i posrebrzana. Duży wizerunek przedstawiający 
św. Michała widniał także w ołtarzu św. Szczepana. Był on umiesz
czony na mensie, malowany na blasze, w bogatych ramach, pozłaca
ny. Ponadto inny obraz przedstawiający omawianą postać wisiał 
w zakrystii kolegiaty75. O żywym kulcie św. Michała w Jarosławiu 
świadczył fakt, iż w 1630 r. benedyktynki kupiły i zainstalowały na 
wieży swojego kościoła dzwon, któremu nadano imię tego świętego76. 
W myśl zarządzeń właścicieli miasta (np. A. Ostrogskiej) jego władze 
miały obowiązek zamawiania w kolegiacie co roku uroczystej mszy 
wotywnej w święto Michała Archanioła, w której zobligowane były 
uczestniczyć77.

Także w jarosławskim kolegium jezuitów pw. NMP spotkać można 
było wizerunki św. Michała. I tak w XVIII w. nad drzwiami kolegium 
od strony klasztornego kościoła umieszczony był drewniany, baroko
wy portal ozdobiony rzeźbą Michała Archanioła. W samym klasztorze 
wśród wielu obrazów znajdował się także obraz w stylu bizantyjskim 
ukazujący omawianą postać78.
Jego postać eksponowano przy różnych okazjach oraz na liczne spo
soby. Potwierdzały to uroczystości koronacji cudownej figury Matki

74 F. S i a r c z y ń s k i, dz. cyt., s. 88, 134.
75 J. M a k a r a, Dzieje parafii, s. 140, 157, 162; M. O r ł o w i c z, Jarosław. Jego 
przeszłość i zabytki, Lwów-Warszawa 1921 s. 42; I. R y c h 1 i k, Kościół Kollegiata 
Wszystkich Świętych w Jarosławiu, Jarosław 1893 s. 43, 46-47.
76 A. S r o k a, dz. cyt., s. 62; J. M a k a r a, Dzieje parafii, s. 120.
77 J. M a k a r a ,  Dzieje parafii, s. 208.
78 M. O r ł o w i c z, dz. cyt., s. 130, 132.
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Boskiej Bolesnej z jezuickiego kościoła NMP „w polu”. Zorganizo
wano je 7-15 IX 1755 r., a przewodniczył im bp W. H. Sierakowski. 
Zachowany diariusz tej uroczystości daje jej szczegółowy opis. Wyni
ka z niego, że w ich trakcie postać św. Michała mocno eksponowano. 
I tak na jednej z uroczystych bram, przygotowanej przez miasto, 
umieszczony był centralnie obraz Matki Boskiej Bolesnej, której asy
stowała grupa świętych, w tym Michał Archanioł. Bramę wieńczył na 
szczycie obraz tego świętego79.

Powyższe przykłady pokazują, że kult Michała Archanioła w ciągu 
wieków był w kościołach rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej 
rozpowszechniony i wyrażał się różnymi formami artystycznymi (ob
razy, rzeźby, malowidła ścienne).

Św. Michał był bardzo popularny także w Kościele wschodnim. 
Pisząc o obrządku łacińskim, nie sposób więc pominąć obrządku 
wschodniego, gdyż badane terytorium było obszarem, na którym do
konywała się swoista synteza obydwu Kościołów.

Św. Michał Archanioł uznany został we wczesnym średniowieczu 
za patrona Rusi Kijowskiej. Jego kult szerzył się także w” państwie 
polskim (na ziemiach ruskich włączonych przez Kazimierza Wielkie
go). Przejawy czci św. Michała w Cerkwi były bardzo podobne jak w 
Kościele rzymskim. Wyrażały się przede wszystkim wezwaniami 
cerkwi. Dane sporządzone przez W. Kołbuka dla unickiej diecezji 
przemyskiej z ok. 1772 r. wskazują, że wśród 1252 wezwań świątyń 
parafialnych pierwsze miejsce zajmował Michał Archanioł, który 
patronował 181 cerkwiom, co stanowiło ok. 14,5% stanu ogólnego. 
Obliczył on, że w skali państwa wezwanie to było najczęściej wybie
ranym tytułem dla cerkwi parafialnych spośród wszystkich wezwań, 
jakich używano ok. 1772 r. Z tego ok. 17% przypadło na unicką die
cezję przemyską. Warto zwrócić uwagę, że wezwanie to było szcze
gólnie popularne w określonych dekanatach. W konsekwencji istniało 
duże zróżnicowanie w zakresie wyboru Michała Archanioła na patro
na cerkwi. W części dekanatów liczba świątyń parafialnych pod tym 
tytułem była bardzo duża: Skole -  47%, Żukotyn -  41%, Wysocko -  
33%, Krosno -  31,5%, Muszyna -  30%. Na przeciwległym biegunie 
były takie dekanaty, jak: Dobromil, Pruchnik, Tarnogród (po jednej

79 Dyańusz albo opisanie ośmiodniowego Aktu Koronacyi... roku 1755 odprawione
go..., b.m.r.w.[Kraków 1755], s. A-Al; J. M a k a r a, Dzieje parafii, s. 559.
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cerkwi), Dukla, Jaworów, Lubaczów, Oleszyce, Sądowa Wiszenia (po 
dwie)80. Warto też zwrócić uwagę, iż niejednokrotnie św. Michał pa
tronował nie tylko cerkwi parafialnej, ale także jej filii.

Św. Michała Archanioła otaczały czcią także bractwa cerkiewne. 
Na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie przedroz
biorowym najpopularniejszym świętym -  patronem bractw -  był Mi
kołaj. Drugie miejsce przypadło św. Michałowi. Bractwa pod jego 
wezwaniem działały w parochiach miejskich i wiejskich81.

Kult św. Michała Archanioła w diecezji przemyskiej w okresie od 
XIV do XVIII w. odgrywał dużą rolą w życiu duchowym mieszkają
cej tu ludności polskiej oraz ruskiej. Warto zwrócić uwagę, iż kult ten 
nie rozwijał się w efekcie „mody” na tego świętego lecz stanowił 
trwałe zjawisko religijne. Należy stwierdzić, że należał do najstar
szych i popularnych w całym badanym okresie. Widoczny był więc 
w liturgii, malarstwie, snycerstwie, rzeźbie figuralnej, imiennictwie, 
toponomastyce i folklorze.

80 W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r., Lublin 1998, 
s. 240-271,363-387.
81 B. L o r e n s, Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, 
Rzeszów 2005, s. 310-321.
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Culte de st Michel Archange 
dans le diocèse latin de Przemyśl 

aux XlVe-XVIIIe

Le culte de saint Michel Archange naquit dans l’Orient, à l’époque du christianisme 
précoce. Plus tard, il arriva en Europe occidentale. En Pologne, il apparut bientôt après 
l’adoption du christianisme. Dans le diocèse latin de Przemyśl, le culte se propagea déjà 
après sa fondation (XIVe siècle). L’une des formes du culte, étaient les invocations des 
églises paroissiales et monastiques. Dans la période d’avant les partages, furent dédiées 
à saint Michel 14 églises paroissiales (4 dans les villes et 10 dans les campagnes) 
et 3 églises monastiques. Michel Archange partonnait aussi des églises succursales et des 
chapelles publiques. L’invocation de saint Michel Archange recevaient aussi des auteles 
(maîtres-autels et autels latéraux) dans des églises et chapelles. Sur les oeuvres 
iconographiques, la personne de Michel Archange fut présentée de plusieurs manières. 
Le plus souvent sous forme de tableaux, plus rarement sous forme de sculptures, de bas- 
reliefs ou de peintures murales. On lui dédiait aussi des cloches d’église. De différents 
groupes professionnels le choisirent en tant que son patron. Dans le diocèse de Przemyśl 
depuis 1415, le jour de saint Michel Archange (29 IX) fut considéré comme une fête 
obligatoire. Dans la tradition populaire, fonctionnaient des proverbes et coutumes liés au 
saint. Le jour de saint Michel apparaît souvent dans des contrats et engagements légales 
et financiers. La manifestation du culte se réalisait par la popularisation du prénom 
Michel, le choix des noms de village faisant référence à ce prénom. Les représentations 
de saint Michel étaient se trouvaient sur les blasons des villes de la région pésentée.

Traduction: Iwona Bartosz-Przy było

S. MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB

RACHUNKI BENEDYKTYNEK KOWIEŃSKICH

Klasztor benedyktynek w Kownie, założony w r. 1627, uniknął 
kasaty w XIX wieku jako dom zbiorczy. Przerwa w jego oficjalnym 
istnieniu miała miejsce dopiero w czasach władzy sowieckiej, kiedy 
wspólnota musiała zejść do podziemia (1948-1992); po odzyskaniu 
niepodległości Litwy okazało się, że w tym podziemiu rozwinęła się 
i urosła. Siostrom udało się też przechować niektóre archiwalia, jako 
to księgę metrykalną („Katalog umarłych w Bogu wielebnych panien 
sióstr klasztoru kowieńskiego zakonu św. Benedykta...”) oraz księgę 
różnych zapisków, którą tutaj będziemy nazywać „Księgą posagów”, 
gdyż księga nie ma całościowego tytułu, a zawiera:

1. Spis posagów sióstr wstępujących w latach 1771-1914
2. Księgę rachunków (przychodu) z lat 1748-1779
3. Metrykę klasztoru z lat od 1898 do dzisiaj.
Reszta archiwum trafiła do zbiorów Litewskiej Akademii Nauk; ich 

spis podaje książka b. a., Rankraśćiu Rinkiniai, Vilnius 1963, s. 93-94. 
Nas tutaj interesować będzie rękopis „Księgi posagów”, a konkretnie 
jego część druga, która zajmuje 38 stron nie paginowanych. Wśród 
kart tych, zapisanych dużym pismem (od 20 do najwyżej 30 linijek na 
stronie) brak tej, która dotyczyła łat 1755-1756; rok ostatni, 1779, jest 
ledwie zaczęty, ale za to dwa wpisy wizytacji zajmują każdy osobną 
kartkę. W sumie więc w księdze in quarto przychód z 28 lat mieści się 
na 36 stronach i wypada średnio na rok jedna strona i kilka linijek; 
widać, że tych notatek nie było dużo i przychód był bardzo ubogi. Dla 
przykładu, w pierwszym zanotowanym roku zamknął się on cyfrą 
3850 tynfów, to jest ok. 4820 zł, gdyż tynf rachowano wtedy około 
1 złotego i ośmiu groszy, czyli mniej więcej jeden i ćwierć grosza 
(gdyż w złotym było groszy 30, nie zaś sto). Niemal równocześnie, bo 
w r. 1747, przychód roczny klasztoru benedyktynek w Nieświeżu

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 261-278.
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wyniósł 18660 zł, a sumujące się nań pozycje zajęły trzy strony księ
gi1. To pokazuje, jak wielkie były różnice majątkowe między klaszto
rami, nawet należącymi do tego samego zakonu, w zależności od fun- 
datorskiego wyposażenia oraz od zaistnienia (lub braku) późniejszych 
hojnych dotacji.

Lata 1748-1779 był to dla klasztoru kowieńskiego czas długich 
rządów ksieni Petroneli Gertrudy Klienerówny (1748-1782), czas -  
jak na wiek XVIII -  wyjątkowo spokojny. W latach 1750-1772 złoży
ły tu profesję aż 22 nowicjuszki2, średnio jedna rocznie, co w tak ma
łym klasztorze było wielkim wzrostem liczebnym. Fakt, że je przyję
to, na pierwszy rzut oka zdaje się wskazywać, że w tym czasie klasz
tor ten nie miał dużych kłopotów gospodarczych i że zwykły przychód 
oraz wnoszone posagi wystarczały na utrzymanie rosnącego zgroma
dzenia; szczegółowe jednak przyjrzenie się zachowanym notatkom 
przychodu koryguje tę optymistyczną ocenę.

Osobny problem to autorstwo tych notatek. Pisane są one przez cały 
czas jedną i tą samą ręką; jakichkolwiek podpisów brak. Ilekroć ma
my do czynienia z czasownikiem w pierwszej osobie, brzmi on: ode
brałem... wziąłem... odyskałem... Sugerowałoby to, że pisze mężczy
zna, jakiś na przykład rządca lub pisarz prowentowy. Niemniej taka 
końcówka w zastosowaniu do rodzaju żeńskiego jest w polszczyźnie 
kresowej zupełnie możliwa; rządca prawdopodobnie nie służyłby aż 
tak długo ani by nie prowadził sam jeden centralnej kasy klasztoru; 
poza tym benedyktynki ówczesne miały zwyczaj prowadzić swoje 
gospodarstwo osobiście, wedle przysłowia „pańskie oko konia tuczy”, 
na co jest szereg zarówno dowodów, jak i przykładów w ich archiwa
liach; i wreszcie rządca zaopatrywałby swoim podpisem jeśli nie każ
de rozliczenie roczne, to przynajmniej ostatnią stronę przed wizytacją. 
Przypuszczalnie też liczyłby lepiej i nie mieszał kapitału z procenta
mi... Przeglądając uważnie tę księgę, odnosi się bowiem wrażenie, że 
osoba o talentach raczej humanistycznych stara się tutaj -  z różnym 
skutkiem -  podołać zadaniom z dziedziny ekonomicznej. Ostatecznie 
więc sądzić można, że księgę tę prowadziła albo jakaś szczególnie 
długotrwała urzędniczka klasztorna, albo (co najprawdopodobniejsze) 
sama ksieni Klienerówna.

1 AGAD, AR VIII 324, s. 56-58.
2 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, rkps F 38-21.
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Zwykły przychód był w ówczesnych klasztorach benedyktynek 
częściowo pieniężny, częściowo zaś w naturze, skoro klasztor posia
dał majątki ziemskie. Problem był zawsze w tym, czy majątki te leża
ły dość blisko siedziby zakonnic, żeby opłacało się w nich gospoda
rować; jeżeli odległość była duża, a dojazd trudny, to albo wypusz
czano je w dzierżawę, albo gospodarowano w nich wprawdzie, ale 
dowóz produktów ograniczał się do kilku transportów rocznie, a pro
dukty potrzebne codziennie (jak nabiał czy jajka) trzeba było kupować 
w kramach w mieście. To byłoby widoczne najlepiej w notatkach 
rozchodu, ale niestety kowieńska „Księga posagów” zawiera tylko 
przychód pieniężny, a rozchodu żadnego, jak i przychodu w naturze, 
nie notuje; to spisywane było zapewne w osobnej księdze, która się 
dotychczas nie znalazła. Zapis rozchodu jest, jak wiadomo, najbardziej 
szczegółową i najkonkretniejszą kroniką zgromadzenia; niemniej także 
i zapis przychodu dostarcza o jego życiu licznych cennych wiadomości.

Strony księgi są podzielone na rubryki, z których największa zawie
ra treść pozycji, a cztery mniejsze mówią o monecie, przy czym wyli
czono: tynfy, szóstaki, grosze i szelągi. Faktycznie zjawiają się także 
„talary bite”3 i „czerwone złote”4. Owa jednostka obrachunkowa (nie 
moneta!), jaką był „złoty”, jest również w użyciu i częste są przeli
czenia z tynfów na złote i odwrotnie.

Pierwsza strona zapisu, mówiąca o roku 1748, brzmi:
Januarii 15 w roku 1748.
Od jaśnie w. jmci pana Szymona Syrucia, starosty kowieńskiego, 

od sumy siedmiu tysięcy tynfów, prowizji tynfów 420.
Także od j. w. jmci pana S. Syrucia, starosty kowieńskiego, 

od sumy dziesięciu tysięcy złotych prowizji tynfów 474.
Z Pocztowa z arendy ze młyna tynfów 80.
Z Regin poziemnego tynfów 45, [szóstaków] 7.
W zakonkludowanej sprawie z jmc. panem Januszkiewiczem 

legacyjnej sumy odebrałem tynfów 326, [szóstak] 1.
Za stół od w. jmc panny Piłsudzkiej 60.
Za stół od w. jmc panny Petrusewiczów[ny] 59.
Prowizji od w. j. pana Beklera za lat dwie tynfów 80.
[Z] Sudwoiszek reszty arendy tynfów 19.
Za duszę jmc. ks. Pukienia tynfów 6, [szóstaki] 2.

:i Moneta srebrna.
4 Czerwone złote, realna złota moneta, miały wówczas wartość ok. 20,,złotych polskich”.
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Za puszczę sudwojskę tynfów 105, [szóstaki] 2.
Posagu w. panny Frąckiewiczówny złotych tysiąc, 

co czyni tynfów 790.
Od w. j. pana Domskiego zaległej prowizji tynfów 1266, [szóstakil 2.
Summa facit tf. 3862, sz. 2 (?)
W tym ro[ku] trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt (sic) tynfów 

i szós[taków] 2.

Znajdujemy tutaj wszystkie główne źródła dochodu, spisane jednak 
dość niekonsekwentnie. Posag znajduje się między zwykłymi docho
dami roku; ałe posagi lokowano na procent, i gdyby w roku ulokowa
nia już jakiś procent doszedł, suma ta zostałaby tu dodana do ogólne
go przychodu bez żadnego zróżnicowania. Od roku 1760 zaprzestano 
notowania w tej księdze posagów, a coroczny przychód zawiera odtąd 
(pośród różnych dochodów mniejszych) tylko dochodzące „prowizje”, 
czyli właśnie procenty od nich. Nie znaczy to, że posagi przestały 
wpływać. W latach 1760-1778 złożyło śluby w tym klasztorze osiem 
nowicjuszek i niewątpliwie posagi zostały przynajmniej w większości 
wypłacone; ba, wpłynął nawet posag dziewiątej, Heleny Tyszkiewi- 
czówny, która w r. 1763 przyjęła habit i imię zakonne Urszuli, po 
czym wkrótce zmieniła decyzję i odeszła. Ponieważ zapis o niej został 
po prostu wykreślony, można się spodziewać, że jej posagu jeszcze 
ani nie ulokowano, ani tym bardziej nie wydano, i mógł jej być zwró
cony bez problemów. Niemniej o tych ośmiu posagach nasze źródło 
nie robi żadnej wzmianki; notowano je odtąd osobno, i ta lista (ale 
dopiero od roku 1771) znajduje się w tej samej księdze.

Zajmiemy się tu po kolei różnymi źródłami dochodu, tak jednora
zowymi, jak i stałymi.

Dochody jednorazowe

Dochody jednorazowe to przede wszystkim właśnie posagi. Mię
dzy rokiem 1748 a 1760 wpłynęło w sumie posagów sześć; zapisywa
no je najczęściej w złotych, gdyż w ten sposób widać było lepiej 
okrągłą sumę: najczęściej tysiąc złotych, co w tynfach wynosiło, za
leżnie widać od aktualnego kursu, od 789 do 791. Otóż te sześć sióstr 
były to: w roku 1748 Katarzyna Ludgarda Frąckiewiczówna, w 1749 
Konstancja Eufrozyna Petrusewiczówna, w 1750 i 1752, płacąc na 
raty, Marianna Wiktoria Piłsudzka, w 1752 Petronela Mechtylda Klie-
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nerówna, w 1758 Franciszka Kolumba Szukścianka i w 1759 Zuzanna 
Abundancja Beklerówna. Porównanie tych dat wpłaty ze znanymi 
z metryki klasztoru5 datami obłóczyn i profesji wykazuje, że Frąckie
wiczówna, Petrusewiczówna, Klienerówna i Szukścianka wpłaciły 
posag już w roku obłóczyn, w tym dwie pierwsze nawet przed samymi 
obłóczynami, gdyż zapisująca przychód siostra (lub ksieni) nie znała 
jeszcze ich imion zakonnych; Piłsudzka wpłaciła go w roku profesji 
i drugą ratę nieco później; Beklerówna zaś z piętnastoletnim opóźnie
niem, gdyż profesję złożyła jeszcze w roku 1744. W tym ostatnim 
wypadku rodzice zakonnicy już nie żyli i posag wpłacony został osta
tecznie przez jej brata, w dodatku częściowo gotówką, a częściowo 
klejnotami, które klasztor powinien był już sam spieniężyć.

Takie opóźnienia i utrudnienia zdarzały się dość często w niejed
nym klasztorze; często w źródłach znajdujemy narzekania na trudy 
i koszty procesu o długo nie zrealizowane (choć intercyzą zadeklaro
wane) zobowiązania rodzin nowicjuszek. Nas tu jednak obchodzą 
raczej wypadki wpłaty przedwczesnej. Według prawa kościelnego 
posag nowicjuszki mógł być przyjęty przed jej ślubami tylko w depo
zyt, gdyż w razie gdyby z nowicjatu odeszła, musiał jej być zwrócony; 
natomiast po profesji należało koniecznie posag ulokować na procent 
i jego kapitału nie wolno było naruszyć aż do śmierci zakonnicy. Tu 
natomiast nie tylko nie robi się żadnej widocznej różnicy miedzy po
sagiem wpłaconym przed i po profesji, ale nawet znajdujemy notatkę, 
że cały posag Petrusewiczówny (1250 zł) został jeszcze przed jej ślu
bami zużyty na bieżący rozchód.

Widać więc, że w czterech wypadkach na sześć przekroczono 
w sprawie posagów prawo, w tym raz poważnie, gdyż rozchodowane 
już pieniądze niełatwo byłoby zwrócić, gdyby się s. Petrusewiczówna 
rozmyśliła. Nie wiadomo, czy władze diecezjalne, którym klasztor 
podlegał, wiedziały o tym i udzieliły pozwolenia, czy też nie; w każ
dym wypadku jednak takie traktowanie posagów jest oznaką dużych 
kłopotów finansowych, w jakich znajdował się klasztor.

W sumie, z tych sześciu posagów wpłynęło łącznie 7800 złotych 
gotówką, z czego jednak tylko 6550 zł powiększyło kapitał procentu
jący. A wspomnieliśmy tu dotychczas tylko o tych wypadkach uszczu
plenia kapitału, które dotyczyły posagów zapisanych jako przychód

5 Archiwum Benedyktynek w Kownie, rkps „Katalog umarłych...”.
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w tym samym spisie; było jednak takich wypadków więcej. W r. 1753 
z sum posagowych wzięto 157 tynfów, podobnie 833 tynfy w 1754; 
a w 1768 wzięto na rozchód nawet część posagu nowicjuszki Mar- 
cjanny (Brygida Bereśniewiczówna), która prawdopodobnie dopiero 
co wstąpiła, gdyż śluby złoży dopiero w r. 1770. Nie była to część 
duża (tylko 120 zł), ale było niewątpliwe naruszenie prawa. Obie od
prawione w tym czasie wizytacje powtarzają zakaz uszczuplania kapi
tału klasztornego, ale zakazujący wizytatorzy nie wskazywali niestety, 
skąd w takim razie brać pieniądze w razie nagłej a rzeczywistej po
trzeby. Pożyczyć, ale od kogo? Znajdujemy w roku 1765 zapis:

„Panny Beaty Jankowskiej na rozchód klasztorny, co miała na 
prowizji dla siebie wyłącznie pieniądze, na potrzeby klasztorne 
wziąłem, od których mam płacić prowizją od tej sumy od tynf 
400; rachuj[ąc] i one na złote, czynizłoty[ch] 506”.

Chodzi o s. Eleonorę Beatę Jankowską, która wstąpiła jeszcze 
w roku 1752 i wniosła (wedle praktyki powszechnej w XVIII wieku) 
oprócz posagu wpłacanego wprost do kasy klasztornej także sumę 
osobną, mniejszą, mającą procentować na jej własny użytek, a dopiero 
po jej śmierci przejść na własność zgromadzenia. Tę sumę 506 zł, 
poprzednio niewątpliwie ulokowaną u jakiegoś dobrodzieja, teraz 
podniesiono i przeniesiono do kasy klasztornej (skoro została w cało
ści wpisana do przychodu) -  ale tym samym to odtąd klasztor miał 
obowiązek, jako użytkownik sumy, płacić od niej roczny procent wła
snej zakonnicy, żeby nie została bez należnych sobie pieniędzy na 
odzież i drobne wydatki. Ile ten procent wynosił, nie zapisano. Takie 
sposoby zdobywania pieniędzy spotyka się w owych czasach w notat
kach niejednego ubogiego klasztoru i widać z nich, że ów procent 
kasa klasztorna rzeczywiście starała się potem płacić; czy zawsze 
mogła, to inna sprawa. Podobnej transakcji dokonano w roku 1775 
z s. Teresą Benedyktą Burą, profeską od roku 1735; miała ona sumę 
300 zł i od tej sumy należał jej się odtąd od klasztoru roczny procent, 
tj. 20 zł; z jakiej jednak przyczyny właśnie tylko 20 zł, a nie 300, wpi
sano pod tym rokiem do rubryki klasztornego przychodu, to by mogła 
wytłumaczyć tylko humanistyczna umysłowość wpisującej.

Powstaje pytanie, jak wytłumaczyć te nagłe i gwałtowne potrzeby, 
które sprawiały, że naruszano wbrew prawu kapitały i pożyczano od 
własnych zakonnic. Otóż przyczyn mogło być wiele. W tych samych 
latach we wspomnianej tu już księdze rozchodów klasztoru nieświe-
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skiego powtarzają się wciąż wpisy takie jak: „Moskalom przy pro
wiancie kontentacja”, „Moskalom kontentacja przy furażach”, „Mo
skalom porcja i racja”, „załogom moskiewskim akomodacja”; oraz 
„5ubsidium charitativum>\  Inaczej mówiąc, stacjonujące w kraju woj
ska rosyjskie, czy to na kwaterach, czy na przemarszach, wymuszały 
okupy i kontrybucje tak w naturze (produkty ziemi), jak i w gotówce; 
jednocześnie zaś Rzeczpospolita obłożyła dobra kościelne wysokim 
podatkiem na wojsko. Bogaty klasztor nieświeski płacił 900 zł rocznie 
tego podatku, zwanego właśnie subsidium charitativum, co stanowiło 
największą pozycję w jego rozchodzie; uboższe klasztory oczywiście 
proporcjonalnie mniej, ale niewątpliwie tyle, że wywiązanie się z tego 
zadania stanowiło duży problem. Jednocześnie zaś poważnym pro
blemem lokalnym był dla kowieńskich benedyktynek stan ich budyn
ków. Niewiele później, bo w roku 1817, oficjalne sprawozdanie komi
sji diecezjalnej brzmiało:

...że stan tego klasztoru tak jest nędzny, że w każdym przeraże
nie sprawuje. Że sam klasztor i oficyny, jakie się w nim znajdu
ją , wszystkie prawie zostają bez dachów i należytego pokrycia.
Na pozostałych dachach nie tylko gonty i łaty, ale krokwie 
i belki zupełnie pogniły. Że obydwa końce klasztoru zupełnie 
pochylone, węgły zgniłe, niebezpieczeństwem zapadnienia za
grażają. Stan zatym tak nędzny zakonnic, które w tym klaszto
rze, do reparacji nawet niezdatnym, mieszkając bez dachu na 
nieprzyjemne odmiany powietrza, słoty i wilgoci są wystawio
ne, godzien jest politowania i najspieszniejszego zaradzenia 
wymaga. Przy tym taż komisja z drugiej strony uwiadamia, że 
pp. benedyktynki kowieńskie na wybudowanie nawet drewnia
nego klasztoru z własnego funduszu nie są w stanie...6

Winę za taki stan rzeczy komisja w r. 1818 przypisała ówczesnej 
ksieni, Teresie Helenie Przeciszewskiej; cóż, winny zawsze musi się 
znaleźć, ale Przeciszewska rządziła dopiero od roku 1812, a taka ruina 
musiała być skutkiem wieloletniej rosnącej nędzy. Wiadomo na przy
kład, że jeszcze w roku 1797 car Paweł dał benedyktynkom kowień
skim 3200 rubli srebrem; z tego, za wiedzą władz diecezji wileńskiej, 
1462 ruble i 71,5 kopiejek ulokowano na procent u Mejsztowicza, ale 
komisja biskupia w r. 1818 nie zdołała ustalić, gdzie podziała się resz

6 Archiwum Benedyktynek Wileńskich w Żarnowcu, rkps A 19.
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ta, to jest przeszło połowa darowanej sumy7. Czy nigdy nie wpłynęła, 
tonąc po drodze w kieszeniach urzędników -  zjawisko w carskiej Ro
sji nierzadkie -  czy też została przynajmniej częściowo zużyta na 
najpilniejsze, a mało i tak skuteczne remonty? Ostatecznej ruiny do
pełnił niewątpliwie czas wojen napoleońskich, ale już i przed nimi 
budynek klasztorny musiał być w fatalnym stanie.

Władzom diecezjalnym nie przyszło na szczęście do głowy skaso
wać klasztor kowieński, jak przedtem w podobnej sytuacji skasowały 
orszański; ale znalazły inne wyjście: wszystkie cztery pozostałe klasz
tory benedyktynek, znajdujące się w diecezji, a zwłaszcza najbogatsze 
z nich, to jest wileński i nieświeski, wezmą do siebie kowieńskie sio
stry na mieszkanie na czas odbudowy i odbudowę tę sfinansują; i tak 
się stało. Wracając jednak do lat, których dotyczy nasz rękopis, można 
śmiało zaryzykować twierdzenie, że już przez całą drugą połowę XVIII 
wieku stan budynków pogarszał się szybko i że nieustająca konieczność 
drobnych remontów, które przynajmniej trochę odsuwały ostateczną 
ruinę, stanowiła znaczącą i stałą pozycję w jego rozchodzie.

W porównaniu z posagami inne dochody jednorazowe okazują się 
zgoła nieznaczne; nie nadawały się więc do lokowania i można było 
zużyć je od razu. Wspomniane są trzy zapisy testamentalne; jeden, nie 
wiadomo, czyj, trzeba było wyprocesować, i wpłynęło z niego do kasy 
klasztornej w roku 1748 zaledwie 326 tynfów; może po odliczeniu 
kosztów procesu, który był z jakimś Januszkiewiczem. Drugi zapis 
(1757) był od Paszkowicza, i aż dwóch jego spadkobierców było po
trzeba, żeby oddać w sumie 69 tynfów; trzeci wreszcie, rok później, 
pochodził od Eleonory Szczęsnowiczowej, w latach 1749-1758 rezy- 
dentki klasztoru i wynosił 300 zł. Wszystko to byli prawdopodobnie 
mieszczanie kowieńscy. Poza tym w roku 1753 z jakiejś ugody z Za
błockim -  nie wiadomo, w jakiej sprawie -  klasztor otrzymał 117 
tynfów. Zapewne też z zapisu testamentowego klasztor otrzymał 80 
tynfów (ok. 100 zł) po zmarłym chłopie pocztowskim Marcinie. 
W sumie było to więc tylko ok. 1100 zł z pięciu różnych procesów 
i zapisów w ciągu 28 lat.

Poza tym spotykamy raz jeden sprzedaż kawałka gruntu, ale musia
ło go być niewiele, skoro poszedł za 118 zł; kupili go w r. 1750 jezu
ici, zapewne dla zaokrąglenia jakiegoś pola czy ogrodu; drożej, bo za

7 Tamże.
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140 zł, sprzedano w r. 1772 konia. Kilka razy zanotowano ofiary zło
żone za modlitwy i dzwonienie za umarłych, łącznie tynfów 28, tj. ok. 
35 zł. I wreszcie w r. 1773 i następnym zapisano dochód za użyczenie 
jakimś kupcom spichlerza (widać jeszcze stojącego pod dachem, ale 
pustego) do przechowania towarów; za drugim razem mamy nawet 
sprecyzowane, jakiego, czyjego i jak długo: „za poleżało w spichlerzu 
soli od Francuzów za cały rok’\  Słowo poleżało jest tu najwyraźniej 
użyte jako rzeczownik, może to był rzeczywiście termin techniczny na 
określenie takiej usługi. Musiano ją cenić, skoro klasztor zyskał na 
niej przez dwa lata 384 zł.

Dochody stałe

Do stałych lub przynajmniej dość regularnie napływających docho
dów pieniężnych należały przede wszystkim procenty od ulokowa
nych kapitałów. Te kapitały mogły pochodzić, jak już powiedzieli
śmy, z posagów, ale także z darowizn, które donatorzy chętniej skła
dali w formie lokaty niż w formie gotówki. I oni także byli bardzo 
często w tej epoce w finansowych kłopotach, więc jeśli mimo to coś 
dać chcieli, wnosili zadeklarowaną sumę na swoje dobra i zobowią
zywali się płacić od niej procent. Takich sum nigdy nie mieszano, nie 
dodawano ich jedna do drugiej, nawet jeśli je lokowano u tego samego 
człowieka. Każda miała swoją własną dokumentację, z którą przenosi
ła się w razie potrzeby z jednej lokaty na drugą.

Sumy były różnej wielkości, ale w większości wypadków od tysią
ca zł wzwyż. Najczęściej dawano od nich teoretycznie 6 procent, więc 
np. od sumy kapitałowej 1000 zł wpływać powinno było 60 zł rocz
nie; faktycznie jednak czasem dawano, co się zebrać mogło, a czasem 
nic. Uderza nietrwałość tych lokat; jak za chwilę zobaczymy, bardzo 
rzadko się zdarza, żeby od jakiejś sumy wpływały procenty dłużej niż 
przez kilka lat. Jeżeli od identycznej sumy płaci coraz to ktoś inny 
(a suma jest nietypowa), to łatwo domyślać się, że zmieniono dłużni
ka, przenosząc sumę od jednego sąsiada od drugiego; kilka razy 
otrzymujemy wyraźną informację, że dłużnik spłacił zaległości i oddał 
kapitał; najczęściej jednak nie powiedziano nic, suma (np. 1000 zł) 
podobna jest do wielu innych i nie wiadomo, czy kapitał został zwró
cony (i ulokowano go gdzie indziej), czy też po prostu dłużnik prze
stał płacić, a klasztoru nie było stać na procesowanie się o zaległości.
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O Karolu Radziwille zwanym „Panie Kochanku” mówiono na Litwie, 
że przyjmuje lokaty wszystkich swoich klientów i odstawia ich pie
niądze na półkę, po czym płaci procent nie obracając wcale kapitałem, 
gdyż go nie potrzebuje; ale nawet jeśli to prawda (a także księciu Ka
rolowi zdarzały się w czasie jego burzliwego żywota finansowe tara
paty), to takich magnatów nie było wielu, i żaden z nich nie znalazł 
się w zasięgu benedyktynek kowieńskich.

Nasze źródło podaje imiennie, to jest właściwie po nazwisku (bo 
imion najczęściej brak), 35 osób fizycznych i jedną osobę prawną 
(dominikanie), które w tych latach przez dłuższy lub krótszy czas 
płaciły procenty od ulokowanych u siebie kapitałów. Z tych najdłużej 
spotykamy Szymona Syrucia, starostę kowieńskiego, a od r. 1754 
kasztelana witebskiego. Miał on u siebie dwie sumy, jedną wynoszącą 
7000 tynfów i drugą 10000; od tej pierwszej płacił procent niemal co 
roku aż do śmierci, to jest do r. 1773, a nawet w roku następnym pro
cent doszedł od jego spadkobiercy; od tej drugiej płacił tylko do 
r. 1754 włącznie. Kamiński, cześnik, a od 1769 sędzia wileński, płacił 
w latach 1760-1777 procent od sumy 6000 zł; Pióro, starosta rumszy- 
ski, w latach 1762-1774 od identycznej (może tej samej) sumy. Reszta 
wymienionych osób zapłaciła zaledwie kilka razy, lub nawet raz tyl
ko, i potem ślad się urywa. Poniższa tabela przedstawia spis dłużni
ków oraz lokowanych u nich sum:

Nazwisko Daty tj. przez lat suma
Szymon Syruć,

kasztelan witebski 1748-1774 +26? 7000 t.

tenże 1748-1754 +6? 10000 t.
Domski 1748-1751 +4? 8000 t
Hakowa 1751-1752 2 1000 t.
Głębocki 1751 1 1000 zł
Grotusowa 1748-1752 5 500 t.
Prusikowska,

mostowniczyna 1752-1759 8 1000 zł8

Ejdziarowicz, sędzia 1754-1758 5 7000 t.
Ludwik Chełchowski, 

chorąży kowieński 1754-1764 11 1000 t.

Toruń (?) 1754 1 1000 t.
Fabrycjusz 1754 1 300 t.

W r. 1759 oddała kapitał.
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Dopczyński 1756-1760 5 1000 t.
Frenzelowa 1758-1762 5 500 zł
Kamiński,

sędzia wileński
1760-1777 18 6000 zł

Piotrowski 1761-1769 9 1000 zł9
Pióro,

starosta rumszyski
1762-1774 13 6000 zł

Rabiniak, Żyd 1761-1764 4 1000 zł
Białłozor,

starosta przerowski 1763-1766 4 7000 zł

Tyszkiewicz 17667 -1772 7? o o o o

Billewicz,
starosta wojniacki 1767-1775 9 5000 zł

Zawisza,
stolnik kowieński 1767-1770 4 500#"

Agintowicz 1768-1772 5 1000 zł15
Rupejko 1768-1775 8 350 zł
Kierbedź 1769-1772 4 500 zł
Essen 1769 1 4000 zł
Dominikanie 1769 1 1280 zł
Karpiowa,

cywunowa 1770-1777 8 1500 zł13

ta sama 1775-1777 3 500#
Wiliniusz 1771 -1779-? 9+... 1000 zł
Billewicz,

starosta rosieński 1771-1779-? 9+... 3000 zł

Zabiełło,
chorąży kowieński 1771-1779-? 9+... 500 #H

Przeciszewska,
cywunowa ejragolska 1773 1 2000 zł

Staniewicz 1774-1778-? 5+... 3000 zł
Hłasko 1775-1777 3 1400 zł?
Billewicz,

cywun ejragolski 1776-1777 2 6000 zł

Ogińska, starościna korsuńska 1776-1778-? 3+... 8000 zł
Skorulski 1777-1778-? 2+... 6000 zł
Sopoćko 1777 1 6800 zł ?

9 Płacił szczególnie nieregularnie.
10 Przez 6 lat nie płacił, wreszcie w 1772 oddał kapitał i zaległy procent.
11 Czerwonych złotych.
12 Spłacił tylko częściowo.
13 Ostatnia spłata niepełna.
14 W r. 1773 „od 10000 zł”; w r. 1774 „od 570 #”; potem znów od 500 #.
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Na początku tej listy znajdują się trzy osoby, które może płaciły już 
i przed rokiem 1748, ale nie wiadomo, od kiedy. U dołu natomiast 
zapisano kilka osób, które płacą do końca księgi, i nie wiadomo, czy 
także i dłużej; jedne i drugie zaznaczono znakiem zapytania. Ogólnie 
biorąc, znajdujemy jeden tylko poświadczony wyraźnie wypadek, 
kiedy dłużnik płaci odsetki od złożonego u siebie kapitału przez ponad 
20 lat; trzy wypadki, kiedy płaci przez lat ponad dziesięć; cała reszta 
to tylko kilka lat, w tym w siedmiu wypadkach ktoś płaci tylko raz 
jeden. Jak już mówiliśmy, jest możliwe, że przynajmniej kilka razy 
zaszło po prostu przeniesienie sumy z majątku jednego sąsiada na 
majątek drugiego, tylko że zapomniano zapisać o pierwszym z nich, iż 
zwrócił kapitał. Na przykład 500 czerwonych złotych, od których 
w latach 1767-1770 płaci procent Zawisza, może to być ta sama suma, 
od której w roku 1771 zaczyna płacić Zabiełło i płaci aż do końca 
zapisu; identyczna suma jednak, od której w latach 1775-1777 (i nie 
dłużej) płaci Karpiowa, musi już być inna od tamtej, skoro procentuje 
równocześnie.

Nie wymieniona w tej tabeli, bo zapisana bezimiennie, suma stu 
talarów, która procentuje w roku 1754 i 1758, jest zapewne jedna i ta 
sama; i tu jednak nic nie tłumaczy, co stało się z nią potem. Słowem, 
sumy są w większości nie do zidentyfikowania, nawet policzyć ich już 
dziś nie można, a tym bardziej dodać, i tylko jedno jest pewne: że 
w żadnym roku nie odebrano procentu od więcej niż sześciu lub naj
wyżej siedmiu z nich, chociaż było ich na pewno więcej. Wizytatorzy, 
rozporządzając dokumentacją sum, zdołali obliczyć, że kapitał pro
centujący, tj. faktycznie ulokowany, wynosił łącznie w r. 1767 złotych 
35133, a w r. 1772 zł 41133; powinno więc było z odsetek od tego 
kapitału wpłynąć w pierwszym z tych lat 2100 zł, a w drugim 2460; 
w rzeczywistości wpłynęło z nich w pierwszym wypadku 1700 zł, 
a w drugim 2085 zł. Różnica za każdym razem wynosi ok. 400 zł; 
a to znaczy, że od ok. 6500 zł, a więc od jednej szóstej lub jednej 
siódmej kapitału, nie dochodziło nic. Zważywszy w dodatku, że 
w tym samym okresie wpłynęło łącznie ponad dwadzieścia posagów, 
sądzić można, że dużej części z nich nie udało się w ogóle ulokować.

Kolejny rodzaj dochodów stałych to opłaty zwane „od stołu”. Zja
wiają się one z początku dość nieregularnie, później co roku przy
najmniej jedna, częściej kilka. Mogą to być opłaty za utrzymanie 
uczennic klasztoru, ale rzecz w tym, że nazwiska tych uczennic często
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w bardzo bliskim terminie okazują się w metryce nazwiskami przyję
tych właśnie nowicjuszek i nie jest jasne, czy w czasie, kiedy płaciły 
„od stołu”, były jeszcze uczennicami, czy też już kandydatkami. Pła
cące w r. 1748 panny Piłsudzka i Petrusewiczówna to najprawdopo
dobniej znane nam już siostry Marianna Wiktoria i Konstancja Eufro- 
zyna, które profesję złożyły w r. 1750, a więc nowicjat musiały rozpo
cząć przynajmniej rok wcześniej, a zgodnie ze zwyczajem poprzedziły 
zapewne rozpoczęcie nowicjatu kilkumiesięcznym przynajmniej po
bytem w klasztorze w charakterze kandydatek lub uczennic. W r. 1752 
wspomniane są dwie opłaty od jakiejś Billewiczówny, ale za drugim 
razem zapisano jej imię jako Kunegunda -  a więc już imię zakonne: 
jest to Ludwika Kunegunda Billewiczówna, która profesję złożyć 
miała w roku 1753. Nie jest jasne, czy w klasztorze przebywały wtedy 
dwie panny Billewiczówny, z których tylko jedna wstąpiła, czy też 
była tylko jedna, ale opłata pierwsza, mniejsza, złożona została na jej 
utrzymanie jeszcze jako kandydatki, przez krótki czas; druga zaś -  już 
jako nowicjuszki, która jeszcze nie wniosła posagu, a z czegoś musi 
żyć w ubogim klasztorze.

Taka prowizja płacona na utrzymanie zakonnicy, nawet już profe- 
ski, o ile posag jeszcze nie wpłynął, zjawia się w tych notatkach (o ile 
można się domyślać) kilka razy; najwyraźniejszy wydaje się wypadek 
Beklerówny, za której dwuletnie utrzymanie wpływa w r. 1748 suma 
80 tynfów, po czym następuje przerwa i dopiero po dziesięciu latach 
ma miejsce wpłata posagu; a wiemy, że Zuzanna Abundancja Bekle- 
równa była profeskąjuż od r. 1744. Zapewne chodzi o tę samą osobę. 
Opłatę „od stołu” Konstancji Illuminaty Ogińskiej zapisano w r. 1759 
już z jej imieniem zakonnym, podobnie za Franciszkę Teresą Klecz- 
kowską, cześnikównę oszmiańską, płacono po 100 tynfów rocznie 
w latach 1760 i 1761, a więc kilka lat już po jej ślubach, za Elżbietę 
Placydę Petrusewiczównę rok po ślubach (1763) i może tak samo za 
Annę Heleną Ogińską (1758). Natomiast Franciszka Kolumba 
Szukścianka wojszczanka żmudzka i Teresa Helena Przeciszewska, 
cywunówna ejragolska, płacą za swoje utrzymanie tylko jako 
nowicjuszki, pierwsza w 1757, druga w latach 1770-1772, zapewne 
więc posag wpłaciły przy profesji; podobnie chyba Konstancja (lub 
Bogumiła?) Konsolata Kierbedziówna w r. 1763, ale tu zapis jest 
mniej jasny.
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Są lata, w których „od stołu” nie płaci nikt, zapewne dlatego, że ani 
uczennicy, ani kandydatki żadnej nie było. W klasztorze tak ubogim 
nie trzymano by takiej, która nie zapłaciła, gdyż byłby zupełnie realny 
problem z jej wyżywieniem. Te puste lata to: 1753, 1762, 1764, 1767 
i 1773. Przywykliśmy mówić o przyklasztornych szkołach, wyobraża
jąc sobie liczne gromady uczennic; ale w małych klasztorach było ina
czej. W kowieńskim bywało (i płaciło) uczennic od jednej do czterech 
na raz, czasem wcale. Obecność czterech uczennic stwierdzamy zresztą 
tylko w r. 1766 i może także w 1768; trzech w 1769 i 1774; poza tym są 
najczęściej dwie. Żadne też nazwisko nie pojawia się dłużej niż przez 
dwa kolejne lata, a wymieniono ich w sumie dwadzieścia. Są to: 
Adam[ska?] 1751; Bejnartówna kuchmistrzówna 1774-1775; Dylewska 
1774-1775; Kierbedziówna 1765; Kierbedziówna 1774; Kierbedziówna 
1776; Koryznianka 1754; Koryznianka rotmistrzówna upieką 1763; 
Koryznianka krajczanka 1765; Koryznianka (może inna, może ta sama) 
1766; Mirska 1760; Młodowska 1766; Puzynianka 1771; Schultenówna 
1752; Zawiszanka 1759-1760; Siemaszkówna 1762-1763; Steynówna 
1769; Szmukalska 1766; Wołodkowiczówna 1775; Zawiszanka 1769; 
Zawiszanka 1772.

Jak widzimy, powtarzają się tu te same nazwiska, które spotykamy 
tak pośród sąsiadów, mających z klasztorem stałe kontakty i interesy, 
jak i pośród samych zakonnic. Najwyraźniej klasztor był silnie wro
śnięty w swoje najbliższe środowisko, obejmujące przede wszystkim 
okoliczną szlachtę, ale także mieszczan kowieńskich. Bez nazwiska 
zapisane są: w r. 1757 jakaś sędzianka, w 1757 „skarbnikówna miń
ska” i w latach 1769-1771 „starościanka kowieńska”: ta jedna uczyła 
się dłużej niż przez dwa lata, bo całe trzy. Mogą one być tożsame lub 
nie z którymiś wymienionymi z nazwiska; trzeba by bardzo szczegó
łowych badań genealogicznych, żeby się o tym przekonać.

Oprócz uczennic klasztory miewały także rezydentki. U benedyk
tynek kowieńskich znajdujemy ich kilka, rozpoznawalnych bądź już 
po nazwisku, jeśli były wdowami (Szczęsnowiczowa, Kulwieciowa 
itd.), bądź przynajmniej po tym, że płaciły najczęściej tylko „za stan
cją”, „za pomieszkanie”, bez utrzymania, a więc o wiele mniej niż 
uczennice: na ogół nie więcej niż do 25 zł rocznie; żyły zaś niewąt
pliwie z dochodów własnych. Kilka jednak płaci także za wyżywienie; 
wśród nich „Wołłowiczówna sędzianka” wpłaca jednorazowo w r. 1758 
„na dożywotnia rezydencję” 1500 zł. Zdaje się, że nie było ich nigdy
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więcej niż dwie lub trzy na raz. Co dziwne, płacą krótko. Na 11 na
zwisk wymienionych w tym rejestrze tylko dwie, jakieś panny Koza- 
kowskie, płacą przez cztery lata (1774-1777), i to nieregularnie. Inne 
wspomniane są dwa razy lub raz, i nie wiadomo, czy wyprowadzały 
się, czy umierały tak szybko, czy też po prostu przestawały płacić 
i pozostawały odtąd na utrzymaniu klasztoru. Zapewne w poszczegól
nych przypadkach było różnie. Z punktu widzenia kasy klasztornej był 
to w każdym razie dochód bardzo mały.

Dochody z nieruchomości

Dokument nasz wspomina tylko cztery miejscowości, z których 
benedyktynki kowieńskie czerpały jakiś dochód: Pietraszuny, Pocz
towo (dziś Paśtuva), Reginy i Sudwoiszki. Z tych Pietraszuny i Su- 
dwoiszki katalog dokumentów klasztornych nazywa sołectwami, były 
to więc co najwyżej folwarki; Pocztowo było może wioską. Było naj
lepiej zagospodarowane, gdyż już od początku notatek znajdujemy 
tam młyn (od r. 1777 nawet „młyny”) oraz karczmę. Ów młyn pocz- 
towski przynosił regularny dochód, rosnący (bądź w miarę dewaluacji 
złotego, bądź z racji coraz większych obrotów) od 100 zł w r. 1748 do 
560 zł w r. 1775. Nie wiadomo, komu był arendowany. Dochody 
z karczmy są mniej regularne, w niektórych latach brak ich w ogóle, 
i wynoszą od ok. 50 zł w r. 1749 do ok. 150 zł pod koniec rejestru. 
Poza tym w tej samej wiosce mieszkało kilku ludzi, którzy płacili 
czynsz, jak się zdaje, od wynajmu lokalu: byli to: Józef Berukść 
w latach 1749-1764 i 1760 (ok. 39 zł); Inkus w r. 1777 (40 zł); bezi
mienny tkacz (1773, zł 20) i jakiś czynszownik, którego ani imienia, 
ani zawodu nie zapisano (1770 i 1771, zł 60). Mogli to być wszystko 
rzemieślnicy, najprawdopodobniej Żydzi.

W Pietraszunach karczma zjawia się raz tylko, dopiero w r. 1765, 
i potem nie ma już o niej żadnych wiadomości, jakby ją  zamknięto; 
młyn wspomniany jest też tylko raz, w r. 1773; są natomiast trzy 
wzmianki o Żydzie krawcu, który płacił za mieszkanie w chacie 
w latach 1773, 1775 i 1778, zwykle od 30 do 40 zł. W Sudwoiszkach 
wreszcie arendowano do r. 1754 cały folwark, co przynosiło od 200 
do 225 zł rocznie i zapewne raczej się nie opłacało, skoro odtąd aren
dy zaprzestano. Brak innych wzmianek o arendowaniu jakichkolwiek 
nieruchomości; brak także w zapiskach z tych lat wzmianek o jakich-



276 S. MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB

kol wiek innych majątkach ziemskich klasztoru. Co do Regin, znajdu
jemy tylko wzmianki o „poziemnym”, pobieranym stamtąd oraz 
z przyklasztornego cmentarza; może klasztor miał patronat nad tam
tejszym kościołem, ale jeśli tak, to owo poziemne było jedynym do
chodem czerpanym z tego patronatu, bardzo oczywiście nieregularnie.

Gdyby klasztor posiadał wówczas lub przynajmniej użytkował ja
kiekolwiek inne majątki ziemskie (jak użytkował np. Użogajście Lac
kich w latach 1663-166515), zapewne przynajmniej część tamtejszych 
produktów przeznaczanoby na sprzedaż i byłaby o nich jakaś 
wzmianka w zapisie dochodu. Tymczasem żadnych takich zapisów 
nie ma, i nawet dochody z lasów (za sprzedaż drzewa opałowego, 
klepki i pieńki) dotyczy tylko tych trzech majątków: Pietraszun, Pocz
towa i Sudwoiszek. Ten dochód jest dość nieregularny, są w nim dłuż
sze przerwy, co zrozumiałe: drewno musiało odrastać. Wreszcie od 
r. 1776 klasztor posiadał cegielnię, nie zapisano, gdzie; ale konkuren
cja widocznie była duża i ceny cegły spadały, bo gdy w pierwszym 
roku sprzedano 8 tysięcy sztuk cegły za zł 380, to w drugim 10100 
sztuk już tylko za 284 zł. Dalej notatki się kończą i nie wiadomo, co 
się z tą cegielnią stało: czy zbankrutowała, czy też może używano jej 
przynajmniej przez jakiś czas na potrzeby własne.

Roczne dochody

Przyjrzyjmy się teraz kilku rocznym zestawieniom dochodu; oczy
wiście w liczbach przybliżonych, ponieważ dzisiejsze przeliczenia 
z tynfów na złote mogą nie zawsze odpowiadać aktualnemu ówcze
snemu kursowi waluty. Otóż w r. 1750 wpłynęło do kasy klasztornej 
ok. 2400 zł16; w 1760 ok. 1915 zł; w 1770 ok. 3530 zł, a w 1778 ok. 
4260 zł. Jak widać, bywały lata tłustsze i chudsze, ale w tym samym 
czasie przychód w klasztorze nieświeskim bywał sześciokrotnie 
większy.

Największy procentowy udział w tym przychodzie miały niewąt
pliwie procentujące kapitały, jak widać z następującej tabeli:

15 Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rkps F.7-5/5959.
16 Nie licząc posażnego tysiąca s. Piłsudzkiej, który nie był przeznaczony na rozchód.
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Rok Z kapitałów Z innych źródeł dochodu Razem

1750 1200 zł 1200 zł 2400 zł

1760 1500 zł 415 zł 1915 zł

1770 2590 zł 940 zł 3530 zł

1778 3520 740 zł 4260 zł

Inaczej mówiąc, byt klasztoru zależał w praktyce od tego, czy dłuż
nicy byli wypłacalni, gdyż udział procentów od kapitałów wynosił 
średnio do 80% całego przychodu, wyjątkowo tylko spadając do jego 
połowy. I zapewne w okresach pokoju i dobrobytu nie byłoby z tym 
większych kłopotów, ale właśnie wiek XVIII do takich okresów nie 
należał. Niezależnie od tego, czy krótkie okresy wypłacalności po
szczególnych dłużników zinterpretujemy jako dowód tego, że sumy 
przenoszono do innych, czy też że przepadały zupełnie -  tak czy ina
czej dłużnicy dzielili los całego społeczeństwa i wypłacalni byli krót
ko. Był to przecież wiek, w którym najpierw długa wojna i straszna 
zaraza zdziesiątkowały i zdewastowały cała Rzeczpospolitą, a później, 
aż do rozbiorów, pomimo starań o odbudowę i stabilizację, trwały 
zamieszki i wojna domowa.

O tych czasach Niemcewicz pisze drwiąco:
Palili sobie wioski... Proszą, cóż to szkodzi?
Obce wojsko, jak  wkroczy, to wszystkich pogodzi!

Używano więc i takich lekarstw, które były gorsze od choroby; ale 
tymczasem wioska była już spalona... I trudno się w takich czasach 
dziwić niewypłacalności dłużników, zwłaszcza jednowioskowej 
szlachty. Bogaty klasztor jakoś sobie w tej sytuacji mógł radzić, ale 
ubogi nieuchronnie wpadał w nędzę. I tylko jedno niewątpliwie budzi 
podziw: że pod te walące się dachy, między obsuwające się ściany 
nadal wstępowały kandydatki, chociaż miały przecież wybór miedzy 
różnymi klasztorami. Aż do końca, do czasu nowej budowy (i oczywi
ście po niej tym bardziej) do nowicjatu zgłaszały się panny; nie
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w takiej już liczbie, jak za czasów ksieni Klienerówny, ale dość rów
nomiernie co kilka lat jedna. Wniosek stąd, że klasztor benedyktynek 
kowieńskich był przez miejscowe społeczeństwo postrzegany, na mo
cy dwustuletniej już wówczas tradycji, jako oczywisty i niezbędny 
składnik tamtejszego życia religijnego i w ogóle nie dopuszczano 
myśli, żeby go mogło nie być, toteż okoliczne kandydatki wstępowały 
tam nadal, chociaż nie mogły nie widzieć, w jakich warunkach będą 
żyły. Wszyscy byli po prostu przekonani, że to się kiedyś musi zmie
nić na lepsze, a tymczasem należało podtrzymać byt zgromadzenia.

S. MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB

The Kaunas Accounts Book

Summary

The Benedictine Convent of Kaunas, founded in 1627, escaped the 19th century 
suppression but in the Soviet times (1948-1992) it could exist only in a clandestine 
way. The community however grew in podpoliye, and it also managed to keep a part 
of its archives. There is among them a receipt book which notes the takings from 1748 
to 1779. An analysis of these shows that the convent lived in a rather hand-to-mouth 
way on the interest of a capital sum consisting of the nuns’ dowries. This, added to the 
proceeds from a few farms and woods it owned, was not always enough, however, 
and it was necessary (although illicit) to use up some of the capital. In some cases the 
convent had even to borrow money from its own nuns, who owned small sums to 
meet their personal needs; after using up such sums the convent was obliged to pay 
the interest to these nuns. Even so, since the time was one of general calamities, the 
convent buildings were found in 1818 practically roofless and so dilapidated that 
it was absolutely necessary to build the whole premises once again from the 
foundations. This was paid for by other (and richer) Benedictine convents. The 
interesting thing is that in spite of the very visible dilapidation candidates kept joining; 
this shows that the convent was seen by the local community as a matter-of-fact and 
necessary part of their Church life.

Translated by M. Borkowska OSB

SABINA BOBER

KONFLIKT WŁADZ PRL 
Z BISKUPEM IGNACYM TOKARCZUKIEM  
NA TLE BUDOWNICTWA SAKRALNEGO

1. Tło konfliktu

Zatarg biskupa Tokarczuka z władzami PRL wywołany „samowolą 
budowlaną” ma swoje realne przyczyny, tkwiące w nonsensownych 
zarządzeniach państwowych, które ograniczały, a w niejednym przy
padku całkowicie wstrzymywały budowę, bądź remont obiektu sa
kralnego czy plebani. Po październikowej odwilży (1956) władze 
wyraziły gotowość pokazania się społeczeństwu od „ludzkiej” strony. 
Stąd Kościół otrzymał jeden z przywilejów umożliwiający nadrobie
nie strat poniesionych w wojnie w kwestii budownictwa sakralnego. 
Zbyt duży jego przyrost zaniepokoił na tyle władze, że w czerwcu 
1958 roku wydano instrukcję, która wstrzymywała wydawanie no
wych pozwoleń. Stronie kościelnej pozostał jedynie sprzeciw w po
staci listów do władz partyjnych, ale te pozostawały głuche na wno
szone protesty. Dla biskupa Tokarczuka, rozpoczynającego posługę 
pasterską, problem budowy nowych obiektów sakralnych stawał się 
kwestia priorytetową. Kiedy starania o wydanie pozwolenia na remont 
czy budowę podejmowane drogą urzędową zawodziły, musiał szukać 
rozwiązań bardziej skutecznych, te jednak były, rzecz zrozumiała, nie
legalne, bowiem rozpoczynano budowę bez zezwolenia władz. Biskup, 
a także parafianie pozbawieni świątyni, wchodzili zatem w konflikt 
z prawem, które było po stronie władzy, z kolei jednak w świadomości 
społecznej poczucie represyjności tego prawa było żywe, a postępowa
nie Tokarczuka w tym przekonaniu ludzi utwierdzało1.

1 S. B o b e r ,  Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL, Lublin 
2005, s. 205nn.

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 279-300.
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Pertraktacje między władzami administracyjnymi a kościelnymi 
w sprawie budowy i remontu obiektów sakralnych trwały nieprzerwa
nie przez cały okres PRL-u i miały odniesienie do całego kraju. Nie
które jego rejony były wszakże w gorszej pod względem gęstości sieci 
kościołów, niż pozostałe. Przemyskie do takich należało. Konfiguracja 
terenu, rozległe niegdyś parafie, a przede wszystkim zmieniające się 
z biegiem czasu podejście do praktyk religijnych z położeniem silnego 
akcentu na mszę św. niedzielną, rodziło problem umożliwienia wier
nym w miarę łatwego dostępu do świątyni. Władzom komunistycz
nym natomiast zależało na utrudnieniu wymienionych praktyk religij
nych, zatem istniała fundamentalna sprzeczność między energicznym 
domaganiem się przez nowo mianowanego ordynariusza przemyskie
go zezwoleń na budowę kościołów lub kaplic, celem ułatwienia wier
nym udziału w życiu parafialnym, a stałym kursem władz usiłującym 
temu zapobiegać.

We wrześniu 1965 r. Episkopat polski sporządził analizę stosunku 
państwa do Kościoła, w której uwzględniono także sprawę budownic
twa sakralnego. Stwierdzono w tym dokumencie, że: 1. „budowa 
i rozbudowa kościołów i kaplic została przez władze państwowe zu
pełnie wstrzymana z chwilą wdania okólnika nr 3 Urzędu do Spraw 
Wyznań z 27 III 1957 r.”, 2. „...droga nawet 10 kilometrów do kościo
ła nie jest zbyt wielka”, 3. „Od prawie 6 lat nie zdołano wybudować 
w Polsce żadnego nowego Kościoła, z trudem przeprowadzić nie
zbędne remonty”, 4. „Celowo władze komunistyczne wszelkie budyn
ki służące Kościołowi nazwały „sakralnymi”. W tej nowej nomenkla
turze często w statystyce budów sakralnych znajdują się szopy, obory, 
a nawet budynki WC”2.

Przepisy państwowe, których rezultatem była przedstawiona 
w analizie episkopatu sytuacja trwały mutatis mutandis do lat osiem
dziesiątych, z małymi przerwami w okresie gierkowskim, kiedy po
trzeba było jakiegoś pozoru uwiarygodnienia dobrej woli rządu 
w obliczu toczących się ze Stolicą Apostolską rokowań w sprawie 
tzw. modus vivendi między państwem polskim a Kościołem3.

2 Analiza stosunku państwa do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Ludowej 
(opracowanie kościele). Zob. P. R a i n a , Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo 
w świetle dokumentów, Poznań 1995, s. 336-337.
3 Z. Z i e 1 i ń s k i , Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 1003, s. 258 nn.
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W świetle tak zaprogramowanej i konsekwentnie realizowanej poli
tyki rządu i partii wobec Kościoła jakiekolwiek nadzieje na przełamanie 
embarga na budowę kościołów były bezprzedmiotowe. Biskup Tokar
czuk, znany ze swego pragmatyzmu wysunął z tego prosty i oczywisty 
wniosek: w zgodzie z prawem PRL-u należy iść tylko tak daleko, dopó
ki nie nabierze się przekonania, iż oznacza to rezygnację z zaspokojenia 
potrzeb religijnych diecezjan. Zatem znana w całym kraju niesubordy
nacja biskupa w sprawie poszerzania sieci placówek duszpasterskich 
nie wynikała z jego, skądinąd znanej, opozycyjnej postawy wobec re
żimu komunistycznego, lecz po prostu z konieczności.

2. Procedury prawne i inicjatywy niezależne

Ordynariusz przemyski zdawał sobie sprawę, że powiększenie die
cezji o nowe obiekty sakralne było warunkiem niezbędnym dla lepszej 
organizacji diecezji4. Rozpoczynając w niej rządy, postanowił, że za 
wszelką cenę umożliwi wiernym łatwiejszy dostęp do ołtarza. Swoje 
starania o powiększanie sieci parafialnej i zaopatrzenie jej w kościoły 
i kaplice rozpoczął od oficjalnego przedstawiania takiego planu wła
dzom wojewódzkim. Jednakże każdorazowy wniosek, składany im 
przez kurię biskupią bywał odrzucany. Władze zasłaniały się ogólni
kiem nr 3 Urzędu do Spraw Wyznań z 27 marca 1957 roku w sprawie 
budownictwa obiektów sakralnych i kościelnych. W punkcie 2 stwier
dzał, że: „uzgodnienie wniosków podanych w planie rocznym następu
je  w drodze porozumienia między kurią biskupią i Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej”5. W związku z tym postanowieniem Pre
zydium WRN w Rzeszowie na czas nieokreślony wstrzymało wyda
wanie jakichkolwiek zezwoleń na budowę lub rozbudowę kościołów 
i kaplic. Motywowano tę decyzję brakiem materiałów budowlanych6. 
Władze administracyjne, mimo wielokrotnych ponagleń ze strony

4 IPN (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dalej IPN), Informacja 
dotycząca budownictwa sakralnego, sygn. 0639/114, k. 1; K. B e ł c h ,  Dynamika 
przemian zachowań religijno-moralnych w warunkach tworzenia nowych parafii. 
Studium socjologiczne na przykładzie diecezji przemyskiej w latach 1966-1985, Prze
myśl 1990, s. 31. Por. IPN, sygn. 053/109, t. 5, k.78nn.
5 AIT (Archiwum prywatne abpa I. Tokarczuka dalej AIT), Pismo Urzędu do Spraw 
Wyznań z 27 marca 1957 r.
6 Por. H. D o m i n i c z a k ,  Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem kato
lickim 1944-1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 415-422.
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kurii, zawiesiły wszelkie rozmowy na tematy budowlane. Wydawane 
sporadycznie zezwolenia władz administracyjnych dotyczyły jedynie 
remontów obiektów sakralnych, obejmujących zaledwie kilka pozycji, 
spośród około 60 przedkładanych corocznie przez kurię biskupią po
dań. Takie postępowanie miało być jednym z instrumentów sterowa
nia Kościołem i podporządkowania jego działalności politycznej kon
troli państwa7. Tam, gdzie zezwoleń nie udało się otrzymać, biskup 
nakazywał realizować swoje plany w sposób określany później przez 
władze, jako „samowola budowlana Na 3 sposoby wzbogacił diece
zję przemyską w kościoły i kaplice:

a. przejmując dawne cerkwie greckokatolickie
b. budując od podstaw kościoły i kaplice
c. adaptując na cele sakralne obiekty innego rodzaju8.

W momencie objęcia przez biskupa Tokarczuka posługi w Kościele 
przemyskim, diecezja posiadała 539 kościołów i kaplic. W 1976 roku 
już 718, a w roku 1987 było 928 kościołów i kaplic. Zatem corocznie 
przybywało od 18 do 19 obiektów sakralnych. W istocie przybywało 
ich więcej. Tam, gdzie zaplecze sakralne organizowano od podstaw, 
zwykle najpierw uruchamiano prowizoryczną kaplicę, a dopiero po 
kilku latach trwalszy obiekt. Przyszłe kościoły, kaplice zaczęły po
wstawać jako stodoły, budynki inwentarskie, obiekty gastronomiczne, 
czy też zakłady naprawcze. Gdy nie było innego sposobu, pozostało 
ostateczne rozwiązanie: budowa bez jakiegokolwiek zezwolenia. 
Zwykle pod osłoną nocy obiekt natychmiast był poświęcany i odda
wany do duszpasterskiego użytku9.

W 1966 roku biskup Tokarczuk rozpoczął starania o remonty i bu
dowę 11 kościołów, w tym przeniesienie zabytkowego kościoła 
w Wołkowyi, gdzie miano budować zaporę wodną10. W październiku

7 H. S z a r e y k o .  Współdziałanie społeczności wiejskich przy nielegalnej budowie 
obiektów sakralnych w diecezji przemyskiej w latach 1966-1980, Warszawa 1994, 
s. 39-40.
8 K. B e ł c h , Starania duszpasterskie arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w: Arcybi
skup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa, opr. J. Z i m n y ,  Sandomierz 2003, 
s. 220-221.
9 I. T o k a r c z u k ,  Kazania pod specjalnym nadzorem. Marki 1998 s. 320-323. Na 
temat budownictwa sakralnego zob. J. Ba r ,  A. S z a l ,  Nowe kościoły w diecezji 
przemyskiej 1990, Przemyśl 1991, passim.
10 J. M u s i a ł ,  Represje wobec budowniczych kościołów w diecezji przemyskiej,
Studia Rzeszowskie, 10(2003), s. 119.
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1967 roku nastąpiło rozebranie kościoła przez władze i zatopienie 
materiałów z rozbiórki, gdyż obiekt sakralny znalazł się na terenie 
przeznaczonym do zalania. Władze wojewódzkie wykorzystały okazję 
do zburzenia zabytkowej świątyni. Biskup nie kwestionował koniecz
ności budowy zapory w Solinie. Domagał się jedynie przeniesienia 
istniejącego tam kościoła w inne miejsce lub prawa budowy świątyni 
zastępczej dla parafian z Wołkowyi. Zapewnił, że koszty przeniesienia 
lub budowy pokryje sam. Mimo takich argumentów władze zignoro
wały jego prośby11. Wówczas ordynariusz odprawił tam mszę św., 
zapewniając wiernych o pomocy. Podczas kazania skrytykował postę
powanie władz, które wyrażają zgodę na przeniesienie stajni, stodół, 
a odmawiają przeniesienia zabytkowego kościoła. W tym dniu, 
w całym okręgu leskim postawiono w stan pogotowia wojsko i milicję.

Biskup Tokarczuk pisał też komunikaty do wiernych i listy prote
stacyjne do rządu, które radio „Wolna Europa” rozgłosiło na cały 
świat. W odwecie prokuratura wojewódzka oskarżyła go o współpracę 
z tym radiem oraz innymi „agentami” na szkodę Polski Ludowej. 
Prokuratura rozpoczęła przesłuchanie biskupa, a w kurii zrobiono 
rewizję maszyn do pisania.

Niedługo po tym wydarzeniu przywieziono w okolice Wołkowyi 
wozami turystycznymi setki milicjantów. Obstawiono całą okolicę 
i przystąpiono do burzenia kościoła. Ksiądz proboszcz nie zgodził się 
na przeniesienie sprzętu liturgicznego, dlatego też do tego celu władze 
posłużyły się jednym z funkcjonariuszy, który w przebraniu księdza 
przeniósł go do cerkwi w Górzance12. Rozbiórka kościoła trwała dwie 
doby. Później cały materiał z kościoła zepchnięto spychaczami do 
głębokiego dołu i zasypano ziemią. Księża byli w tym czasie w aresz
cie domowym. Robotników z Soliny, którzy odmówili przeprowadze
nia rozbiórki świątyni, wyrzucono z pracy (w niedługim czasie przyję
to ich z powrotem). Władzy chodziło o zastraszenie ludzi. Po zburze
niu kościoła wierni zbierali się na mszę św. na pobliskim cmentarzu. 
W tym celu postawili barak, aby nie stać pod gołym niebem. Krótko 
po tym wydarzeniu władze barak ten siłą rozebrały. Za każdą mszę

11 IPN, Informacja dotycząca rozbiórki kościoła w Wołkowyi, sygn. 053/196, t. 4, 
k. 579.
12 IPN, Informacja dotycząca przeniesienia sprzętu liturgicznego przez „nieznanego” 
księdza do cerkwi w Górzance, sygn. 053/196, t. 4, k. 580.
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św. nakładały 5 tysięcy złotych kary. Zapłacono tylko raz, gdy karetka 
więzienna przyjechała po księdza proboszcza. Dzieci rodziców zaan
gażowanych w sprawę kościoła wyrzucono z klas maturalnych. Była 
to kara za tzw. „bunt polityczny rodziców". Tym sposobem chciano 
złamać mieszkańców, aby poparli inicjatywę władz. Gdy akcja zastra
szania ich nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, młodzież z powro
tem przyjęto do szkoły. Przy tym robiono rewizję w szkole, sprawdza
jąc czy uczniowie nie posiadają fotografii rozebranego kościoła z na
pisem Ufajcie, Jam zwyciężył świat. Chcąc skompromitować biskupa 
Tokarczuka władze posłużyły się kilkoma parafianami sowicie wyna
grodzonymi, mającymi rozpowiadać po okolicy pogłoskę, że za zato
pienie świątyni ponosił winę ich ordynariusz13.

Przeciwko księdzu proboszczowi z parafii Wołkowyia, Francisz
kowi Kusztybowi wszczęto postępowanie karne z tytułu rzekomo 
szkodliwej dla państwa działalności14. Wydział do Spraw Wyznań 
w Rzeszowie wydał decyzję o usunięciu go ze stanowiska proboszcza 
i administratora parafii. Kuria złożyła odwołanie w Warszawie. Nie 
przyniosło to efektu. Posypały się kary pieniężne. Ksiądz proboszcz 
wzywany był bardzo często na przesłuchania do prokuratury. Chciano 
w ten sposób złamać jego opór. Ponadto władze wojewódzkie zwróci
ły się do Wydziału Oświaty w Lesku, aby poprzez odpowiednią pracę 
z młodzieżą szkolną, odciągnąć ją  od udziału w nielegalnych zgroma
dzeniach15.

W dniu 16 października 1967 roku do prezydium WRN w Rzeszo
wie wpłynęło pismo z kurii biskupiej w Przemyślu podpisane przez 
biskupa Tokarczuka, zawierające protest przeciwko rozbiórce kościoła 
w Wołkowyi. Na to zareagował I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie, 
Władysław Kruczek w piśmie skierowanym do kierownika Wydziału 
Administracyjnego Komitetu Centralnego PZPR, Kazimierza Wita- 
szewskiego. Według I sekretarza „Biskup wysuwa niczym nieuzasad
nione zarzuty dotyczące kościoła. Jest to jedynie sianie przez niego 
niezadowolenia i podważanie zaufania do organów władzy państwo

13 AIT. Relacja księdza biskupa Tokarczuka dotycząca rozbiórki kościoła w Woł
kowyi.
14 A. S z y p u ł a ,  Historia nowych kościołów w diecezji przemyskiej 1966-1993, t. 4, 
Rzeszów 1998, s. 159. W 1970 roku ksiądz Kusztyba został przeniesiony do Dubiec
ka, jego miejsce zajął ksiądz Stanisław Szczepański.
15 WAPR, PWRN. Wydział do Spraw Wyznań, sygn. 21064. [b. k.].
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wej. Ambicjonalnym celem biskupa Tokarczuka stała się realizacja 
budowy nowego kościoła w Wołkowyi. Znalazło to swój wyraz 
w podburzaniu wiernych do występowania przeciw władzom pań
stwowym. W tym celu 7 maja 1967 roku przybył osobiście do Woł
kowyi, by w kazaniu mówić m.in. «ostrzegam jako pasterz diecezji, 
niech nikt nie przykłada ręki do tego, żeby zburzyć świątynię». Mimo 
tych awanturniczych nawoływań ludność nie poparła stanowiska bi
skupa. Ksiądz proboszcz tej parafii po pobycie w następnym dniu 
u biskupa był podburzany i nakłoniony do dalszego kontynuowania 
awantumictwa. Dnia 18 października odprawił w domu prywatnym 
trzy nabożeństwa, twierdząc, że robi to z polecenia biskupa. Kuria 
zajęła też negatywne stanowisko w sprawie przeniesienia przedmio
tów kultu religijnego z kościoła w Wołkowyi przez miejscowego ad
ministratora. Nieprawdą jest, że dla dokonania rozbiórki kościoła, 
władze wojewódzkie użyły siły. Oszczerstwem i kłamstwem są wy
suwane zarzuty przez Kurię, że rozbiórka została dokonana pod osło
ną funkcjonariuszy MO z psami i gazami. W pracach rozbiórkowych 
nie uczestniczyło wojsko, lecz saperzy sprawdzający, czy nie ma tam 
materiałów wybuchowych. Nieprawdąjest, by kogokolwiek zmuszano 
do prac rozbiórkowych grożąc zwolnieniem z pracy. Nie stosowano 
też aresztu domowego wobec miejscowych księży. Bezpodstawne są 
zarzuty postawione przez Kurię, dotyczące zniszczenia materiałów do 
rozbiórki kościoła. Przewodniczący Prezydium WRN w Rzeszowie 
proponował biskupowi Tokarczukowi przejęcie tego materiału dla 
potrzeb parafii. Kuria tego nie przyjęła. Inwestor uznając znikomą 
wartość materiału dokonał uporządkowania terenu pod zalew16.

Przewodniczący WRN w Rzeszowie, Edward Duda, skierował list 
do prymasa Wyszyńskiego. Domagał się w nim, aby ten wpłynął na 
„ buntowniczej’ postawę biskupa przemyskiego. Kardynał opowiedział 
się za niesłusznie atakowanym ordynariuszem. Odpowiadając Edwar
dowi Dudzie na jego pismo atakujące ordynariusza przemyskiego, 
prymas stwierdził: „(...) Zabytkowy kościół został zburzony w sposób 
brutalny, przy użyciu siły milicyjnej i aparatu administracji państwo
wej, z Urzędem Wyznaniowym włącznie. Sam ten fakt sprawia, że 
„problemu kościoła w Wołkowyi nie musi tworzyć, w sztuczny spo
sób’" biskup przemyski, bo ten problem w drastyczny sposób stworzy-

16 WAPR. Budowa, rozbudowa, remonty obiektów sakralnych, sygn. 21055. k. 24-28.
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ły władze państwowe. Przerzucenie odpowiedzialności za ten fakt na 
biskupa Tokarczuka jest przykładem pomieszania pojęć o praworząd
ności. (...) Bolesną rzeczą jest, że w liście podpisanym przez wysokie
go urzędnika państwowego, zostały użyte obrażające biskupa zwroty, 
których nie mam odwagi tu powtórzyć. Takie traktowanie obywateli 
jest w kolizji z przepisami Konstytucji PRL. Mając to wszystko na 
uwadze godzi się zapytać, czy taki sposób urzędowania i załatwiania 
spraw spornych zgodny jest z dobrem PRL, czy podnosi autorytet 
władzy państwowej w opinii społeczeństwa, czy odpowiada założe
niom społeczno-politycznym, jakimi chce się rządzić w PZPR, odpo
wiedzialnej za ten okres dziejów Polski”17.

Realizując swój program duszpasterski w dziedzinie budownictwa 
kościołów w rozrastających się ośrodkach miejskich, biskup Tokar
czuk zwrócił uwagę na Stalową Wolę, Która w 1966 roku liczyła po
nad 30 tysięcy katolików, korzystających z małego drewnianego ko
ścioła. Wprawdzie po 1956 roku uzyskano zezwolenie na budowę 
obiektu sakralnego, ale z czasem władze decyzję swą zmieniły18. Pod
czas uroczystości Bożego Ciała w 1966 roku ordynariusz przemyski 
poruszył kwestię wznowienia przerwanej budowy19. Po wielu pertrak
tacjach ze stroną kościelną Prezydium WRN poparło inicjatywę bi
skupa Tokarczuka z zastrzeżeniem kontynuowania podjętych prac 
w innym miejscu, na obrzeżach miasta, ze względu na rzekome zmia
ny planów urbanistycznych Stalowej Woli20. Na tą propozycję nie 
godziła się kuria przemyska, wnosząc odwołanie do Urzędu do Spraw 
Wyznań w Warszawie. Dyrektor A. Skarżyński odrzucił petycję ordy

17 AIT, List prymasa S. Wyszyńskiego do Prezydium WRN w Rzeszowie. W obronie 
biskupa Tokarczuka wystąpił metropolita krakowski kardynał Wojtyła. Por. P. R a - 
i n a ,  Kościół-państwo w świetle akt Wydziału do Spraw Wyznań 1967-1968, War
szaw 1994, s. 161-162.
ls I. T o k a r c z u k ,  W służbie Kościoła i narodu, opr. L. Żbikowska, Marki 1998, 
s. 180.
19 IPN, Przyjazd biskupa Tokarczuka na uroczystość Bożego Ciała do Stalowej Woli 
w czerwcu 1966 roku, sygn. 049/168, k. 106-108. Podczas kazania zaapelował do 
władz, aby przestały krzywdzić ludzi, którzy nie mają własnego kościoła. 
„ (...) Przestańcie ludzi krzywdzić! Szanujcie prawa ludzkie, szanujcie prawa katoli
ków, a my będziemy szanować wasze prawa lepiej. Będziemy lepiej pracować, bę
dziemy lepiej zespoleni w jednym narodzie (...) ”
20 IPN, Informacja dotycząca kościoła w Stalowej Woli, sygn. 053/153, t.7, k. 90-93;
sygn. 053/169, t. 2, k. 218nn.
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nariusza przemyskiego. Pozytywne załatwienie omawianej sprawy 
nastąpiło w 1971 roku, a 2 lata później dokończono budowę21. Naj
bardziej uciążliwe pod względem braku zezwoleń na budowę obiek
tów sakralnych w diecezji przemyskiej okazały się lata siedemdziesią
te. Władze nasiliły ataki przeciwko nielegalnemu powstawaniu ko
ściołów i kaplic. Wszelkie prośby ordynariusza o udzielenie zgody na 
budowę były odrzucane. Biskupowi Tokarczukowi nie pozostało nic 
innego, jak tylko stawianie obiektów sakralnych bez zgody władz. 
Namawiał przy tym księży, aby mimo szykan z ich strony podejmo
wali się budowy kościołów. Zaznaczał, że Kościół będzie miał tyle, ile 
wywalczy siłą. Apelował, by przy pomocy społeczeństwa budowali 
stodoły i pomieszczenia gospodarcze, a następnie przekazywali je na 
kaplice. Twierdził, że jest to jedyny sposób wzbogacenia diecezji 
o nowe ośrodki kultu. Polecał przy tym robienie dokumentacji foto
graficznej takich ośrodków, by móc ją  przedstawić innym biskupom, 
zachęcając ich do podobnych kroków. Ordynariusz przemyski tym 
samym starał się pokazać, jak wiele można tą drogą osiągnąć, zarazem 
przekonując o słuszności podejmowanych przez siebie decyzji22.

Władze wojewódzkie reagowały jednak na jego poczynania bardzo 
ostro. Nie mogąc bezpośrednio „ uderzyć” w biskupa Tokarczuka, 
karano podległych mu księży i osoby świeckie zaangażowane np. 
w budowę czy remont kościoła. Następowały kary pieniężne, areszty 
osób, zwolnienia z pracy, zastraszanie dzieci. Przykładem takiego 
postępowania była parafia Zbytniów. Władze, dowiedziawszy się 
o budowie kościoła w pierwszym rzędzie nałożyły na proboszcza karę 
grzywny. Gdy to nie pomogło zaczęto masowo karać mandatami np.: 
za nieposiadanie czerwonego światła przy rowerze, lub prowadzenie 
krowy niewłaściwą stroną ulicy.

Milicja za wszelką cenę chciała zablokować wszczętą inwestycję, 
gdyż za to czekały funkcjonariuszy medale i wysokie premie. Chcąc 
nie dopuścić do budowy, władze postanowiły zatrzymać w areszcie 
proboszcza, uważanego ich zdaniem za głównego koordynatora niele
galnego przedsięwzięcia. Podczas, gdy ksiądz przebywał w domowym

21 A. S z y p u ł a , Historia nowych kościołów, t. 4..., s. 10-22. Kościół został poświę
cony 2 grudnia 1973 roku przez kardynała Wojtyłę. Otrzymał tytuł Matki Bożej Kró
lowej Polski.
22 IPN, Informacja dotycząca zachęcania księży do podejmowania budowy obiektów 
sakralnych bez zezwolenia władz, sygn. 053/153, t. 7, k. 149.
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areszcie, mieszkańcy -  korzystając z nieuwagi milicjantów -  stopnio
wo postawili cały kościół23.

Za sprzeciwienie się decyzji władzy, która nie zezwoliła na budowę 
kościoła, bardzo często wprowadzano tzw. odpowiedzialność zbioro
wą. Tak np. w Gwizdowie, gdzie trwała budowa kościoła od podstaw, 
karano dzieci, oceniając ich zachowanie w szkole jako naganne, gnę
biono też mieszkańców mandatami. Zamknięto sklep GS-u z artyku
łami spożywczymi. Przerwano prace nad założeniem wodociągu. Nę
kano komisjami sanitarnymi, nie wydawano aktów zgonu. Odcinano 
dopływ elektryczności. Działanie władz spotkało się z oporem ludno
ści, broniącej dostępu do budowanego kościoła. Tam też dochodziło 
do wielodniowego oblężenia budynku. Kary pieniężne, jakie wymie
rzyły władze państwowe sięgnęły ponad 74 tysiące złotych, do tego 
dochodziły jeszcze koszty sądowe. Część pieniędzy na pokrycie tych 
kar pochodziła od biskupa Tokarczuka, który wspierał inicjatywę 
księdza proboszcza i jego parafian24.

Rozrastanie się sieci kościołów i kaplic w diecezji przemyskiej 
wywoływało coraz częstsze ataki władz wojewódzkich, które na różne 
sposoby utrudniały budowę, bądź remont obiektu sakralnego. W Rze- 
szowie-Baranówce do budynku przeznaczonego na kaplicę wprowa
dzono dzikich lokatorów25. Szukano różnych pretekstów do wstrzy-

23 A. B o n i e c k i , Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, Paris [b. r.], s. 21-36. 
Ksiądz Naja w podobny sposób wybudował kościół w Kotowej Woli. Wieś ta leżała 
w odległości 5 km od omawianego wyżej Zbytniowa. Proboszcz postanowił w trosce 
o młodzież i starszych utworzyć punkt sakralny, wykorzystując na ten cel opuszczony 
magazyn Gminnej Spółdzielni. Uporządkowano pomieszczenie, zabezpieczono dach 
papą i tego samego dnia odprawiono mszę św. Wkrótce pojawili się milicjanci. Roz
poczęły się przesłuchania ludzi wzywanych do komendy w Rozwadowie. Prokuratura 
wszczęła postępowania karne przeciwko księdzu Nai. Grożono mu więzieniem, chcąc 
złamać jego opór.
24 Por. U. S z a r e y k o ,  Współdziałanie społeczności wiejskiej..., s. 162-171. 
W budowie kościoła duże zasługi położyli parafianie, którzy oprócz czynnego uczest
nictwa w pracach budowlanych składali ofiary pieniężne. Na temat odpowiedzialności 
zbiorowej zob. A. S z y p u ł a ,  Historia nowych kościołów w diecezji przemyskiej 
1966-1993, t. 1..., s. 277-278.
25 IPN, Informacja dotycząca organizowania obiektu sakralnego w Rzeszowie-Baranówce, 
sygn. 0713/12, t. 3, k. 39. Biskup Tokarczuk w 1972 roku polecił księdzu administratorowi 
parafii Chrystusa Króla zakupienie za pieniądze kurialne budynku na osiedlu Baranówka. 
Władze zakwaterowały w nim rodzinę. W związku z tym ordynariusz wydał komunikat, 
potępiający decyzje władz. Por. IPN, sygn. 0639/116, k. 57.
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mania prac np., że budynek grozi zawaleniem. Przykładem takiego 
postępowania była Żarnowa26. W Czeluśnicy wstrzymano budowę, 
gdyż rzekomo przekroczono jej wymiary o 10 centymetrów, podczas 
gdy mur miał 24 metry długości. W Dąbrówce Starzeńskiej postawio
no zarzut zdeformowania przez przybudówkę zabytkowego charakteru 
kaplicy grobowej wykorzystywanej do celów sakralnych. Odbywały 
się wielotygodniowe przesłuchania osób uczestniczących w budowie. 
Tak np. proboszcza z Szufnarowej przesłuchiwano 9 godzin. Miesz
kańców Dąbrówki wzywano codziennie na przesłuchania, które trwały 
2 miesiące. Bardzo długie śledztwo prowadzone było wobec miesz
kańców Majdanu Łętowskiego, skąd codziennie wzywano na milicję 
po 10, 15 osób. W czasie śledztwa próbowano wywierać naciski na 
przesłuchiwanych, aby przyznali się do nielegalnej budowy. Zatrzy
mani podobne sugestie zbywali milczeniem27.

Przykładem zaadaptowania pomieszczenia gospodarczego na budy
nek sakralny było w 1970 roku przejęcie przez wiernych Rudy Łań
cuckiej drewnianej stodoły. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych 
otwarto kaplicę. Od 1972 roku z polecenia biskupa Tokarczuka miej
scowy proboszcz rozpoczął starania o budowę kościoła. Władze do
wiedziawszy się o jego planach zablokowały gromadzenie potrzeb
nych materiałów. Po kilku latach prace zostały wznowione. Pod osło
ną nocy, rozebrano kaplicę i wzniesiono fundamenty. Aby zmylić 
czujność służb bezpieczeństwa, kolejne czynności budowlane wyko
nywano w niedziele i święta. Również tym razem nie obyło się bez 
pogróżek i kar wymierzonych przeciwko proboszczowi i wiernym28.

Ze względu na wzmożone patrole funkcjonariuszy nowe ośrodki 
kultu powstawały pod osłoną nocy, ukryte za drzewami lub innymi 
budynkami. W niektórych miejscowościach budowano na polu kuku
rydzy, która bardzo dobrze chroniła powstający obiekt przed wido

26 A. S z y p u ł a ,  Historia nowych kościołów, t. 4..., s. 257-258. W tworzenie obiektu 
kultu zaangażowana była niewielka liczba mieszkańców, ogromna większość wolała 
nie narażać się na szykany ze strony władz. Cała wina za nielegalne organizowanie 
ośrodka kultu spadła na księdza proboszcza Adama Nowaka, który oprócz wysokiej 
grzywny, dostał wyrok 1 roku w zawieszeniu na 3 lata.
27 AIT. Relacja biskupa I. Tokarczuka dotycząca budowy kościołów. Na temat prze
biegu budowy np. w Majdanie Łetowskim zob. A. S z y p u ł a ,  Historia nowych 
kościołów w diecezji przemyskiej 1966-1993, t. 2..., s. 248-250.
28 IPN, Informacja dotycząca budowy kościoła w miejscowości Ruda Łańcucka, sygn. 
053/73, t. 7, k. 70-71.
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kiem władz państwowych. Taki ośrodek powstał w Nowosiółkach29. 
Od października 1974 roku ludność tej miejscowości rozpoczęła przy
gotowawcze prace pod budowę nowego kościoła. Do wiosny w pobli
skich wioskach robiono elementy drewnianej konstrukcji. Następnie 
na wyznaczonym placu zasadzono kukurydzę. Ustalono, że budynek 
sakralny powstanie w nocy z 2 na 3 sierpnia 1975 roku. W wyznaczo
nym czasie zaczęli schodzić się mieszkańcy z drewnianymi konstruk
cjami i pośrodku pola z kukurydzą stanął kościół30. W pracach tych 
uczestniczyło ponad pół tysiąca robotników. Oświetlenie dla pracują
cych stanowiły kieszonkowe lampki, które gasły na znak zbliżającego 
się patrolu milicji. W godzinach rannych prace były już ukończone. 
Kościół został poświęcony następnego dnia przez biskupa T. Błasz
kiewicza. W kilka dni po tym wydarzeniu nastąpiło masowe przesłu
chiwanie parafian i księży. Na tych ostatnich nałożono 2 tysiące zło
tych grzywny. Księża postanowili nie poddawać się decyzji sądu, 
dlatego też komornik zajął między innymi parafialny telewizor. Na
stępnie odbyło się kolegium karno-administracyjne przeciw duchow
nym odprawiającym msze w nielegalnie wybudowanym kościele. 
Kara wynosiła 5 tysięcy złotych grzywny. Ukarani zostali również 
parafianie. Koszty poniesione przez nich zostały w całości pokryte 
przez kurię przemyską31.

Tam, gdzie powstającym nowym świątyniom zagrażało niebezpie
czeństwo przejęcia budynku przez władze państwowe, księża regular
nie odprawiali nabożeństwa, jednocząc ludzi i solidaryzując ich ze 
sobą. Represje, naciski władz, szykany, jeśli wstrzymywały prace 
budowlane, to jednak nigdy nie doprowadziły do całkowitej rezygna
cji i wycofania się z nich. Odważna postawa księży, wspólne modli
twy, stały kontakt z biskupem Tokarczukiem, który czuwał nad prze
biegiem wydarzeń, często przyjeżdżając na miejsce budowy, tworzyły 
atmosferę prawdziwej wspólnoty, co pozwalało przetrwać najcięższe 
chwile32.

29 K. B e ł c h , Strategie duszpasterskie arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w: Arcybi
skup Ignacy Tokarczuk..., s. 221-222.
30 H. S z a r e y k o ,  Współdziałanie społeczności wiejskiej..., s. 188-189.
31 A. S z y p u ł a , Historia nowych kościołów, t. 3..., s. 48-52.
32 M. R u d n i c k a ,  Budownictwo sakralne misją trudnych czasów. W: Księga jubi
leuszowa 25 pasterskiego posługiwania biskupa Ignacego Tokarczuka, red. J. F.
A d a m s k i ,  M. R u d n i c k a ,  Brzozów-Stalowa Wola 1991, s. 87.
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Przykładem solidarności wiernych z księżmi zaangażowanymi 
w tworzenie nowego ośrodku kultu było uczestniczenie niemal 
wszystkich wiernych w rozprawach sądowych. Gdy przybywały tłumy 
mieszkańców, wówczas władze, obawiając się demonstracji, często 
zawieszały sprawę na czas nieokreślony. Mieszkańcy Rogoźnicy sta
wili się tłumnie na rozprawę zamiast księdza. Podjęli kilkugodzinną 
okupację sali sądowej, w rezultacie nie dopuścili do posiedzenia sądu. 
Chcąc uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, organizowano roz
prawy w odległych miejscowościach. Tak postąpiono w przypadku 
księdza z Korczowiska, Tarnobrzegu, Stalowej Woli. Ważną rolę ode
grały dzieci, które były niezawodne w zrywaniu plomb nałożonych 
przez milicję. Uczestniczyły również w pracach porządkowych33.

Niemałym przedsięwzięciem biskupa Tokarczuka na drodze po
większania ośrodków sakralnych w diecezji przemyskiej było wyko
rzystywanie niszczejących cerkwi greckokatolickich. On sam nama
wiał podległe mu duchowieństwo o przejmowanie grożących często 
zawaleniem obiektów sakralnych. Przy tym deklarował osobistą po
moc w przypadku stosowania represji przez władze wobec księży 
i wiernych podejmujących takie działanie34. O otwieranie tych świątyń 
upominała się w większości ludność mniej zamożna, dla której budo
wa nowego kościoła była przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Tym 
bardziej, że obiekty były profanowane przez umieszczanie w nich 
składów zboża, materiałów budowlanych, nawozów sztucznych itp.35. 
Dzięki uporowi miejscowej ludności i pomocy ordynariusza do 1970

3'' H. S z a r e y k o ,  Współdziałanie społeczności wiejskich..., s. 111-117. Solidary
zowanie się ludności zaangażowanie się w tworzenie obiektów sakralnych było czę
ste. Przykładem może być wieś Babica, gdzie, należności związane z grzywnami 
rozpisywano na kilkaset przekazów, co utrudniało urzędnikom rozliczenie kwot. Por. 
A. R y b k a ,  Architektura wybranych współczesnych kościołów na Podkarpaciu, 
„Premislia Christiana’T0( 2003), s. 26
34 IPN, Infonnacja dotycząca przejmowania przez księży diecezji przemyskiej obiek
tów cerkiewnych, sygn. 0639/153, k. 231-232. Przykładem może być tutaj polecenie 
biskupa Tokarczuka skierowane do księży z Ustrzyk Dolnych, Krościenka, Nowosie- 
lec Kozickich i Łodyny powiat Bieszczadzki, by od Wielkanocy 1973 roku, rozpoczę
li odprawianie nabożeństw w 4 cerkwiach, a w przypadku trudności ze strony władz 
przy ich zajmowaniu, nabożeństwa powinni odprawiać obok budynków.
35 E T o k a r c z u k ,  Z przemyskiej „ twierdzy”, cz. 1, opr. L. Ż b i k o w s k a ,  Marki 
1999, s. 73.
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toku udało się przywrócić do kultu 7 cerkwi, na co władze państwowe 
nie wyraziły zgody36.

Dla przedstawienia faktycznego obrazu odzyskiwania tych świątyń 
warto opisać zajęcie we wsi Polany obiektu sakralnego, należącego do 
ludności greckokatolickiej. Cerkiew ta została wybudowana w 1914 
roku. Zaraz po wojnie miejscowi grekokatolicy sprowadzili księdza 
prawosławnego. Nastąpił podział wyznaniowy. Po wysiedleniu ludno
ści niepolskiej, w okolicy nie pozostał żaden duchowny prawosławny. 
Potrzeby religijne mieszkańców wsi Polany zaspokajane były przez 
księży rzymsko-katolickich. Wydawało się, że do 1965 r. nie było tu 
ludności ukraińskiej. Nagle w tymże roku rozpoczęła się akcja wśród 
rodzin ukraińskich zbierania podpisów o przekazanie im cerkwi. Była 
to równocześnie ukryta prowokacja, mająca na celu opowiedzenia się 
ich za prawosławiem. Cerkiew została przekazana Kościołowi prawo
sławnemu, który w Polanach liczył 12 rodzin37. Ponad 70 rodzin 
rzymsko i greckokatolickich pozbawione zostało świątyni. Polscy 
katolicy wybudowali prowizoryczną kaplicę, w której zaczęto odpra
wiać nabożeństwa. Spotkało się to z szykanami ze strony ludności 
prawosławnej, która była podburzana przez władze. Wybijano szyby 
w kaplicy, demolowano jej wnętrze. Tymczasem Urząd do Spraw 
Wyznań w Jaśle zabronił odprawiania mszy św. duchownym katolic
kim. Gdy to nie pomogło, nałożono na księdza i miejscową ludność 
wysokie grzywny. Punkt kulminacyjny sporu nastąpił w kwietniu 
1971 roku, wówczas duchowni prawosławni sami rozebrali kaplicę. 
Kiedy w obronie świątyni stanęło kilku Polaków z kobietami i dzieć
mi, księża ci rzucili się na nich z siekierami38. Sprawa trafiła do sądu. 
Jak można było przypuszczać sukces odnieśli prawosławni. Polscy 
katolicy próbowali na drodze prawnej dojść do rozstrzygnięcia sporu. 
W tym celu skierowali skargę do Edwarda Gierka, ówczesnego I Se
kretarza KC PZPR. Wszystkie próby zakończenia sporu nie przynio
sły rezultatu. Podjęto nawet rozmowy z Mikołajem Pouchą, stojącego 
na czele komitetu prawosławnego. Po tych rozmowach zabezpieczono

36 M. R u d n i c k a ,  Cerkwie unickie własnością Kościoła, w: Księga jubileuszowa 
25..., s. 101.
j7 S. N a b y w a n i e c ,  Działania biskupa Ignacego Tokarczuka na rzecz ratowania 
cerkwi greckokatolickich, „Studia rzeszowskie” 10(2003), s. 133-135.
38 S. B o b e r ,  Spór o cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej za rządów 
biskupa Ignacego Tokarczuka, „Biuletyn ukrainoznawczy”, 6(2000), s. 122.
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świątynię dodatkowymi łańcuchami tak, aby ludność katolicka nie 
mogła jej otworzyć. Wzburzeni Polacy pozrywali zabezpieczenia 
i odprawiono mszę św. Tak więc cerkiew przechodziła z rąk do rąk39.

Spór o świątynię trwał 14 lat. Procesy sądowe nie przyniosły ocze
kiwanych rezultatów. Ich wyroki były zależne od czynników poli
tycznych. Odbyło się szereg rozmów w urzędach państwowych. 
Z wizytą w Polanach byli prokuratorzy, pracownicy SB, redaktorzy 
różnych pism i telewizji. Wszystkie te wystąpienia prasowe i telewi
zyjne broniły strony prawosławnej, tym bardziej, że taka była wtedy 
linia polityczna. W tę sprawę zaangażowana była SB, Urzędy do Spraw 
Wyznań, ambasada sowiecka w Warszawie. Dopiero gdy sytuacja poli
tyczna zaczęła się powoli zmieniać, sądy stawały się bardziej niezależ
ne, wówczas Sąd Wojewódzki w Krośnie 8 listopada 1985 roku uznał, 
że świątynia w Polanach jest własnością katolicką. We wszystkich tych 
wydarzeniach uczestniczył biskup Tokarczuk, który wielokrotnie bywał 
na miejscu toczących się wypadków. Ponadto interweniował w Urzę
dzie do Spraw Wyznań w Rzeszowie i Warszawie40.

Podobny przebieg, chociaż nie tak rozciągnięty w czasie, miało 
zajęcie cerkwi we wsi Wojtkowa41. Miejscowość ta należała do deka
natu ustrzyckiego, gdzie lokalne władze rzeszowskie stwarzały kurii 
przemyskiej największe trudności w staraniach o zwrot niszczejących 
cerkwi. Na początku 1969 roku biskup Tokarczuk zwołał do Jasienia 
administratorów sąsiednich parafii. Tam też zapadła decyzja o przeję
ciu obiektu kościelnego w Wojtkowej, który - jak wiele innych po 
wojnie -  przeznaczony został na magazyn nawozów sztucznych. 
W porozumieniu z ordynariuszem, proboszcz, ks. Edward Wilk, po
stanowił zająć niszczejący już obiekt sakralny. W podcieniach cerkwi 
odprawiona została msza św. Na wieść ojej zajęciu, grupa robotników 
z polecenia SB, ogrodziła budynek drutami kolczastymi42 *. Zjechały 
się samochody bezpieki i milicji. Przybyli funkcjonariusze, byli prze
konani, że dojdzie do manifestacji i będą mieli pretekst do nałożenia 
kolejnych kar. Do zamieszek nie doszło. SB, nie mogąc nałożyć kary

i9IPN, Informacja dotycząca konfliktu w Polanach, sygn. 049/41, k.236-238.
40 AIT, Relacja księdza ordynariusza dotycząca cerkwi we wsi Polany.
41 IPN, Informacja dotycząca przejęcia cerkwi we wsi Wojtkowa, sygn. 0639/153, 
k. 231.
42 J. M u s i a ł ,  A. N a ł ę c z ,  Świątynie unickie na terenie diecezji przemyskiej
w latach 1945-1985, Chrześcijanin w świecie, 1989, nr 3(186), s. 91.
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na „głównodowodzącego” ordynariusza, mściła się na proboszczu 
i parafianach, wymierzając im wysokie grzywny za tzw. „nielegalne 
zgromadzenia”. Wzywano parafian na przesłuchania. Dodatkowe kary 
posypały się, gdy ksiądz Wilk postanowił odremontować plebanię. 
Grożono mu więzieniem za nauczanie religii. Mszcząc się, skonfi
skowano mu motor, aby nie mógł dojeżdżać do sąsiedniej parafii na 
lekcje katechezy. Szykany władz nic tu nie pomogły. Grzywny zapła
cili parafianie, a za wytrwałość ksiądz proboszcz został pochwalony 
przez biskupa Tokarczuka. Wzmogło to ataki władz na osobę tego 
drugiego. Oskarżano go, że buntuje wiernych przeciwko władzy, sam 
ich zachęca do „ wdzierania” się do cerkwi, należących nie do Kościo
ła, ale do państwa43.

Powyższy problem przejmowania obiektów sakralnych nie dotyczył 
jedynie terenów Bieszczad, podobne zaś próby podejmowane były 
przez księży z Przemyśla i okolic. W lipcu 1967 roku mieszkańcy 
dzielnicy Przemyśl-Przekopane, po nieudanych próbach interwencji 
u władz państwowych w celu uzyskania zgody przejęcia niszczejące
go obiektu, zerwali plomby. Po przybyciu księdza odprawione zostało 
nabożeństwo. Przybyli na miejsce funkcjonariusze milicji nie zostali 
wpuszczeni do środka, aby z powrotem nie zaplombowali budynku. 
Dostępu do świątyni pilnowały na zmianę kobiety. W dniu 23 lipca 
biskup Tokarczuk wygłosił w przejętej cerkwi kazanie, w którym 
podziękował wiernym za ich postawę i poświęcenie44.

Przykładów zajmowania cerkwi można podać znacznie więcej. 
Przedstawione wyżej, mają dać ogólny obraz sytuacji, jaki towa
rzyszył odzyskiwaniu ich przez miejscową ludność, wspomaganą 
przez biskupa przemyskiego. Faktem jest, że zamierzenia w pełni 
się powiodły i opuszczone świątynie unickie znalazły swojego 
opiekuna.

43 AIT. Relacja księdza proboszcza E. Wilka z przebiegu zajmowania cerkwi przez 
wiernych. Należy dodać, że wieś Wojtkowa wchodziła w skład unickiego i łacińskie
go dekanatu w Birczy. Po wojnie, zachowawszy przynależność do łacińskiej parafii 
w Nowosielcach Kozickich, zmieniła jedynie siedzibę dekanatu na Ustrzyki Dolne, 
obu obrządków, co było życzeniem jej fundatora Stanisława Nowosielskiego. 
W latach 50-tych zrobiono z niej magazyn nawozów sztucznych, zapominając 
o życzeniu fundatora.
44 IPN, Informacja dotycząca przejęcia przez wiernych cerkwi w dzielnicy Przemyśl- 
Przekopane, sygn. 049/65, k. 285, 297.
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Do połowy lat osiemdziesiątych biskup ordynariusz odzyskał 
i zabezpieczył 57 cerkwi unickich, wspierając przy tym wszystkich 
księży i parafian zaangażowanych w ich odzyskiwanie. Towarzyszyły 
temu szykany, represje, kary, procesy sądowe, brutalne akcje milicji 
i Służy Bezpieczeństwa. Władze wojewódzkie bardzo krytycznie od
nosiły się do postępowania biskupa względem unickich świątyń45. 
Czego dowodem był raport kierownika Urzędu do Spraw Wyznań 
w Rzeszowie. Według niego ordynariusz „sam nawołuje do łamania 
prawa, czego przykładem są bezprawnie zajmowane cerkwie. Na tere
nie powiatu Ustrzyk, Leska i Gorlic, sześć obiektów pocerkiewnych 
z jego polecenia stało się terenem walki o ich uzyskanie na rzecz Ko
ścioła rzymsko-katolickiego wbrew stanowisku władz. Wokół tych 
obiektów organizuje się zgromadzenia wywołujące w wielu przypad
kach niepotrzebne ekscesy między ludnością polską a ukraińską. Po
nadto podsyca nastroje szowinizmu i nacjonalizmu na tle religijnym. 
Jego postawa jest godna pożałowania. Jego celem jest doprowadzenie 
do „cichej” wojny między ludnością polską a ukraińską. Swoim po
stępowaniem doprowadzi do tego, że wystąpi naród przeciwko naro
dowi. Zajmuje cerkwie, które od wieków należą do państwa. On sam 
rości niczym nieuzasadnione pretensje w celu ich odzyskania”46.

Za troskę w ratowaniu cerkwi otrzymał od ordynariusza przemy
skiego obrządku greckokatolickiego księdza biskupa Jana Martyniaka 
list, w którym ten dziękował za nowe placówki i serce okazane pod
czas przyjmowania grekokatolików w nowych świątyniach. We wrze
śniu 1988 roku odbyła się uroczystość 1000-lecia Chrztu Rusi na Ja
snej Górze, na którą został zaproszony biskup Tokarczuk. Prymas 
Józef Glemp wyraził pełne uznanie i podziw za jego zaangażowanie 
w ratowanie zabytkowych cerkwi47.

45 S. B o b e r ,  Spór o cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej za rządów 
biskupa Ignacego Tokarczuka, Biuletyn ukrainoznawczy, 6(2000), s. 119.
46 WAPR(Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie, dalej WAPR), Infor
macja kierownika Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Rzeszowie w sprawie 
zajęcia cerkwi przez kler katolicki, sygn. 21105. k. 3.
47 A. N a ł ę c z , Cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej po roku 1945. Zarys 
Problematyki, Przemyśl 1988, s. 145-148. W 1979 roku biskup Tokarczuk otrzymał 
za ratowanie niszczejących cerkwi nagrodę im. Janiny Lawruk. Por. J. Z a r y n ,  
Wnacy-Marcin Tokarczuk- nieprzejednany anty komunista, Studia Rzeszowskie, 
10(2003), s. 94
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Jak już wzmiankowano, nielegalne odzyskiwanie unickich świątyń, 
czy też budowę kościołów bez zezwolenia władz, pociągało za sobą 
wysokie kary pieniężne, które niejednokrotnie przekraczały możliwo
ści księży czy parafian. Gdy chodzi o tych ostatnich tych ostatnich, 
biskup Tokarczuk gwarantował w większości przypadków pokrycie 
kosztów przez kurię przemyską. Co do księży, to byli oni przez niego 
odpowiednio instruowani, jak unikać płacenia grzywien. Według nie
go powinni oni przygotować wszystkie materiały do budowy kościoła, 
ustalić termin rozpoczęcia prac, a następnie wyjechać z terenu parafii. 
Nieobecność księdza uniemożliwi karanie go, a to spowoduje bezsil
ność władz, które nie będą w stanie pociągnąć do odpowiedzialności 
całej parafii. Zalecał ponadto wiernym, aby nie przyznawali się do 
udziału w nielegalnej budowie. Posunięcie to, w wielu wypadkach 
skutkowało, gdyż przybyli na miejsce budowy funkcjonariusze nie 
mogli ustalić głównych „sprawców czynu”48.

Każda próba nielegalnego wybudowania obiektu sakralnego, bądź 
przejęcie cerkwi unickich, spotykała się z szykanami władz w stosun
ku do biskupa Tokarczuka. Jego bezkompromisowa postawa w kwe
stii tworzenia nowych obiektów kultu powodowała ataki władz na 
jego osobę. Według kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: „ ... biskup Tokarczuk wyróż
nia się szczególną agresywnością w podejmowaniu decyzji <samo- 
wolnego> stawiania obiektów sakralnych. Ponadto zaleca księżom, 
aby nie liczyli się z obowiązującymi przepisami, gdyż lepiej opłaci się 
zapłacić kary i osiągnąć zamierzony cel. Poleca przy tym, aby księża 
informowali z ambon wiernych o fakcie ich ukarania. Księża wyko
rzystują te okoliczności i starają się robić wobec kurii i wiernych mę
czenników za sprawę kościoła [,..]”49.

Podsumowaniem stosunku władz państwowych wobec poczynań 
ordynariusza przemyskiego na odcinku budownictwa sakralnego był 
między innymi raport Wydziału IV MSW w Rzeszowie z maja 1979 
roku. „(...) Rozwój budownictwa sakralnego i podejmowanie budów 
bez zezwolenia władz państwowych przez biskupa Tokarczuka, ma na

4S IPN, Instrukcja biskupa Tokarczuka dotycząca unikania kar pieniężnych przez 
księży podejmujących budowę obiektu sakralnego, sygn. 053/153, t. 4, k. 281.
49AIT. Informacja kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie w spra
wie naruszenia prawa przez kler województwa przemyskiego, oraz stosowanie repre
sji karno-administracyjnej w tym zakresie.
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celu przeciwstawienie wiernych ustalonemu porządkowi prawnemu 
i stwarzaniu psychozy, że władze prześladują Kościół, wiernych itp., 
aby dochodziło do konfliktów między społeczeństwem a władzami. 
W ostatnich kilku latach hierarchia kościelna uczyniła z problemu 
budownictwa sakralnego jeden z najbardziej i najczęściej podnoszo
nych publicznie tematów. Zwiększana jest z roku na rok ilość składa
nych wniosków o budowę i rozbudowę kościołów i kaplic.

Biskup Tokarczuk w wystąpieniach publicznych kilkakrotnie 
stwierdzał, że <Kościół będzie miał tyle, co wywalczy siłą, dlatego 
nie może iść na ugodę z władzami. Pertraktacjami korzyści nie osią
gnie się, z władzami nie należy się liczyć, nie należy się ich bać, trze
ba je zmuszać do ustępstw, zaskakiwać przemyślanymi działaniami, 
wykorzystywać sprzyjające sytuacje i jeżeli połowa zamierzeń zosta
nie zrealizowana będzie to sukces...> Dominującym akcentem w jego 
działalności jest rozwijanie budownictwa sakralnego bez zgody władz. 
Mimo zakazu władz i obowiązujących przepisów prawnych biskup 
Tokarczuk zaleca księżom, by inspirowali wiernych do przekształca
nia dogodnych obiektów na kaplice, rozbudowy i budowy kościołów, 
świadomie dążąc do wywołania w tych sprawach konfliktów między 
społeczeństwem a władzami. Szczególną aktywność na tym odcinku 
rozwijał podczas doniosłych wydarzeń, jak np. wybory, przyjazd 
ważnych osobistości do naszego kraju, wizyta papieża w Polsce itp.

W miejscowościach, w których zamierzał organizować samowolne 
budowy, osobiście wygłaszał inspirujące kazania. Należy podkreślić, 
że biskup Tokarczuk wywiera presję na księży polecając im organiza
cję nowych placówek sakralnych w miejscowościach przez siebie 
zaplanowanych. Według niego winno się stosować metodę <stu budu
je -  stu pilnuje>, to wówczas władze będą bezsilne, gdyż nie będą 
chciały doprowadzać do konfliktu z wiernymi. Działając tą metodą 
biskup Tokarczuk w zakresie nielegalnego budownictwa sakralnego 
osiągną znaczne efekty.

W swych wystąpieniach na posiedzeniach Episkopatu, jak również 
wśród ordynariuszy innych diecezji propaguje taki wzorzec postępo
wania. Swoje decyzje w sprawie tworzenia placówek sakralnych prze
kazuje z reguły bezpośrednio do wykonania zainteresowanym księ
żom, nie konsultując się z sufraganami, kapitułą i kurialistami, co 
spotyka się z ich dezaprobatą. Działalność biskupa Tokarczuka na 
odcinku budownictwa sakralnego ma wybitnie szkodliwy charakter,
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gdyż wpływa na konsolidację wiernych wokół Kościoła, wytwarza w 
nich przekonanie o walce z religią i powoduje świadome, bezkarne 
łamanie obowiązujących przepisów prawnych”50.

Sytuacja prawna budownictwa sakralnego uległa w małym stopniu 
zmianie 18 lutego 1981 roku, kiedy to doszło do podpisania porozu
mienia ustrzycko-rzeszowskiego, między rządem a Komitetem Straj
kowym wsi rzeszowskiej NSZZ „Solidarność Wiejska”. W protokole 
zapisano „organa administracji państwowej będą udzielać zezwoleń na 
budowę obiektów sakralnych kierując się potrzebami wiernych”51. 
Porozumienie to, w rzeczywistości, było tylko na papierze. Po roku 
1981 władze nadal utrudniały biskupowi przemyskiemu budowanie 
nowych kościołów. Temu służyły różnego rodzaju przepisy dotyczące 
budownictwa sakralnego, które miały na celu utrudnić budowę i prze
szkodzić jej realizacji. Fakt ten trwał do 1989 roku. Po tym okresie 
biskup mógł bez przeszkód podejmować decyzje dotyczące budowy 
nowych obiektów kultu religijnego.

3. Bilans zmagań o świątynie

W latach 1966-1990 plany nowych inwestycji sakralnych objęły 
łącznie 456 kościołów i kaplic. Obiektów całkowicie nowych wznie
siono 332. Natężenie budownictwa na północy i południu diecezji 
było jednakowe. We wschodniej części diecezji wzniesiono natomiast 
dwukrotnie więcej obiektów sakralnych niż w zachodniej. Dla przy
kładu w Rzeszowie i okolicy powstały 33 nowe obiekty. Najzasobniej
sze okazały się dekanaty: radymniański, żurawicki po 13 kościołów, jak 
również jasielski zachodni, pruchnicki, stalowowolski i tarnobrzeski 
północny -  10. W dekanatach miejskich przewaga była kościołów para
fialnych, natomiast w wiejskich -  filialnych. Duża więcej tych drugich 
widocznych było między innymi w Bieszczadach52.

50 IPN, Informacja Wydziału IV MSW w Rzeszowie na temat działalności biskupa 
Tokarczuka na odcinku budownictwa sakralnego, sygn.053/73, t. 7, k. 216-217.
51 AIT. Pismo dotyczące budowy obiektów sakralnych na terenie diecezji przemyskiej 
podpisane 18 lutego 1981 roku przez Rząd.
52 M. R u d n i c k a ,  Budownictwo sakralne misją trudnych czasów, w: Księga jubile
uszowa 25..., s. 91 . Wykaz wybudowanych kościołów znajduje się między innymi w: 
I . T o k a r c z u k , Z  przemyskiej „ twierdzy” , cz. 2 , s. 189-218 .
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Przedstawiona wyżej działalność biskupa Tokarczuka w zakresie 
budownictwa sakralnego nie wyczerpuje w pełni tematu. Zamiarem 
autora było jedynie zasygnalizowanie podjętego problemu, z jakim 
zetknął się ordynariusz przemyski. Nie bez znaczenia była także od
ważna postawa księży nadzorujących budowy. Wspomnieć należy 
również o ogromnym wkładzie finansowym i bezpośrednim udziale 
przy budowie wiernych, którzy bardzo często byli z tego powodu szy
kanowani przez władze państwowe. Inspirowanie przez biskupa To
karczuka, zarówno podległych mu księży, jak i osób świeckich do 
tworzenia miejsc kultu, powodowało w wielu wypadkach zanik istnie
jących podziałów i solidaryzowanie się całych społeczności. Miesz
kańcy podejmując się wcale niełatwego zadania wiedzieli, że zawsze 
mogą liczyć na swojego ordynariusza.
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INWENTARZ KLASZTORU 0 0 . KARMELITÓW BOSYCH 
W CZERNEJ Z 1643 ROKU JAKO ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW 

POZNANIA KLASZTORU I JEGO SPRAW GOSPODARCZYCH

W zachowanym po dzień dzisiejszy zasobie archiwum Krakowskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, nieocenionym źródłem do 
badań tego prawie czterowiekowego klasztoru jest zachowana i opra
cowana dokumentacja archiwalna, pozwalająca wniknąć w głąb dzie
jów klasztoru -  eremu czemeńskiego ze szczególnym uwzględnie
niem akt gospodarczych folwarków klasztornych1. Najstarszym i bez 
wątpienia najcenniejszym spośród kilku zachowanych inwentarzy jest: 

- Inwentarz majętności y  wszitkich prowentów do klasztoru Puscze 
(!) Świętego Naszego Ojca Eliasza należących przytym (!) opisanie 
powinności poddanych y wszitkie okoliczności i postanowienia które
gokolwiek roku działały y na potym dziać się będą między nimi, spisa
ny za wskazaniem Wielebnego Oyca Ignacego od św. Jana Ewangeli
sty, przeora tegoż klasztoru w Roku Pań. 16432.

Inwentarz z 1643 r., najstarszy spośród zachowanych w archiwum 
czemeńskim w dużym stopniu spełnia rolę kroniki klasztornej ujmując

1 B. J. W a n a t , Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. 
Ducha Świętego, t. 1. Dokumenty i zespoły archiwalne, Kraków 1998, s. 496; t. 2. 
Zbiory i spuścizny zakonników oraz kartografia, Kraków 1998, s. 187.
2 Archiwum Klasztoru w Czernej (dalej AKC), Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62 
k. 1-341; B. J. W a n a t , Katalog Archiwum, s. 249-252.

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 301-314.
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„historię klasztoru” w przedziale czasowym lat 1630-1727. Według 
ustaleń badacza przeszłości klasztoru -  eremu w Czernej, o. Benignu- 
sa Józefa Wanata nie zachowały się do czasów współczesnych kroniki 
klasztorne, zaś tradycja ustna przekazała, że w połowie XIX w. kroni
ki spłonęły wraz z kronikarzem o. Wiktorynem Jaworskim. Pierwsza 
wersja tradycji ustnej podaje, że służący, sprzątający mieszkanie oparł 
siennik o piec, co spowodowało pożar w celi, zaś sparaliżowany kro
nikarz o. Wiktorym nie był w stanie ratować się już ucieczką. Według 
drugiej tradycji o. Wiktorym miał jakoby przy świetle świecy pisać 
kronikę a znużony pracą usnął zaś od dopalającej się świecy wszczął 
się w celi pożar. Na potwierdzenie przekazywanej tradycji znajduje 
się wzmianka w księdze zmarłych sióstr karmelitanek bosych na We
sołej w Krakowie, w której pod datą 6 I 1867 r. odnotowano, iż tego 
dnia zgorzał w celi o. Wiktoryn od Opieki św. Józefa [Jaworski], ma
jąc lat 70, profesji 50, kapłaństwa 443.

Inwentarz o wymiarach 29,4 na 18,5 cm, pisany był na papierze 
czerpanym (widoczne znaki wodne papierni), czarnym inkaustem 
w języku polskim i łacińskim. Karty posiadają tzw. podwójną pagina
cję, pierwotna błędna uwzględniała strony i pochodzi z czasów spisy
wania samego inwentarza. Obecna paginacja została zapewne wpro
wadzona przy katalogowaniu zasobu archiwalnego i uwzględnia karty. 
Numery kart zapisano czarnym ołówkiem w dolnym marginesie każ
dej karty. Obecna oprawa inwentarza jest już oprawą wtórną -  po 
konserwacji. Stanowi ją  tektura oklejona beżowym papierem o nie
jednolitej tonacji kolorystycznej, grzbiet i naroża wykonane zostały 
z czarnego półpłótna. Pierwotnie kodeks oprawiony był w pergamin 
barwiony minią, świadczy o tym zachowana jedynie pierwsza karta 
oprawy, doklejona do oprawy współczesnej przedniej, od strony we
wnętrznej. Na zachowanej po dzień dzisiejszy karcie pergaminowej 
oprawy widnieje ręczny zapis nieco już zatarty upływem czasu 
w brzmieniu: ,,Parocho Paczóltoviensi ta Xsięga nigdy wydana 
z konwentu nie ma bydź (!) nikomu, według preceptum W. O. N. Wizy
tatora 1670 wydanego [dalej tekst całkowicie zamazany], poniżej 
data: 7 755”. Prawdopodobnie data 1758 jest mylna, albowiem zakaz 
wydawania inwentarza pochodzi od o. Maurycego od św. Teresy, 
wizytatora generalnego z dnia 7 V 1672 r. Świadczy o tym treść de-

3 B. J. W a n a t , Katalog Archiwum, s. 217.
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krętu zamieszczona przez wizytatora na k. 145 i k. 145v, wraz z wyci
skiem pieczęci opłatkowej i podpisem samego wizytatora: Fr. Mauri
tius a Sancta Theresia Visitator Generalis Carmelitarum Discalcato- 
rum Provinciae Nostri Sancti Spiritus in Poloniae et M.D. Lithuaniae 
die septimae Maij Anno Domini Millesimo Sexcentessimo Septuagé
simo duoĄ.

Inwentarz na przestrzeni prawie 100 lat spisywało kilku kolejnych 
przeorów klasztornych. W latach 1643 do 1649 księgę gospodarczą 
prowadził z polecenia prowincjała, o. Franciszka od Matki Bożej 
i przeora czemeńskiego o. Ignacego od św. Jana Ewangelisty, brat 
Abraham od św. Mikołaja4 5. Dalej inwentarz spisywali: o. Paulin od 
św. Marii (k. 39-42; 55-88), o. Wawrzyniec od Matki Bożej, podprze- 
or klasztoru w latach 1671-1673. W przeważającej części inwentarz 
spisywany był ręką o. Wawrzyńca, co poświadcza dukt jego pisma na 
wielu kartach.

Na pierwszej karcie inwentarza o. Wawrzyniec odnotował 
Tak by miało bydź (!) i koniecznie tak trzeba czynić, jako tu napisano, 
ale się żal będzie, że po B[racie] Abrahamie Walnym Oekonomie, po 
nim ani jedej literki w tej xsiędze nikt nie zapisał koło gospodarstwa 
aż gdy to piszą do 1672, die 9 martij. Osobliwie B[rat] Modest od św. 
Jana Chrzciciela teraz tu da oekonoma prokuratora villarum i trwając 
tu na tym miejscu w klasztorze pustelniczym raz koło lat dwudzistu na 
gospodarstwie folwarcznym i literki nie zostawił na tey xsiędze jako 
pamiątki i będzie go Pan Bóg sam z rachunku słuchał ”6.

Po treści wspomnianego zapisu można wywnioskować spore obu
rzenie archiwisty klasztoru pustelniczego piszącego te słowa 
o.Wawrzyńca od Matki Bożej, również w tym czasie podprzeora 
klasztoru. Wspomniany o. Wawrzyniec jest autorem w przeważającej 
części zapisów w inwentarzu. Według ustaleń o. Benignusa J. Wanata, 
inwentarz -  kronikę klasztoru spisywali kolejni zakonnicy, którym 
przeznaczono między innymi funkcję przeora klasztornego. Byli to 
między innymi: o. Mikołaj od św. Stanisława (k. 245-251), o. Dawid 
od Wszystkich Świętych (Laurenty Szymanowicz), spisujący inwen
tarz w latach 1686-1708 (k. 251-301), o. Gaudenty od Ducha Święte

4 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 146v.
3 Tamże, k. 3 (według nowej paginacji); B. J. W a n a t , Katalog Archiwum, s. 252.
6 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 1.
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go (Zacherla) w latach 1718-1721 (k. 318), o. Egidiusz od Krzyża 
(Michał Orliński) w latach 1721-1724 (k. 322) oraz o. Grzegorz od 
Ofiarowania NMP (Stanisław Toroszowicz) w latach 1741-1742 
(k. 331 )7. Pomimo, iż kilku wspomnianych przeorów czemeńskich 
prowadziło inwentarz w latach swojego urzędowania bez wątpienia 
największe zasługi w prowadzeniu księgi gospodarczej klasztoru pu
stelniczego, położył o. Wawrzyniec od Matki Bożej, podprzeor eremu, 
biegły prawnik i archiwariusz8.

Wzmiankowany ,, Inwentarz majętności i wszitkich prowentów do 
klasztoru Świętego Naszego Oyca Eliasza należących... ”, który zaczę
to spisywać w 1643 r. to nie tylko inwentarz majątku klasztornego 
ujmujący szczegółowo opisy dóbr karmelitów czemeńskich w tym 
opisy folwarków m in. w Siedlcu, Paczółtowicach, Żbiku wraz z po
winnościami poddanych, wyliczenie licznych kontraktów dzierżawy 
np. kontrakt dzierżawcy sadów w Siedlcu z 1672 r. czy z 1689 r. kon
trakt o Starą Górę marmurową zawarty z Jakubem Bielawskim, ka
mieniarzem i magistrem tegoż rzemiosła. Inwentarz spełnia również 
rolę kroniki klasztornej, w której na przełomie XVII i XVIII stulecia 
obok zapisek o charakterze czysto gospodarczym odnotowanych zo
stało szereg intersujących faktów tak z życia samego eremu jak 
i Rzeczpospolitej. I tak na k. 23-24, pod datą 1643 o. Wawrzyniec 
odnotował: „[...] Sumy kapitalne gotowych pieniędzy, której Jey Mo- 
ścianka Fundatorka nasza temuż klasztorowi naszemu dala i zapisała

7 B. J. W a n a t , Katalog Archiwum, s. 252; R. K u ć  ka ( R o m u a l d  od  ś w.  
E l i a s z a ) ,  Monografia klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Czerny, Czerna 1914, 
s. 108-116.
8 Dziełem o. Wawrzyńca od Matki Bożej było wcześniejsze uporządkowanie archi
wum klasztoru karmelitów we Lwowie oraz sporządzenie m. inn. kopiariusza tegoż 
klasztoru ,,Oblata i akta prawne dotyczące lwowskiego konwentu Karmelitów Bosych 
1642-1655” a także „Iura privilegia et varia authentica tam spiritualia quam saecularia 
conventuum hune S. Michaelis Archang. leopolensis Cannelitarum Disc, concernentia 
anno domini 1673, die 24 luli compacta”, zawierająca ważniejsze dokumenty i akta 
dekrety Stolicy Apostolskiej, kopie listów królewskich czy materiały do misji Karme
litów Bosych w Persji. Również i w klasztorze -  eremie Czernej o. Wawrzyniec 
podjął się trudu uporządkowania i spisania najważniejszych dokumentów związanych 
z fundacją i sprawami gospodarczymi klasztoru. Sporządzony kopiariusz stał się 
rękojmią zabezpieczającą dobra klasztoru wobec sądu i urzędu grodzkiego, jest to 
„Iura et inscriptiones Carm. Disc, conventus S.P. Eliae Eremitici authenticae confec- 
tae A.D. 1671”. Por. B. J. W a n a t , Katalog Archiwum, s. 217-218.
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na różnych miejscach Zaś nieco poniżej wspomniany kronikarz
sumiennie odnotował ] naprzód w roku Pańskim 1638 zapisała 
na majętnościach swych własnych dziedzicznych w Województwie 
i Powiecie Krakowskim to jest na Iwanowicach y wszytkich folwar
kach albo wioskach do tej majętności należących sumy kapitalnej 
dziesięć tysięcy złotych, zostawiwszy sobie jednak czynsz ten dożywo
cie, a po śmierci Jej, zaraz succesores (...) którem jest Jaśnie Mość 
Pan Łukasz Opaliński, podkomorzy poznański, z tej sumy dziesięczni 
tysięcy powinien na każdy rok pro Festo Nativitatis S. Ioannis Bapti- 
stae, czynszu dawać i płacić po siedmiuset złotych, według zapisu 
oryginalnego, który jest w grodzie Nowomiejskim zapisany [...] ”9. Jak 
wynika z fragmentu przytoczonego zapisu, fundatorka i dobrodziejka 
klasztoru -  eremu w Czernej, Agnieszka z Tęczyńskich Firlej owa 
w pełni świadomie zabezpieczyła utrzymanie i egzystencję pustelni
ków przez zapisy sum funduszowych ulokowanych i zabezpieczonych 
na różnych dobrach. W grodzie nowomiejskim w Korczynie w ponie
działek dnia 20 IX 1638 r. w Wigilię św. Mateusza zapisała eremowi 
10 tys. złotych zabezpieczonych na dobrach Iwanowice, z wyraźnym 
zastrzeżeniem dożywotniego pobierania procentów. Na k. 23v-25v, 
o. Wawrzyniec od Matki Bożej skrupulatnie opisał proces fundacyjny 
klasztoru z jego prawnymi i finansowymi skutkami, pod datą 1642 
odnotowując „[...] Wieś Zbelitowice w sędomierskim województwie 
w powiecie wiślickim zapisała naszemu klasztorowi taż Jej Mość Fun
datorka nasza, na którą Jej Mość była dała swych własnych pieniędzy 
nowych złotych dwadzieścia tysięcy sposobem zastawnym per modum 
reemptionis, tym że sposobem Jej Mość i na nas prawo swe wlała per 
are nunc nam tegoż roku puściła też wieś z folwarkiem i wszitkimi 
pożytkami do niej należącym f . . . ] ”10. Nieco dalej kronikarz klasztorny 
odnotował również fakt śmierci hojnej i pobożnej protektorki zapisu
jąc „[...] Tegoż roku 1644 Wielmożna Jej Mość Fundatorka Naszej 
Puszcze Świętej, swego wieku szczęśliwie dokończyła dnia 16 miesią
ca czerwca. Ta ze szczodrobliwej laski swej przeciwko nam i miłości 
wielkiej ku Panu Bogu, przy ostatnim swem z tego świata zejściu roz
porządziwszy substancją swoją na chwałę Bożą część jedną, drugą 
pokrewnym, także różnym zakonnikom i ubogim szpitalom każdemu

9 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 23.
10 Tamże.
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z osobna, wolą swoją i testamentem zamknięta, w którym to testamen
cie do naszego klasztoru pustelniczego chcąc do końca naszem po
trzebom wygodzie gotowych pieniędzy na czynsz siedem tysięcy zapi
sała Ważną rolę w życiu duchowym fundatorki Agnieszki
z Tęczyńskich Firlejowej odgrywał jej spowiednik, eremita o. Domi
nik od Krzyża za radą którego Firlej owa postarała się o uzyskanie 
dekretu Kapituły Generalnej w Rzymie z dnia 15 IV 1644 r. a natęp- 
nie bullą papieża Urbana VIII z dnia 15 VI 1644 r. o nienaruszalności 
dóbr klasztornych. Zanim bulla dotarła do fundatorki, ta już nie żyła. 
Zaledwie jeden dzień po wydaniu bulli tj. 16 VI 1644 r. fundatorka 
zmarła w Rogowie11 12. Prawie 30 lat później 17 III 1673 r. zmarł 
o. Dominik od Krzyża -  spowiednik Firlejowej. Fakt jego zgonu zo
stał odnotowany z kronikarską skrupulatnością przez o. Wawrzyńca 
od Matki Bożej „[...] Roku Pańskiego 1673, dnia 17 marca, po 7 go
dzinie z rana, przed południem W.O. Dominik a Cruce, primus eremi
ta perpetuus dni swoje tu w tym klasztorze w celli C litery ponotowa- 
nej, wielką żarliwość miewał i pokazał koło zachowania dóbr konwen
tu tego tak ruchomych jako nieruchomych od śp. Fundatorki Naszej 
zostawionych, której też bywał spowiednikiem [...] pochowany jest 
albo pogrzebion pomieniony o. Dominik 18 martii w dzień sobotni 3 -  
ma obrzędami zwykłemi Kościoła i zakonu ss. leży w grobie dla eremi
tów tu zmarłym wystawionem [...] ”13.

Przytoczone niewielkie fragmenty tekstu z inwentarza z 1643 r. są 
doskonałym przykładem, że spełniał on również rolę kroniki klasztor
nej w której odnotowywano najistotniejsze fakty z życia eremu i jego 
fundacji. Podobna sytuacja bywała również i w innych klasztorach, 
gdzie inwentarze gospodarcze często spełniały rolę kronik a zawarte 
w nich opisy z życia poszczególnych konwentów mają dla historyków 
kapitalne znaczenie poznawcze14. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 
wspomniany wielokrotnie „autor” inwentarza -  kroniki, podprzeor 
klasztoru -  eremu w Czernej o. Wawrzyniec od Matki Bożej, z wiel
kim zaangażowaniem przystąpił do sporządzenia przepisów praw

11 Tamże. k. 25; Por. B. J. W a n a t , Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory 
Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605-1975, Kraków 1979, s. 304-305.
12 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 25.
13 Tamże, k. 231.
14 J. M . M a r s z a l s k a ,  Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru
oo. Cystersów w Szczyrzycu, Nasza Przeszłość, t. 104:2005, s. 37-70.
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nych, które regulowały stosunek poddanych klasztornych wobec kon
wentu czemeńskiego. Ten swoisty „kodeks kamy”, jak również „ko
deks powinności” poddanych wobec klasztoru został skrupulatnie 
opracowany i spisany przez o. Wawrzyńca w inwentarzu z 1643 r. na 
k. 113-118 oraz k. 133-145 i ogłoszony na ,,[...] generalnej groma
dzie dnia 6 marca 1672 r. w dworze siedleckim w obecności o. Seba
stiana od Wszystkich Świętych, Prowincjała Zakonu Najświętszej 
Panny z Góry Karmel, Zgromadzenia św. Eliasza, karmelitów Bosych 
Prowincji Królestwa Polski i W. X. Litewskiego, Prowincji Ducha 
Świętego zwanej [...7 ”15. Można z dużym prawdopodobieństwem 
domniemywać, iż o. Wawrzyniec jako biegły prawnik był autorem 
prawnych sformuowań ujętych w formie swoistych przepisów praw- 
no-moralnych regulujących karność wśród poddanych klasztoru 
Mocą tedy i powagą W.O.N. Prowincjała i Successorów Jego, Przeło
żonych Starszych i wszystkich z imieniem konwentu naszego pustelni
czego, postanawiamy i mieć chcemy na zawsze pod karą i winami 
niżej opisanemi abo i cięższemi według występku. Zakazujemy surowo, 
koniecznie, aby żaden z naszych poddanych wsiów: Żbika, Sielca (Sie
dlca), Paczółtowic, Żaru, Dubia, Chechła i Dembnika (Dębnika) 
i innych ogółem wszystkich nie miał korespondencje sprawy i porozu
mienia z osobami podejrzanemi [...] ’A6. System powinności nakazów 
i zakazów, regulujących karność poddanych klasztornych został ujęty 
w 26 punktów z których każdy dotyczył różnych sfer życia w folwar
kach klasztornych. Podstawą, poza wytworzonym przez wieki zwy
czajem było również podkreślenie znaczenia klasztoru w świadomości 
XVII -  wiecznej ludności wiejskiej gdzie panowały jeszcze stosunki 
pańszczyźniane, a wszelkie występki przeciw „zwierzchności” były 
surowo karane. I tak w paragrafie szóstym, o. Wawrzyniec zapisał 
„[...] Wiedząc jak ciężki jest przed Bogiem i ludźmi występek, znie
waga i porywanie się na zwierzchność, lub ręką lub słowem, a bo 
jakimkolwiek uczynkiem gdy wszelka moc i zwierzchność od Boga jest 
dana w karaniu takiej zbrodni, tedy ktokolwiek się z gospodarzów lub 
z parobków porwał uczynkiem lub jakikolwiek obraźliwie na urzędni
ków klasztornych przystawał ma być do kuny wsadzony (...) przez trzy 
dni i 90 plag dobrych ma być danych gdyż ręki o to ucinają takim

b AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 113. 
16 Tamże.
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Jest to jeden z wielu przykładów w 26 punktowym kodeksie 
karnym w którym normy prawne stanowione przeplatają się z norma
mi prawa Boskiego. I jedne i drugie miały na celu wytworzenie moc
nego i stabilnego systemu moralnego (powinnościowego) poddanych 
chłopskich względem klasztoru -  eremu, przestrzegając Dobra 
wszelkiego tak duchowego jako y doczesnego Konwentu tego naszego 
Eliasza S. Proroka Pustelniczego, by ten konwent, który od wszelkich 
zgiełków i tumultów światowych powinien być wolny, spokojnie pro
wadząc żywot zakonny według weług Reguły Apostolskiej: Nemo Mili- 
tans Deo implicat se negotiis saecularibus [...] ”17 18. Powyższe przykła
dy podane na podstawie „inwentarza majętności” z 1643 r. są po
twierdzeniem faktu, iż opisy dóbr klasztornych, folwarków czy zawie
ranych kontraktów kupna, dzierżawy, sprzedaży były również zapi
sem kronikarskim, skrupulatnie prowadzonym przez przeorów klasz
toru -  eremu. Księga inwentarzowa jest ważnym studium poznaw
czym życia gospodarczego klasztoru, stosunków społecznych i pańsz
czyźnianych swojej epoki. Opis folwarków klasztornych, prowadzo
nych w nich upraw i hodowli daje in extenso pewien obraz ich stanu 
na przełomie XVII/XVIII w. I tak na k. 165 został zamieszczony 
m. in. opis folwarku w Paczółtowicach z 1672 r. uwzględniający 
imiennie: calowników -  12, półłanników -  12, zagrodników -  4, 
chłupników -  8, komorników -  12, młynarzy -  2 i kamieniarzy 
w Dembniku -  5. Przy piątym w kolejności kamieniarzu o imieniu 
Jacek, o. Wawrzyniec o d n o t o w a ł Jacek u pani Xiąskiej gurę (!) 
marmurową odkrył alias noster subditus zdrajca uczynił szkodę, bo 
już teraz rozerwana robota, gdyż chcąc zachęcić do siebie jako może 
tani przyjmuję robotę i marmuru takieć tani sprzedaje niż u nas. Bo 
pani Xiąskiej albo raczej pisarskiej od łokcia po dwa złote tylko daje 
i to raz da, a drugi nic nie da, i ona też wielom darmo pozwała brać 
marmury, aby tak ustawił się: tylko, że przecie nie może mieć tak 
pięknego marmuru i tak wielkich sztuk jako u nas znajdujących się. 
Trzebaby na to ze dwadzieścia tysięcy ważyć żeby taką odkryć gurę (!) 

jako u nas [...] ”19

17 Tamże, k. 117.
18 Tamże, k. 149.
19 Tamże, k. 167.
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Uwaga uczyniona przez o. Wawrzyńca od Matki Bożej, przy znale
zisku nowych odkrywek marmuru dębnickiego, dokonanych przez 
kamieniarza o imieniu Jacek jest w swojej wymowie jednoznaczna. 
Marmur dębnicki, cenny z uwagi na swe walory zdobnicze był szcze
gólnie chroniony przez karmelitów. Około 1644 r. klasztor objął wła
sną administracją kamieniołomy dębnickie, zlecając opiekę nad nimi 
pierwszemu z Polaków, mistrzowi kunsztu kamieniarskiego i rzeź
biarskiego Adamowi Negowiczowi, rodem z Łęki w Wielkopolsce20. 
Podobnie jak w odniesieniu do Paczółtowic zamieszczony również 
został w inwentarzu spis imienny ludności w folwarkach w Siedlcu 
i Żbiku wraz z ich powinnościami wobec klasztoru21.

Jak już zaznaczono wcześniej w inwentarzu z 1643 r. odnotowano 
również wiele istotnych faktów historycznych, które miały miejsce na 
przełomie XVII/XVIII w. w Rzeczpospolitej. I tak sporo miejsca po
święcono opisom gwałtów czynionych w Siedlcu przez chorągiew 
Radeckiego, w 1705 r. ściągania kontrybucji na rzecz wojsk szwedz
kich stacjonujących w Krakowie, czy informacji o wyborze na tron 
polski króla Stanisława Leszczyńskiego, w 1706 r. Prowadzący w tym 
czasie inwentarz -  kronikę, przeor klasztoru w latach 1686-1708, 
o. Dawid od Wszystkich Świętych (Laurenty Szymanowicz) odnoto
wał szereg interesujących faktów z tego okresu, które dają obraz życia 
klasztoru -  eremu w dobie licznych inwazji nieprzyjacielskich z po
czątkiem XVIII w. Jest to swoisty zapis widziany oczyma zakonnika, 
przełożonego klasztoru, dla którego walka o przetrwanie była jedną 
z najistotniejszych spraw jakie przyszło mu podjąć w czasach trud
nych dla Państwa. O. Dawid odnotował „[...] Tegoż roku 1705 przy
szli znowu Szwedzi do Krakowa, komendantem krakowskim Sztrem- 
berg [Sternberg] ich generał był, a nasi panowie Polacy pouciekali 
wszyscy co mogli zarwawszy, zaraz tedy połety wyszły aby z każdego

20 R. K u ć k a ( R o m u a l d  od  ś w.  E l i a s z a ) ,  Monografia klasztoru oo. Kar
melitów Bosych w Czerny, s. 61-67. Autor tego opracowania przytacza również treść 
przywileju króla Jana Kazimierza z 21 I 1661 r., w którym monarcha uwolnił kamie
niarzy dębnickich od majstrów cechowych oraz zezwolił na wolny rynek zbytu we 
wszystkich miastach Polski i Litwy. Przywilej ten potwierdził później król Jan III 
Sobieski, August II Mocny w 1720 r. oraz August III Sas w 1752 r. Por. B. J. W a- 
n a t , Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek 
Bosych 1605-1975, s. 314-316.
21 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 167v-169v.
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dymu po 27 tynfów wydawali wszyscy nullo excepta nieporachując 
prowiantów które były opisane jak wiele z dymu tynfów, chleba, mię
sa, siana, owsa, mąki, masła, piwa, drew, soli i tam innych. Ociąganie 
się z oddaniem kontrybucyi na rzecz Szwedów ściągnęło na wioski 
klasztorne egzekucyję i na tych, którzy nie wydali tak pieniędzy jako 
i prowiantów [...]. Widząc tedy Patres, że już trudno umknąć się bo 
był Szwed ten verribilis a z poddanych niepodobna było co zebrać tak 
prędko zastawili kielich w Krakowie [...] i musieli wydać tynfów 2517 
[...j ’’22. W następnym roku kontrybucje były ściągane przez wojska 
moskiewskie i Sasów. Nie obyło się bez zniszczeń i czynionych przez 
karmelitów zabiegów aby złagodzić nieco rozmiary nakładanych bez
prawnie kontrybucji na majątki karmelitów czemeńskich23. Sprawują
cy w tym czasie urząd przeora o. Dawid odnotował ze smutkiem 
Roku 1706, zrujnowawszy Polskę, król szwedzki zabrawszy skarby po 
kościołach, po szlachcie, po miastach, pieniędzy bez liczby nabrawszy, 
działa z miast i z fortec pozabierawszy we Lwowie kartany i inne 
amunicje których nie mógł zabrać popsowawszy i coś się tylko podo
bało Szwedom zabrawszy poszedł do Saxonii, która mu się zaraz pod
dała. Tam także niezmienne exacyje uczyniwszy, przymusił króla Au
gusta do tego, że zrezygnował z królestwa Polskiego, ustępując Stani
sławowi Leaszczyńskiemu, którego Szwedzi w Warszawie kazali obrać 
tym którzy partim ipsorum byli Polakom /"...y”24 Dopełnienim miary 
zniszczeń i wszelkiego rodzaju klęsk było pojawienie się morowego 
powietrza, powszechnie uważanego od średniowiecza za bicz Boży, 
karę za grzechy i wszelkiego rodzaju występki niezgodne z moralno
ścią i nakazami wiary. Kaznodzieje nie szczędząc przykładów wyka
zywali, jakie to występki powodowały gniew Boży -  pycha, niedo
wiarstwo, bluźnierstwo, herezja i wszelki nierząd25. A kto zaś ciężko 
grzeszy ten jest ciężej karany w udręczeniu, jakim była zaraza dzie
siątkująca całe wsie i miasta. Udręczeni wierni oczekiwali od du
chownych słów otuchy i nadziei z reguły jednak otrzymywali wykazy 
swych win26.

22 Tamże, k. 296v-297.
J  B. J. W a n a t ,  Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Kar
melitanek Bosych 1605-1975, s. 318.
24 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 297.
25 J. K r a c i k , Pokonać czarną śmierć, Kraków 1991, s. 122.
26 Tamże, s. 127.
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Na kartach inwentarza -  kroniki, prowadzonej w tym czasie przez 
o. Dawida od Wszystkich Świętych pod datą 1707 r. odnajdujemy 
zapiskę informującą, iż pojawiło się morowe powietrze w Krakowie 

Tegoż roku 1707 in Augusto zaczęło się wielkie powietrze 
w Krakowie, a gdy się coraz bardziej szerzyć poczęło, moniales no- 
strae Cracovienses post Exsaltationes S. Crucis odprawiwszy renowa
cje wotorów wyjechały na Wiśniew [...]. Dnia 16 septembre Kurs 
Teologiczny Krakowski z lektorem swoim stanęli w Sielczu, przy któ
rych obecności w nocy około dziewiątej godziny zgorzały dwa gumna 
z pszenicą, jęczmieniem, z owsem i sianem. Bógł strzegł, że wiatru nie 
było, bo by się wszystko z dymem poszło, przecie z oziminą gumno 
zostało i dwór wcale z browarem, brogi plebańskie z dziesięciną zgo
rzały bo blisko były i parkany zgorzały, ale ich przecie rozenx'ano, bo 
już już i obora w strachu była jako najbliższa pożaru Dalej
o. Dawid wymienia imiona zmarłych zakonników na „zarazę”, byli 
wśród nich m. in. o. Arnold od Jezusa, o. Wincenty od Św. Piotra 
i Pawła, br Antoni, garbaty aptekarz, br Jan, br Marcjalis, o. Sylwester 
od Ofiarowania NMP, br. Stanisław od św. Teresy27. W obliczu tak 
kruchej ludzkiej egzystencji, jaka przebijała się w zapisach kronikar
skich tego okresu, w czasach nieustannych wojen, przemarszów wojsk 
nieprzyjacielskich i klęsk żywiołowych, jakimi były opisywana zaraza 
czy trawiący wszystko pożar, wielkiego i ponadczasowego sensu na
bierają słowa suplikacji: od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj 
nas Panie, słowa zatrwożonego często bezbronnego człowieka nie 
rozumiejącego nic z otaczającej go rzeczywistości.

Kronikarskie zapisy kolejnych przeorów w inwentarzu z 1643 r. 
mają ogromną wartość historyczną dla poznania przeszłości dziejów 
klasztoru na tle wydarzeń społeczno-politycznych ówczesnej Rzecz
pospolitej.

Trzeba również podkreślić, że wspomniany inwentarz prowadzony 
był bardzo starannie, wręcz szczegółowo a spisujący go przeorzy 
czemeńscy wykazywali w tym przypadku dużą dbałość o autentycz
ność przekazu, czasami przy niektórych opisach zabarwioną szczyptą 
subiektywizmu. Na końcu inwentarza -  kroniki, pod tekstem zasadni
czym został umieszczony indeks do całości, ułatwiający korzystanie 
z umieszczonych w nim zapisów. Jest to: ,,Regestr abo Index rzeczy,

27 AKC, Inwentarz klasztoru z 1643 r., sygn. 62, k. 297v, 299.



312 JOLANTA M. MARSZALSKA

które się w tej Xiędze Gospodarskiej zawierają wiernie spisany 30 
Aprilis 1672, zawarty na k. 3 3 7 - 3 4 1 Hasła w regestrze zapisane 
zostały w układzie alfabetycznym rzeczy i zdarzeń występujących 
w opisie inwentarza. Zawartość Inwentarza majętności y  wszitkich 
prowentów do klasztoru Puscze (!) Świętego Naszego Ojca Eliasza 
należących... została szczegółowo przeanalizowana i opisana w Kata
logu Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Du
cha Świętego w Czernej28.

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia i ledwie fragmenta
rycznego omównienia jednego z najstarszych i zarazem najważniej
szych inwentarzy -  kronik klasztoru -  eremu Karmelitów Bosych 
w Czernej. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż karmelici czemeń- 
scy przez ponad 370 lat nieustannego trwania w modlitwie i pracy 
z wielką troską i pieczołowitością uchronili od zniszczenia owe naj
starsze źródło pisane, pozwalające wniknąć w głąb ich historii 
i codziennego życia, stając się bezcennym materiałem badawczym 
nad historią zakonu i klasztoru.

28 B. J. W a n a t , Katalog Archiwum, s. 249-252. Rękopis ten był również częściowo 
drukowany. Zob. B. U l a n o w s k i ,  Księgi sądowe i wiejskie, t, 2, w: Starodawne 
Prawa Polskiego Pomniki, t. 2, Kraków 1921, s. 385-412.

ROMAN KAWECKI

W SPRAWIE RZEKOMEJ NOMINACJI 
BISKUPA TOMASZA LEŻEŃSKIEGO 

NA ARCYBISKUPSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych XVII w. obfitowała w wiele 
ważnych dla Rzeczypospolitej wydarzeń związanych z panowaniem 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), a następnie bezkró
lewiem i elekcją Jana III Sobieskiego w 1674 r. Wojna domowa mię
dzy stronnikami dworu reprezentującego orientację prohabsburską, 
a malkontentami opowiadającymi się za współpracą z Francją, najazd 
turecki i utrata Podola w 1672 r., a następnie pokonanie w kolejnym 
roku Turków pod Chocimiem i zwycięstwo na polu elekcyjnym 
w roku 1674, będącego jednym z filarów stronnictwa francuskiego 
Sobieskiego, stanowiły treść omawianego okresu. Ten krótki, ale 
brzemienny w wydarzenia okres był również czasem ważnym dla 
polskiego Kościoła. W okresie tym bowiem doszło do zmian na 
gnieźnieńskiej stolicy prymasowskiej. Zmiany na tronie państwa zbie
gły się więc ze zmianami na stanowisku głowy polskiego Kościoła.

W tym krótkim okresie przez gnieźnieńską stolicę arcybiskupią 
przewinęło się aż trzech dostojników. Po śmierci bowiem prymasa 
Mikołaja Prażmowskiego w kwietniu 1673 r., najwyższą godność 
w Kościele polskim osiągnął dotychczasowy biskup kujawski Kazi
mierz Florian Czartoryski, który jeszcze pod koniec tegoż roku uzy
skał prekonizację papieską. Ciężko już wówczas chory, niedługo cie
szył się nową godnością, umierając już w połowie maja 1674 r. pod
czas bezkrólewia po śmierci Wiśniowieckiego. Stolica gnieźnieńska 
przypadła zaś z kolei dotychczasowemu biskupowi chełmińskiemu, 
podkanclerzemu Andrzejowi Olszowskiemu, który jednak zdążywszy

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 313-321.
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w 1676 r. ukoronować obranego dwa lata wcześniej władcę, już latem 
1677 r. pospieszył za swoimi poprzednikami.

Doniosłość zmian na stanowisku głowy polskiego Kościoła nie 
wynikała jedynie z faktu, że prymas jako interrex był najwyższym 
godnością senatorem i drugą osobą w państwie. Każda nominacja 
prymasowska dokonywana faktycznie przez władcę, a zazwyczaj tyl
ko formalnie przez Stolicę Apostolską zatwierdzana, była odbiciem 
aktualnej sytuacji politycznej w kraju, indywidualnych zapatrywań 
monarchy i sygnalizowała kierunek jego działań. Oczywiście nie zna
czy to, iż nie brano pod uwagę moralnych kwalifikacji kandydatów, 
można jednak zaryzykować stwierdzenie, że nie miały one znaczenia 
pierwszorzędnego. Tak więc po zdecydowanym zwolenniku orientacji 
francuskiej, jakim był obdarzony godnością prymasowską przez Jana 
Kazimierza, nie cieszący się zbytnią popularnością wśród szlachty 
Prażmowski, Wiśniowiecki mianował religijnego i unikającego spo
rów politycznych, bliżej związanego z orientacją prohabsburską Czar
toryskiego1. Po nim zaś świeżo obrany na króla Sobieski, obdarzył 
godnością prymasowską najbliższego współpracownika poprzedniego 
władcy, cieszącego się dobrą opinią wśród szlachty Olszowskiego2. 
Był on, jak dowiódł biograf Sobieskiego, zwolennikiem trzeciej drogi, 
polegającej na próbach pogodzenia zwaśnionych stronnictw przy po
mocy narodowego kandydata, jakim miał być Wiśniowiecki, którego 
Olszowski, jako podkanclerzy, zaproponował na władcę podczas elek
cji3. Związany z konieczności za panowania tegoż króla z Habsbur
gami, zdawał się być jednak człowiekiem środka, zwłaszcza, że po
dobnie jak Sobieski, wywodził się jeszcze ze starej francuskiej szkoły 
politycznej królowej Ludwiki Marii Gonzagi4. Znakomicie nadawał 
się więc do spełnienia swojej misji przy wybranym dzięki poparciu 
Francji Sobieskim, który miał dążyć do przerwania wojny z Turcją 
i realizacji swoich planów bałtyckich.

Zmiana na stanowisku prymasa była jednak ważna jeszcze z jedne
go powodu, mianowicie z powodu przetasowań jakie powodowała

1 J. Ch. P a s e k ,  Pamiętniki, opr. R. P o 1 1 a k , Warszawa 1987, s. 213; K. P i w a r - 
s k i ,  Czartoryski Kazimierz Florian, w: Polski Słownik Biograficzny, (dalej PSB), 
t. IV, Kraków 1938, s. 281-282.
2 A. P r z y b o ś ,  Michał Korybut Wiśniowiecki 1640- 1673, Kraków 1984, passim.
3 Z. W ó j c i k ,Jan Sobieski 1629- 1696, Warszawa 1994, s. 157.
4 Tamże, s. 254; A. P r z y b o ś , op. cit., s. 45-47.

W SPRAWIE RZEKOMEJ NOMINACJI 315

w łonie całego episkopatu. Każdorazowa nominacja prymasa lub też 
biskupa krakowskiego, a więc dostojników najbardziej wpływowych 
w polskim Kościele, pociągała za sobą swoistą rotację na stolicach 
biskupich w Rzeczypospolitej. Ta wędrówka przez biskupstwa, jak 
określił ją  jeden z XD(-wiecznych badaczy, nie była korzystna dla 
Kościoła5. Doprowadzała w każdym razie do pogłębienia i tak już 
istniejących dysproporcji w rozwoju poszczególnych diecezji i braku 
zainteresowania hierarchów losami uboższych stolic biskupich, które 
często stawały się jedynie stopniami na drodze do osiągnięcia Gnie
zna, Krakowa czy ewentualnie Włocławka6. Oczywiście te zmiany 
i przesunięcia, powodowały rozmaite spory między rywalizującymi ze 
sobą hierarchami, by wspomnieć na tym miejscu jedynie najbliższy 
chronologicznie omawianym wydarzeniom spór, jaki nastąpił w 1673 
r. między biskupami: chełmskim Krzysztofem Żegockim, płockim 
Janem Gembickim, i chełmińskim, późniejszym prymasem Andrze
jem Olszowskim, o opróżnione po Czartoryskim biskupstwo kujaw
skie7. Przy okazji nominacji biskupich dochodziło też do powstawania 
najrozmaitszych spekulacji i plotek, dla kogo łaska królewska stanie 
się bardziej obfita i kogo władca wywyższy na najbardziej pożądane 
biskupstwo.

Zadziwiające, że tego rodzaju spekulacje, domysły i nieporozumie
nia, poparte autorytetem znanych badaczy, weszły na trwałe do histo
riografii i do dziś funkcjonują na prawach faktów historycznych. Tak 
stało się w przypadku biskupa Tomasz Leżeńskiego, który według 
niektórych badaczy miał zasiąść na arcybiskupstwie gnieźnieńskim po

5 L. Ł ę t o w s k i , Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. III, Kra
ków 1852, s. 170.
6 K. R. P r o k o p ,  Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV-XVIII w., Biały Duna- 
jec-Ostróg 2003, s. 10-11 i 104; J. K ł o c z o w s k i , L .  M i i l l e r o w a , J .  S k a r 
b e k ,  Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 57.
7 Jan Tarło, woj. sandomierski do Aleksandra Lubomirskiego, woj. krakowskiego, 
11 kwietnia 1673 -  Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, opr. F. K u l c z y c k i ,  
t. I, cz. II, Kraków 1881, s. 1258-1259; J. K o r y t k o w s k i ,  Arcybiskupi gnieźnień
scy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, t. IV, Poznań 
1891, s. 254-255. Korytkowski mylnie podaje jakoby o biskupstwo kujawskie konku
rował wówczas biskup Stanisław Dąmbski. W omawianym czasie bowiem biskupem 
chełmskim był Żegocki, który otrzymał przywilej królewski na biskupstwo kujawskie, 
zmarł jednak przed nominacją papieską. Zob. P. N i t e c k i ,  Biskupi Kościoła w Pol
sce, Warszawa 1992, s. 240.
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śmierci Czartoryskiego w 1674 roku, ale mimo uzyskania nominacji 
królewskiej z rąk Sobieskiego, nie doczekał się przed śmiercią papie
skiej prowizji8. Kwestionowanie tego faktu nie podważa oczywiście 
zalet tego hierarchy, który będąc biskupem chełmskim, zasłużył się 
w działalności publicznej, zwłaszcza jako mediator podczas rokoszu 
Lubomirskiego, kiedy to razem z biskupem krakowskim Andrzejem 
Trzebickim, doprowadził do ugody między królem Janem Kazimie
rzem a przywódcą rokoszu9. Za zasługi oddane dworowi został zresztą 
wynagrodzony awansem na biskupstwo łuckie10. Zasługi i osobiste 
przymioty predysponowały go, jak stwierdził Niesiecki, do objęcia 
godności prymacjalnej11. To stwierdzenie autora najsłynniejszego 
polskiego herbarza, stało się prawdopodobnie przyczyną umieszczenia 
przez badaczy Leżeńskiego, jako arcybiskupa nominata, na liście me
tropolitów gnieźnieńskich.

Problem tkwi jednak w chronologii. Otóż jak wskazują życiorysy 
Leżeńskiego, zmarł on w roku 167512, podczas gdy Olszowski otrzy
mał prekonizację na arcybiskupstwo jeszcze w listopadzie poprzed
niego roku13. W tej sytuacji ważne wydaje się potwierdzenie faktu 
śmierci rzekomego arcybiskupa nominata właśnie w roku 1675, co już 
wyklucza fakt mianowania go przez nowego króla prymasem przed 
Olszowskim. Podawana w biogramach data roczna, nie podlega 
z wielu względów podważeniu14. Istnieje wprawdzie źródło kładące 
datę śmierci Leżeńskiego dokładnie na dzień 19 stycznia 167415. Jest 
to powstałe w opactwie cystersów w Wąchocku tak zwane Antiquum 
memoriale, znane obecnie tylko z odpisów, zawierające krótki katalog 
opatów wąchockich, w którym to katalogu znalazł się także sprawuj ą-

A. P r z y b o ś ,  Leżeński Tomasz, w: PSB, t. XVII, Wrocław 1972, s. 264-265; 
P. N i t e c k i , op. cit., s. 248-249; T. K a s a b u ł a ,  Leżeński Tomasz, w: Encyklope
dia Katolicka, t. X, Lublin 2004, s. 921-922; K. R. P r o k o p ,  Sylwetki biskupów 
łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 115.
9 W. K ł a c z e w s k i ,  Jerzy Sebastian Lubomirski, Wrocław 2002, s. 251.
10 K. R. P r o k o p , Sylwetki.., s. 114.
11 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 90.
12 Zob. A. P r z y b o ś ,  Leżeński Tomasz., s. 265: T. K a s a b u ł a , op. cit., s. 921.
13 Hierarchia catholica medii et recentioris aevi., t. V, wyd. R. R i t z i e r ,  Patavii 
1952, s. 210.
14 Tamże, s. 248.
15 Antiquum memoriale. Druk i omówienie: M. B o r k o w s k a ,  Z dziejów opactwa
cystersów w Wąchocku, Kielce 1999, s. 167-173.
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cy godność opata w latach 1648-1675 Leżeński16. Wielokrotnie prze- 
kopiowywane i uzupełniane, to ciekawe źródło do dziejów opactwa 
może podawać jednak błędną datę roczną śmierci Tomasza Leżeń
skiego. Śmierć biskupa-opata, bez podania dnia i miesiąca, jest bo
wiem poświadczona w roku 1675 przez pamiętnik Jemiołowskiego17. 
Za umieszczeniem śmierci Leżeńskiego na początku roku przemawia 
data podana przez Sznarbachowskiego w jego pracy o diecezji łuckiej. 
Autor ów jako datę śmierci biskupa podaje 18 lutego 167518. Być mo
że więc śmierć ta rzeczywiście mogła mieć miejsce w pierwszych 
miesiącach roku, ale najpewniej właśnie w roku 1675, gdyż nazwisko 
biskupa łuckiego widnieje wśród elektorów króla Jana III, który jak 
wiadomo został wybrany na tron polski w maju 167419. Bez względu 
jednak na to, kiedy dokładnie śmierć ta miała miejsce, gdyż nie jest to 
przedmiotem niniejszego rozważania, należy zauważyć, że zarówno 
data 19 stycznia czy 18 lutego 1674, jak i ten sam okres 1675 roku, 
wykluczają możliwość udzielenia przez Sobieskiego nominacji arcy
biskupiej Leżeńskiemu. W pierwszym z wyżej wymienionych termi
nów bowiem żył jeszcze prymas Czartoryski, a także Wiśniowiecki, 
w drugim prymasem był już Olszowski, mianowany przez Jana III. 
Przyjmując więc rok 1675 za datę śmierci Leżeńskiego, przyjrzyjmy 
się innym dowodom wykluczającym możliwość uzyskania przez nie
go królewskiej nominacji na arcybiskupstwo.

Wielu informacji dostarcza nam epitafium biskupa-opata znajdują
ce się w kościele klasztornym w Wąchocku, gdzie Leżeński znalazł 
miejsce wiecznego spoczynku. Ufundowane w 1680 roku przez jego 
bratanka i następcę na stanowisku opata, Mikołaja Leżeńskiego, wyli
cza zasługi zmarłego dla religii i ojczyzny z zaznaczeniem, że do
świadczył łaski czterech królów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana

16 Tamże, s. 172
17 M. J e m i o ł o w s k i ,  Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), opr. 
J. D z i ę g i e l e w s k i ,  Warszawa 2000, s. 441.
18 F. S z n a r b a c h o w s k i ,  Początek i dzieje rzymskokatolickiej diecezji łucko-ży- 
tomierskiej, obecnie łuckiej, w zarysie, Warszawa 1926, s. 89. Autor nic podaje nie
stety źródła interesującej nas informacji dotyczącej śmierci Leżeńskiego.
19 Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, 
Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych 
królów polskich, wielkich książąt litewskich., wyd. O. Z a p r z a n i e c  z S i e m u -  
s z o w e j  P i e t r u s k i ,  Lwów 1845, s. 191; Volumina legum, t. V, Petersburg 
1860,301.
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Kazimierza i Michała I. Zwrócić należy uwagę, że nie zostało tu wy
mienione imię Sobieskiego, które niewątpliwie zostałoby uwiecznio
ne, gdyby z jego ręki Leżeński otrzymał nominację arcybiskupią. Epi
tafium poza tym, wyliczając godności sprawowane przez zmarłego, 
określa go jako biskupa łuckiego i administratora opactwa wąchockie
go, nic nie wspominając o nominacji na arcybiskupstwo20. Należy 
przypuszczać, że epitafium sławiące czyny i osiągnięcia zmarłego, nie 
mogłoby nie wspomnieć tego wielkiego wywyższenia, gdyby rzeczy
wiście ono nastąpiło.

Przeciwko możliwości nominacji Tomasz Leżeńskiego na arcybi
skupstwo zdaje się też świadczyć wiek kandydata. Urodzony około 
1603 roku21, miałby w chwili nominacji na prymasostwo ponad sie
demdziesiąt lat, co wprawdzie zupełnie go nie dyskwalifikuje, jednak
że trudno wyobrazić sobie, aby Sobieski na początku panowania, ma
jąc w perspektywie chociażby swoją koronację, powierzał godność 
prymasowską dostojnikowi dużo starszemu od zmarłego właśnie 
Czartoryskiego. Na tym miejscu zaznaczyć zresztą wypada, że wspo
mniane wyżej epitafium Leżeńskiego podaje, że zmarł on w osiem
dziesiątym roku życia22. Ten wiek potwierdza także wspomniany wy
żej Sznarbachowski23. Gdyby tak istotnie było, datę urodzenia biskupa 
należałoby jeszcze cofnąć do ostatnich lat XVI wieku. Sam Leżeński 
zresztą, jak wynika z jego poczynań w interesującym nasz czasie, 
bardziej myślał o kresie swojego ziemskiego życia niż o zaszczytach. 
Już w 1665 r., wymawiając się podeszłym wiekiem, zrezygnował 
z podróży do Rzymu w celu odbycia wizyty ad limina Apostolorum24. 
W 1671 roku zdecydował się zaś spisać testament25.

Zaawansowany wiek Leżeńskiego nie jest jednak, jak to wyżej 
określono, i nie może być, kryterium całkowicie dyskwalifikującym 
jego kandydaturę na prymasostwo, co najwyżej może być jednym

20 Druk tekstu epitafium: A. D u d e k ,  Przewodnik po opactwie cystersów w Wąchoc
ku, Kielce ( b. r.), s. 52-53.
21 Zob. np: A. P r z y b o ś , Leżeński Tomasz., s. 264-265: T. K a s a b u ł a , op. cit., 
s. 921.
22 A. D u d e k  , op. cit., s. 53.
2j F. S z n a r b a c h o w s k i , op. cit., s. 89.
24 Biskup T. Leżeński do kard. V. Orsiniego, Warszawa 20 stycznia 1665 -  Elementa
ad Fontium Editiones, t. VII, Romae, 1962, s. 92, nr 549.
°  M. B o r k o w s k a ,  op. cit., s. 119.
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z argumentów przemawiających przeciwko możliwości nominacji 
królewskiej. Nie trzeba zbytnio wybiegać w przyszłość, aby przeko
nać się, że praktykę nominacyjną Sobieskiego, usiłującego realizować 
swoją dynastyczną politykę, trudno wtłoczyć w jakikolwiek sche
mat26. Sprawa polityki nominacyjnej Sobieskiego, zwłaszcza dotyczą
ca biskupów, wymaga zresztą jak się wydaje osobnego studium. 
W każdym razie, pomijając różne inne kwestie, zauważyć trzeba, że 
władca ten, dokonując biskupich nominacji, nie zawsze brał pod uwa
gę wiek nominata. Po śmierci następcy Olszowskiego, arcybiskupa 
Jana Wydżgi, mianował bowiem prymasem podeszłego w latach bi
skupa poznańskiego Stefana Wierzbowiskiego, który jednak nie do
czekał się nominacji papieskiej27. Podobnie w kilka lat później król 
mianował biskupem chełmińskim ponad siedemdziesięcioletniego 
opata paradyskiego Kazimierza Szczukę, który zresztą nie cieszył się 
długo biskupią mitrą, umierając po kilku miesiącach rządów diece
zją28. Wiek ewentualnego nominata więc, jakkolwiek stanowi ważną 
wskazówkę co do możliwości objęcia przez niego prymasostwa, nie 
jest sprawą rozstrzygającą.

Znacznie ważniejsze od wieku, czy starszeństwa sakry były bo
wiem zasługi dla państwa, znaczenie polityczne i wcześniejsze doko
nania. Świadomi tego biskupi dążący do zwiększenia swojego zna
czenia, aspirujący do wyższych dochodów i bliższego królowi miejsca 
w senacie, oczekiwali mniej lub bardziej cierpliwie na decyzje nomi
nacyjne króla po śmierci danego dostojnika, lub nawet na wieść o jego 
chorobie29. Czasem jednak władcy, dla których polityka nominacyjna 
stanowiła cenne narzędzie sprawowania władzy, dokonywali upo
rządkowania tej swoistej kolejki po zaszczyty, obiecując pożądaną 
godność określonemu hierarsze w dalszej perspektywie. Tak było 
w przypadku Andrzeja Olszowskiego, który jak pamiętamy konkuro
wał o biskupstwo kujawskie po przejściu do Gniezna Czartoryskiego. 
Zmęczony działalnością polityczną na stanowisku podkanclerzego 
koronnego u boku nieudolnego króla Michała Korybuta Wiśniowiec-

26 R. K a w e c k i ,  Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645-1705), Opole 2005, s. 55.
27 P. N i t e c k i , op. cit., s. 221.
28 Tamże, s. 199; A. L i e d t k e ,  Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994, 
s. 64.
29 Zob. np: Kard. V. Orsini do sekr. królewskiego F. Gramignoli, Rzym 13 maja 1673 
-  Elementa., t. X, Romae 1964, s. 204, nr 901; Hierarchia catholica., t. V, s. 210.
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kiego, zamierzał podobno zrzec się pieczęci i osiąść na jakimś boga
tym biskupstwie, wycofując się jednocześnie z intensywnej działalno
ści politycznej. Ustąpił dopiero po namowach króla, który obiecał mu 
godność prymasa po chorym już wówczas Czartoryskim30. Następca 
Wiśniowieckiego, Jan III reprezentujący zupełnie inną niż zmarły 
monarcha linią polityczną, ale zawsze mający poprawne relacje z Ol
szowskim, spełnił obietnice poprzednika, darując podkanclerzemu 
godność prymasowską.

Nominacja Olszowskiego na stolicę arcybiskupią gnieźnieńską, 
zapowiedziana przez Wiśniowieckiego, była więc jak się wydaje jed
ną z pierwszych decyzji nowoobranego władcy. Niedługo po elekcji 
Sobieskiego bowiem, Olszowski rozpoczął starania o wydanie bulli 
papieskiej formalnie nadającej mu godność arcybiskupią. W jednym 
z listów do sekretarza królewskiego datowanych z Rzymu 9 czerwca 
1674, kardynał protektor Polski Virginio Orsini zawiadamiał o podję
ciu starań na rzecz wydania bulli prekonizacyjnej dla Olszowskiego31. 
Starania ojej wydania przeciągnęły się o kilka miesięcy tylko dlatego, 
że oszczędny Olszowski dotąd targował się w Kurii o wysokość opła
ty jaką miał wnieść za wydanie dokumentu, dokąd nie uzyskał choć 
w części zadowalającej go zniżki32. To z powodu tego opóźnienia 
objął Olszowski metropolię gnieźnieńską dopiero w styczniu następ
nego roku33.

Wobec powyższych ustaleń należy więc ostatecznie odrzucić wer
sję o mianowaniu przez króla arcybiskupem Leżeńskiego po śmierci 
Czartoryskiego. W sytuacji, kiedy już w pierwszej połowie czerwca 
podjęte zostały w Rzymie starania o nominację Olszowskiego, brakuje 
czasu na podjęcie starań o nominację dla Leżeńskiego, gdyby taka 
rzeczywiście miała nastąpić. Może oczywiście władca brał pod uwagę 
możliwość wywyższenia tego zasłużonego hierarchy. Plany te, jeśli 
w ogóle miały miejsce, nie zostały jednak wprowadzone w fazę reali
zacji. Podobno król rozważał też kandydaturę Trzebickiego na arcybi- 
skupstwo, ale sędziwy biskup krakowski, który już wiele lat wcześniej

30 Z Warszawy, 25 sierpnia 1673 -  Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego; s. 1296; 
J. K o r y t k o w s k i , op. cit., s. 255.
31 Kard. V. Orsini do sekr. królewskiego F. Gramignoli, Rzym 9 czerwca 1674 -  
Elementa., t. X, s. 254, nr 1098.
32 Kard. V. Orsini do A. Olszowskiego, Rzym 1674- Tamże, s. 282, nr 1216.
33 P. N i t e c k i , op. cit., s. 176.
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odrzucić miał ten awans, i teraz miał odmówić34. Może podobnie było 
z Leżeńskim? Król jednak nie nominował go arcybiskupem.

Sprawcą całego zamieszania związanego z nominacją Leżeńskiego, 
jak się wydaje, jest Niesiecki. To on bowiem w swoim herbarzu po
czynił wzmiankę o zasługach Leżeńskiego, który godny był najwyż
szych zaszczytów, a wśród nich godności prymasowskiej35. Za Nie- 
sieckim poszli niektórzy badacze, którzy rzekomą nominację uznali za 
fakt nie podlegający dyskusji36. Dokładna lektura Niesieckiego jednak 
pozwala sądzić, że mamy w tym przypadku do czynienia z nadinter
pretacją kwiecistego, barokowego stylu autora, który najwidoczniej 
sam nie posiadając pewnych informacji o awansie Leżeńskiego, pod
sumowując jego pełne zasług życie, w dosyć niejednoznaczny sposób 
przekazał te informacje potomnym. Brak precyzji autora najbardziej 
znanego polskiego herbarza, mógł być więc zamierzony. Ten sam 
Niesiecki zresztą, w innym miejscu swojego dzieła, nie umieścił Le
żeńskiego na liście arcybiskupów gnieźnieńskich, chociaż umieścił 
tam wspomnianego przez nas Wierzbowskiego, który zmarł nie uzy
skawszy nominacji papieskiej37. Pogląd o królewskiej nominacji Le
żeńskiego na prymasostwo należy więc zdecydowanie odrzucić.

j4 A. P r z y b o ś , M .  R o ż e k ,  Biskup krakowski Andrzej Trzebicki, Warszawa 1989, 
s. 100. Zob. też: K. H o s z o w s k i ,  Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego biskupa 
krakowskiego i księcia siewierskiego, Kraków 1861, s. 46, 312; S. T o m k o w i c z ,  
Galerya portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru OO. Franciszka
nów w Krakowie, Kraków 1905, s. 134.
35 K. N i e s i e c k i , op. cit., s. 90.
36 Zob. zwłaszcza: A. P r z y b o ś ,  Leżeński Tomasz, s. 265.
37 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. I, s. 25.
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En matière de la prétendue nomination de l’évêque 
Monseigneur Tomasz Leżański à l’archevêché de Gniezno

Résumé

Dans la première moitié des années soixante-dix du XVIIe s. il y eut des changements 
importants au poste de la tête de l’Eglise polonaise. Par l’archevêché de Gniezno passèrent 
déjà trois dignitaires. Décédé en 1673, Mikołaj Prażmowski fut remplacé par Kazimierz 
Florian Czartoryski, et après sa mort imminente qui eut lieu en mai 1674, Andrzej 
Olszowski devint le primat de Pologne. Les nominations des archevêques de Gniezno, les 
plus hauts dignitaires dans l’Eglise polonaise, exerçant la fonction du roi intérimaire 
pendant l’interrègne, éveillaient beaucoup d’émotions parmi les évêques aspirant à ce poste 
important. La nomination du primat entraînait toujours d’autres changements de personnel 
dans l’épiscopat polonais, dont les membres visaient à la prise des évêchés plus importants 
et plus lucratifs. D’où une forte rivalité des évêques pour les diocèses les plus prestigieux et 
lucratifs. A propos d’éventuelles nominations faites par le roi, et ensuite approuvées par le 
pape, se répandaient des bruits et des spéculations. Certains d’entre eux furent intégrés 
dans la littérature et fonctionnent en tant que faits historiques. Ce fut ainsi en matière de 
l’évêque Monseigneur Tomasz Leżeński qui selon maintes études reçut la nomination 
royale à l’archevêché de Gniezno en 1674, mais il mourrut l’année suivante, avant d’avoir 
obtenu la préconisation papale. Cependant, sur cette prétenue nomination se taisent les 
sources, selon lesquelles déjà en juin 1674, furent entrepris de l’ordre du rois Jean III 
Sobieski récemment élu, des démarches à Rome pour la préconisation papale 
à l’archevêché de l’évêque Monseigneur Andrzej Olszowski. Ce dignitaire reçut en effet la 
préconisation papale à la fin de l’année. Contre la prétendue nomination de Leżański 
témoigne non seulement le fait que déjà durant sa vie furent entrepris des démarches pour 
la nomination de Olszowski et qu’en effet elle fut finalisée. En outre, de la nomination de 
Leżeński à l’archevêché n’informe pas son épitaphe se trouvant dans l’église monastique 
à Wąchock où Leżeński fut l’abbé. Cette nomination put être aussi contestée à cause de 
l’âge mûr de l’évêque et le fait que déjà plusieurs années auparavant, en pensant à la fin de 
ses jours, il dressa son testament. Dans ce contexte, il faut refuser la prétendue nomination 
de Leżański. Le successeur directe de l’archevêque Monseigneur Czartoryski fut donc 
Andrzej Olszowski qui, d’ailleurs déjà quelques années avant, eût obtenu la promesse de 
promotion à la primatie, de la part du roi précédent. En nommant Olszowski au poste de 
l’archevêque de Gniezno, le roi Jean III fut donc l’exécuteur du désir de son prédécesseur 
royal. La conviction concernant la nomination de Leżeński à l’archevêché résulte 
probablement de la fausse interprétation des paroles de l’auteur d’un des plus populaires 
armoriaux, Kasper Niesielski qui en énumérant les grands mérites de l’évêque Leżeński, 
considéra qu’ils le prédisposaient à la prise de l’archevêché. Cette estimation élevée des 
mérites de Leżeński réalisée par Niesiecki, qui fut interprétée par certains scientifiques 
comme une information sûre de sa nomination, entra définitivement dans la littérature 
historique.

ROMAN KAWECKI

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

ANDRZEJ MAJDOWSKI

PIŚMIENNICTWO DO STANU BADAŃ 
NAD ARCHITEKTURĄ SAKRALNĄ 

W POLSCE (1945-1989)

Wyznaczenie granicznych dat powojennej architektury sakralnej 
nie nastręcza kłopotów. Tym niemniej naturalna cezura przypadająca 
na koniec lat 80., znajduje uzasadnienie jako terminus ante quem 
w projektowaniu, lecz nie dotyczy realizacji, gdzie cykle budowy są 
uzależnione od indywidualnych uwarunkowań.

Ponadto należy mieć na uwadze, że oprócz ewolucyjnego rozwoju 
-  w sferze formalno-konstrukcyjnej -  kościoły z lat 1945-89 powsta
wały do pewnego stopnia w różnych epokach, które rozdziela II Sobór 
Watykański (1962-65). Od przełomu lat 60. i 70. zalecenia soboru 
znajdowały przełożenie na twórczość architektoniczną. Zmiany doty
czyły w największym stopniu dostosowania wnętrza do wymogów 
kultu. Chodziło zwłaszcza o integrację wiernych oraz właściwą eks
pozycję ołtarza i tabernakulum.

W duchu przemian ostatecznie zadekretowanych w dokumentach 
soborowych, na łamach periodyków katolickich została zainicjowana 
dyskusja naukowa1. Wcześniej w obiegu były pojedyncze artykuły2 
i wydawnictwa podręcznikowe3, w tym jednak fundamentalne kom-

1 Por. Ateneum Kapłańskie 1961 nr 2, w całości ukierunkowany na „problemy sztuki 
kościelnej”, gdzie przyciąga uwagę zwłaszcza: J. P o p i e l ,  Współczesna koncepcja 
budowli kościelnej, s. 122n; T. K 1 a u s e r , Wytyczne dla budowy kościołów w duchu 
liturgii rzymskiej, s. 180n.
2 S. S z a m o t a ,  Sztuka w służbie liturgii. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1958 nr 11, 
s. 318n.
3 J. D a n i e l e w i c z ,  Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno- 
liturgicznych. Kielce 1948 (pierwsze wydanie w 1934).

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 323-334.
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pendium sztuki sakralnej4. Oficjalne uznanie odnowy liturgicznej 
stanowiło okazję do retrospekcji5. Z drugiej strony zaowocowało pu
blikacjami, z czego trwałą wartość zachowują zwłaszcza teksty o wy
dźwięku teologicznym6.

Rozważania prowadzone w szerszym kontekście sięgały nawet 
otoczenia przestrzeni sakralnej7, co zdaje się zapowiadać wyeksplo
atowanie podstawowych wątków, które zwolna traciły posmak świe
żości. Za rzeczywiste podsumowanie pierwszego etapu może ucho
dzić tekst przypisujący zagadnienia budownictwa kościelnego do 
wymogów prawa kanonicznego8. Zapewne niezależnie od dysputy 
teologicznej, a na domiar z narastającym natężeniem rozwijały się 
inwestycje kościelne9. Z pobieżnych szacunków wynika, że w oma

4 Ch. Z i e l i ń s k i ,  Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o budowie, urządzaniu, 
wyposażeniu, ozdobie i konserwacji Domu Bożego, Poznań 1960.
5 J. P a s i e r b ,  Problematyka sztuki w postanowieniach soborów. Znak, 1964 nr 12, 
s. 1460n; J. P o p i e l ,  Zagadnienie sakralnego wyrazu sztuki chrześcijańskiej.- Tamże, s. 
1427n, co po latach zrekapitulowane w: tenże, Sakralny wyraz dawnych i współczesnych

form architektury sakralnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1984 nr 3, s. 225n.
6 F. G r e n i u k ,  Lokalizacja liturgii słowa, Ruch Biblijno-Liturgiczny, 1966 nr 19, s. 
172n; P. G aj d a , Miejsce chrztu w nowej koncepcji wnętrza sakralnego, tamże, 1972 
nr 2, s. 126n; J. P a s i e r b ,  Zagadnienie nowoczesnej sztuki kościelnej w świetle 
konstytucji o liturgii, w: Wprowadzenie do liturgii, Poznań 1967, s. 518n; Tenże, 
Teoria sztuki sakralnej w postanowieniach Yaticanum II, Collectanea Theologica, 
1970 nr 3, s. 5n; J. P o p i e l ,  Wnętrze kościoła w świetle odnowionej liturgii, w: 
Wprowadzenie, op. cit., s. 534n; Tenże, Posoborowa problematyka architektury ko
ścielnej, Collectanea Theologica, 1970 nr 3, s. 50n; Urządzenie wnętrza kościoła 
w świetle nowego ,,Ordo Missae”. Tamże, s. 86n; B. S n e l a ,  Sacrum i profanum 
w przestrzeni kościelnej, tamże 1971 nr 3, s. 6 ln; E. B l a c h n i c k i ,  Świątynia czy 
zbór? Wnętrze kościoła w świetle (..) Mszału Rzymskiego. Tamże 1975 nr 3, s. 67n; 
Z. P o d l e w s k a ,  Sztuka sakralna a odnowa liturgii. Tamże 1976 nr 2, s. 105n; 
H. N a d r o w s k i ,  Przystosowalność liturgiczna wnętrza sakralnego, Ateneum 
Kapłańskie, 1973 nr 388, s. 303n; B. S n e l a ,  Przestrzeń kościelna, w: Liturgika 
ogólna, Lublin 1973, s. 171 n.
7 P. S t ę p i e ń ,  Znaczenie krajobrazu kościoła. Tamże, s. 25ln; M. Z i e 1 n i o k , 
Krajobraz w aspekcie teologicznym. Tamże, s. 258n.
8 S. B i s t a ,  Przepisy prawa kanonicznego w zakresie budownictwa kościelnego. 
Tamże, 1984 nr 3, s. 217n.
9 Na tę okoliczność w organach kurialnych publikowano: Wytyczne budownictwa 
sakralnego w Polsce, Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne, 1978 nr 4,
s. 273n; Toż, Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 1979 nr 3-4; Zasadnicze wytycz
ne w sprawie budowy nowych kościołów, Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej, 1982
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wianym przedziale czasowym wybudowano prawie 2000 świątyń 
parafialnych. Zbliżoną liczbą można określić ilość nowych placówek 
filialnych oraz kaplic. O ile kościoły parafialne zwykle spełniają przy
najmniej elementarne kryteria wymagane od architektury, to pozostałe 
przybytki w znacznie większym odsetku mogą wzbudzać zaintereso
wanie tylko w ujęciu statystycznym.

Natomiast wysokie walory reprezentuje niejednokrotnie budownic
two drewniane, którego precyzyjna kwalifikacja powinna bazować na 
odrębnych założeniach metodologicznych, co tymczasem wykracza 
poza ramy przyjętej problematyki badawczej10. Stąd na obecnym eta
pie z wystarczającym przybliżeniem skalę zagadnienia określa 4000 
obiektów ogółem, z czego przynajmniej połowa wymaga ewidencji 
według jednolitych zasad dla w miarę całościowego zobrazowania 
fenomenu11, jakim była nasza powojenna architektura sakralna.

nr 12. Ostatnią pozycję poprzedza zbiorowe wydawnictwo pod auspicjami Rady Pryma
sowskiej Budowy Kościołów -  Budowa i konserwacja kościołów. W-wa 1981.
10 Zdaje się, że ciągle brakuje oficjalnych statystyk, chociaż wystarczyłoby zsumować 
dane ze schematyzmów diecezjalnych. W literaturze przedmiotu godne uwagi są 
następujące informacje: Spis alfabetyczny kościołów odbudowanych i wybudowanych 
w latach 1945-1968 stanowi aneks do: Kościoły w Polsce, W-wa 1969, s. 259n (po
dobnie w pierwszym wydaniu z 1966) -  w obu przypadkach obejmuje ok. 1000 pozy
cji, z autorskim zastrzeżeniem odnośnie kompletności zestawienia. W tej grupie za
wiera się ponad 500 zniszczonych świątyń o randze pomników kultury narodowej, co 
przy odbudowie zapewniało dotowanie z funduszy państwowych.
Jak się zdaje, z nieoficjalnego źródła korzystał K. Kucza-Kuczyński, który za lata 
1971-81 odnotował 1075 pozwoleń na budowę obiektów sakralnych. Tenże, Nowe 
kościoły w Polsce, W-wa 1991, bp.
Z kolei A. Basista przytoczył komunikat Komisji Episkopatu Polski ds. Budowy 
Kościołów, skąd wiadomo, że w latach 1979-89 wybudowano 2352 kościołów i ka
plic. Tenże, Model świątyni posoborowe,. Znak, 1999 nr 8, s. 28. W następnej publi
kacji znajdujemy ów komunikat rozbiciu rocznym, a na lata 1979-81 przypadają 192 
realizacje. Tenże, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, 
W-wa 2001, s. 156.
Przy założeniu, iż wszystkie pozwolenia na budowę zostały wykorzystane, w okresie 
1971-1989 mamy zatem: 1075 + (2352-192) = 3233 realizacje. Średnia roczna za lata 
1945-1970 wynosi maksymalnie 20 nowych przybytków, tj. 500, a połowa tej liczby 
może przypadać na inwestycje kończone po 1989 r. Suma stanowi około 4000, 
z czego należałoby wyodrębnić architekturę drewnianą oraz odjąć wszelkiego rodzaju 
przypadkowe kreacje, które znajdują się poza klasyfikacją przyjętej systematyki.
11 J. R a b i e j , Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich: świątynia 

fenomenem kulturowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura. Gliwice 2004.
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Prezentowany punkt widzenia nie odbiega od postulatów z połowy 
lat 80., gdy oczywista stała się nierozłączność pomiędzy ewidencjo
nowaniem oraz systematyzowaniem budownictwa kościelnego 
w omawianym okresie12.

Teza o niezbędności katalogu kościołów pozostaje aktualna, a znaczą
cy przyrost materiałów rozszerza horyzonty, lecz na dobrą sprawę nie 
przybliża do celu. Wszelako trudno przecenić starania wzbogacające stan 
wiedzy, zapoczątkowane magisteriami historyków sztuki z ówczesnej 
Akademii Teologii Katolickiej13. Ten ruch ustał niestety, sporadycznie 
znajdując kontynuację w innych ośrodkach akademickich14.

12 Por. A. K. O l s z e w s k i ,  Próba typologii współczesnych kościołów w Polsce, 
w: Sacrum i sztuk, Kraków 1989, s. 85n.
13 H. N a d r o w s k i ,  Kościół Dobrego Pasterza w Drogomyślu. Projekt, realizacja, 

funkcjonowanie, ATK 1975 (druk -  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 1988, s. 
57n); A. O s o w i e c k i ,  Współczesna architektura kościelna w Polsce, ATK 1976; 
G. C z a k a ń s k a ,  Kościoły św. Andrzeja Boboli w Warszawie i MB Królowej Polski 
w Stalowej Woli projektowane przez Jana Bogusławskiego, ATK 1981; Gz. C i o 
ł e k ,  H. D r o z d ,  Kościoły w diecezji siedleckiej wybudowane w latach 1945-82, 
ATK 1982; M. J a n o c h a ,  Budowle sakralne projektu Władysława Pieńkowskiego 
z lat 1939-1982, ATK 1982; E. S z e l i g i e w i c z ,  Zagadnienia polskiej architektury 
sakralnej lat 1956-1980 w świetle dyskusji na temat wybranych konkursów i realiza
cji, ATK 1984; M. B i a ł a s z ,  Architektura sakralna projektu Konrada Kuczy- 
Kuczyńskiego z lat 1960-1986, ATK 1987; B. J a s k ó l s k a ;  Nowe kościoły Wrocła
wia z lat 1970-80, ATK 1987; L. S m a g 1 i ń s k i , Kościoły Aleksandra Holasa z lat 
1951-1986, ATK 1987. J. O s i e c k a ,  Kościół jezuitów p.w. iw. Andrzeja Boboli 
w Warszawi,. ATK 1991. Promotorem dwóch pierwszych prac był prof. A. Ryszkie- 
wicz, pozostałych -  prof. A. K. Olszewski).
14 M. R y d y g i e r ,  Najnowsza architektura sakralna w Polsce -  główne tendencje
i problemy. Pluralizm form w architekturze współczesnych kościołów, UJ 1985 (pro
motor prof. P. Krakowski, druk -  Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 1988, 
s. 8 ln); B. R a d e c k a ,  Współczesna architektura sakralna na Podtatrzu, UJ 1994 
(promotor prof J. Purchla); C. B e d n o r z ,  Znak sacrum w pejzażu Górnego Śląska.
Geneza form współczesnej architektury sakralnej na przykładzie kościołów wojewódz
twa katowickiego, UJ 1995 (promotor prof J. Purchla); A. T u r e c k a ,  Kościół- 
rzeźba. Studium na temat współczesnej architektury sakralnej w Polsce na przykładzie 
Krakowa, UJ 1998 (promotor prof. J. Purchla); J. M i k l a s z e w s k i ,  Budownictwo 
kościelne w diecezji kieleckiej w okresie powojennym, KUL 1986 (promotor prof. 
W. Smoleń); Z. M i e l c a r e k ,  Architektura sakralna Wrocławia po roku 1945, KUL
1990 (promotor prof A. Ryszkiewicz); M. S t a ń c z y k ,  Kościoły Stalowej Woli, 
KUL 1990 (promotor prof. J. Baranowski); S. S t r z a ł k o w s k i ,  Architektura 
nowoczesnych kościołów w Lublinie powstałych w latach 1978-1990, KUL 1992. 
(promotor prof. J. Baranowski); A. I g n a c z u k ,  Kościół pod wezwaniem św. Rodzi-
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Od lat 90. datują się rozprawy doktorskie, z przewagą monogra
fii pisanych pod kątem terytorialnej administracji kościelnej -  co 
przy malejącej częstotliwości można odnotować jeszcze na począt
ku następnej dekady -  w sumie obejmując cztery diecezje15. Rów
nie nieliczne prace dotyczyły zagadnień przekrojowych, gdzie z 
natury rzeczy występowała bardziej rozległa tematyka16. Do kom
pletu należy dołączyć dysertacje ukierunkowane na zagadnienia 
techniczne, a obronione na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej17.

Akademicki rodowód posiada również pierwsze poważne opraco
wanie, wykorzystywane zrazu jako skrypt na Wydziale Teologicznym 
KUL, chociaż przy okazji dedykowane projektantom architektury

ny na Ursynowie na tle wielkiego zespołu mieszkaniowego. UW 1988 (promotor prof 
T. Jaroszewski); I. P i l e c k a ,  Problemy architektury kościołów polskich lat 1970- 
1989 na przykładzie niektórych realizacji poznańskich architektów. U AM 1989 (pro
motor prof. K. Kalinowski, druk -  „Kronika Miasta Poznania” 1993 nr 3-4 s. 162n); 
J. S o w i ń s k a ,  Problemy analizy i oceny współczesnej architektury sakralnej 
w Polsce na przykładzie działalności Konrada Kucza-Kuczyńskiego. Uniwersytet 
Łódzki 1999 (promotor prof. K. Stefański).
15 M. Z i e l n i o k ,  Rozwój architektury sakralnej w diecezji katowickiej 1925-1992. 
Politechnika Śląska 1994 (promotor prof A. M. Niezabitowski); W. S k w o r c ,  
Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989. ATK 1995 (pro
motor prof. J. Myszor); K. J a b ł o ń s k i ,  Architektura sakralna na terenie archidie
cezji białostockiej w latach 1880-1995. ATK 1998 (promotor prof. A. K. Olszewski); 
B. R o g o w i c z ,  Architektura sakralna w diecezji częstochowskiej lat 1945-1996. 
PAT 1998 (promotor prof. B. Przybyszewski); R. W r ó b e l , Architektura sakralna 
wyznania rzymskokatolickiego w diecezji łódzkiej w latach 1945-1989. Politechnika 
Łódzka 2001 (promotor prof. K. Stefański).
16 M. B o g d a n ,  Ołtarz jako centrum przestrzeni sakralnej według tez posoboro
wych. Politechnika Śląska 1992 (promotor -  prof W. Jackiewicz); H. N a d r o w 
s k i ,  Współczesna budowla sakralna w świetle dyskusji teologów i twórców. Kontekst 
soborowy. ATK 1997 (promotor - prof A. K. Olszewski); A. R e p e l e w i c z ,  Stu
dium oceny jakości obiektów sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej (na 
przykładzie kościołów archidiecezji częstochowskiej). Politechnika Białostocka 1998 
(promotor prof. Cz. Linczowski); H. R u t y n a ,  Wpływ kanonu i symboliki w Koście
le Katolickim na formę i układ przestrzenny współczesnej świątyni. Politechnika 
Śląska 2002 (promotor prof S. Latour).
17 A. T a r a s z k i e w i c z ,  Wieże współczesnych kościołów rzymskokatolickich 
w Polsce. Politechnika Gdańska 1995 (promotor prof W. Gruszkowski); D. W r ó b 
l e w s k a ,  Akustyka w architekturze współczesnych kościołów rzymskokatolickich. 
Politechnika Gdańska 2000 (promotor prof A. Kulowski).
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posoborowej18. Nie licząc wymienionych już publikacji poradniko
wych, w tym kontekście wypada odnotować jedyne dzieło na wskroś 
teoretyczne19.

Ponadto od początku lat 80. zostały upublicznione środowiskowe 
rozważania i oceny bieżącej produkcji, zainicjowane dyskusją redak
cyjną w „Architekturze”20, z kontynuacją na seminariach SARP21. 
Całości dopełniał spektakularny tekst z oportunistyczną konkluzją, „że 
przeżywamy od przełomu wieku trwający, niespotykany dotąd kryzys 
sztuki”22, czego nie sposób odnieść nawet do sytuacji krajowej. 
W gruncie rzeczy istotne było wydobycie piśmiennictwa o współcze
snej architekturze sakralnej z kręgu wydawnictw katolickich. Te 
ostatnie utrzymały monopol na interpretacje teologiczne23. Równole

18 M. E. R o s i e r - S i e d l e c k a ,  Posoborowa architektura sakralna. Aktualne 
problemy projektowania architektury kościelnej, Lublin 1979.
19 M. T w a r o w s k i ,  Metoda projektowania kościoła, W-wa 1985. Por. też: 
M . T w a r o w s k i ,  M. K o z i o ł ,  Psychologia barw we wnętrzach sakralnych, 
Ateneum Kapłańskie, 1961 nr 315, s. 44n.
20 Architektura sakralna, czyli unikalność tematu a wartość dzieła, Architektura, 1980 
nr 5, s. 4n. Na sprawy krajowe bardziej była ukierunkowana dyskusja redakcyjna, 
kilka lat później przeprowadzona pod auspicjami warszawskich jezuitów. Por. Prze
gląd powszechny, 1984 nr 7-8, s. l in.  Za interesujące podsumowanie można uznać 
teksty w: Znak 1999 nr 8, s. 4-196, gdzie oprócz dyskusji i ankiet znalazły się inte
gralne teksty, m.in. J. B a s i s t a ,  Model posoborowej świątyni, op. cit., s. 20n. oraz 
K. K u c z a - K u c z y ń s k i ,  Architektura świątyń polskich przed milenium -  
i Europą, s. 56n.
1 Zeszyty Architektury Polskiej, 1984 nr 5, gdzie materiały z seminariów w 1982 

i 1983 r., poświęconych współczesnej architekturze sakralnej. Por. też: W. K o s i ń 
s k i ,  Seminarium o nowej architekturze sakralnej, Przegląd powszechny. 1983 nr 1, 
s. 124n.
22 H. D rz  e w i e c k i , Ruch nowoczesny w architekturze sakralnej: nowość a trady
cja myśli klasycznej, Architektura, 1983 nr 5, s. 18. Por.: Tenże, Ruch nowoczesny 
w architekturze sakralnej, Przegląd powszechny, 1983 nr 3, s. 356n.
23 B. U r b a n o w i c z ,  Przestrzeń sacrum, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX
1978 nr 1, s. 102n; W. S w i e r z a w s k i ,  Przestrzeń sakralna i misterium liturgii,
Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1982 nr 4, s. 269n; J. C h m i e 1, Rozwój pojęcia sacrum.
Tamże, 1984 nr 3, s. 200n.; F. M a l a c z y ń s k i ,  Funkcje świątyni katolickiej
w świetle teologii, liturgii i tradycj,. Tamże, s. 208n; S. L e c h ,  Budownictwo sakral
ne a duszpasterstwo przyszłości, Ateneum Kapłańskie, 1989 nr 482, s. 37n; Z. W i t ,
Wymogi liturgiczno-prawne wyposażenia kościoła, tamże, nr 483-484, s. 226n; Tenże,
Posoborowe normy kształtowania przestrzeni do sprawowania liturgii, Anamnesis,
1997 nr 2, s. 16n; P. G a l l a c h e r ,  Przestrzeń liturgiczna, tamże, 2003 nr 35, s. 58n.
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gle zakres tematyczny ulegał ewolucji w stronę zagadnień bliskich 
krytyce artystyczne24.

Pomijając informacje z prasy codziennej i publicystykę w czasopi
smach o profilu społecznym, warto jeszcze odnotować przeważnie 
zdawkowe recenzje nowych kościołów, niekiedy wybieranych wedle 
mało przejrzystych obecnie kryteriów25. Ściśle biorąc, pierwszeństwo 
należy się tutaj omówieniom wyników konkursu26 * * * * *, który okazał się 
przedsięwzięciem studialnym oraz projektu, który także nie doczekał

24 W. L y s i a k , Współczesna architektura sakralna miedzy stylami, Zeszyty Nauko
we Stowarzyszenia PAX, 1974 nr 3, s. 5n; A. O s o w i e c k i , Budownictwo kościelne 
w Polsce po II wojnie światowej, tamże, 1978 nr 1, s. 89n; T. C h r z a n o w s k i ,  
Aranżacja wnętrza jako problem współczesnej sztuki kościelnej, Zycie i Myśl, 1980 nr 
5, s. 58n; A. O l s z e w s k i , O  współczesnej architekturze sakralnej w Polsce, tamże, 
1980 nr 5, s. 80n; H. N a d r o w s k i ,  Odbicie idei soborowych w architekturze na 
przykładzie kościoła drogomyskiego (1966-69), Studia Theologica Varsaviensia, 1981 
nr 1, s. 89n; A. M o 1 i c k i , O właściwą koncepcję budownictwa sakralnego, Chrze
ścijanin a współczesność, 1984 nr 4, s. 5 ln; A. B a s i s t a ,  O modernizmie spokoj
niej, Przegląd powszechny, 1984 nr 2, s. 294n; K. K u c z a - K u c z y ń s k i ,  Kamie
nie węgielne 1975-85, tamże, 1987 nr 2, s. 248n (Ponadto w latach 1983-88 zamieścił 
tam 32 eseje poświęcone pojedynczym kościołom); T. Szafer, Nowe polskie kościoły 
-  kreacja czy tradycja, Nasza Przeszłość t. 70:1988, s. 237n; A. O l s z e w s k i ,  
Architektura sakralna w nurcie nowych stylów, kierunków i tendencji artystycznych, 
Ateneum Kapłańskie, 1989 nr 482, s. 25n; J. P a s i e r b ,  Nowa sztuka dla nowych 
kościołów, tamże, 1989 nr 483-484, s. 171 n; M.  E. R o s i e r - S i e d l e c k a ,  Inspi
racje w polskiej architekturze. Stan i potrzeby, tamże, s. 180n.
25 Warszawa-Ursynów, Architektura, 1982 nr 1, s. 61n; Wroclaw-Popowice, tamże 
1983 nr 1, s. 8; W. K o s i ń s k i ,  Kościół Brata Alberta -  idee i stylizacje, tamże
1983 nr 1, s. 48n; Jesionka k/Skierniewic, tamże 1983 nr 3, s. 52n; Nowa Wieś 
k/Krynicy, tamże 1983 nr 4, s. 9; Stopice k/Limanowej, tamże 1983 nr 4, s. 10; 
J. K r ó l i k o w s k i ,  Obok Trasy -  rozbudowa i modernizacja kaplicy rektorskiej 
przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie, tamże 1984 nr 1, s. 43n; K. S t ę p i ń s k a ,  
Kościół w Aninie, tamże 1984 nr 3, s. 13; Zgorzelec, tamże 1984 nr 4-5, s. 65n; Milanówek, 
tamże 1984 nr 6, s. 36n; Gdynia kościółp.w. NMP Królowej Polski, tamże 1984 nr 6, s. 38; 
Lublin-Kośminek, tamże 1984 nr 6, s. 39; Nowa Karczma oraz Łubiany, tamże 1985 nr 3, 
s. 56n; Nowe Tychy-Żwakowo -  zespól sakralny p.w. Ducha Świętego, tamże 1985 nr 3, s. 
65n; Bukowo (diec. opolska), tamże 1986 nr 4-5, s. 13; Siennica, tamże 1986 nr 6, s. 48n.
26 W. B r y z e k ,  Konkurs SARP na projekt kościoła w Nowej Hucie, Architektura 1958 
nr 3, s. 109n. Tematyka związana z konkursami była podejmowana następnie w związku 
ze Świątynią Opatrzności. Na innych łamach sporadycznie pojawiały się odstępstwa od 
reguły, jak np.: H. J a w o r o w s k i ,  Niektóre problemy projektowania architektury 
sakralnej na tle dwóch konkursów na ośrodki parafialne w Łodzi, Miscellanea Łódzkie,
1984 nr 6, s. 9n.
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się realizacji27. Godne uwagi są również nieliczne teksty obcojęzycz
ne28. Natomiast jedyne w swoim rodzaju świadectwa rzeczywistości 
przynosiły wydawnictwa emigracyjne29.

Od poi. lat 80. sesje naukowe poświęcone współczesnej sztuce sa
kralnej stały się wydarzeniem w miarę naturalnym30 Później, spośród 
konferencji o efemerycznym charakterze, pewną ciągłość zachowały 
warszawska „Archisacra”, czy kielecka „Sacroexpo”, nie przynoszące 
zresztą nadzwyczajnych plonów dla rozszerzenia stanu badań. Pod 
tym względem bardziej interesujące są seminaria, w dwuletnim cyklu 
organizowane przez Politechnikę Białostocką -  „Budownictwo sa
kralne i monumentalne”31.

W ostatnim okresie, pomimo nierównych lotów, największe zna
czenie ma częstokroć niszowa literatura o ambicjach teoretycznych, 
gdzie punkt ciężkości przesuwał się w kierunku rozważań o histo
rycznym i współczesnym kształtowaniu form architektonicznych oraz

"■7 Z. I h n a t o w i c z , J .  S o ł t a n ,  Sochaczew• - projekt kościoła parafialnego, tam
że, 1959 nr 2, s. 68n.
28 J. P o p i e l ,  Neue Projekte fu r  katholische Kirchen in Polen, Das Munster, 1959 nr 
5-6, s. 175n; K. K u c z a - K u c z y ń s k i ,  Neuer Kirchenbau -  Tendenzen und 
praktische Beispiele, Der Architekt, (Stuttgart) 1988 nr 1, s. 8 ln; P. K r a k o w s k i ,  
Die Kirchenarchitektur Krakau nach 1945, w: Die Sakrale Architektur Krakaus vom 
yorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit, Wien 1993.
“9 A. B o n i e c k i ,  Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, Paryż 1980 (reportaże 
z lat 1976-78); J. G o r z e l a n y ,  Gdy nadszedł czas budowy Arki, Paris 1988. Por. 
też: Jak zbudowano kościół w Nowej Hucie. Mówi architekt dr inż. Wojciech Pietrzyk, 
Życie i Myśl, 1978 nr 8, s. 5n.
30 Już w 1984 pod auspicjami KUL odbyła się szerzej zakrojona konferencja, z której 
materiały opublikowano ze znacznym opóźnieniem, lecz w rekordowym nakładzie 
(10 tys.) w: Sacrum i sztuka, op. cit., gdzie m.in. -  M. E. R o s i e r - S i e d l e c k a ,  
Odpowiedź przestrzenna na nowe założenia liturgii i duszpasterstwa. Przegląd no
wych kościołów Europy Zachodniej, s. 61n; N. C i e ś l i ń s k a ,  Kościół a sztuka 
współczesna. Bibliografia polska za lata 1945-1986, s. 243n. Na marginesie można odno
tować pozostałe bibliografie tematyczne, w tym: Bibliografia historii Kościoła w Polsce... 
za lata 1944-70 cz. 1-3. W-wa 1977; za lata 1971-72. W-wa 1977; za lata 1973-74. W-wa 
1978; za lata 1975-77 cz. 1-2. W-wa 1982; za lata 1978-79. W-wa 1985; za lata 1980-81. 
W-wa 1989; za lata 1982-84 cz. 1-3. W-wa 1997; M. Budziarek, Bibliografia selektywna 
historii kościoła łódzkiego, Łódzkie Studia Teologiczne 1995 nr 4 s. 143n; K. R u 1 k a , 
Bibliografia diecezji włocławskiej za lata 1985-1997, Kronika Diecezji Włocławskiej,
1994 nr 77, s. 220n, 1998 nr 81, s. 432n.
31 W latach 1996-2006 ukazywały się kolejne tomy, a w każdym sporo interesujących 
referatów.
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przestrzeni sacrum32. Zwykle pokłosie wcześniejszych dysertacji sta
nowią monografie w ujęciu terytorialnym, często pojmowane w szer
szym kontekście i przy godnej uwagi przewadze opracowań poświę
conych diecezji katowickiej33.

Na przeciwnym biegunie stoją różnej proweniencji książki albu
mowe i okolicznościowe, coraz powszechniej nienaganne pod wzglę
dem oprawy edytorskiej i o wysokim poziomie artystycznym materia
łu ilustracyjnego. W tej kategorii specjalne miejsce przysługuje pozy
cjom obejmującym szerszą perspektywę34. Ponadto z różnych wzglę
dów wypada wymienić kilka tytułów35, a przy okazji podkreślić ro
snącą jakość merytoryczną, a zwłaszcza dbałość o wygląd szaty gra
ficznej oficjalnych wydawnictw diecezjalnych36 *.

32 A. M. S z y m s k i , Kanon formy architektonicznej w kościele katolickim. Forma 
kościoła katolickiego w historycznym rozwoju, Szczecin 1990 (nakład 100 egzempla
rzy); W. W a w r z y n i a k ,  Teoria kształtowania obiektów sakralnych, Wrocław 
1992; Tenże, Sacrum w architekturze, Wrocław 1996; M. B o g d a n ,  Ołtarz -  cen
trum przestrzeni sakralnej, Katowice 1994; M. B o g d a n ,  Architektura historycznej 
formy kościoła a ołtarz, Katowice 2003; H. N a d r o w s k i ,  Kościoły naszych cza
sów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000.
33 W. J e m i e 1 i t y , Diecezja łomżyńska. Studium historyczne parafii, Łomża 1990; 
J. N y g a , Architektura sakralna a ruch odnowy liturgicznej na przykładzie obiektów 
diecezji katowickiej, Katowice 1990; W. S k w o r c , Budownictwo kościołów w die
cezji katowickiej w latach 1945-89, Katowice 1996; S. G a d o m s k i ,  J. N y g a ,  
M. Z i e 1 n i o k , Nowe kościoły w diecezji katowickiej, Katowice 1996; R. W r ó 
b e l ,  Nowe kościoły w diecezji łódzkiej 1945-1989, Łódź 2005.
34 J. Z a c h w a t o w i c z  (wstęp), Kościoły w Polsce odbudowane i wybudowane 
1945-1965, W-wa 1966; Toż, Kościoły w Polsce, op. cit.; K. K u c z a -  
K u c z y ń s k i ,  Nowe kościoły, op. cit.; Polska architektura sakralna XX wieku, 
Wrocław 1997 (katalog z wystawy w Muzeum Architektury).
35 Z. A n t k o w i a k ,  Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991; Z. P a w ł o w i c z ,  Ko
ścioły Gdańska i Sopotu, Gdańsk 1991; H. i Z. Ł a b ę c c y ,  Kościoły i kaplice Byto
mia, Bytom 1992; B. M a g d z i a r z  (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji warmiń
skiej, Olsztyn 1999; S. M a r k o w s k i ,  Kościół częstochowski, Częstochowa 2000; 
P. S o c h a ,  Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi 
Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym, Gorzów 2000; G. K a l w a r c z y k ,  
Kościoły lewobrzeżnej Warszawy, Bydgoszcz 2003-2004 (i tegoż autora, równie 
cenne opisy kilku dekanatów archidiecezji warszawskiej); Tenże, Kościoły Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, Bydgoszcz 2005; Tenże, Kościoły Archidiecezji Warszawskiej, 
Bydgoszcz 2006.
36 Por. np.: Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001; J. P a t e r  (red.), Kościoły
i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002, czego nie można już powiedzieć
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Na osobną grupę składają się autorskie omówienia architektury 
kościelnej, niestety samodzielnie i w ujęciu całościowym reprezento
wane tylko jednorazowo37, do czego można dołączyć monografię po
jedynczego obiektu38. Nieco więcej autorecenzji występuje jako róż
nego rodzaju aneksy albo w pracach zbiorowych39. Dopełnieniem jest 
kilka efektownych prezentacji, zebranych dla scharakteryzowania 
dokonań z przełomu stuleci40.

Równie skromny jest wybór biografii projektantów -  twórców po
wojennych kościołów41, co do pewnego stopnia rekompensują skom
pletowane ostatnio biogramy warszawskich architektów XX stulecia42.

Oprócz naturalnej potrzeby rozumienia przestrzeni sakralnej, przy 
projektowaniu obiektów kultu specjalnego znaczenia nabierają odwo
łania do tradycji kulturowych - od biblijnej43 po regionalne44. Semio

o nieco wcześniej wydanym schematyzmie: R. K o s t y n o w i c z ,  Kościoły archi
diecezji szczecińsko-kamienieckiej, Szczecin 2000.
37 A. M a z u r , Moje kościoły, Kraków 2003.

B. B i e l e c k a ,  Świątynia Matki Bożej Licheńskiej, Wrocław 2004.
E. Z a m o r s k a - P r z y ł u s k a  (red.), Wspaniałość tego, co istnieje. O architek

turze Romuala Loeglera, Kraków 1997, s. 56 n (Kościół p.w. św. Jadwigi w Krako
wie); A. M. S z y m s k i ,  Projekty i realizacje autorskie, w: Kanon formy, op. cit., 
s. 457n; W. W a w r z y n i a k ,  Paradygmaty kościoła św. Ducha we Wrocławiu, w: 
Sacrum, op. cit., s. 166n; J. K r e n z ,  Architektura znaczeń, Gdańsk 1997, s. 87n 
(Wąglikowice); S. N i e m c z y k ,  Kościół p.w. Jezusa Chrystusa Odkupiciela (Cze- 
chowice-Dziedzice) , w: Architektura Milenium, Kraków 2002, s. 158n.

W. C ę c k i e w i c z ,  Sanktuarium Bożego Mdosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 
Architektura, 2002 nr 12, s. 13n; A. G a ł k o w s k i ,  Zespół sakralny p.w. Matki 
Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach, tamże, s. 24n; Sz. B a u m ,  
Kościół fdialny p.w. św. Teresy Benedykty od Krzyża w Koszwałach, tamże, s. 30n; 
tenże, Kościół parafialny p.w. iw. Marka w Kątach Rybackich, tamże, s. 35n.

Architektura wzruszeniowa Włodzimierza Gruszczyńskiego [1906-1973], Kraków 
1999; F. B r u n o ,  Zygmunt Gawlik (1895-1961). Architekt katedry katowickiej, 
Katowice 2003; Marek Dziekoński [1930-2005] -  architekt, Wrocław 2005. Do tej 
grupy można jeszcze dołączyć pominięte wcześniej magisterium: J. C z e p i e l -  
J a b ł o ń s k a ,  Henryk Buszko i Aleksander Franta -  Zespół Górnośląskich Architek
tów. Zarys działalności, UJ 1993 (promotor prof. P. Krakowski).
42 T. B a r u c k i , Fragmenty stuletniej historii 1899-1999. Ludzie, fakty, wydarzenia. 
W stulecie organizacji warszawskich architektów, W-wa 2001.
43 K. R o m a n i u k ,  O budowaniu w Biblii, W-wa 1988; S. K o b i e 1 u s , Podstawy 
biblijne i symboliczne budowli sakralnych, Ateneum Kapłańskie, 1989 nr 448 s. 3n; 
R. K a r p i ń s k i ,  Symbolika kościoła w świetle tradycji biblijnej, wypowiedzi Ojców 
Kościoła i pisarzy średniowiecznych, Anamnesis, 2004 nr 36, s. 75n.

tyka i semantyka w architekturze jest tematem odwiecznym i wielo
wątkowym45 46, co na gruncie zastosowań praktycznych nazbyt często 
ulega deprecjacji, przybierając postać nadmiernej dosłowności. Nie 
odrzucając wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych , warto 
mieć na uwadze, że podziały przebiegają po linii rozważań filozoficz
nych47, teologicznych48 oraz historycznych49. Zresztą granice są zwy
kle płynne, a ezoteryczna otoczka wyzwala skłonności do swobod
nych interpretacji50.
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44 S. R o d z i ń s k i ,  Tradycja i współczesność we wnętrzu świątyni, Ruch Biblijno- 
Liturgiczny, 1982 nr 3, s. 264n. Por. też: J. S ł a w i ń s k a ,  Powstawanie i interpreta
cja znaczeń w architekturze, Katowice 1981; Taż, Problematyka formalizmu i symbo
liki w architekturze współczesnej, Wrocław 1993; G. B r o a d b e n t ,  R. B o n t ,  
Ch. J e n c k s , Znaki, symbole i architektura, W-wa 1988.
45 Por. np.: U. E c o , Pejzaż semiotyczny, W-wa 1972; J. K r ó l i k o w s k i ,  Elementy 
semiotyczne dzieła architektury, Studia Semiotyczne, 1978 nr 8, s. 165n.
46 R. G u a r d i n i , Znaki święte, Wrocław 1982; D. F o r s t n e r ,  Świat symboliki 
chrześcijańskiej, W-wa 1990; S. S i n k a , Symbole liturgiczne, Kraków 1991; Leksy
kon symboli, W-wa 1992; J. H a n i ,  Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 
1994; J. B a 1 d o c k , Symbolika chrześcijańska, Poznań 1994.
47 M. El i ad  e , Symbolika środka. Studium religioznawcze, Znak 1961 nr 10 
s. 1380n; J. B r a m  o r s k i ,  Sacrum przestrzeni. Symbolika "środka świata" w ujęciu 
Mircei Eliadego, Pelplin 2003.
48 J. G r z e ś k o w i a k ,  Znak -  symbol -  liturgia, Ateneum Kapłańskie, 1976 nr 407, 
s. 353n.
49 J. P a s i e r b ,  Ołtarz chrześcijański: historia i symbolika, Studia Theologica Var- 
saviensia, 1968 nr 2, s. 17n; S. M u 11 e r , Symbol i alegoria na przykładzie architek
tury kościołów katolickich w Polsce, Architektura, 1983 nr 6, s. 19n; J. M i a z e k , 
Znak we współczesnej przestrzeni sakralnej, w: Materiały III Międzynarodowej Kon
ferencji Architektury Sakralnej, W-wa 1995, s. 13n; R. W a l c z a k ,  Symbolika 
i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań 2005.
50 S. G r z y b e k ,  Świątynia znakiem obecności Bożej, Ruch Biblijno-Liturgiczny, 
1982 nr 3, s. 243n; Por. też: M. E 1 i a d e , Sacrum, mit, historia, W-wa 1993.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
B E N E D IK T IN IŚ K O J I T R A D IC IJA  L IE T U V O J E  1 4 0 5 -2 0 0 5  

WILNO, 27-28 PAŹDZIERNIKA 2005

W dniach 27-28 października 2005 r. odbyła się w Wilnie między
narodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Histo
ryczny Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Universiteto Istorijos 
Fakultetas) oraz Instytut Nauki o Sztuce Wileńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (Vilniaus Dailés Akademijos Dailćtyros Institutas), której 
głównym tematem była “Tradycja benedyktyńska na Litwie 1405- 
2005” („Benediktiniśkoji Tradicija Lietuvoje 1405-2005”). Okazją do 
przygotowania tego sympozjum była przypadająca w roku 2005 okrą
gła rocznica 600-lecia założenia najstarszego opactwa benedyktyń
skiego w Wielkim Księstwie Litewskim -  w Starych Trokach.

Konferencję otworzył arcybiskup Wilna, kardynał Audris Juozas Ba- 
ćkis, który podkreślił znaczenie tego spotkania dla pełniejszego rozumie
nia chrześcijańskich korzeni kultury litewskiej oraz umocnienia chrześci
jańskiej tożsamości współczesnej Litwy. W krótkim występie „Schola 
Gregoriana Vilnensis” wykonała pod kierunkiem Zivilé Stonyté kilka 
pieśni i hymnów zaczerpniętych z chorału gregoriańskiego.

Naukową część obrad zapoczątkował O. Hervé de Broc OSB, prze
or nowego klasztoru benedyktyńskiego w Palendriai koło Kielm (Kel- 
mć), którego budowa została ukończona w 2001 r. Jego wystąpienie 
poświęcone było przybliżeniu tradycji benedyktyńskiej, z której wy
pływa mądrość kierująca życiem wspólnoty chrześcijańskiej (Bened- 
iktiniśkasis dvasingumas -  bendro gyveninio iśminties tradicija).

Irena Vaisvilaitè, historyk Kościoła z Uniwersytetu Wileńskiego, 
przedstawiła powiązania chrześcijańskiej kultury Zachodu z myślą 
płynącą z reguły św. Benedykta, szczególnie w kontekście przemian 
cywilizacyjnych na przełomie XX i XXI w. (Śv. Benedikto reguła ir

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 335-338.
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krikśćioniśkoji Yakarą kultura). Vytautas Aliśauskas, dyrektor wy
dawnictwa „Aidai”, ukazał historyczne aspekty pierwszych kontaktów 
między tradycją benedyktyńską a ziemiami litewskimi, do jakich do
szło w XI w., kiedy św. Bruno z Kwerfurtu rozpoczął działalność 
misyjną wśród plemion jaćwieskich, zakończoną jego męczeńską 
śmiercią (Kalbanćios galvos, arba ką sventieji benediktinai noréjo 
pasakyti Lietuvai).

Następna część konferencji {Homagium monasterio Yetero- 
Trocensí) poświęcona była dziejom opactwa benedyktyńskiego 
w Starych Trokach. Litewski archeolog Albinas Kuncevicius z Uni
wersytetu Wileńskiego przedstawił wyniki dotychczasowych wykopa
lisk archeologicznych, przeprowadzonych na terenie dawnego grodzi
ska, gdzie w początkach XV w. zbudowano klasztor (Senąją Traką 
raida archeologijos duomenimis). Według jego ustaleń grodzisko, czy 
raczej gród, był murowane, otoczone fosą i przypominało średniej 
wielkości zamki budowane przez Krzyżaków w Inflantach. Podkreślić 
należy, że nadal brakuje kompleksowych badań archeologicznych, 
które obejmowałyby cały obszar dawnego grodu.

Marian Kanior OSB z opactwa tynieckiego przedstawił najważniej
sze wydarzenia dotyczące historii klasztoru starotrockiego, głównie 
w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w opactwie pod
krakowskim (Semąą Traką abatija XV-XIX a.). Zauważył, że według 
ksiąg profesji zakonnych w opactwie starotrockim przebywało wielu 
zakonników z innych domów położonych na ziemiach Korony.

Ruta Janoniené z Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych (Vilniaus 
Dailés Akademija) ukazała zachowane pozostałości po wyposażeniu 
pierwotnego kościoła klasztornego (obrazy, elementy ołtarzy), odbu
dowanego po pożarze w początkach XIX w. oraz przebudowanego 
w ostatnich latach tegoż wieku. {Senąją Traką baznyćios [ranga ir 
benediktiną paveldo likimas). Na zakończenie pierwszego dnia Rafał 
Witkowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) zademonstrował multi
medialną prezentację o eremach kamedulskich w Europie oraz o naj
nowszych fundacjach kamedulskich w Stanach Zjednoczonych, Ko
lumbii i Wenezueli.

Początek drugiego dnia obrad poświęcony był benedyktyńskiej 
tradycji eremickiej na Litwie. Rafał Witkowski przedstawił warunki 
życia codziennego w eremach kamedułów w Wigrach i Pożajściu oraz 
w kartuzji bereskiej (Tarp reguíos ir tikrovés. Kasdienis gyvenimas
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TDK kartuzą ir kamaldulią vienuolynuose XVII-XVIII a.). Mimo wielu 
wspólnych elementów dla obu zakonów, życie monastyczne i zakres 
obserwancji zakonnej kamedułów i kartuzów w XVII i XVIII w. 
w Wielkim Księstwie Litewskim, odbiegał od realiów w Europie Za
chodniej. Laima Sinkunaite z Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w 
Kownie przybliżyła uczestnikom bogactwo zachowanych fresków w 
kościele eremu kamedulskiego w Pożajściu, pieczołowicie odrestau
rowanych w ostatnich latach (Śv. Benedikto gyvenimo freskos Paża- 
islio kamaldulią vienuolyne). Niestety z powodów organizacyjnych 
nie mógł wygłosić swego referatu Eligijus Raiła (Uniwersytet Wileń
ski), który miał być poświęcony osobie ostatniego przeor kartuzji 
bereskiej Pawła Gienijusa (.Povilas Geniuśas OCart (1805-1848): 
biografii os bandymas).

Kolejna część wystąpień dotyczyła historii benedyktynek litew
skich. Siostra Małgorzata Borkowska OSB z Żarnowca przedstawiła 
okoliczności założenia klasztoru w 1591 r. przez Mikołaja Krzysztofa 
Radziwiłła zwanego „Sierotką” (Mikalojus Kristupas Radvila -  bene
diktinią fundatorius) w oparciu o przebogatą w treści korespondencję 
między fundatorem, jego rodziną, M. Magdaleną Mortęską i pierwszą 
ksienią M. Anną Stanisławską. Owa obszerna korespondencja zacho
wana jest w Archiwum Radziwiłłowskim w Warszawie (AGAD).

Dalia Klajumiene wygłosiła referat poświęcony zachowanym, jaki 
i znanym z wcześniejszych inwentarzy, relikwiarzom z kościoła sióstr 
benedyktynek p.w. św. Katarzyny w Wilnie (Yilniaus benediktinią śv. 
Kotrynos baznyćios relikvijoriai). W uzupełnieniu tego referatu Aukse 
Kaladżinskaite z Instytutu Kultury, Filozofii i Sztuki (Kulturos, filoso- 
fijos ir meno institutas), przedstawiła zachowane i niezachowane ob
razy z tegoż kościoła, znane głównie z przedwojennych zdjęć (Bene- 
diktiniśkoji ikonografia Yilniaus Sv. Kotrynos bażnyćioje).

W kolejnym wystąpieniu Regina Laukaityte z Instytutu Historii 
Litwy (Lietuvos Istorijos Institutas) ukazała niezwykle interesujące 
i złożone dzieje klasztoru benedyktynek kowieńskich w latach 30-tych 
XX w., kiedy władze litewskie przystąpiły do przymusowej lituaniza- 
cji konwentu (Kauno benediktinią reforma XX  a. 3 deśimtmetyje). 
Skirmante Smilingyte-Żeimiene (Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki) 
przybliżyła problematykę związaną z haftowanem szat liturgicznych 
przez siostry benedyktynki i wykonywaniem innych, podobnych prac 
ręcznych (Benediktinią rankdarbiąpaieskąproblemos).
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Ostatnia część referatów dedykowana była litewskim benedykty
nom. Rasa Varsackyte z Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kow
nie przedstawiła różne przejawy występowania tradycji benedyktyń
skiej w Kownie (Benediktiniśkoji tradicija Kanne), widocznej w ma
larstwie, sztuce, ornamentach, nazewnictwie, wezwaniach kościołów 
i klasztorów. Z kolei Arvydas Pacevicius z Uniwersytetu Wileńskiego 
zaprezentował na wybranych przykładach możliwości badań nad 
dawnymi bibliotekami benedyktyńskimi (Knygos kultura LDK bene- 
diktiną vienuolynuose). Liudas Jovaisa z Uniwersytetu Wileńskiego 
ukazał realia życia codziennego benedyktynów w opactwie w Horo- 
dyszczach od momentu założenia klasztoru w XVII w. aż do jego 
kasaty w XIX w. (Vienuolinis gyvenimas Gorodiśćes abatijoje XVII- 
XIX a.). Na zakończenie Regimanta Stankeviciene (Instytut Kultury, 
Filozofii i Sztuki) zademonstrowała obecny wystrój kościoła pobene- 
dyktyńskiego w Piwoszunach i zachowane pierwotne elementy jego 
wyposażenia, głównie obrazy i naczynia liturgiczne (Benediktiną dai- 
les pave Idas Pivasiumi baźnyćioje).

W dyskusji po zakończeniu obrad Irena Vaisvilaite podkreśliła zna
czenie tej sesji dla dalszych studiów nad historią benedyktyńskiej 
duchowości i dziejami poszczególnych klasztorów w granicach Wiel
kiego Księstwa Litewskiego. Pozostaje wyrazić nadzieję, że materiały 
pokonferencyjne, częściowo w języku polskim i częściowo w litew
skim, szybko zostaną opublikowane i udostępnione szerszemu gronu 
odbiorców.

PAWEŁ STANISZEWSKI

Rec.: Anna Odrzywolska-Kidawa, B iskup P io tr Tom icki (1464- 
1535). K ariera  polity czna i kościelna. Wydawnictwo Naukowe S em - 
p er , Warszawa 2004, ss. 224.

Problematyka pracy

W ostatnich latach obserwujemy znaczne zainteresowanie rolą 
i znaczeniem biskupów w Polsce na przestrzeni dziejów, czego dowo
dem są interesujące wydawnictwa poświęcone biskupom w określo
nych okresach historycznych (np. Krzysztofa Rafała Prokopa1, Jacka 
Maciejewskiego2), pasterzom danych diecezji (np. Józefa Swastka3, 
Józefa Patera4) czy konkretnym postaciom (Tadeusza Kasabuły5, Jó
zefa Dębińskiego6Antoniny Kozyrskiej7 czy Czesława Pesta8. W 2004 
roku na rynku wydawniczym ukazała się wydana przez Wydawnictwo 
Naukowe Semper pozycja Anny Odrzywolskiej-Kidawa pt. Biskup 
Piotr Tomicki (1464-1535) kariera polityczna i kościelna. Jest to dy
sertacja ukazująca -  na co wskazuje sam tytuł -  postać biskupa epoki 
przedtrydenckiej.

W okresie przedtrydenckim galerię biskupów można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy. Ze względu na Kościół dostrzegamy typ bi-

1 K. R. P r o k o p ,  Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenc
kiej', Kraków 2002.

J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski doby dzielnicowej (1180-1320% Kraków- 
Bydgoszcz 2003. ,
3 J. S w a s t e k , Rządcy archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1995, Wrocław 1998.
4 J. P a t e r , Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 2000.
5 T. K a s a b u ł a ,  Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998.
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skupa-pasterza, oddanego przede wszystkim obowiązkom swego ko
ścielnego urzędu. Obok biskupów-pasterzy istniał drugi typ: biskupa- 
dworaka, dla którego interes państwa, rozumiany jako interes polityki 
królewskiej, górował nad interesem Kościoła.

Obsadzanie stolic biskupich, a w ślad za tym godności kościelnych, 
należało zawsze do podstawowych zagadnień w stosunku Kościoła do 
państwa. Na tym polu trzy czynniki rościły sobie prawo, rozmaicie 
formułowane i uzasadniane, a mianowicie: Stolica Apostolska, mo
narchowie i miejscowe organy rządu kościelnego, w szczególności 
gdy chodzi o biskupstwa -  kapituły katedralne.9

Można chyba śmiało stwierdzić, że w okresie nas interesującym 
szkołą polityczną przyszłych biskupów polskich była zawsze kancela
ria królewska, której sekretarze, zwani według kościelnego sposobu 
notariuszami, zajmowali z czasem stolice biskupie, a tym samym 
miejsca w radzie królewskiej, czyli senacie. Kanclerzem Jadwigi był 
Piotr Wysz; podkanclerzym Jagiełły -  Mikołaj Trąba; Stanisław Cio
łek spędził w kancelarii królewskiej 28 lat; giętki i nie gardzący intry
gą Wojciech Jastrzębiec, co nawet na sobór w Konstancji nie pojechał, 
by nie opuszczać miejsca przy królu, ponad 40 lat; od kancelarii też 
zaczął swą fenomenalną państwową i kościelną karierę z początkiem 
XVI wieku Jan Łaski.10 Podobnie było z jednym z czołowych przed
stawicieli episkopatu polskiego tego okresu Piotrem Tomickim, kolej
no biskupem przemyskim, poznańskim i krakowskim, którego karie
rze swoją dysertację poświęciła Anna Odrzywolska-Kidawa.

Przedmiotem rozprawy jest ukazanie procesu „w jaki sposób Piotr 
Tomicki, syn Mikołaja, będącego jedynie chorążym poznańskim, zdo
łał wspiąć się tak wysoko po szczeblach kariery urzędniczej i du
chownej (...) jakie czynniki odegrały najistotniejszą rolę w postępach 
kariery tego przedstawiciela średniozamożnej, wielkopolskiej rodziny 
szlacheckiej” (s. 7).

Autorka rozprawy dr Anna Odrzywolska-Kidawa jest pracowni
kiem naukowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zaj
mując w tamtejszym Instytucie Historii stanowisko adiunkta. Specja
lizuje się w badaniach elit politycznych drugiej połowy XV w. i po

9 T. S i 1 n i c k i , Stan duchowny, w: Historia Kościoła w Polsce, t.I, cz. 1 (do roku 
1506), Poznań-Warszawa 1974, s. 360.
10 Tamże, s. 361.
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czątku XVI w., historii Kościoła oraz Prus Królewskich w drugiej 
połowie XV w. Omawiana praca stanowi poprawioną wersję jej roz
prawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja
J. Zakrzewskiego.

Podstawa źródłowa

Na początku należy podkreślić godną uwagi naukową dokumenta
cję rozprawy. Autorka w umiejętny sposób wykorzystała bardzo obfi
ty materiał archiwalny, przechowywany w wielu archiwach kościel
nych i państwowych. Na szczególną uwagę zasługują źródła rękopi
śmienne. Większość z nich została napisana w języku łacińskim. Stąd 
można śmiało powiedzieć, że Autorka dokonała rzeczy, dla wielu 
historyków, bardzo trudnej. Dzięki doskonałej znajomości łaciny 
przebadała ogromny materiał źródłowy, rozczytując i dogłębnie anali
zując zawiły, skomplikowany styl pisowni łacińskiej dokumentów 
związanych z życiem i działalnością Piotra Tomickiego; zadała sobie 
wiele trudu, by z tych informacji, nie zawsze pełnych, wydobyć nić 
przewodnią zdarzeń, podanych następnie ładną polszczyzną. Autorka 
dobrze zapoznała się i umiejętnie wykorzystała bogate, i liczne dru
kowane wydawnictwa źródłowe. Wykorzystana też została imponują
ca literatura przedmiotowa, zarówno ta związana z problematyką 
w sposób bezpośredni jak i pośredni, tzn. dotycząca omawianej epoki 
w jej trędach kościelnych oraz społeczno-politycznych.

Struktura pracy

Układ rozprawy ma charakter chronologiczno-analityczny. Praca 
składa się z czterech rozdziałów, ukazujących kolejne etapy działalno
ści „bohatera”, prowadzące go do najwyższych godności tak urzędni
czych jak i kościelnych. Przyjęty przez Autorkę taki właśnie układ, 
wydaje się słuszny i metodologicznie uzasadniony.

W Rozdziale I ( Środowisko rodzinne) Autorka dokonała charakte
rystyki środowiska rodzinnego, z którego wywodził się Tomicki. Do
kładnie przedstawiła dzieje rodzeństwa Tomickiego oraz stan mająt
kowy rodziny. Opisała również powiązania genealogiczne tak po mie
czu jak i kądzieli oraz koligacje Tomickiego z możnowładczą rodziną 
Szamotulskich. To wszystko pozwoliło jej na podjęcie próby przed
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stawienia i określenia znaczenia rodziny Tomickich tak na forum lo
kalnym jak, i państwowym.

Droga do biskupstwa w dawnej Rzeczypospolitej, przez funkcje pań
stwowe i godności kościelne, zaczynała się najczęściej od dworu które
goś z biskupów lub wyjazdu na studia zagraniczne na koszt możnego 
krewnego lub protektora. Tak też było w przypadku biskupa Piotra 
Tomickiego. Na przebieg jego kariery urzędniczej i duchownej wpływ 
wywarło wykształcenie, jakie zdobył. Temu zagadnieniu poświęcony 
został Rozdział II ( Wykształcenie i początek kariery). Dowiadujemy się 
tutaj -  bazując na relacji Stanisława Hozjusza -  iż protektorem jego 
wykształcenia był brat stryjeczny matki Andrzej Szamotulski. „Być 
może jedną z przyczyn roztoczenia tak starannej opieki nad Piotrem 
Tomickim było to, że ten dostojnik sam nie posiadał potomka” (s. 52). 
Oczywiście sam Tomicki, jak zauważa Autorka pewnością musiał 
się wyróżniać chłonnym umysłem i pewny zdyscyplinowaniem oraz 
wykazywać zainteresowanie książkami” (s. 52), skoro zainteresował się 
nim Andrzej z Szamotuł.

Dzięki więc wsparciu finansowemu wuja Szamotulskiego, młody 
Piotr Tomicki kształcił się kolejno: w szkole katedralnej w Gnieźnie, 
Lipsku, Krakowie, Bolonii i Rzymie. Kiedy w 1500 roku, po kilkulet
nim pobycie za granicą, wracał do kraju, był młodym doktorem oboj
ga praw, władającym czterema językami obcymi. Z takim wykształ
ceniem -  prawdopodobnie za protekcją Andrzeja Szamotulskiego -  od 
razu został mianowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa 
krakowskiego, kardynała Fryderyka Jagiellończyka kanclerzem. We
dle relacji S. Hozjusza, przyczyną awansu P. Tomickiego miało być 
to, iż dotychczasowy kanclerz, Zygmunt Targowicki, ze względu na 
podeszły wiek, oficjalnie zrezygnował z zajmowanej funkcji. Jednak 
z innych źródeł wiadomo, że pełnił ją  nadal aż do śmierci Fryderyka, 
a sam zmarł dopiero w roku 1512. Prawdopodobnie musiał więc dalej 
odgrywać w kancelarii jakąś rolę. O tym wszystkim pisze w swojej 
książce Autorka. Zaskakuje jednak czytelnika, że fakty te nie budzą 
w niej żadnych podejrzeń oraz nie skłaniają do wyciągnięcia z nich 
logicznych wniosków a przynajmniej hipotez.

Towarzysząc kardynałowi Jagiellończykowi na synodach i sejmach, 
Piotr Tomicki nawiązywał znajomości na dworze królewskim a z cza
sem zyskał sobie uznanie królów Jana Olbrachta, Aleksandra i wresz
cie Zygmunta I Starego. Kardynał-królewicz zapewne darzył Tomic
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kiego dużym zaufaniem, skoro, po dwóch latach współpracy, powie
rzył mu godność archidiakona krakowskiego, „nie zważając na fakt, 
że urząd ten był już obsadzony” (s. 81).

Po śmierci kard. Jagiellończyka Piotr Tomicki utracił swój urząd, 
ale -  prawdopodobnie także dzięki pomocy swojego opiekuna An
drzeja z Szamotuł -  dostał się na dwór biskupa poznańskiego Jana 
Lubrańskiego, który miał go prosić o pomoc w administrowaniu die
cezją i wykonywaniu duszpasterskich powinności. Jednocześnie pełnił 
funkcję doradcy prawnego poznańskiej kurii biskupiej. „Musiał sobie 
Tomicki zaskarbić względy biskupa Lubrańskiego, gdyż ten (...) 
wkrótce obdarował go beneficjami kościelnymi w postaci kanonii 
w kapitule katedralnej w Poznaniu” (s. 92).

Jak już zostało wspomniane, szkołą polityczną przyszłych bisku
pów polskich była zawsze kancelaria królewska, której sekretarze 
zajmowali z czasem stolice biskupie. Takim torem potoczyły się także 
dalsze losy P. Tomickiego, o czym traktuje Rozdział III ( 
królewski). Dowiadujemy się w nim, iż wkrótce po koronacji królewi
cza Zygmunta na króla Polski, Tomicki otrzymał nominację na sekre
tarza królewskiego. „Awans Piotra Tomickiego Hozjusz tłumaczył 
głównie jego zaletami osobistymi. Znajomość realiów nakazuje jed
nak sądzić, że oprócz jego własnych zasług i wcześniejszej aktywno
ści politycznej, wpływ na nominację miało poparcie wuja” (s. 99), 
wojewody poznańskiego Andrzeja Szamotulskiego, cieszącego się 
sporym zaufaniem młodego króla. Piastując tak wielki urząd Tomicki 
odbywał liczne poselstwa w kraju i za granicą, a swoimi spostrzeże
niami dzielił się z monarchą, zdobywając królewskie zaufanie. 
W dowód wdzięczności król nagradzał go kościelnymi beneficjami. 
W ciągu kilku lat pracy na urzędzie sekretarza, skumulował on sporo 
godności kościelnych przynoszących konkretne dochody. Wystarczy 
wspomnieć, oprócz już wcześniej wymienionych, kanonię włocławską 
czy gnieźnieńską.

W tym miejscu, należy zauważyć pewną niekonsekwencję Autorki. 
Oto na stronie 125 czytamy, że w/w godności przynosiły mu dochody, 
„a przy okazji wiązały się z dodatkowymi obowiązkami w postaci 
uczestnictwa w posiedzeniach kapituł.” (Szkoda, że A. Odrzywolska- 
Kidawa nie poświęciła nieco czasu na przebadanie tego problemu, 
zwłaszcza, że mieści się on w przyjętym przez nią zakresie tematycz
nym pracy.) Natomiast kilkanaście stron później przeczy sama sobie,
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twierdząc, że „zatrudnienie w kancelarii królewskiej zwalniało od aktyw
nego uczestnictwa w posiedzeniach kapituł. Sekretarze ograniczali się 
jedynie do uczestniczenia w odbywającej się 2-3 razy w roku kapitule 
generalnej (s. 144)”, choć jak wykazywała praktyka także i tego często 
zaniedbywano. Czyżby zawiodło kojarzenie notowanych faktów?

Przez cały omawiany okres Tomicki posiadał tylko niższe święce
nia, być może wychodząc z założenia, że kolejne beneficja kościelne 
stanowią wynagrodzenie za jego pracę w kancelarii królewskiej i nie 
wykluczając opuszczenia stanu duchownego. Kiedy jednak pojawiły 
się widoki na kolejny awans w hierarchii kościelnej, ów dostojnik 
w 1511 roku (a więc w czterdziestym siódmym roku życia) przyjął 
święcenia kapłańskie. Odtąd w krótkim czasie, do posiadanych już 
beneficjów, zdołał skumulować prebendy w kilku kapitułach katedral
nych i kolegiackich. Jednak to nie zaspokajało ambicji kapłana Piotra 
Tomickiego, który jednocześnie zaczął zabiegać o biskupstwo prze
myskie. Otrzymał je od króla w 1514 roku, tym samym wchodząc 
także do senatu. Nominacja ta dawała mu większy dostęp do spraw 
publicznych, stawiała go wyżej w hierarchii społecznej i wiązała 
z pobieraniem większych dochodów.

Przyznanie Tomickiemu biskupstwa nie zamknęło kwestii jego 
ambicji tak politycznych jak i kościelnych, a co się z tym łączy, i be
neficjów mających pozostać w jego posiadaniu. Dalsze jego starania 
i awanse na wyższe godności w karierze politycznej, i kościelnej 
przedstawia Autorka w Rozdziale IV {Podkanclerzy koronny). Naj
pierw widzimy Tomickiego starającego się o urząd podkanclerzego 
koronnego, o co zaczął zabiegać jeszcze w 1513 roku. Kiedy biskup 
włocławski Maciej Drzewicki zrezygnował z urzędu kanclerskiego, 
a wiadomo było, że jego następcą prawdopodobnie zostanie dotych
czasowy podkanclerzy Krzysztof Szydłowiecki, Tomicki był pewien, 
że droga do wakującego urzędu stoi otwarta. Tak też się stało. „Król, 
ulegając naciskom ze strony swoich doradców (...), 4 marca 1515 roku 
Szydłowieckiego zatwierdził na urzędzie kanclerskim, natomiast Pio
tra Tomickiego mianował zgodnie z jego oczekiwaniami podkancle
rzym koronnym” (s. 161). Pięć lat później Tomicki ponownie awan
sował. Tym razem na polu kościelnym -  po śmierci bpa Jana Lubrań- 
skiego król 20 maja 1520 roku mianował go biskupem poznańskim. 
W tym miejscu nasuwa się wniosek, że awans na biskupstwo poznań
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skie stanowił niejako naturalną konsekwencję wcześniejszej nominacji 
na podkanclerstwo.

Niestety ze względu na pełnione obowiązki podkanclerzego Tomicki 
przebywał na dworze królewskim, a sprawy diecezji poznańskiej zała
twiał na podstawie relacji. Nawet kanoniczne objęcie diecezji odbyło 
się bez osobistego udziału nowego biskupa, lecz przez jego pełnomoc
nika. „Nadal sprawy państwowe pochłaniały uwagę podkanclerzego 
Tomickiego w znacznie większym stopniu niż kwestie związane z 
funkcjonowaniem podległej mu diecezji” (s. 170). Była jednak chyba 
zauważalna jakaś poprawa w tym względzie, gdyż, jak zaznacza Autor
ka, „biskup Tomicki o wiele bardziej angażował się w problemy tegoż 
biskupstwa niż w problemy diecezji przemyskiej” (s. 169).

Należy zaznaczyć, iż przejście ze stosunkowo ubogiego biskupstwa 
przemyskiego na lepiej uposażoną diecezję poznańską z zachowaniem 
urzędu podkanclerzego było złamaniem przez Tomickiego ustawy 
incompatibilitas o nie łączeniu znaczniejszych godności. Biskup no- 
minat nie godził się jednak na respektowanie decyzji sejmów egzeku
cyjnych w tej kwestii, zwłaszcza, że cieszył się wówczas silnym po
parciem króla. Jego postawa tym bardziej wydaje się być dziwną 
i ’’faryzejską”, że -  jak pisze Autorka -  „kilka lat wcześniej zabiegał
0 rezygnację z kanclerstwa Macieja Drzewickiego, odwołując się do 
prawa o niepołączalności bogatych biskupstw z urzędami kanclerza
1 podkanclerzego” (s. 173). Co więcej, w następnych latach bp Tomicki 
podjął starania w celu zdobycia koadiutorii krakowskiej, oczywiście z 
zachowaniem dotychczasowych godności i związanymi z nimi benefi
cjami, co osiągnął w 1524 roku. Ciekawym jest fakt, iż równocześnie 
odmówił złożoną przez prymasa Jana Łaskiego propozycję przejęcia 
koadiutorii gnieźnieńskiej. Prawdopodobnie uczynił tak obawiając się, 
iż w ten sposób zostanie zmuszony do rezygnacji z podkanclerstwa. 
Wiadomo bowiem było, że prymas Jan Łaski stał konsekwentnie na 
stanowisku przestrzegania ustawy incompatibilitas. Tym samym bp 
Tomicki wyraźnie pokazał, że „posiadanie podkanclerstwa koronnego 
cenił sobie bardziej, niż wspomnianą koadiutorię” (s. 173).

W rok później (1525) po śmierci bpa Jana Konarskiego, Tomicki zo
stał biskupem krakowskim. Ten awans wiązał się jednak z koniecznością 
ustąpienia z biskupstwa poznańskiego, które dotychczas posiadał z ko
adiutorią krakowską. Jednak nadal dostojnik ten „łamał” ustawę o inco- 
patibiliach, nie zważając na protesty niektórych senatorów i posłów szła-



346 PAWEŁ STANISZEWSKI

checkich, łącząc przez następnych 10 lat jednocześnie godność biskupa 
krakowskiego z urzędem podkanclerzego koronnego, co przynosiło ol
brzymie korzyści materialne. Dość wspomnieć, iż w 1529 roku dochody 
samego biskupstwa krakowskiego wynosiły dokładnie 8751 grzywien 18 
1/2 groszy 7 denarów, co stanowiło sumę imponującą (s. 176).

Pozycja bpa Tomickiego była tak silna, że kiedy w 1531 roku zmarł 
prymas Jan Łaski, król -  według Stanisława Hozjusza -  miał go na
mawiać do przyjęcia godności arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa 
Polski. Ten jednak odmówił i nie przyjął ofiarowanego mu arcybi- 
skupstwa. Uczynił tak prawdopodobnie dlatego, że awans na tę naj
wyższą godność kościelną w państwie równoznaczny byłby z rezy
gnacją z urzędu podkanclerzego, a więc z odsunięciem od wpływu na 
rządy w państwie. Tym samym Tomicki dał do zrozumienia, iż urząd 
podkanclerzego koronnego ceni sobie bardziej aniżeli godność arcybi
skupa gnieźnieńskiego. Poza tym -  jak pisze A. Odrzywolska-Kidawa 
- „biskupstwo krakowskie dostarczało mu wystarczających docho
dów, dlatego perspektywa objęcia w posiadanie arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego nie wydawała się aż tak bardzo kusząca” (s. 181). 
W tym miejscu wypada ponownie zauważyć nieścisłość ze strony 
Autorki, która pisze: „W związku z powszechnie panującym poglądem, 
że awans na tę najwyższą godność w państwie równoznaczny był z odsu
nięciem od wpływu na rządy w państwie, można założyć, iż Zygmunt I 
chciał powierzyć urząd kanclerski komuś innemu” (s. 178). Otóż przy
najmniej zdziwienie budzi użyte tutaj sformułowanie o powszechnie pa
nującym poglądzie. Stwierdzenie takie nie jest kategorią sądu naukowe
go, a wypada wyraźnie podkreślić, iż poglądy „powszechnie panujące” 
rzadko kiedy pokrywają się z opiniami ustalonymi w nauce. Poza tym 
można przypuszczać, iż najprawdopodobniej propozycja przeniesienia P. 
Tomickiego do Gniezna w ogóle nie padła, a tylko on sam dorobił do 
tych wydarzeń teorię, by przedstawić siebie w korzystnym świetle. Zresz
tą czy Tomicki mógł mieć ambicje objęcia godności arcybiskupa gnieź
nieńskiego? Są podstawy ku temu, aby twierdzić, że aspiracje jego zosta
ły całkowicie zaspokojone posiadanymi godnościami podkanclerzego i 
biskupa krakowskiego, przynajmniej w aspekcie materialnym.

W Zakończeniu Autorka konkluduje, że na podstawie przedstawio
nego materiału źródłowego Tomicki jawi się jako osobowość bardzo 
ambitna, której celem nadrzędnym było sięganie po kolejne urzędy 
świeckie i godności kościelne. Z tego jednak, co czytamy, widać, że
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jednak zdecydowanie bardziej absorbowały go i pochłaniały sprawy 
państwowe, „polityka” w dzisiejszym tego słowa znaczeniu.

Próba oceny merytorycznej

Na początku nasuwa się wniosek, iż książka ta -  mimo podziału na 
rozdziały -  wyraźnie składa się trzech części. W pierwszej ukazuje 
środowisko rodzinne Tomickiego, więzy pokrewieństwa oraz klien- 
talne, w jakie wchodzili przedstawiciele rodu w XV wieku oraz pozy
cję majątkowo-urzędniczą, jaką osiągali. Część druga przedstawia 
drogę kariery kościelnej Piotra, począwszy od pierwszych beneficjów, 
poprzez biskupstwo przemyskie aż do godności biskupa poznańskiego 
i wreszcie krakowskiego. Natomiast część trzecia opisuje jego awanse 
w aparacie władzy państwowej.

Najwartościowszą wydaje się być część pierwsza, genealogiczna, 
w której drobiazgowo i wyczerpująco zaprezentowani zostali przod
kowie po mieczu i po kądzieli oraz rodzeństwo przyszłego biskupa. 
Jest to o tyle istotne zagadnienie, ponieważ właśnie protekcja krew
niaków (głównie Andrzeja Szamotulskiego) była głównym czynni
kiem, który zadecydował o jego przyszłych sukcesach.

Czytając biografię Piotra Tomickiego czytelnik odnosi wrażenie, że 
stan duchowny, w którym nasz „bohater” się znajdował, i związane 
z tym wysokie godności (awanse na kolejne biskupstwa) traktował 
jako element kariery politycznej, i zabiegał o nie z pobudek czysto 
przyziemnych, aby między innymi zaspokoiły jego ambicje oraz po
służyły do zgromadzenia jak największego majątku, stanowiącego 
zaplecze finansowe dla dostatniego życia. Można pokusić się o „su
biektywne” stwierdzenie, że A. Odrzywolska-Kidawa powiela stereo
typ ambitnego karierowicza, chciwego pieniędzy, godności, prestiżu 
i coraz świetniejszych urzędów pochlebcy. To pozwala na postawienie 
tezy, iż przedmiotem badań Autorki stała się sama kariera, a nie czło
wiek będący jej nosicielem, odtworzenie mechanizmów związanych 
z przechodzeniem na kolejne szczeble kariery urzędniczej, i duchow
nej na przykładzie Piotra Tomickiego a nie jego życie i działalność. 
Zresztą zapowiada to już A. Odrzywolska we Wstępie, pisząc: „Za
kres tematyczny został zawężony do zagadnień związanych z osiągnię
ciem poszczególnych etapów kariery urzędniczej i duchownej Piotra 
Tomickiego. Nie jest to zatem monografia polityka, biskupa, mecenasa,



348 PAWEŁ STANISZEWSKI

lecz jedynie studium poświęcone przebiegowi kariery tego dostojnika” 
(s. 7) Skoro tak, to w takim razie należałoby się zastanowić nad zmianą 
tytułu rozprawy. Czy nie lepiej byłoby omawianej dysertacji zatytuło
wać: Kariera polityczna biskupa Piotra Tomickiego (1461-1535)1 
Zwłaszcza, że kwestię zaangażowania duszpasterskiego Tomickiego -  
oprócz drobnych wzmianek -  z wiadomych względów praktycznie 
pominęła. Uczyniła to wiedząc także, iż przed laty tym aspektem dzia
łalności Piotra Tomickiego zajął się ks. Kazimierz Gabryel.11

Godnym uwagi jest obiektywizm Autorki, przejawiający się w tym, że 
z jednej strony w swojej dysertacji przedstawia fakty, wydarzenia z życia 
Tomickiego świadczące o jego wielkości, z drugiej zaś -  nie przemilcza 
jego słabości i niepowodzeń. Ponadto należy także podkreślić, iż A. Od- 
rzywolska-Kidawa w swojej książce dobrze ukazuje środowisko poli
tyczne i kościelne, w którym żył, i działał jej „bohater”. Należy też pod
kreślić, iż Autorka w sposób syntetyczny omawia problemy z zakresu 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, dzięki czemu daje czytelni
kowi klarowny, zrozumiały portret ówczesnej epoki.

Wypada także docenić trud, jaki musiała podjąć Autorka, przepro
wadzając kwerendę źródeł. Jak już zostało podkreślone, większość 
z nich jest w języku łacińskim. Nie wystarcza tu jednak znajomość 
samej łaciny. Należy czytać rękopis mediewistyczny, trudny często do 
odcyfrowania nawet dla dobrego i doświadczonego znawcy. Na ogół 
więc doktoranci unikają źródeł tego typu. Tym bardziej godnym jest 
podziwu i naśladowania trud, jaki podjęła Autorka, a jeszcze bardziej 
-  pozytywny wynik w postaci omawianej dysertacji.

Konkludując, należy stwierdzić, iż rozprawa Anny Odrzywolskiej- 
Kidawa stanowi nowość w historiografii zarówno polskiego Kościoła 
jak i państwa, jest bowiem pierwszą monografią tego typu badań hi
storycznych dla okresu późnego średniowiecza, i początku renesansu 
w Polsce. Mimo pewnych „potknięć” i „nieścisłości” (niezdolność do 
kojarzenia notowanych faktów czy też formułowanie wykluczających 
się na wzajem tez) stanowi drogowskaz dla podejmowania podobnych 
badań, i opracowań dotyczących kariery politycznej, i kościelnej wie
lu dostojników tego okresu.

11 K. G a b r y e l ,  Działalność kościelna bpa Piotra Tomickiego, w: Studia z historii 
Kościoła w Polsce, t. I, Warszawa 1972, s. 239-430.
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Rec.: Iwona Pietrzkiewicz, B iblioteka K anoników  R egularnych  
w K rakow ie w  X V  i X V I  w ieku , Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pedagogicznej, Kraków 2003, ss. 196.

Genezy powstania Krakowskiej Kongregacji Kanoników Regular
nych Bożego Ciała szukać należy w czeskiej odmianie reformy devo- 
tio moderna zapoczątkowanej przez kanoników z klasztoru w Roudni- 
cach. W 1349 roku założyli oni prepozyturę w Kłodzku, skąd pod 
koniec XIV wieku przybyli do Krakowa. Jej działalność zapoczątko
wał akt Władysława Jagiełły z 1405 roku fundujący prepozyturę na 
krakowskim Kazimierzu. Kongregacja w trakcie pięciu wieków dzia
łalności, oprócz macierzystej i najważniejszej placówki w Krakowie, 
powiększyła się o nowe prepozytury na terenie Małopolski i Wielkie
go Księstwa Litewskiego, których liczba w szczytowym okresie jej 
istnienia sięgnęła dwunastu. W XV wieku Kongregacja zyskała 
ośrodki w Kłodawie, Kłobucku, Kraśniku i Kurozwękach, w XVII 
wieku dołączyły do nich klasztory w Bychowie, w Krzemienicy, 
w Wilnie, w Suchej, w Wolbromiu i w Słonimiu, a w XVIII stuleciu 
jeszcze ośrodki w Żurawiczach i w Ozieranach. Kres Kongregacji 
nastąpił w XIX wieku, kiedy po odłączeniach i przeprowadzonych 
przez zaborców kasatach kolejnych klasztorów w jej składzie pozosta
ła jedynie macierzysta placówka w Krakowie, która ostatecznie 
w 1859 roku została inkorporowana do włoskiej Kongregacji Kanoni
ków Regularnych Laterańskich Najświętszego Zbawiciela. Po drugiej 
wojnie światowej zgromadzenie przeżyło odrodzenie, czego efektem 
było ustanowienie w 1952 roku przez kapitułę generalną odrębnej 
prowincji polskiej z siedzibą w Krakowie.

Choć poszczególne aspekty dziejów Kongregacji i jej klasztorów 
od dawna budzą zainteresowanie badaczy różnych specjalności, co 
przejawia się w dość pokaźnej liczbie artykułów i mniejszych opra
cowań, jednak większość jej placówek kanonickich nie doczekała się

„Nasza Przeszłość” 1.106: 2006, s. 349-354.
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dotąd całościowych monografii. Pewną poprawę można zauważyć 
w ostatnich latach, przede wszystkim w odniesieniu do placówki ma
cierzystej. Literatura traktująca kompleksowo o kanonikach regular
nych krakowskiej Kongregacji wzbogaciła się bowiem o dwie obszer
ne prace Kazimierza Łataka: opracowanie dziejów prepozytury Ko
ścioła Bożego na Kazimierzu w XV i XVI wieku1 oraz próbę przed
stawienia historii kongregacji w całym okresie jej istnienia2.

Szczegółowego i obszernego opracowania dla dwóch pierwszych 
stuleci doczekała się w ostatnich latach również biblioteka i skrypto
rium klasztorne Bożego Ciała na Kazimierzu, niewątpliwie bardzo 
istotne składniki życia kulturalnego miejscowego środowiska i w ogó
le Krakowa, w postaci recenzowanej rozprawy doktorskiej Iwony 
Pietrzkiewicz, opublikowanej nakładem Wydawnictwa Naukowego 
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako
wie. Księgozbiór, działalność naukowa, klasztorne skryptorium i pra
cownia miniatorska bożociałków od dość dawna znajdowały się 
w kręgu zainteresowań badaczy, jednak ich prace z reguły ograniczały 
się do niezbyt obszernych artykułów i przyczynków, w których książ
nica traktowana była raczej wycinkowo, w każdym razie prace te na 
pewno nie miały charakteru kompleksowych monografii.

Dysertacja Iwony Pietrzkiewicz dzieli się na wstęp, pięć meryto
rycznych rozdziałów oraz zakończenie. Wart docenienia jest fakt, że 
przeprowadzonego we wstępie stanu badań Autorka nie zawęziła je
dynie do literatury przedmiotu dotyczącej księgozbioru kazimierskie
go i innych ośrodków kanonickich, lecz przedstawiła opracowania 
i inicjatywy naukowe, które niejednokrotnie szeroko zakreślając ob
szar swych zainteresowań podjęły także problemy związane z biblio
tekami zakonnymi. Wydaje się, że w przeglądzie literatury dotyczącej 
samej książnicy kazimierskiej należało wspomnieć o dwóch podroz
działach, które poświęcił bibliotece i skryptorium Bożego Ciała 
w cytowanej już pracy Kazimierz Łatak3. Stan badań powinien bo

K. Ł a t a k ,  Kanonicy regułami laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca 
XVI wieku, Ełk 1999.

T e n ż e ,  Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na prze
strzeni dziejów, Kraków 2002.
3 T e n ż e ,  Kanonicy regularni..., s. 219-242 (biblioteka), s. 242-255 (skryptorium). 
Podrozdziały te są częścią rozdziału zatytułowanego Kultura duchowa i umysłowa 
zgromadzenia. Pierwszy z nich z niewielkimi zmianami ukazał się również jako sa-

wiem zawierać wszystkie opracowania, które w sposób znaczący wią
żą się z tematyką podejmowaną w rozprawie.

Rozdział pierwszy jest krótkim rysem dziejów kanoników regular
nych św. Augustyna z zaznaczeniem istotnej roli opactwa roudnickie- 
go w życiu duchowym kanoników, z kolei powiązany z nim tema
tycznie obszerniejszy rozdział następny opisuje kilkuwiekowe losy 
kazimierskiej fundacji w Krakowie. W rozdziale trzecim Autorka 
przechodzi już do właściwej tematyki rozprawy. W dwóch podroz
działach omawia prawodawstwo zakonne dotyczące książki, stosunek 
kanoników do nauki i książek oraz traktaty mówiące o nauce i rozwo
ju duchowym w Zakonie, przedstawia również rys historyczny klasz
tornej biblioteki, gromadząc w nim wszelkie informacje źródłowe na 
jej temat. Najistotniejszy w pracy jest najdłuższy (s. 61-125) rozdział 
czwarty, który mieści w sobie szereg najważniejszych problemów zwią
zanych kazimierskim księgozbiorem. Iwona Pietrzkiewicz zajmuje się 
w nim realizacją przepisów bibliotecznych w bibliotece kazimierskiego 
konwentu, wielkością, układem i opracowaniem księgozbioru, jego pro
weniencją, w tym funkcjonowaniem i produktami miejscowego skrypto
rium, wreszcie dokonuje analizy treściowej zbioru manuskryptów i dru
ków. Ostatni rozdział jest oceną kultury umysłowej i zainteresowań na
ukowych krakowskich kanoników regularnych w świetle ich księgozbio
ru. Pojawiają się w nim również informacje na temat powiązań środowi
ska kanonickiego z krakowską elitą intelektualną.

W rozdziale czwartym analizę treściową liczącego prawie 1600 
zachowanych manuskryptów i druków z XV i XVI wieku zbioru Au
torka przeprowadziła w dwóch osobnych grupach. W pierwszej z nich 
znalazły się rękopisy i inkunabuły z poświadczoną przynależnością do 
biblioteki w XV wieku, w drugiej te inkunabuły i starodruki, które 
weszły w jej skład w XVI wieku. Wydaje się, że podział na dwa od
dzielnie badane zbiory jest słuszny nie tylko, jak twierdzi Autorka, „ze 
względu na zastosowanie dla nich trochę odmiennego schematu rze
czowego” (s. 87), ale przede wszystkim, dlatego że pozwala odrębnie

I. PIETRZKIEWICZ, BIBLIOTEKA KANONIKÓW REGULARNYCH 3 5 1

modzielny artykuł -  por. K. Ł a t a k , Biblioteka kanoników regularnych laterańskich 
w Krakowie, Echa Przeszłości, 3, 2002, s. 27-47. Badacz ten opublikował również 
artykuł o XVI-wiecznych księgach zakazanych z tej biblioteki -  por. K. Ł a t a k ,  
XVI-wieczne księgi zakazane w bibliotece kanoników regularnych laterańskich 
w Krakowie, Echa Przeszłości, 4, 2003, s. 7-14. Ze zrozumiałych względów obu tych 
tekstów Autorka nie mogła uwzględnić w swej pracy.
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omówić tematykę średniowiecznego księgozbioru i zasobu, który 
można uznać za renesansowy. Wynalazek Gutenberga, Reformacja 
i inne wielkie wydarzenia kulturowe, światopoglądowe i polityczne 
w Europie oraz związane z nimi nowe kierunki w literaturze w jakimś 
stopniu odcisnęły przecież swe piętno na charakterze XVI-wiecznej 
książnicy na Kazimierzu i właśnie osobne potraktowanie obu tych 
księgozbiorów pomaga w pokazaniu różnic pomiędzy nimi.

Piętnaście dziedzin tematycznych4, w które ujęta została przez Au
torkę zawartość treściowa XV-wiecznego księgozbioru, rozszerzo
nych zostało jeszcze o trzy nowe przy omawianiu zbioru z XVI stule
cia5. Jest najzupełniej oczywiste, że Reformacją i okresem walk reli
gijnych można wytłumaczyć pojawienie się w XVI-wiecznym księgo
zbiorze katolickich tekstów polemicznych i nawet ksiąg zakazanych. 
Odrodzenie było czasem wielkiego zafascynowania i ponownego od
krycia niechrześcijańskiej literatury antycznej w Europie, zatem obec
ność w nim dzieł takich autorów jak Homer, Wergiliusz, Horacy, Cy
ceron czy Salustiusz jest także całkowicie zrozumiała. Zdziwienie 
natomiast budzi to, że w XV-wiecznej bibliotece kanoników-nie było 
żadnych utworów nie tylko świeckiej literatury starożytnej, ale w ogó
le literatury pięknej. A przecież Wergiliusz czy Owidiusz byli znani 
i chętnie czytani w średniowieczu, a ich dzieła obecne na półkach 
średniowiecznych bibliotek, także zakonnych. Zastanawia również 
fakt, że wśród XV-wiecznych ksiąg rękopiśmiennych i inkunabułów 
nie ma prac reprezentujących nauki ścisłe. Z kolei nieobecność ksiąg 
i druków muzycznych zdaje się potwierdzać pogląd Ewy Zielińskiej, 
że dość bogata literatura muzyczna kanonii w Kraśniku stanowi zja
wisko wyjątkowe zarówno w zbiorach pozostałych prepozytur filiacji 
kazimierskiej, jak w zbiorach innych domów kanonickich w Polsce 6.

Przyporządkowanie dzieł i ich autorów do określonych działów 
tematycznych przy dość pokaźnej ich liczbie przysparza pewne trud
ności, które stają się bardziej zrozumiałe, jeśli się pamięta, o czym

4 Pismo Św., Komentarze Pisma Św., Pisma Ojców Kościoła, Teologia spekulatywna, 
Teologia moralna, Liturgika, Teologia praktyczna, Kaznodziejstwo, Ascetyka, misty
ka, hagiografia, Prawo kanoniczne i świeckie, Encyklopedie, Historiografia kościelna 
i świecka, Filozofia, Gramatyka, Medycyna.
5 Literatura polemiczna, Literatura humanistyczna, Matematyka i astronomia.

E. Z i e l i ń s k a ,  Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kra
śniku w latach 1469-1563, Lublin 2002, s. 154.

słusznie wspomina Iwona Pietrzkiewicz, że w wiekach XV i XVI nie 
było jeszcze ścisłego rozgraniczenia dyscyplin i poszczególne nauki 
nie miały konkretnie wyznaczonych pól badawczych (s. 87). Powtó
rzenia okazały się więc nieuniknione, np. Moralia Grzegorza Wiel
kiego pojawiają się zarówno w dziale Komentarze Pisma Świętego, 
jak Teologia moralna, bo dzieło to jest bardzo obszernym, ujętym 
w trzydziestu pięciu księgach, komentarzem do Księgi Hioba, który 
jednocześnie można traktować jako podręcznik teologii moralnej. 
Podobnie Noctes atticae Aulusa Geliusza zostały zakwalifikowane do 
działów: Encyklopedie i Literatura humanistyczna, gdyż utwór ten, bę
dąc swoistą encyklopedią zawierającą ogromny antykwaryczny materiał 
infonnacyjny z różnych dziedzin, przekazuje bogactwo fragmentów dzieł 
zaginionych, przede wszystkim z literatury pięknej. Niektóre przyporząd
kowania budzą jednak poważne obiekcje. Na przykład umieszczenie św. 
Tomasza z Akwinu w dziale Ojcowie Kościoła jest nieporozumieniem. 
Żyjący w XIII stuleciu św. Tomasz, jeden z największych teologów 
chrześcijaństwa, był Doktorem Kościoła, który to tytuł przyznawany jest 
niektórym świętym za znakomite i prawomyślne nauczanie, natomiast 
nigdy nie był uznawany za jednego z Ojców Kościoła. Określenie to 
zarezerwowane jest bowiem dla łacińskich i greckich pisarzy oraz teolo
gów pierwszych wieków chrześcijaństwa (V-VIII w.) którzy, oprócz 
działalności w tym okresie, głosili prawowierną naukę, prowadzili święte 
życie i zyskali powszechną aprobatę Kościoła. Do Ojców Kościoła zali
cza się m. in. św. Augustyna, Hieronima, Grzegorza Wielkiego, św. Am
brożego czy Izydora z Sewilli.

Z kolei na pochwałę zasługuje to, że informując o dziełach zgroma
dzonych w bibliotece Autorka przy niektórych tytułach dostarcza 
również wiadomości na temat ich występowania w innych zbiorach 
bibliotecznych. Informacje te, umieszczane w tekście głównym lub 
w przypisach, choć mają charakter dodatkowy, pomagają wyrobić 
sobie zdanie o tym, na ile wyjątkowy był i jest księgozbiór kazimier
ski. Dowodzą też tego, że badaczka poszukując się określonych tytu
łów starała się przynajmniej orientacyjne poznać zawartość innych 
zasobów bibliotecznych.

Autorka posługuje się kompetentnym językiem, który sprawnie 
i rzeczowo opisuje podejmowaną w pracy problematykę. Wątpliwości 
budzi jedynie rzadko funkcjonujący w języku polskim termin kom- 
pendiator (s. 102), który został utworzony od istniejącego od dawna

I. P1ETRZK1EWICZ, BIBLIOTEKA KANONIKÓW REGULARNYCH 3 5 3



354 MICHAŁ BRODA

w języku polskim słowa kompendium dla oznaczania osoby tworzącej 
kompendia. Biorąc pod uwagę to, że został on użyty w stosunku do 
Izydora z Sewilli, najlepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie go 
zadomowionym w polszczyźnie wyrazem kompilator, dobrze pasują
cym do tego późnoantycznego uczonego.

Książka uzupełniona jest o znajdujące się na końcu wykazy skrótów, 
źródeł i literatury oraz zawsze pomocne w tego typu pracach indeksy 
osobowy i miejscowości. Wzbogaca ją także dodatek z piętnastoma foto
grafiami kart z rękopisów i druków biblioteki kazimierskiej.

Wykaz źródeł i literatury został podzielony na Źródła rękopiśmien
ne, Źródła drukowane oraz Opracowania i skłania do wyrażenia pew
nych uwag. Nie wiadomo na przykład, dlaczego w Źródłach rękopi
śmiennych umieszczony został maszynopis rozprawy doktorskiej
K. Łataka7, który znalazł się także w części Opracowania wraz z jej 
książkowym wydaniem8. Zastrzeżenia kierować można też odnośnie 
działu Źródła drukowane. Zostały bowiem w nim zawarte takie prace 
zbiorowe jak np. Słownik kultury antycznej, Słownik polskich teolo
gów katolickich, Encyklopedia kościelna S. Orgelbranda czy Lexikon 
für Teologie und Kirche oraz artykuły i prace poświęcone przeglądowi 
piśmiennictwa kościelnego, np. Polska bibliografia franciszkańska. 
Tymczasem tego typu pozycje z całą pewnością powinny pojawić się 
w części przeznaczonej na opracowania. Należałoby także zastanowić 
się, czy wykaz źródeł i literatury nie powinien zawierać listy wszyst
kich zachowanych i objętych badaniem ksiąg rękopiśmiennych oraz 
druków z XV i XVI wieku.

Zamieszczone uwagi i wskazane drobne niedociągnięcia w żaden 
sposób nie przesłaniają faktu, że książka Iwony Pietrzkiewicz jest 
starannie przemyślaną monografią z dobrze skonstruowanymi rozdzia
łami o charakterze problemowym. Stanowi istotny wkład w rozwój 
badań nad polskimi bibliotekami kościelnymi. Na opracowania o po
dobnym poziomie merytorycznym czeka większość księgozbiorów 
kanonickich w Polsce.

7 K. Ł a t a k , Prepozytura Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich na 
Kazimierzu pod Krakowem, Warszawa 1999 (maszynopis w Archiwum Prowincji 
Kanoników Regularnych Laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie).
8 T e n ż e , Kanonicy regularni...
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Informujemy, że w administracji Instytutu Wydawniczego „Nasza 
Przeszłość” można zamówić kilkadziesiąt archiwalnych tomów NP 
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W  celu zaznajomienia się z ich zawartością polecamy pełną bibliogra
fię na stronach internetowych wydawnictwa z dobrą wyszukiwarką 
wg autorów i słów występujących w tytułach publikowanych artyku
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