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MARCELI KOSMAN

BADACZ DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA WILEŃSZCZYŹNIE 
(Na marginesie jubileuszu ks. Tadeusza Krahela)

Złożone były losy polskiej lituanistyki po drugiej wojnie świato
wej, kiedy zeszła w jakimś stopniu do naukowego podziemia. Pamię
tano jednak o jej osiągnięciach w okresie międzywojennym, zwłasz
cza w wileńskim kręgu Uniwersytetu Stefana Batorego i „Ateneum 
Wileńskiego” -  znakomitego czasopisma poświęconego dziejom ziem 
dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego1. Świetne tradycje kulty
wowano na emigracji, ale w oderwaniu od dotychczasowych warszta
tów badawczych2. Badacze znad Wilii, którzy przenieśli się do Macie
rzy w jej nowych granicach, skierowali swe zainteresowania na nowe 
tematy, terytorialnie związane z dawną Koroną3. Po 1956 r. nastąpiły 
pewne pozytywne zmiany, jednakże publikacje naukowe na temat 
północno-wschodnich kresów musiały być opatrywane ostrożnymi 
tytułami i wydawane w nikłych nakładach, by nie drażnić władz 
w Wilnie i Moskwie, nad czym czuwała ostrożna cenzura w Warsza
wie i innych polskich ośrodkach. W jeszcze większym stopniu kwestie 
taktyczne były ważne w odniesieniu do prac przeznaczonych dla szer
szego kręgu czytelniczego. Zmiany, które doprowadziły do ostatecz
nego zniesienia restrykcji po 1989 r., dawały stopniowo o sobie znać

Zob. Bibliografia zawartości „Ateneum Wileńskiego”, opr. J. Tu m e l i s ,  uwagi 
wstępne H. Ł o w m i a ń s k i ,  „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, t. 20:1983, s. 227-259.
2 Alma Mater Vilnensis.~ Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana 
Batorego na obczyźnie. W dziesiątą rocznicą przerwania normalnej pracy USB. 
Sprawozdania i dokumenty. Londyn 1949.
3 Szerzej M. K o s m a n ,  Wileńscy badacze dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego 
na rozdrożu (po 1949 r.), w: Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, pr. 
zbiór, pod red. T. B u j n i c k i e g o  i K. S t ę p n i k a .  Lublin 2005, s. 317-327; 
idem, Polska -  Litwa. Z odległej i bliższej przeszłości, T. II, Poznań 2007, s. 189-202; 
idem, Polska lituanistyka po II wojnie światowej, „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 
3, s. 5-11.

„Nasza Przeszłość” 1.110: 2008, s. 5-16.

http://www.np.org.pl
mailto:np@post.pl


6 MARCELI KOSMAN

już po roku 1980, nie tylko dzięki coraz liczniejszym publikacjom 
bezdebitowym, ale i w wydawnictwach legalnych.

Przez cały czas jednak rosło nowe pokolenie badaczy, w tym pod 
kierunkiem dawnych wileńskich i lwowskich mistrzów. Pozwoliło to 
na odrodzenie polskiej lituanistyki, choć ich prace ukazywały się nie
rzadko pod zakamuflowanymi tytułami, np. Podlasie ukrywało tamtej
szą część Wielkiego Księstwa, ruch rewolucyjny na Litwie i Białorusi 
-  polskie tradycje powstańcze z okresu zaborów, starano się nie szer
mować Litwą Wilnem zwłaszcza w połączeniu z Kościołem. Podpi
sany doświadczył tego, gdy przed zbliżającą się 600 rocznicą chry
stianizacji Litwy chciał dać taki właśnie nagłówek złożonej do druku 
w 1974 r. monografii; ukazała się ona, po drobnych uzupełnieniach -  
tak jak było planowane, w Ossolineum -  jako ...Drogi zaniku pogań
stwa u Bałtów (Wrocław 1976).

W wymagających pozytywistycznej taktyki czasach na Uniwersy
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na seminarium Henryka Łow- 
miańskiego wchodziła w naukowe szranki gromadka jego uczniów, 
z czasem wierna badaniom lituanistycznym. W Toruniu tradycje USB 
były żywe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Warszawie pa
tronowali im pamiętając o swych latach przedwojennych nad Wilią 
Juliusz Bardach4 i Stanisław Lorentz5 -z  czasem nazwisk przybywało 
w różnych ośrodkach, pojawiały się też czasopisma specjalistyczne, 
początkowo pod nie budzącymi czujności cenzuralnych tytułami, jak 
„Rocznik Białostocki” czy „Acta Baltico-Slavica” i tematyką bez
piecznie odległą od współczesności.

Ważne miejsce zajęły tu badania nad historią Kościoła na Litwie 
przede wszystkim tej dawnej, ale również i niedawnej6. Wiązała się 
z nimi recepcja kultu religijnego utrwalana przez egzulów, którzy 
z Ziem Utraconych po 1945 r. przenosili się do ojczyzny w jej no

4 W październiku 1997 r. litewski uniwersytet w Wilnie obdarzył go godnością doktora 
honoris causa-zob. J. B a r d a c h, Powrót do źródeł, „Lithuania” 1998, nr 1-2, s. 17.
5 O sui generis konspiracyjnej współpracy między Warszawą i Wilnem zob. S. L o 
r e n t z ,  Album wileński, Warszawa 1986 (ukazanie się tych wspomnień w swoim 
czasie stanowiło prawdziwą sensację, przed księgarnią PIW na warszawskim Foksalu 
ustawiały się kolejki, w krótkim czasie książka doczekała się wznowienia) oraz 
M. K o s m a n , Stanisław Lorentz i Vladas Drema -  przyjaźń ponad podziałami, 
w: Kultura polityczna w Polsce, pr. zbiór. T.VI: Litwa w polskiej tradycji i kulturze 
politycznej, cz. 2, Poznań 2006, s. 337nn.
6 Nawiązuję tu do tytułu tomu studiów J. B a r d a c h a ,  O dawnej i niedawnej Litwie,
Poznań 1988.
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wych granicach, przede wszystkim Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Dokumentacja historyczna zajęła ważne miejsce w pracach nauko
wych uczelni katolickich i seminariów duchownych. Prawdziwym 
tytanem pracy okazał się w krakowskim kolegium jezuickim Ludwik 
Piechnik, którego doktorat o początkach Akademii Wileńskiej (pierw
sza skrócona wersja została opublikowana na łamach „Naszej Prze
szłości”7), zapoczątkował wieloletnie studia nad tą uczelnią (pełne 
cztery tomy ukazały się po latach w Rzymie), co autorowi zapewniło 
trwałą wdzięczność również ze strony Litwinów po odzyskaniu przez 
nich niepodległości i drugi (po Juliuszu Bardachu) dla uczonego pol
skiego doktorat honoris causa Almae Matris Vilnensis8.

Szczególne miejsce zajął na tej mapie Białystok, który szczęśliwie 
znalazł się na skrawku dawnej Rzeczypospolitej (przez jego obszar 
niegdyś przebiegała granica między Koroną i Wielkim Księstwem) 
a należał w dalszym ciągu formalnie do istniejącej od 1925 r. metro
polii wileńskiej. Los sprawił, że w tym właśnie mieście, w okresie 
międzywojennym siedzibie województwa obejmującego obok Podla
sia również Grodzieńszczyznę, pod koniec października 1939 r. odby
ło się posiedzenie Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi, 
które „spontanicznie” podjęło uchwałę o jej przyłączeniu do ZSRR. 
Znaczna część tych obszarów do Polski już nie wróciła, na szczęście 
wśród nich nie znalazło się to miasto. W 1945 r. przyjęło ono wielu 
wygnańców z kresów północno-zachodnich, w tym metropolitę wileń
skiego Romualda Jałbrzykowskiego i jego kapitułę. Dało to początek 
„archidiecezji w Białymstoku”, w skład której weszło 51 parafii 
(6.000 km.2), 87 wraz z katedrą wileńską znalazło się w granicach 
radzieckiej Litwy (9.527 km2), 217 na Białorusi (38.430 km2)9. Był to

7 Zob. moją recenzję: „Roczniki Historyczne” 41:1975, s. 190-193.
8 S. O b i r e k , Miłość odwzajemniona -  doktorat honoris causa Uniwersytetu Wileń
skiego dla Ludwika Piechnika SJ, w: Przeszłość odległa i bliska, pr. zb., Poznań 2000, 
s. 45Inn; J. M o l k a ,  Ksiądz Prof Ludwik Piechnik SJ Doktorem Honoris Causa 
Uniwersytetu Wileńskiego, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, Kraków 2000, s. 10-15. 
W druku mój artykuł o ks. Piechniku jako badaczu dawnej Akademii Wileńskiej.
9 T. K r a h e 1, Zarys dziejów /archi/diecezji wileńskiej, „Studia Teologiczne -  Biały
stok, Drohiczyn, Łomża”, 5-6 (1987-1988): 600 lat /archi/diecezji wileńskiej, s. 69- 
72. Tom studiów wydanych na 600-lecie powstania pierwszej diecezji katolickiej na 
Litwie poprzedził datowaną w dniu historycznej rocznicy 22 lutego 1987 r. odezwą do 
czytelników dziejów diecezji wileńskiej biskup Edward Kisiel. W imieniu zespołu redak
cyjnego biskup sufragan Edward Ozorowski prezentując ów zbiór powstały z udziałem 
wybitnych historyków Kościoła, zwrócił uwagę na piętrzące się przed badaczami trud-
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więc zaledwie skrawek, ale niezmiernie ważny, tu bowiem pielęgno
wano tradycje historyczne unii Korony z Litwą, tu przeniesione zosta
ło z Wilna Seminarium Duchowne, Wydział Teologiczny (z Uniwer
sytetu Stefana Batorego), sąd arcybiskupi i inne instytucje, znalazł 
w 1955 r. miejsce wiecznego spoczynku w prokatedrze metropolita* 10, 
tu z grona przedwojennej kapituły wywodzili się biskupi polskich 
diecezji -  sufragani Władysław Suszyński, Henryk Gulbinowicz 
i Adam Sawicki, Ignacy Świrski (Siedlce), Michał Klepacz (Łódź), 
Czesław Falkowski (Łomża), Aleksander Mościcki (Łomża) oraz 
Antoni Pawłowski (Włocławek).

Klimat dawnej metropolii promieniował przez powojenne dziesięcio
lecia, w nim też wzrastał urodzony na dwa lata przed klęską wrześniową 
ks.Tadeusz Krahel, duszpasterz, wychowawca pokoleń duchownych 
a przede wszystkim badacz, którego siedemdziesięciolecie urodzin stało 
się świętej archidiecezji oraz nauki, nie tylko z kręgu białostockiego. 
Trwałym tego śladem stała się wydana -  jako tom III „Białostockich 
Studiów Historyczno-Kościelnych -  w pięknej szacie graficznej pod 
redakcją uczniów Jubilata księga pamiątkowa. Znamienne, że obok 
streszczeń artykułów w języku niemieckim zamieszczono również litew
skie11. Należy to traktować jako przyjazny gest wobec potencjalnych 
czytelników znad Wilii, choć ci z reguły dobrze władają językiem pol
skim. Gest ten -  podobnie jak wiele innych podejmowanych w naszym 
kraju -  ma zapewne i zachęcać do wzajemności. Gutta cavat Iapidem...

Celnie określił przy tej okazji zasługi Jubilata w liście gratulacyj
nym arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki, pisząc 
m.in.: „Umiłował tę ziemię nie zatrzymując się na jej politycznych 
granicach. Jako historyk Kościoła ocalił od zapomnienia ludzi tworzą
cych lokalny Kościół -  Archidiecezję Wileńską, do której należała ta

ności, wynikające a) z burzliwych dziejów diecezji obejmującej w przeszłości tereny 
litewskie, polskie, białoruskie i łotewskie, b) niedostępności wieli źródeł, c) niedostatku 
historyków zajmujących się tym tematem.
10 Metropolita wileński, który ostatnie dziesięć lat życia spędził w Białymstoku, cieszył się 
tam szczególnym uznaniem, o czym świadczy uroczyste upamiętnienie półwiecza jego 
śmierci zorganizowaną przez tamtejsze Wyższe Seminarium Archidiecezjalne konferencją 
naukową, której plon został opublikowany pod tym samym tytułem w pięknie wydanym 
tomie (Między Wilnem a Białymstokiem. 50-lecie śmierci Arcybiskupa Romualda Jałbrzy- 
kowskiego, Białystok 2007), który zainaugurował serię „Studia Seminarii Bialostocensis”.
11 Mój Kościół w historią wpisany. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profeso
rowi Tadeuszowi Krahelowi, red. T. K a s a b u ł a ,  A. S z o t .  Tłumaczenie na jęz.
niemiecki M. O l s z e w s k i ;  na jęz. litewski N. M a c i u l e v i ć i e n e ,  wyd. Ar
chiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, Białystok 2007, ss.527 (dalej: Mój Kościół).
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jej część, która stanowi dziś Archidiecezję Białostocką. Jest history
kiem cenionym w Polsce i poza jej granicami. Pomimo słabego zdro
wia potrafi tak zorganizować czas, że jest on czasem zbawienia...”12

Potwierdzeniem tego ostatniego zdania jest dorobek publikacyjny 
z ostatnich lat, kiedy nie przeszkodziły mu różne trwale dolegliwości, 
w tym owa często dopadająca badaczy, poważne kłopoty ze wzro
kiem, co już przed kilkunastu laty spowodowało lekarski zakaz pracy 
powyżej trzech godzin dziennie.

Przyszedł na świat -  jako najmłodszy z czworga rodzeństwa -  
dnia 24 września 1937 r. w Zwierzyńcu Wielkim -  małej wbrew swej 
nazwie miejscowości Dąbrowa Grodzieńska, która po drugiej wojnie 
światowej przekształciła się w Dąbrowę Białostocką, choć do Grodna 
z niej dwukrotnie bliżej niż z wojewódzkiej metropolii. Za to ojciec 
pochodził z parafii Różanystok, a więc z jej bliskiego sąsiedztwa 
i podobnie jak matka edukację zdobywał jeszcze pod zaborem w szko
le rosyjskiej, toteż oboje pozostawali w kręgu tajnego nauczania oj
czystego. Po zakończeniu wojny rodzice gospodarowali na 16 hekta
rach, Tadeusz zaś po ukończeniu w 1952 r. szkoły podstawowej kon
tynuował naukę w gimnazjum salezjanów w Różanymstoku, które 
było Niższym Seminarium Duchownym i dwa kata później zostało 
przez władze państwowe zamknięte. Na jego miejscu zostało utwo
rzone Technikum Rachunkowości Rolnej i do niego został skierowany 
„z przydziału” młody Krachel, choć pragnął kontynuować naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli ze względu na krystalizu
jące się zainteresowania humanistyczne. Liczył wówczas lat niespełna 
siedemnaście. Był to twardy początek edukacji obywatelskiej. Warto 
w tym miejscu zacytować słowa biografa:

„I pewnie byłby dzisiaj Ksiądz Profesor jakimś emerytowanym 
urzędnikiem Urzędu Gminy, w najlepszym wypadku wójtem lub sołty
sem, gdyby nie wrodzona niezależność w myśleniu i konsekwencja 
w działaniu. Po kilku tygodniach nauki powiedział <dość!>, bez żalu 
pożegnał się z towaroznawstwem i udał się do dyrekcji Liceum Kore
spondencyjnego w Białymstoku /.../ i rozpoczął edukację koresponden
cyjnie. Jednocześnie pomagał w pracy na gospodarstwie. W czerwcu 
1956 r. pomyślnie zdał egzamin dojrzałości. Po maturze, nie bardzo wie
dząc, co ze sobą zrobić, na jakiś czas wyjechał do wujostwa do Gdańska 
i przez pewien czas tam pracował (w Gdańsku Oliwie). Był na typowym

12 Białystok 11 XI 2007 r., Mój Kościół, list gratulacyjny na karcie przedtytulowej.
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dla młodego pokolenia etapie poszukiwań swego miejsca w świecie. 
W Gdańsku zdecydował się na studia humanistyczne. Zwolnił się zatem 
z pracy i przyjechał do domu, by przygotowywać się na studia poloni
styczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”13.

Rozpoczął je w pamiętnym październiku roku 1957, chłonąc wie
dzę z zasobów bibliotecznych i decydując się przed końcem roku aka
demickiego (zrezygnował z jego ostatecznego zaliczenia) na wstąpie
nie do seminarium duchownego, opuścił Lublin i rozpoczął studia 
w Białymstoku wśród 16 kandydatów liczących od 34 do 17 lat, naj
młodszym z nich był przyszły arcybiskup Edward Ozorowski. Świę
cenia wyższe otrzymał w gronie już 10 prezbiterów a czerwcu 1964 r., 
po czym rozpoczął pracę wikariusza w białostockiej parafii św. An
drzeja Boboli, skąd po dwóch latach został przeniesiony na podobne 
stanowisko na wsi, w Kalinówce Kościelnej. Wspominał ją  — zwłasz
cza wywodzącego się z Podhala proboszcza -  bardzo ciepło, ale 
w 1968 r. zdecydował się prosić władze kościelne o zgodę na powrót 
do Lublina, tym razem w charakterze studenta historii. Otrzymał ją  od 
biskupa Suszyńskiego, który, choć bardziej potrzebował prawników, 
zachęcił go również do pisania doktoratu. Nie zapewnił natomiast 
środków utrzymania młodemu księdzu*

Ten otrzyma! natomiast -  nie pytany -  przydział na seminarium ks. 
Stanisława Librowskiego, kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Hi
storii na KUL i redaktora naczelnego „Archiwów, Bibliotek i Muzeów 
Kościelnych”, który uczynił go asystentem -  wolontariuszem (a więc bez 
etatu) wykonującym prace organizacyjne przy tym czasopiśmie, publiku
jąc na jego łamach pierwsze prace podopiecznego. Ten sfinalizował w 
grudniu 1971 r. studia pracą magisterską pt. diecezji
wileńskiej jako źródło historyczne (recenzentem był ks. Bolesław 
Kumor)14 * * *, po czym przeniósł się z doktoratem do ks. Eugeniusza Hie-

Li T. K a s a b u 1 a , Z życia i działalności naukowo-dydaktycznej Księdza Profesora
Tadeusza Krahela, w: Mój Kościół, s. 26. Wzorem cytowanego autora można by postawić
pytanie: a co robił by pozostając w Gdańsku, może awansowałby na urzędnika stoczni?

Praca ta została opublikowana osiem lat później w t. 38(1979) „Archiwów, Biblio
tek i Muzeów Kościelnych, s. 109-149 oraz w t. 39(1979) s. 191-235, a także w osob
nej nadbitce (Lublin !979).Tamże miał miejsce debiut autorski w 1970 r., byl to 
drobny tekst sprawozdawczy, podobnie jak w roku następnym. Systematyczne publi
kacje T. Krahela ukazywały się natomiast od 1973 r. na łamach „Studia Theologica 
Varsoviensia”, autor ogłasza! też teksty popularne i eseistyczne w „Przewodniku 
Katolickim", „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu Niedzielnym”,„Wiadomościach 
Kościelnych Archidiecezji w Białymstoku". Od 1979 r. zaznaczy! swą obecność 
w Encyklopedii Katolickiej KUL (t. 3), od 1983 r. w Słowniku polskich teologów
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ronima Wyczawskiego ma warszawską Akademię Teologii Katolic
kiej; realizując temat Historiografia /archi/diecezj wileńskiej do 1939
roku opanował (na lektoracie w Uniwersytecie Warszawskim) język 
litewski. Zanim w maju 1976 r. odbyła się obrona dysertacji (recen
zentami byli S. Librowski i Marian Banaszak), jej autor podczas 
dwumiesięcznego pobytu zapoznał się z Rzymem i interesującymi go 
archiwaliami, przy czym zawdzięczając wyjazd biskupowi Henrykowi 
Gulbinowiczowi był gościem Papieskiego Kolegium Litewskiego 
i gruntownie zapoznawał się zdawną i nowszą literaturą w tym języku. 
W drodze powrotnej wiózł materiały i książki uzyskane głównie od 
ks. Waleriana Meysztowicza, które nie bez trudności udało mu się 
uchronić na granicy przed konfiskatą.

Pracę napisał, ale cenzura nie pozwoliła zamieścić w „Biuletynie 
ATK” na ten temat informacji i -  co tym bardziej oczywiste -  streszcze
nia. Ale po trzech latach praca cała doczekała się publikacji13. Na rok 
przed publiczną obroną, kiedy już dysertacja była gotowa, ks. Krahel 
powrócił do Białegostoku po mianowaniu na stanowisko profesora histo
rii Kościoła w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym. I tam od bez 
mała czterech dziesięcioleci znajduje się wraz zamieszkaniem jego 
warsztat pracy naukowej, związany dydaktycznie z seminarium, w któ
rym pełnił obok profesorskich różne funkcje (prefekta, rektora), był też 
(od 1980 r.) pierwszym dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego. Pro
wadził również zajęcia na ATK (1983-1991), gdzie ks. Wyczawski wi
dział w nim swego następcę na Katedrze Historii Nowożytnej Kościoła. 
Aktywnie -  jako badacz i organizator -  uczestniczył w życiu archidiece
zji, w tym w wielkich jubileuszach: 50-lecia koronacji Matki Boskiej 
Ostrobramskiej (1977), 400-lecia seminarium duchownego w Wilnie 
(1982), 500-lecia śmierci św. Kazimierza Jagiellończyka (1984), 
a zwłaszcza 600-lecia diecezji wileńskiej (1987-1988). Referaty wów
czas wygłaszał i publikował nie tylko w Białymstoku, ale i w innych 
ośrodkach kościelnych.

Wszystko to nie sprzyjało realizacji planów habilitacyjnych, zwią
zanych z tematem: ustrój i organizacja diecezji wileńskiej w okresie 
przedrozbiorowym. Wielkim jego orędownikiem i naukowym konsul
tantem był ks. Bolesław Kumor z KUL-u. Realizacji przeszkadzały -  
obok nawału zajęć bierzących — trudności z dotarciem do źródeł za

katolickich (t. 5). Obecny był też w wielu innych periodykach i pracach zbiorowych, 
zwłaszcza wydawanych w Białymstoku.
15 „Studia z historii Kościoła w Polsce”, t. 5, Warszawa 1979, s. 9-19.
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wschodnią granicą (przed 1988 r.) oraz propozycje innego tematu. 
Niemniej jednak badania ks. Krahela były przez cały czas związane 
konsekwentnie z chrystianizacją Litwy i reformacją w Wielkim Księ
stwie oraz dziejami Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim, 
a także z Akademią Wileńską. W tym ostatnim zakresie pałeczkę 
i trudy pełnego ujęcia wziął na siebie ks. L. Piechnik, zaproszony 
przez bpa Kisiela do podzielenia się wynikami swych badań podczas 
wykładu inauguracyjnego o początkach Akademii Wileńskiej w biało
stockim Instytucie Teologiczno-Pastoralnym16.

Biograf bez przesady określa Jubilata jako „człowieka-instytucję”, 
nie zapomina bowiem o imponującej ruchliwości uczonego gabineto
wego, kiedy pisze: „Któż /../ tak zna z autopsji teren dawnej archidie
cezji wileńskiej od Dźwiny na północy po Słonim i Puszczę Białowie
ską na południu? Nikt też nie jest dzisiaj w stanie wykorzystaćnotatek, 
zwłaszcza zapisów wywiadów, sporządzanych nierzadko w pośpie
chu, okazjonalnie i sytuacyjnie /.../ potrafi wczuć się w atmosferę 
dawnych Kresów Rzeczypospolitej i zrozumieć mentalność, sposób 
myślenia i wartościowania ludzi je zamieszkujących? Nikt inny też 
nie odtworzy owych licznych podróży z aparatem fotograficznym, 
dyktafonem i notesem, wypraw obfitujących w niespodzianki, gdy np. 
przy zniszczonym kościele, w zaroślach albo na cmentarzu grzebal
nym znajdował mogiłę księdza zamordowanego w czasie wojny 
z dokładną datą jego śmierci na pomniku, której nie mógł ustalić na 
podstawie żadnych [innych -  uzup. MK] źródeł” '7.

Utrwalał w notatkach przebieg spotkań z sędziwymi świadkami 
epoki, jak w 1980 r. z 95-letnim dawnym prefektem Czesława Miło
sza, ks. Leopoldem Choińskim, by następnie poświęcać im specjalne 
szkice lub miejsce w obszerniejszych publikacjach. W dydaktyce 
obok AWSD i ATK zaznaczył swą obecność w filii Papieskiego Wy
działu Teologicznego w Białymstoku i Wilnie, na Uniwersytecie 
w Białymstoku, Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Trze
ciego Wieku w Grodnie, Domu Polskim w Lidzie, Szkole Polskiej 
w Wołkowysku. Wypromował ok.90 magistrów i licencjatów, rów
nież na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dorobek publikacyjny 
obejmuje niemal pół tysiąca książek, rozpraw i artykułów oraz szki
ców biograficznych, dotyczących postaci znanych ale i tylko dzięki

16 Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: ATJ 
Kr., 4005. Zob. też wyżej, przypis 7 i 8.
17 T. K a s a b u ł a , op.cit., s. 37.

BADACZ KOŚCIOŁA NA WILEŃSZCZYŹNIE 13

niemu wydobytych z niepamięci18. Dowodem aktywności duszpaster
skiej są liczne kazania z lat 1977-2006 wygłaszane w kościołach Pod
lasia i Białostocczyzny, a także na Litwie i zachodniej Białorusi, ze
brane w tomie opublikowanym w roku jubileuszowym ich autora19. 
W planach twórczych obok prac oryginalnych spotykamy zadania 
edytorskie, jak publikację cennych wspomnień ks. Jana Kurczewskie
go, zapoczątkowaną w 90-lecie śmierci tego szczególnie zasłużonego 
badacza dziejów diecezji i kapituły wileńskiej20.

Długa jest lista konferencji, w których Jubilat uczestniczył, z reguły 
jako referent21. Otwierał i podsumowywał obrady, czyniąc to bez nad
używania cierpliwości słuchaczy, z finezją i nie bez humoru, jak w pod
sumowaniu konferencji zorganizowanej w półwiecze śmierci arcybiskupa 
Romualda Jałbrzykowskiego22 *. Jego talenty organizacyjne władze ko
ścielne z pożytkiem wykorzystywały przy różnych okazjach, zwłaszcza 
z rzędu tych omal niemożliwych, wymagających szczególnej eksperien- 
cji, jak podczas gromadzenia materiałów do procesów beatyfikacyjnych. 
Dostrzegały to, powołując -  co przypadło na półwiecze urodzin -  w skład 
kapituły bazyliki metropolitalnej wileńskiej jako kanonika gremialnego, 
zaś w trzynaście lat później na prałata kantora a w 2006 r. prepozyta Ka
pituły Metropolitalnej Białostockiej.

W nauce trwałym materiałem do biografii historyka pozostanie księga 
pamiątkowa ofiarowana na 70-lecie urodzin. W jego zaś, jakże bogatym 
ilościowo i jakościowo, dorobku trwałe miejsce zajmą w pierwszym rzę
dzie pionierskie studia z dziejów diecezji wileńskiej w jej sześciu stule
ciach, od chrystianizacji Litwy za panowania Władysława Jagiełły do 
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy w 1925 r. stała się jedną z pięciu 
metropolii w odrodzonej Rzeczypospolitej. Na tym miejscu wymienimy te 
w przekonaniu podpisanego jako badacza kościelnych dziejów Wielkiego 
Księstwa najważniejsze, w chronologicznym porządku ich publikacji:

18 Zob. Bibliografia publikacji Księdza Profesora Tadeusza Krahela, w: Mój Kościół, 
s. 43-61.
19 T. K r a h e 1, Z moją ziemią mój Kościół, Białystok 2007.
20 T. K r a h e 1, „ Wspomnienia z przeszłości” ks. Jana Kurczewskiego, „Wiadomości 
Kościelne Archidiecezji Białostockiej”, R. XV, 2006, nr 4 (143), s. 141-157.
21 Zob. Udział Księdza Profesora Tadeusza Krahela w konferencjach, sesjach i zjaz
dach naukowych, w: Mój Kościół, s. 67-71. Zestawienie za lata 1975-2007 obejmuje 
od jednego do pięciu wystąpień rocznie, przeważnie w Białymstoku, ale też m.in. 
w Rzymie, Krakowie, Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Grodnie, Wilnie i Lądzie nad 
Wartą (a nie jak mylnie napisano na s. 68 -  nad Wisłą).
22 Podsumowanie, w: Między Wilnem a Białymstokiem. 50-lecie śmierci Arcybiskupa
Romualda Jałbrzykowskiego, Białystok 2007, s. 149.
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1) Historiografia /archi/diecezji wileńskiej do 1939 roku J
2) Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło historyczne24
3) Jałbrzykowski Romuald2*
4) Biskup Edward Ropp jako rządca diecezji wileńskiej26
5) Synod prowincji wileńskiej z 1939 r.27
6) Kościół katolicki na Litwie w IIpołowie XVI wieku28
7) Wileńskie seminarium duchowne po 1652 roku29
8) Kościół katolicki na Litwie na przełomie XV i XVI wieku 0
9) Chrystianizacja Litwy31

10) Zarys dziejów /archi/diecezji wileńskiej32
11) Początki organizacji kościelnej na Litwie33
12) Patron obojga narodów. Z dziejów kultu św. Kazimierza 

na Litwie i w Polsce34
13) Z dziejów archidiecezji wileńskiej w czasie okupacji hitlerowskiej 

(1941-1944). W 50 rocznicą wybuchu II wojny światowej^
14) Archidiecezja wileńska36
15) Wydział Teologiczny USB i Wileńskie Seminarium Duchowne 

w latach II wojny światowej37
16) Materiały archiwalne do dziejów Kościoła katolickiego 

północno-wschodniej Polski w archiwach i bibliotekach Wilna38

53 Studia z historii Kościoła w Polsce, T. 5, pod red. E.H. W y c z a w s k i e g o .  War
szawa 1979, s. 9-179.
24 Zob. przypis 14.
25 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1985, red. 
E. O z o r o w s k i ,  Białystok 1981, s. 67-77.
26 „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” (dalej: WKAB) 1983 nr 4 
s. 125-134.
27 „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 39, s. 7.
28 „Znak” 1984, nr 8-9, s. 1014-1024.
29 WKAB 1984, n r3 ,s . 91-99.
J° „Analecta Cracoviensia” T. 16, 1984, s. 43-55.
3̂  WKAB 1988, nr l,s . 40-60.
32 Zob. przypis 9.
j3 „Studia Theologica Varsoviensia” 1988, nr 2, s. 67-80.
34 WKAB 1989, nr l,s . 77-90.
35 WKAB 1989, nr 3, s. 112-139.
36 Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945, pr. zbiór. red. Z. Z i e 1 i ń s k i , 
Katowice 1992, s. 11-65.
37 Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, red. E. F e 1 i k s i a k . T. 1, Białystok 1996 
s. 205-219.
38 „Białostocczyzna” 1999, nr 2, s. 38-42. Tamże (nr 3, s. 21-25): Archiwa kościelne 
w archiwach i bibliotekach Wilna.
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17) Próba korekty granic między archidiecezją wileńską 
i diecezją pińską 2

18) Ks. Jan Kurczewski, Wspomnienia z przeszłości4
19) Od Wileńskiej do Białostockiej Archidiecezji i Metropolii41.

Obaj jej redaktorzy, dawni uczniowie Jubilata a obecnie wybitni 
znawcy dziejów diecezji wileńskiej (są autorami gruntownych mono
grafii jej pasterzy z końca XVIII i z pierwszej połowy XX wieku) we 
wprowadzeniu Od Redakcji charakteryzują badacza, kapłana, ale 
i człowieka „z niewyczerpanym bagażem opowieści, uczynnością/.../, 
osobistym urokiem, w służbie którego pozostają zdolności gawędziar
skie i dyskretne poczucie humoru...”42 Sprawiło to, że inicjatywa 
upamiętnienia 70 rocznicy urodzin spotkała się z szerokim odzewem 
w kraju i poza jego granicami a liczba uczestników z pewnością była
by większa niż przewidziana objętość dzieła. Charakter materiałowo- 
biograficzny mają teksty zamieszczone w części pierwszej (s. 17-71) 
i wspomnienia na końcu tomu (s. 509-522), zaś zasadnicze znaczenie 
dla badań historycznych mają artykuły zawarte w części drugiej, 
obejmującej 75% całego tekstu (s. 75-507). Wśród ich autorów 14 
osób to badacze świeccy,tylu samych duchownych -  a więc sprawie
dliwie po połowie. Przeważają Białostocczanie, ale nie zabrakło też 
osób z Wileńszczyzny. Teksty dotyczą XVI-XX wieku, z okresu 
przedrozbiorowego należy zwrócić uwagę na syntetyczne studium ks. 
Anzelma Weissa o integracyjnej roli parafii w Polsce średniowiecznej, 
potrydenckim modelu kapłana -  duszpasterza (ks. Andrzej Kakareko) 
i stosunku kanclerza Jana Zamoyskiego do prawosławia (ks. Józef 
Mandziuk). Badania nad protestantyzmem wzbogaca monografia zbo
ru ewangelicko-reformowanego w Zabłudowie w latach 1608-1668 
(Józef Maroszek), zaś księży z dekanatu Kupiszki w oparciu o ankietę 
z 1775 r. charakteryzuje wnikliwie ks. Tadeusz Kasabuła, wytrawny 
znawca Kościoła w czasach stanisławowskich. Wydane w Rzymie na 
Uniwersytecie Gregoriańskim w kilku obszernych tomach relacje 
biskupów wileńskich o stanie diecezji stanowią punkt wyjścia do 
omówienia wyników wizytacji biskupa Abrahama Woyny z 1633 r. 
(Waldemar Wilczewski). Interesujące teksty dotyczą wieku XIX w.,

39 W Tym, który umacnia. Księga pamiątkowa ku czci bpa Edwarda Ozorowskiego 
w 25-lecie sakry biskupiej. Białystok 2004, s. 289-301.
40 Zob. przypis 20.
41 „Rocznik Teologii Katolickiej” 2007, s. 150-159.
42 Mój Kościół, s. 17.



16 MARCELI KOSMAN

w tym wybranych kwestii z dziejów katolicyzmu pod zaborem rosyj
skim. Prof. Elżbieta Feliksiak daje wprowadzenie do badanych od lat 
przez siebie i zespół polonistów na Uniwersytecie w Białymstoku 
grodzieńskich tropów w twórczości Elizy Orzeszkowej. Okresem mię
dzywojennym zajęli się trzej autorzy, piszący o zgromadzeniu Braci 
Samarytan, Salezjanach w archidiecezji wileńskiej oraz seminariach 
nauczycielskich w Wołkowysku i Świsłoczy.

Najwięcej tekstów dotyczy okresu powojennego a zwłaszcza ostat
nich lat. Zwrócimy uwagę na uwagi związane z pracą służby bezpie
czeństwa (ks. prof. Janusz Zbudniewek zajął się śledztwem w sprawie 
perypetii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1972 r., Irena Mi- 
klaszewicz inwigilowaniem Jana Pawła II i ks. Józefa Obremskiego na 
Wileńszczyźnie, Jerzy Milewski wysiłkami Urzędu Bezpieczeństwa 
w Białymstoku w latach tzw. stalinowskich) oraz na syntetyczną roz
prawkę znakomitego badacza miejsca Kościoła w dziejach nowożyt
nych i najnowszych, ks. Zygmunta Zielińskiego, pt. Kultura skazana 
na zagładę. Przemyślenia tam zawarte, a dotyczące Niemiec hitlerow
skich, mają charakter ponadczasowy. Warto zacytować konkluzję: 
„Kultura /.../jest owocem jakiejś zbiorowości, w tym przypadku na
rodu, zatem bez jego uśmiercenia nie można uśmiercić jej. Jest nie
śmiertelna tak długo, jak długo żyje naród, względnie grupa społeczna 
ją  tworząca. Ślady jej trwają jeszcze dłużej. Człowiek właściwie nie 
może przewidzieć ani określić ich kresu. Ich skarbcem jest historia”.

Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Tadeusza Krahela jest pięk
nym zwieńczeniem jego działalności naukowej, zawiera dokumentację 
dotychczasowej niemal czterdziestoletniej twórczości publikacyjnej. 
Zawiera też szereg odkrywczych przyczynków źródłowych na temat 
odległych i bliskich dziejów nie tylko (choć przede wszystkim) katoli
cyzmu na Wileńszczyźnie i Podlasiu, a także ujęć ogólnodziejowych. 
Przykładem tego jest zacytowany przed chwilą refleksyjny tekst 
o kulturze.

KS. SZYMON FEDOROWICZ

KARDYNAŁ ZBIGNIEW OLEŚNICKI 
ORGANIZATOR ŻYCIA LITURGICZNEGO

Osoba potężnego biskupa krakowskiego była wielokrotnie przed
miotem zainteresowania historyków. Zwracał ich uwagę nie tylko 
jako mąż stanu o rozległych wpływach politycznych, zarówno w Kró
lestwie Polskim jak i w całej ówczesnej Europie, ale także jako książę 
Kościoła1. Urząd biskupi w stolicy państwa Jagiellonów sprawował 
przez długi okres trzydziestu dwóch lat (1423-1455). Oprócz po
wszechnie znanego zaangażowania politycznego na ogromną skalę, 
Zbigniew Oleśnicki kierował i zarządzał na co dzień olbrzymią diece
zją, pozostawiając po sobie trwałe ślady. Zwoływał i przeprowadzał 
synody, wydawał rozporządzenia dotyczące życia kościelnego w za
kresie duszpasterstwa, dyscypliny, prawodawstwa, spraw bytowych 
i majątkowych, dokonywał licznych fundacji, sprawował mecenat 
artystyczno-kulturalny. Ale podejmował również decyzje związane 
ściśle ze sprawami religijnego kultu, które dla Kościoła zawsze mają 
znaczenie podstawowe.

Ten wymiar działalności Zbigniewa Oleśnickiego jest mało znany, 
dlatego pragniemy przy nim się zatrzymać i rezultat poszukiwań 
przedstawić w niniejszym studium. Zachęca do tego dodatkowo 
Krzysztof Ożóg, który niedawno przybliżył „duszpasterskie zabiegi 
biskupa”, ale -  jak sam zaznaczył pod koniec interesującego i ponie
kąd pionierskiego szkicu -  „niniejsze uwagi obrazują jedynie zasadni
cze elementy działalności pastoralnej biskupa Oleśnickiego, która 
zasługuje na wnikliwe analizy”2.

1 Zbigniew Oleśnicki, książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Ki ryk, Z. Noga, Kraków 
2006; M. K o c z e r s k a ,  Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pon
tyfikatu 1423-1455, Warszawa 2004, (tamże wyczerpująca bibliografia, s. 285-303).
2 K. O ż ó g, Pastor bonus -  duszpasterskie zabiegi biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 
w diecezji krakowskiej, w: Zbigniew Oleśnicki, książę Kościoła i mąż stanu, s. 170.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 17-33.
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Wyraźnych śladów aktywności liturgicznej biskupa Zbigniewa Ole
śnickiego pozostało stosunkowo niewiele, jednak ich treść świadczy 
o niemałej jego trosce, jaką otaczał służbę Bożą w swoim Kościele, 
obejmującym rozległe terytorium. Głównym źródłem informacji na ten 
temat są postanowienia dwóch synodów krakowskich, które odbyły się 
w 1436 i 1446 roku, i zebrane zostały w kilkunastu statutach3. Pozosta
łe wiadomości czerpiemy z rozmaitych dokumentów wydawanych 
przez biskupa na potrzeby chwili i odnoszących się do konkretnych, 
a czasem i jednostkowych spraw, oraz z innych źródeł tamtego okresu.

Krzysztof Ożóg pisze: „Sytuacja diecezji krakowskiej w zakresie 
duszpasterstwa w momencie objęcia rządów przez Zbigniewa Oleśnic
kiego była dobra”4. Swoją opinię uzasadnia ogłoszeniem przez jego 
poprzednika biskupa Wojciecha Jastrzębca w 1420 roku statutów, 
które zawierały obszerne kompendium pastoralne dla duchowieństwa. 
A biskupowi Oleśnickiemu pozostało już tylko „gorliwie zabiegać 
o realizację postanowień Jastrzębca”5. Skoro bowiem biskup Woj
ciech Jastrzębiec poczuł się zmuszony do zabrania głosu w taki spo
sób -  głosu popartego poważnym wywodem teologicznym -  w spra
wie poprawnego udzielania sakramentów, a także do napiętnowania 
nadużyć i niedociągnięć w sprawowaniu liturgii sakramentów, to wy
daje się, że przynajmniej w zakresie tego odcinka pracy duszpaster
skiej sytuacja musiała pozostawiać trochę do życzenia. Wydanie tak 
szczegółowej instrukcji w sprawach najbardziej elementarnych dla 
kapłanów Kościoła istniejącego i żyjącego od ponad czterech wieków 
świadczy o poważnych brakach w ich przygotowaniu do pełnionej 
funkcji, tudzież o nieodpowiednich postawach właśnie jako tych, któ
rzy zobowiązani byli do należytego celebrowania liturgii. Zwłaszcza, 
że rozporządzenia biskupa Wojciecha Jastrzębca nie były pierwszymi 
tego rodzaju aktami dla diecezji krakowskiej, co wskazywałoby na 
pewną opieszałość duchowieństwa w realizacji postanowień ich ko
ścielnych zwierzchników6. Z drugiej jednak strony, już sam fakt tak

3 Statuty synodalne żakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), opr. S. Z a c h o -  
r o w s k i , Kraków 1915.
4 K. O ż ó g, Pastor bonus, s. 158.
5 K. O żó  g, Pastor bonus, s. 159. Statuty biskupa Wojciecha Jastrzębca zostały opubli
kowane w Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi, opr. U. 
H e y z m a n n ,  Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 4, Cracoviae 1875, s. 63-86. 
Zwięzłe omówienie zawartości tych statutów prezentuje K. O ż ó g, tamże, s. 158-159.
6 Zob. Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października
1320 r., wyd. J. F i j a ł e k , Kraków 1915.
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głębokiego zainteresowania i poważnego potraktowania dostrzega
nych problemów świadczy o istotnej trosce biskupa o sprawy duszpa
sterskie i liturgiczne, a zatem wystawia mu jak najbardziej dobre 
świadectwo. Jego podejście nie mogło nie mieć dobrego wpływu na 
podległe mu duchowieństwo, przy czym należy pamiętać, że wprowa
dzanie w życie tak wielu zarządzeń nie mogło być ani łatwe, ani zbyt 
szybkie z natury rzeczy i było zadaniem dla kolejnych jego spadko
bierców, a nie tylko dla bezpośrednio po nim następującego.

O nienajlepszej kondycji liturgii w Kościele krakowskim świadczą 
również inne dokumenty, pochodzące z czasów, kiedy diecezją kiero
wał właśnie sam biskup Zbigniew Oleśnicki. Jak zobaczymy, będą 
one dowodzić nie tylko braków i zaniedbań, ale zwłaszcza starań 
i zabiegów tego biskupa o nieustanne doskonalenie liturgii i podno
szenie poziomu i kwalifikacji jej wykonawców.

Już głośne dzieło Tractatus sacerdotalis Mikołaja z Błonia, chociaż 
pisane przez kapłana diecezji poznańskiej w 1430 roku, dało szczegó
łowy opis sytuacji w sprawowaniu liturgii na terenie znanym autoro
wi. Zawartość traktatu można bezpiecznie odnieść również do diecezji 
krakowskiej, gdyż Mikołaj z Błonia kilkanaście lat przebywał w Kra
kowie i na tutejszej Akademii studiował prawo. Miał więc sposobność 
dobrego zapoznania się ze stanem liturgii i w tej części kraju. A jej 
obraz nakreślony przez niego nie jest budujący, skoro sam autor na
stawiony jest w dużej mierze na zwalczanie błędów i nieprawidłowo
ści. Niestety nie ma tutaj miejsca na omówienie tego obszernego 
i przez wiele lat bardzo popularnego dzieła7, którego nie da się zresztą 
bezpośrednio powiązać z osobą biskupa Oleśnickiego. Nie ma to jed
nak wpływu na oczywisty fakt, że oddziaływało ono na duchowień
stwo krakowskie już wtedy i długo potem.

O wiele ważniejsze jest dla nas inne dzieło, które w przeciwień
stwie do Tractatus sacerdotalis nigdy nie zostało opublikowane, a prze
chowało się w kilku rękopiśmiennych egzemplarzach8. To Speculum

7 Tractatus de sacramentis et diuinis officiis, ac eorum administrationibus, Cracoviae 
1529. Dokładniejsze omówienie niewielkiego fragmentu dotyczącego sposobu cele
bracji liturgii godzin w: Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, świadek liturgii Ko
ścioła krakowskiego w XV, XVI, i XVII wieku, opr. S. F e d o r o w i c z ,  Monumento 
Sacra Polonorum, t. III, Kraków 2007, s. 158-164. Zob. też M. T. Z a h a j k i e -  
w i c z, ,, Tractatus sacerdotalis,> Mikołaja z Błonia na tle teologii przełomu wieku 
X I V i XV, Lublin 1979.
8 M.in. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, rkps 2213, k. 147-181; rkps 2600, 
k. 285-358.
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sacerdotum Andrzeja z Kokorzyna, archidiakona krakowskiego i dok
tora teologii, który sporządził je na polecenie biskupa Zbigniewa Ole
śnickiego po odbyciu wizytacji duchowieństwa na podległym mu 
terenie w latach 1429-30. Był to swoisty podręcznik przeznaczony 
tylko dla kapłanów diecezji krakowskiej i jednocześnie załącznik do 
zapowiedzi wizytacyjnej archidiakona. Duchowni byli zobowiązani 
do dokładnego zapoznania się z jego zawartością, z której następnie 
byli egzaminowani. Przedmiotem tego sprawdzianu była znajomość 
liturgii mszalnej (zapowiedzianej części dotyczącej liturgii sakramen
tów Andrzej z Kokorzyna nie zdążył już zredagować) w zakresie 
słów, gestów i ich znaczenia9. Traktat („Zwierciadło”) daje więc inte
resujące „odbicie poziomu kapłanów, do których się zwraca, z jego 
blaskami i cieniami”10, zrodził się bowiem jako mądra i dojrzała od
powiedź biskupa na poważne praktyczne problemy związane ze spra
wowaniem liturgii. Sporządzenie tego rodzaju dzieła stało się pilną 
potrzebą, skoro powstało wkrótce po pierwszej wizytacji nowego ar
chidiakona, było reakcją na zaistniałą sytuację -  a tempo pracy świad
czy, że nie najlepszą -  w posłudze liturgicznej kapłanów. I -  niestety 
-  podręcznik ów jest ilustracją niskiej wiedzy teologicznej duchow
nych i licznych nadużyć popełnianych przez nich w liturgii1 .

O motywach i okolicznościach powstania traktatu wypowiada się 
sugestywnie sam Andrzej z Kokorzyna we wstępie do swojego dzieła. 
Sprawozdanie powizytacyjne archidiakona zawierało informacje o licz
nych kapłanach nieświadomie popełniających błędy w odprawianiu 
Mszy św. i sprawowaniu sakramentów. Ich niewiedza, która stała za 
tymi błędami, była w ocenie archidiakona bardzo niebezpieczna, a same 
błędy godne potępienia12. I to właśnie spowodowało, że biskup Zbi
gniew Oleśnicki zlecił mu „stylem zwięzłym i łatwym” napisanie 
dziełka zawierającego liturgiczne przepisy i ich objaśnienia. Poczuwa
jąc się do odpowiedzialności za formację kapłanów podległego mu 
archidiakonatu i do troski o przezwyciężenie ich rozmaitych niedocią
gnięć, oraz zachęcony ojcowskimi wskazówkami biskupa, podjął się 
w duchu synowskiego posłuszeństwa powierzonego mu zadania. „Krót

9 P. S c z a n i e c k i ,  Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy św., Poznań- 
Warszawa-Lublin 1966, s. 98, 101-103. Zob. K. O ż ó g , Pastor bonus, s. 162.
10P. S c z a n i e c k i ,  Służba Boża w dawnej Polsce, s. 101.
11 W. S c h e n k, Z dziejów liturgiki, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. 
M. R e c h o w i c z ,  Lublin 1974,1.1, s. 259-260.
12 Był to okres, w którym mocno oddziaływały, również na Kraków, prądy husytyzmu.
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ko i delikatnymi słowami” zwrócił się do „prostych i nieuczonych” 
odbiorców, aby mogli łatwo zrozumieć sprawy tam wyłożone. Treścią 
dziełka jest przede wszystkim objaśnienie kanonu Mszy świętej, ale 
również wszystkich pozostałych elementów tej celebracji, jasne wy
tłumaczenie głębi znaków liturgicznych i ich znaczenia. Bo -  jak prze
konuje Andrzej z Kokorzyna -  jeśli te sprawy nie będą zrozumiałe, to 
na skutek niedbalstwa i braku pobożności mogą być uznane za głupie, 
natomiast, gdy zostaną przemyślane i zrozumiane, rozpalą ogień Bożej 
miłości w sercach tych, którzy je pojmują13. Ówczesną sytuację w tym, 
co dotyczy sprawowania liturgii w diecezji krakowskiej i zaangażowa
nia biskupa na tym polu trafnie oddaje opinia, że „kler krakowski nie 
osiągnął był jeszcze wysokiego poziomu, to prawda, ale otrzymał po
moce, które mu to ułatwiały. Speculum jest jedną z nich”14 15.

Innym dokumentem, dostarczającym ciekawych informacji o stanie 
liturgii w diecezji krakowskiej za czasów biskupa Zbigniewa Oleśnickie
go, są statuty wydane dla wikariuszów katedry wawelskiej w 1438 ro
ku12’. Decyzje, które z urzędu podjął dziekan kapituły katedralnej jako 
kompetentna władza, miały charakter dyscyplinarny i odnosiły się do 
sposobu celebrowania liturgii chórowej przez tych kapłanów. Świadczą 
one o licznych nieprawidłowościach, nadużyciach i zaniedbaniach, jakich 
dopuszczali się ci duchowni. Na celu miały natomiast przezwyciężenie 
złych praktyk i wyeliminowanie opisywanych negatywnych zjawisk. 
Statuty wydawane w późniejszych latach oraz wielokrotne postanowienia 
kapituły pokazują, że szereg problemów, które w nich poruszono nie 
zostało pomyślnie rozwiązanych16. Nie można wykluczyć, że statuty te 
zostały zainspirowane przez samego biskupa, który znał już i Tractatus 
Mikołaja z Błonia, i Speculum Andrzeja z Kokorzyna, a zapewne posia
dał własne doświadczenie tego, co działo się w jego katedrze. Uderzające 
jest jednak to, że dotyczyły grupy kapłanów dobrze uformowanych 
i wykształconych i w pewnym sensie reprezentacyjnych, skoro katedra 
była traktowana jako kościół wzorcowy z punktu widzenia sprawowania 
służby Bożej. Czy zatem sytuacja w terenie mogła być lepsza?

13 J. F i j a ł e k, Studya do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego Wydziału Teolo
gicznego w XV wieku, Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, ser. II, 
t. XIV, Kraków 1899, s. 126-127. Autor opublikował wstęp do Speculum sacerdotum.
14P. S c z a n i e c k i ,  Służba Boża w dawnej Polsce, dz. cyt., s. 111.
15 Z. L e s z c z y ń s k a ,  Średniowieczne statuty wikariuszów katedry krakowskiej, NP 
t. 10 (1959), s. 396-400.
16 Szersze omówienie treści statutów w Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 165-169.
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Zasady dotyczące celebracji liturgicznych

Biskup Zbigniew Oleśnicki porządkował sprawy liturgiczne zarówno 
w rozmaitych drobnych szczegółach jak i w odniesieniu do pewnych 
zasad, które dotyczyły bądź to kwestii ogólnych, bądź też uregulowań 
lokalnych. Jedną z takich powszechnie wówczas uznawanych zasad była 
zgodność liturgii wszystkich kościołów w diecezji z liturgią sprawowaną 
w katedrze. Zbigniew Oleśnicki w statucie 6 z 1436 roku, odwołując się 
do „autorytetu świętych kanonów”, według których kościoły podległe 
kościołowi macierzystemu zobowiązane są zachowywać liturgiczne zwy
czaje tego ostatniego, surowo zabronił duchownym swojej diecezji odstę
pować od praktykowanego w Kościele krakowskim rytu zarówno w ce
lebrowaniu officium divinum jak i w sprawowaniu sakramentów, co 
oznaczało obowiązek dostosowania się do liturgii katedralnej17 18 19. Należy 
zaznaczyć, że biskup nie wprowadził nowego przepisu, ale przypomniał 
zasadę, o którą upominał się już biskup Nanker w 1320 roku, gdy posta
nawiał, aby wszystkie kościoły diecezji -  tak w służbie Bożej jak i w 
godzinach kanonicznych -  zachowywały jeden i ten sam sposób śpiewa
nia i czytania według porządku i zwyczaju kościoła katedralnego . Dą
żenie do ujednolicenia celebracji liturgii w Kościołach lokalnych zgodnie 
ze zwyczajami katedralnymi było zjawiskiem zrozumiałym. Postawę taką 
reprezentował również wspomniany Mikołaj z Błonia w Tractatus sacer- 
dotalis]9.

Natomiast statut 10 z 1436 roku również nie wprowadza rzeczy 
nowej, ale po raz pierwszy w krakowskim ustawodawstwie synodal
nym przypomina o zasadzie rządzącej wzajemną relacją pomiędzy 
tekstami liturgii mszalnej i brewiarzowej. Otóż w obydwóch tych 
oficjach celebrowanych tego samego dnia stosowano te same wyzna
czone fragmenty czytań biblijnych, to znaczy, odczytywane po psal
mach krótkie kapituła godzin kanonicznych były kolejnymi wyjątkami 
z lekcji mszalnej20. W celu dochowania takiej zgodności biskup zarzą
dził konkretnie, aby kapituła, epistoła i homilia o ewangelii, która

17 Statuty synodalne krakowskie, s. 48-49. J. D ł u g o s z ,  Ut omnes ecclesiae inferio
res se ecclesiae maiori in Horis canonicis conforment, Catalogus episcoporum cra- 
coviensium, wyd. J. S z y m a ń s k i ,  Monumento Poloniae Histórica, ser. nov., t. X, 
cz. 2, Warszawa 1974, s. 221.
18 Najstarsze statuty synodalne krakowskie, s. 25.
19 Zob. Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 159.
20 S. B à u m e r, Histoire du Bréviaire, Paris 1905, t. I, s. 371-372; J. B a u d o t, Capi
tula, DACL, t. II, cz. II, Paris 1910, k. 2051.
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wykonywana była na koniec trzeciego nokturnu w matutinum, brane 
były z tego samego dnia21. Prawdopodobnie pragnął w ten sposób 
przeciwdziałać pojawiającej się niekonsekwencji w stosowaniu ogólnej 
i starożytnej zasady lub zakradającej się dowolności w doborze tekstów.

Sprawy związane z kalendarzem liturgicznym

Pewne zmiany wprowadził Zbigniew Oleśnicki w liturgicznym 
kalendarzu diecezji krakowskiej. Postanowił mianowicie statutem 4 
z 1436 r., że obchód święta św. Floriana ma się odbywać wszędzie 
w najwyższej randze, czyli duplex i jako festum fori, czyli wolne od 
prac służebnych. Tak odbudowany kult „sławnego męczennika” -  
zaniedbany nieco od czasu kanonizacji św. Stanisława, czyli od dru
giej połowy XIII wieku -  był następstwem wprowadzenia świętego 
Floriana do szeregu patronów całego Królestwa Polskiego, obok świę
tych Wojciecha, Stanisława i Wacława, i postanowienia o oddawaniu 
mu takiej samej jak im czci22.

Troską biskupa o ład i porządek w celebrowaniu liturgii godzin 
była podjęta przez niego regulacja obchodów w Wielkim Poście dla 
diecezji krakowskiej. Jak wiadomo, w tym okresie liturgicznym po
szczególne dni mają taką rangę, która nie dopuszcza obchodu dowol
nego patrona. W celu uniknięcia nieporozumień i usunięcia nadużyć, 
jakie w tej dziedzinie się pojawiały, biskup ściśle określił, święta ku 
czci jakich świętych mogą być w tym czasie w liturgii brewiarzowej 
obchodzone, to znaczy, które z nich posiadają i będą posiadały rangę 
duplex, przewyższającą wielkopostne dni powszednie. Statut 13 wy
mienia następujące: Translacji św. Wacława (4 III), Tomasza z Akwi
nu (7 III), Perpetuy i Felicyty (8 III), 40 Tysięcy Męczenników (11 III), 
Cyryla i Metodego (9 III), Longina (15 III), Gertrudy (17 III), Bene
dykta (21 III), Grzegorza (12 III) i Marii Egipskiej (2 IV).

Wśród tych dziesięciu świąt zwraca uwagę obchód ku czci św. Cy
ryla i Metodego, których biskup Oleśnicki określił tutaj jako „patrono- 
rum et apostolorum huius regni”23. Niewątpliwym dowartościowa
niem było podniesienie rangi ich święta. Bowiem zapisy w krakow
skich księgach liturgicznych świadczą o już wówczas istniejącym

21 Statuty synodalne krakowskie, s. 50.
22 Statuty synodalne krakowskie, s. 47. K. D o b r o w o 1 s k i, Dzieje kultu św. Floria
na w Polsce do potowy XVI w., Warszawa 1923, s. 92-94.
23 Statuty synodalne krakowskie, s. 50.
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liturgicznym kulcie świętych Cyryla i Metodego. Obchód ich święta -  
przynajmniej na kilkanaście lat przed statutami Oleśnickiego -  już 
odbywał się i to nawet w randze novem lectionum lub duplex, chociaż 
nie wiadomo, jaki był zasięg tak określonej rangi kultu jak i samego 
kultu24. Potwierdzałoby to opinię, że biskup niczego nowego tutaj nie 
wprowadzał25, ale walcząc ze wspomnianymi nadużyciami odwołał 
się do aktualnego formalnego stanu rzeczy.

W rezultacie takiego zarządzenia, które jednocześnie wyraźnie za
kazywało obchodu innych świąt, osiągnięto ujednolicenie i uporząd
kowanie kalendarza w odniesieniu do okresu Wielkiego Postu. I cho
ciaż wprowadzenie nowego przepisu w życie napotykało pewne trud
ności -  skoro dziesięć lat później biskup w kolejnym statucie z 1446 
roku wzywał duchownych do przestrzegania katedralnego porządku 
świąt w odmawianiu godzin kanonicznych26 -  to był on przejawem 
pasterskiej troski biskupa o poziom i ład służby Bożej w podległej mu 
diecezji. Problem regulacji świąt w ramach diecezjalnego kalendarza 
liturgicznego nie jest nowy. Zajmowali się tym niektórzy poprzednicy 
biskupa Oleśnickiego. Najstarszy ślad pozostał po biskupie Nankerze, 
który określał porządek świąt w statutach z 1320 roku27, a następnie 
dwukrotnie biskup Piotr Wysz w latach 1392-1396 i w 13 9 628.

Officium divinum

Wspomniany już wyżej statut 4 postanawia również, że w środy ma 
być celebrowane oficjum o św. Florianie, we wtorki o św. Wacławie, 
w poniedziałki o św. Wojciechu, a we czwartki o św. Stanisławie29.

24 Missale Cracoviense z 1410-1420 r., Archiwum Kapituły Krakowskiej (dalej: 
AKK) KP 2, k. nib. 2v, 282r; Breviarium Cracoviense, z 1427 r., BJ 1258, k. 224r, 
gdzie zapis rubrycystyczny brzmi następująco: „Ciluli et Metudii duplex, in crastino, 
pontificum et martyrum”; nie podaje natomiast żadnych tekstów oficjum brewiarzowego. 
Natomiast Breviarium Cracoviense w swej części z 1320-1394 r. w kalendarzu podaje 
pod dniem 7 marca: „Cirili mart.”, AKK KP 33, k. 3r.
25 W. S c h e n k, Kult liturgiczny świętych Cyryla i Metodego w Polsce, Zeszyty Nauko
we Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Slawistyka, nr 3/1982, s. 58: 
„Statut zakłada istniejącą już praktykę, ale rok 1436 można uznać za początek nowej fazy 
rozwoju kultu świętych Cyryla i Metodego”.
26 Statuty synodalne krakowskie, s. 53.
27 Najstarsze statuty synodalne krakowskie, s. 23-26.
28 Statuty synodu krakowskiego z r. 1392-1396, w: O pracach przygotowawczych do 
historii prawa kanonicznego w Polsce, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, s. 40.
29 Statuty synodalne krakowskie, s. 47.

KARDYNAŁ ZBIGNIEW OLEŚNICKI 25

Przepis ten w takim brzmieniu jest bardzo nieprecyzyjny, dlatego 
wymaga dodatkowych objaśnień. Znajdujemy je w księgach liturgicz
nych, które zgodnie informują, że powyższe zarządzenie obowiązywa
ło od oktawy Epifanii do Środy popielcowej i od oktawy Bożego Cia
ła do Adwentu, ale tylko wówczas, gdy nie przypadał na dany dzień 
żaden obchód w rangach duplex, novem i tńnum lectionum, czyli ofi
cjum wotywne o tych czterech patronach wykonywać można było 
i należało w dni powszednie. Oficjum takiemu przypisywano rangę 
trinum lectionum .

Statut 13 także dotyczy sposobu celebrowania liturgii godzin. Bi
skup napiętnował zły zwyczaj wielu kapłanów, którzy w okresie 
Wielkiego Postu podejmowali mniej uciążliwe (czyli zapewne dla 
wygody: „ut évitent ferias”) oficjum o świętych, zamiast obowiązujące 
z bieżącego dnia. Właśnie ta nieodpowiednia praktyka była motywem 
dla określenia katalogu świąt duplex w tym okresie liturgicznym’1. 
Powyższe upomnienie zostało powtórzone w statucie z 1446 roku32. 
Modlitwy chórowe duchowieństwa krakowskiego, oprócz zwykłych 
godzin kanonicznych, obejmowały również inne nabożeństwa, prze
widziane lokalnymi przepisami. Wśród nich były, charakterystycz
ne dla Kościoła krakowskiego, „quindecim gradus vivorum” i „gradus 
mortuorum”, odmawiane zasadniczo w poszczególne dni Wielkiego 
Postu. Szczególniejszą uwagę poświęcił im biskup w statucie 5 . 
Biorąc pod uwagę większe niż zazwyczaj zaangażowanie duszpaster
skie duchownych w tym okresie, zwłaszcza z powodu częstego słu
chania spowiedzi św. i głoszenia kazań, postanowił wprowadzić istot
ne ulgi w obowiązku ich odmawiania: zwalniając z niego w dużej 
mierze kapłanów zapracowanych i modyfikując jego zakres, nie zaka
zał tej praktyki tym z nich, którzy pragnęli być jej wierni34. Ta wyro-

30 Liber horarum canonicarum secundum veram rubricam siue notulam ecclesie 
Cracoviensis, Cracoviae 1507-1508, k. 2nlb. -  „de patronis sub trinum lectionum 
reliquis diebus ferialibus”, jeśli wypadała oktawa jakiegoś świętego lub obchód 
w randze novem i trinum lectionum, wówczas dołączano tylko wspomnienie (memo- 
ria) o patronach, a gdy wypadała oktawa święta Matki Bożej, wtedy nie dołączano 
nic; k. 247v, 454-455r; Breviarium Cracoviense z 1538 r., k. 446v-451r, 455r. J. 
Długosz: „si ipsi dies vacantes fuerint, et in illis aliud festum duplex, trium vel novem 
lectionum non occurrat”, Catalogus episcoporum, s. 221.
31 Statuty synodalne krakowskie, s. 50.
32 Tamże, s. 53.
33 Statuty synodalne krakowskie, s. 48.
j4 Więcej szczegółów na ten temat w Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 125-130.
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zumiała decyzja podyktowana była „ojcowską odpowiedzialnością” 
biskupa i jego troską, „aby nie zaniedbano zbawienia dusz”35.

Myśl o odpowiednim poziomie i właściwym porządku w odmawianiu 
modlitw brewiarzowych w chórach katedralnym i kolegiackich przyświe
cała biskupowi Oleśnickiemu, kiedy w 1429 r. zakazał wikariuszom ka
nonickim tych kościołów posługiwać się zastępcami w celebrowaniu 
liturgii godzin. Zaobserwował bowiem taką praktykę w innych katedrach 
w Polsce, powodującą zaniedbania w chórze, a wynikające z braku do
świadczenia tych, którzy podejmowali zastępstwo, oraz ich nieobowiąz- 
kowości. Zakaz był bardzo stanowczy, bezwzględny i obwarowany su
rowymi sankcjami względem niepodporządkowujących się jemu. Czy 
wypadki tego rodzaju nadużyć miały miejsce w diecezji krakowskiej, czy 
też zarządzenie biskupa było tylko przestrogą -  nie wiadomo36. W każ
dym razie świadczy ono o jego dużym zainteresowaniu sprawami litur
gicznymi w zarządzanym Kościele.

Liturgia Mszy świętej

Wyrazem dbałości biskupa Oleśnickiego o jakość liturgii były drobne 
przepisy dotyczące celebracji Mszy świętej. Najpierw wydał zarządze
nie, ażeby każdy kapłan diecezji przed przystąpieniem do ołtarza od
mówił pięć psalmów: Quam dilecta (83), Benedixisti (84), Inclina (85), 
Credidi (115^, De profundis (129), wraz z przewidzianymi zwyczajem 
modlitwami37. Postanowienie to nie było nowe, było właściwie tylko 
przypomnieniem obowiązującego przepisu, którego przestrzegania 
domagał się już biskup Nanker w 1320 roku38 i świadczyło o docenie
niu przez obydwóch biskupów należytego przygotowania się kapłanów 
do odprawiania Mszy świętej. Kolejne rozporządzenia biskupa Zbi
gniewa Oleśnickiego zawarte w statucie 6 miały na uwadze niektóre 
gesty liturgiczne. Zakazywał mianowicie wykonywania podczas cele
bracji wielu zbytecznych przyklęknięć, które liczni kapłani zwykli 
czynić, a zezwalał tylko na takie, do których przywiązany był odpust, 
albo które wywodziły się ze starodawnego zwyczaju. Ta nadgorliwość 
niektórych kapłanów świadczyła o pewnych brakach w ich teologicz
nej formacji. Także rutynie i niedbalstwu przeciwstawiał się biskup,

35 Statuty synodalne krakowskie, s. 48.
36 Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi, s. 130; zob. 
więcej w Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 164-165.
37 Statut 6, tamże, s. 48.
38 Najstarsze statuty synodalne krakowskie, s. 18.
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gdy domagał się od nich takiego wykonywania czynności podniesienia 
konsekrowanej Hostii, ażeby wierni widząc ją  mogli adorować i aby 
w ten sposób wypełnione zostało samo znaczenie tego gestu39. Albo
wiem gest ten miał na celu ukazanie Ciała Pańskiego wiernym, którzy 
gorąco pragnąc je oglądać, wyrażali w charakterystyczny dla średnio
wiecza sposób swoją wielką pobożność eucharystyczną.

Zarządzenie zawarte w statucie 9 jest wyrażone zwięźle: „Postana
wiamy także, aby msza, która śpiewem została rozpoczęta, również 
śpiewem się zakończyła”40 41. Takie samo rozporządzenie wydał biskup 
Nanker w 1320 roku, zapisując je aż w dwóch statutach: 9 i 1 6 .  
Z tego drugiego dowiadujemy się o powodach tego -  bądź, co bądź 
osobliwego -  przepisu. Otóż, jak informuje najpierw tenże biskup 
Nanker, wielu kapłanów powodowanych chęcią większego zysku, 
praktykowało taki sposób celebrowania Mszy świętej, który nazwał 
„wilczym wyciem” (ulidatus lupinus). To poważne nadużycie polega
ło na tym, że gdy jeden kapłan odprawiał uroczyście i z radością Mszę 
o Duchu Świętym lub o Matce Bożej, to w tym samym czasie inny 
kapłan przy innym, niezbyt oddalonym ołtarzu, głosem pełnym smut
ku, odprawiał Mszę o uproszenie łaski odpuszczenia grzechów lub 
Requiem za zmarłych. 1 tak, podczas gdy jeden kapłan płakał, drugi 
się cieszył. Następne napiętnowanie odnosiło się właśnie do sposobu 
śpiewania Mszy: bywało tak, że jeden kapłan donośnym głosem śpie
wał ją  od początku aż do końca offertorium, po czym milknął, a wów
czas inny kapłan rozpoczynał swoją Mszę w podobny sposób jak ten 
poprzedni, czyli zaprzestawał śpiewu wraz z zakończeniem offerto
rium. Niektórzy jednak posuwali się jeszcze dalej w tym nadużyciu, 
rezygnując ze śpiewu już po kolekcie lub po Kyrie, a nawet po Introit. 
A wtedy kolejny kapłan przy innym ołtarzu rozpoczynał inną Mszę 
w taki sam sposób, a po nim jeszcze jeden. W takiej sytuacji żadna 
Msza, albo rzadko która, kończyła się śpiewem tak, jak się zaczynała. 
W konsekwencji powstawało zgorszenie wśród wiernych i cierpiała na 
tym ich pobożność. To chęć usunięcia tych nadużyć skłoniła biskupa 
Nankera do wspomnianego rozporządzenia, do którego dołączył jesz
cze i to, że zabronił równoczesnego odprawiania w tym samym ko
ściele Mszy ze śpiewem więcej niż jedną42. Czy statut biskupa Zbi

39 Statuty synodalne krakowskie, s. 49.
40 Tamże, s. 49.
41 Najstarsze statuty synodalne krakowskie, s. 18, 29.
42 Tamże, s. 28-29.
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gniewa Oleśnickiego świadczyłby o wciąż nierozwiązanym problemie 
opisanych nadużyć?

Szczególną i nietypową interwencją biskupa Oleśnickiego w spra
wy liturgiczne była jego prośba skierowana do papieża Marcina V 
o zezwolenie na odprawianie Mszy i innych nabożeństw w miejscach 
obłożonych interdyktem kościelnym. Prawdopodobnie biskup znalazł 
się -  albo przewidywał się znajdować -  w takiej sytuacji, w której nie 
mógł, w miejscu do tego przewidzianym, celebrować liturgii euchary
stycznej lub jakiejś innej, właśnie z powodu kary, polegającej na za
kazie sprawowania kultu w danym kościele lub kaplicy. Papież wyra
ził zgodę, ale obłożył ją  licznymi warunkami: nabożeństwo mogło być 
odprawiane przy drzwiach zamkniętych, głosem ściszonym, i nie wol
no było używać dzwonów. Nie mogły w nim uczestniczyć osoby eks- 
komunikowane i obłożone interdyktem, ale tylko domownicy biskupa. 
Liturgię mógł sprawować sam biskup lub inny kapłan, o ile żaden 
z nich nie dał powodu do interdyktu i o ile nie spowodowałoby to, że 
sami by w interdykt wpadli43.

Sakrament spowiedzi świętej

W odniesieniu do liturgii innych sakramentów nie napotykamy na 
ślady biskupich interwencji. Nie znaczy to, że w tej dziedzinie nie 
było nic do poprawienia. Zapowiedź drugiej części dzieła Andrzeja 
z Kokorzyna mówi sama za siebie. Jest jednak jeden wyjątek, który 
odnosi się do sakramentu spowiedzi świętej. Rzecz znów dotyczyła 
gestu przyklęknięcia. Ze względu na szacunek dla czynności sakra
mentalnej, a także w celu rozbudzenia pobożności wiernych i uniknię
cia zgorszenia, biskup zabraniał spowiadającym się sobie nawzajem 
kapłanom dokonywać tego w pozycji stojącej, ale nakazywał przyjęcie 
postawy klęczącej jako wyrazu pokory. Przewidując sytuację fizycz
nej niemożności przyklęknięcia zezwalał na spowiedź na stojąco, ale 
w miejscu odosobnionym i ukrytym44.

Procesje

W średniowieczu bardzo popularnym nabożeństwem we wszyst
kich krajach chrześcijańskiej Europy były różnego rodzaju procesje,

43 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. K u r a ś ,  cz. II, Lublin 
1973, s. 94.
44 Statut 7, Statuty synodalne krakowskie, s. 49.
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w których zarówno duchowieństwo jak i lud najchętniej wyrażali swo
ją  pobożność. Nie dziwią zatem stosunkowo liczne interwencje bisku
pa Oleśnickiego odnoszące się do tej formy kultu. Prawdopodobnie 
w związku z odnowieniem kultu św. Floriana w Kościele krakow
skim, zadecydowanym przez tegoż biskupa, pozostaje doroczna pro
cesja z katedry wawelskiej na Kleparz. Odbywała się ona 4 maja, 
w liturgiczne święto patrona tamtejszego kościoła -  św. Floriana . 
W 1443 roku, wobec wojennych planów przeciwko Turcji, biskup 
Oleśnicki zarządził dwukrotnie -  1 sierpnia i 11 listopada -  aby od
prawiano we wszystkich kościołach archidiakonatu krakowskiego, 
a później całej diecezji, przebłagalne procesje z relikwiami, śpiewem 
litanii i psalmów w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia. W ten 
sposób zamierzano prosić Boga o zwycięstwo w wojnie z wrogami 
świętej wiary i krzyża Chrystusowego, o jedność Kościoła oraz po
myślność Królestwa Polskiego. Jak świadczą późniejsze krakowskie 
księgi liturgiczne, zwyczaj odprawiania przebłagalno-pokutnych proce
sji w czasie wojny przyjął się od tej chwili jako stała praktyka, i to za
pewne dzięki szczęśliwemu zakończeniu wyprawy z 1443/1444 roku .

O upodobaniu wiernych w nabożeństwach procesyjnych świadczy 
prośba Jerzego Szwarca skierowana do biskupa Zbigniewa Oleśnic
kiego. Nie wiemy, o co dokładnie zabiegał ten krakowski rajca, ale 
nietrudno o tym wywnioskować z obszernej odpowiedzi biskupa. 
Otóż Jerzy Szwarc ufundował w kościele Mariackim kaplicę pod we
zwaniem Bożego Ciała, a dokument biskupi wyraża zgodę na odpra
wianie procesji z Najświętszym Sakramentem w tym kościele i na 
przylegającym do niego cmentarzu. One to z pewnością były przed
miotem owej prośby. Sprawa oparła się zresztą o Stolicę Apostolską. 
Papież Feliks V wydał bullę, która stała się podstawą i motywem bi
skupiego zarządzenia o ustanowieniu tych procesji. W duchu posłu
szeństwa papieskiemu nakazowi zezwolił, aby trzy razy do roku, 
a mianowicie we czwartek po Objawieniu Pańskim, we czwartek po 
majowym święcie św. Stanisława i we czwartek po dniu św. Michała, 
odprawiano tam uroczyste procesje, w których należało z uszanowa
niem nieść Najświętszy Sakrament w kosztownej monstrancji. Proce
sja miała być poprzedzona uroczystą śpiewaną Mszą o Najświętszym

45 Więcej o tych procesjach zob. Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 187-189.
46 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, s. 413-415, 438. Szerzej na ten 
temat w Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 212.



30 KS. SZYMON FEDOROWICZ

Sakramencie47. W podejściu do całej sprawy widać staranność organi
zacyjną biskupa Oleśnickiego i jego żywe zainteresowanie rozwojem 
zdrowej pobożności wiernych.

Bardzo liczny udział duchowieństwa w rozmaitych procesjach ka
tedralnych rodził problemy natury organizacyjnej. Mimo ustalonych 
zwyczajów dotyczących precedencji poszczególnych kategorii duchow
nych i ich stroju, w jakim powinni występować podczas tych nabo
żeństw, dochodziło do zakłócania przyjętego porządku. W 1450 roku, 
aby przeciwstawić się wynikającemu z tego nieładowi, biskup Oleśnic
ki, przypominając dawniejsze w tych sprawach zasady postępowania, 
ściśle określił kolejność kroczących w procesjach duchownych, nakazu
jąc zarazem przywdziewać na okoliczność owych procesji właściwy im 
wszystkim strój48. Problem musiał być niemały, skoro tego rodzaju 
kwestię musiał rozstrzygać sam biskup. Zresztą w późniejszych latach 
odżywał on od czasu do czasu i rodził niemałe konflikty49 50 51.

Kult w wymiarze materialno-artystycznym

Kilka szczegółów z działalności biskupa Oleśnickiego na polu li
turgicznym świadczy także o jego trosce o estetyczny wymiar spra
wowanego kiiltu, zwłaszcza w katedrze, ale również w całej diecezji. 
Około roku 1430 sporządzono na jego polecenie pontyfikat0, czyli 
liturgiczną księgę używaną podczas celebracji biskupich. Jej wyczer
pująca zawartość oraz artystyczny rozmach świadczą -  z jednej strony 
-  o zamiarach zaprowadzenia ładu w liturgii przez opracowujących 
księgę redaktorów oraz -  z drugiej -  o wadze, jaką przywiązywał jej 
zleceniodawca do zewnętrznej oprawy ceremonii liturgicznych. Być 
może był to pierwszy tak kompletny i wszechstronny pontyfikat uży
wany przez biskupa krakowskiego. Niebawem stał się wzorem dla 
następnych tego typu kodeksów . Natomiast wziąwszy pod uwagę 
fakt, że liturgia katedralna traktowana była jako wzorcowa dla 
wszystkich kościołów diecezji, sporządzenie nowego pontyfikatu

47 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, s. 395-397.
48 Tamże, s. 619-620.
49 Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, s. 215, 228.
50 AKK KP 12.
51 Z. O b e r t y ń s k i ,  Pontyfikaty krakowskie XV wieku, Prawo Kanoniczne 4/1961,
s. 347-367; K. O ż ó g, Pastor bonus, s. 162. O artystycznych walorach kodeksu zob. 
B. M i o d o ń s k a ,  Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum 
Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967, s. 38-44.
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przez ruchliwego biskupa miało niewątpliwie istotny wpływ na kształt 
liturgii całego podległego jego jurysdykcji obszaru.

Troska kardynała Oleśnickiego o piękno liturgii wyraziła się wy
mownie w jego darze złożonym dla katedry. W 1453 roku ufundował 
dla niej złoty kielich, a w odpowiednim dokumencie sformułował 
interesujące teologiczne uzasadnienie tego gestu. Odwołał się miano
wicie do oblubieńczej idei przymierza, w myśl której biskup obejmu
jący w zarząd lokalny Kościół staje się dla niego właśnie duchowym 
oblubieńcem. Jest to więc czymś naturalnym, aby z tej racji przekazać 
oblubienicy odpowiedni dar ślubny („munus dotale sponsi”) i cieszyć 
się jej rozkwitem. Ponadto uznał za coś wysoce niestosownego, aby 
wobec zwyczaju, że każdy kanonik kapitulny w związku ze swoją 
instalacją na urząd fundował dla katedry kapę i pewną ilość wina, 
biskup nie czynił żadnego podobnego daru. Postanowił więc, ażeby 
każdy biskup krakowski w ciągu roku od dnia swojego ingresu, ufun
dował dla tego kościoła złoty kielich kosztownie ozdobiony o warto
ści nie mniejszej niż dwieście florenów węgierskich. 1 powinien to 
uczynić chętnie i ofiarnie, aby w ten sposób przyozdobić swoją oblu
bienicę -  Kościół krakowski. Sam wypełniając ów przepis ofiarował 
taki właśnie kielich, pragnąc również przez ten gest dać przykład do 
naśladowania swoim następcom52.

Kolejny akt biskupa Oleśnickiego związany jest ze wspomnianym 
wyżej zwyczajem kapituły katedralnej. Otóż każdy nowy prałat lub 
kanonik zobowiązany był przekazać katedrze kapę o wartości trzech 
marek oraz -  w przypadku prałata -  cztery garnce wina węgierskiego, 
zaś w przypadku kanonika -  dwa. Ponieważ jednak duchowni ci wy
dawali na wino trzykrotnie więcej niż na kapę, co w oczach biskupa 
uchodziło za brak szacunku dla tak znaczącego kościoła, jakim jest 
katedra, dlatego zniósł dotychczasowy zwyczaj i zastąpił go w 1455 
roku nowym prawem. Odtąd każdy nowy prałat lub kanonik zobowią
zany był przekazać katedrze dwanaście marek na kapę i wino w ciągu 
miesiąca od dnia swojej instalacji, a przekazane pieniądze mogły być 
wydawane również na inne konieczne i owocne cele '.

* * *

52 Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XVsaeculi, s. 130-131.
53 Tamże, s. 131-132.
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Działalność biskupa i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego na polu 
życia liturgicznego Kościoła krakowskiego, w świetle znanych i do
stępnych źródeł, była znacząca. Okazał się dobrym teologiem, dbają
cym o doktrynalną -  w pierwszym rzędzie -  poprawność celebracji 
liturgicznych, przestrzegał i apelował o przestrzeganie przepisów prawa 
kościelnego w tym, co dotyczyło spraw liturgicznych, a także wykazy
wał niemało inicjatywy organizacyjnej w dziele doskonalenia i upięk
szania służby Bożej w swojej diecezji. Jak przystało na tak znaczącą 
postać w dziejach Kościoła i jej historyczną, powszechnie docenianą 
rolę w życiu całego chrześcijańskiego narodu, był kardynał Oleśnicki 
„sacerdos magnus” et vere „pastor bonus” Kościoła krakowskiego.

SZYMON FEDOROWICZ

Le cardinal Zbigniew Oleśnicki 
organisateur de la vie liturgique

Résumé
La personne du puissant évêque de Cracovie intéressa souvent les historiens. Il se fit 

remarquer non seulement en tant qu’homme d’Etat, mais aussi en tant que prince de 
l’Eglise. En dehors de son engagement politique reconnu à vaste échelle, Zbigniew 
Oleśnicki dirigeait et gérait un grand diocèse. Il prit aussi des décisions liées au culte 
religieux, qui resteront toujours pour l’Eglise d’une importance primordiale. Ce aspect 
de l’activité de Zbigniew Oleśnicki est peu connu, c’est pourquoi nous voulons nous y 
arrêter et présenter le résultat des recherches dans cette étude. La principale source 
d’informations à ce sujet, sont les décisions des deux synodes cracoviens, regroupées 
dans plus d’une dizaine de statuts. A l’époque où le diocèse fut dirigé par Zbigniew 
Oleśnicki, l’état de la liturgie au sein de l’Eglise cracovienne, était mauvais. Cependant, 
si les documents conservés font état de manquements et de négligence, ils rendent aussi 
compte des efforts et des démarches de l’équêque pour perfectionner la liturgie et pour 
élever le niveau et les qualifications de ses exécutants. Parmi les exemples les plus 
fameux figurent l’oeuvre Tractatus sacerdotalis de Mikołaj de Błonia, et surtout 
Spéculum sacerdotum d’Andrzej de Kokorzyn. Son traité („Miroir”) présente un 
excellent „reflet du niveau des prêtres à qui il s’adresse avec ses lueurs et ses ombres”. Il 
constituait une réponse sage et mûre de l’évêque aux problèmes pratiques liés à 
l’exercice de la liturgie et il illustrait - malheureusement -  la faible connaissance 
théologique de certains ecclésiastiques ainsi que leurs nombreux abus dans la liturgie. La 
situation de cette époque en matière de liturgie, dans le diocèse de Cracovie, et 
l’engagement de l’évêque dans ce domaine sont bien exprimés par la citation suivante : 
„le clergé de Cracovie n’a pas encore atteint de niveau élevé, c’est vrai, mais il a obtenu 
des supports pour y parvenir, dont Spéculum ’.

L’évêque Zbigniew Oleśnicki ordonnait les affaires liturgiques tant dans leurs 
détails que par référence aux certains principes concernant soit des problèmes généraux,
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soit la réglementation générale. Les problèmes dont il s’occupait -  et dont on trouve des 
traces dans la documentation de cette époque - furent l’ordonnance de respecter les 
coutumes liturgiques, alors souvent violées, de l’église mère, et des églises y étant 
soumises; le rappel du principe de conformité des textes liturgiques de la messe et du 
bréviaire; la mise en ordre et les modifications dans le calendrier liturgique au sein du 
diocèse de Cracovie, et notamment l’élévation du rang de la célébration à l’occasion de 
la fête de Saint-Florian suite à l’introduction de ce personnage aux patrons du Royaume 
de Pologne et la régularisation des cérémonies en l’honneur des saints du Carême; les 
changements concernant la liturgie des horaires et des détails relatifs à leur célébration: 
introduction de l’office votif aux quatres patrons: Adalbert, Waclav, Florian et Stanislas 
-  durant les jours suivants ordinaires et la pratique plus facile des prières chorales 
„quindecim gradus vivorum” et „gradus mortuorum”; des normalisations relatives à la 
liturgie de la Sainte Messe : le rappel de la disposition en vigeur sur la bonne préparation 
des prêtres à sa célébration, l’interdiction de s’agenouiller trop souvent pendant la 
célébration, si ce n’est pas nécessaire, l’ordonnance de la mise à genoux pendant 
l’élévation de l’Hostie consacrée, afin que les fidèles puissent l’adorer en la voyant, la 
résolution (qui renouvelait la disposition un peu dramatique de l’évêque Nanker de 
1320) de terminer la messe en chantant si celle-ci commence par un chant ; l’interdiction 
de la confession mutuelle des prêtres en position debout, mais uniquement à genoux 
comme une preuve d’humilité ; de nombreuses interventions concernant la procession en 
tant que forme de culte répandue: l’introduction en 1443, de processions avec des 
reliques, le chant des litanies et des psaumes le lundi, le mercredi et le vendredi de 
chaque semaine en cas de guerre avec la Turquie, l’accord de célébrer une procession 
avec le Très-Saint-Sacrement à l’église Notre-Dame de Cracovie trois fois par an, dans 
le cadre du rappel des anciens principes liés aux démarches, la définition de l’ordre des 
ecclésiatiques participant à la procession et l’injonction de revêtement à l’occasion des 
processions, de tenues adéquates; l’ordre de dresser un pontifical, c’est-à-dire un livre 
liturgique utilisé pendant des célébrations de l’évêque, l’introduction de la coutume de 
fondation d’une coupe en or à la cathédrale par chaque nouvel évêque, et par de 
nouveaux membres du chapitre de douze marques de chape et de vin.

L’activité de l’évêque et du cardinal Zbigniew Oleśnicki sur le champs de la vie 
liturgique de l’Eglise cracovienne, dans la lumière des sources connues, fut significative. 
Il s’avéra être un bon théologien, se souciant -  premièrement -  de l’exactitude des 
célébrations liturgiques. Les respectant lui-même, il appelait à respecter les dispositions 
de la loi ecclésiastique en matière liturgique. II prenait beaucoup d’initiatives dans le 
cadre de l’oeuvre de perfectionnement et d’embellissement du service divin dans son 
diocèse. Comme cela convenait à ce personnage éminent dans l’histoire de l’Eglise et à 
son rDle historique reconnu dans la vie de toute la population chrétienne, le cardinal 
Oleśnicki fu t,,sacerdos magnus” et vere,,pastor bonus” de l’Eglise cracovienne.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

Szymon FEDOROWICZ -  ks., ur. 1958, kapłan archidiecezji krakowskiej, absol
went UJ (mgr historii), PAT (dr teologii, specjalizacja -  liturgika), pracownik PAT 
1997-2003. Prowadzi badania w zakresie liturgii Kościoła krakowskiego, zwłaszcza 
w średniowieczu.
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KONWENT BERNARDYNEK LUBELSKICH 
W ŚWIETLE KRONIKI KLASZTORNEJ

W Archiwum Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu 
znajduje się kronika bernardynek lubelskich. Pełny jej tytuł brzmi:
Summaryusz albo Archiwum Konwentu Lubelskiego W: W: Panien 
Trzeciey Reguły S :0  Frań ciska zwanych Bernardynki Pod Tytułem S: 
Piotra Apostoła Za Przełożenstwa powtórnego Nayp. J.Mci P. Urszuli 
Trzciński Przepisane w Roku P. 1767: D. 24 Mart: z zamiarem dal
szego wpisywania rzeczy godniejszych uwagi1 * * 4.

Co sprawiło, że kronika znalazła się w Sandomierzu? Odpowiedzią 
na to pytanie może być notatka zapisana ołówkiem na początkowych

1 Archiwum Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu (dalej: ABSD): 
Summaryusz albo Archiwum Konwentu Lubelskiego W:W: Panien Trzeciey Reguły 
S:0 Franciska zwanych Bernardynki Pod Tytułem S: Piotra Apostoła Za Przełożenstwa 
powtórnego Nayp. J.Mci P. Urszuli Trzciński Przepisane w Roku P. 1767: D. 24 Mart: 
z zamiarem dalszego wpisywania rzeczy godniejszych uwagi, (dalej: Kronika) G 1251. 
Rękopis pochodzi z XVIII wieku i był w kolejnych latach uzupełniany. Wymiary: 
21x32 cm.
Opis stanu zachowania: oprawa skórkowa, ślady zadrapań, dolna część grzbietu 
uszkodzona, naderwana, druga strona okładki -  kolorowe wzory.
Blok: rękopis, 3 pierwsze strony nie objęte paginacją, pierwsza strona tak jak 2 strona 
okładki pokryta kolorowymi wzorami, strona 2 zawiera notatkę (luty 1912) informu
jącą o przekazaniu rękopisu do Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 
pod notatką sygnatura i pieczęć biblioteki. Paginacja od 1 do 278, rozpoczyna się od
4 strony w kolejności (licząc po drugiej stronie okładki). Między stroną 192 a 193 
dodatkowa (nieco mniejsza) kartka dwustronnie zapisana. Na stronach 225, 229, 233, 
240 odcisk pieczęci. Strony 233-235 i 240 w okolicy odcisku pieczęci kartka znisz
czona przez korniki. Strona 260 pusta. Strona 276 i 277 - brak paginacji. Strona 278 
pusta. W końcowej części rękopisu 4 kartki puste, dalej rozpoczyna się nowa pagina
cja i kończy się na numerze 28, na pierwszej stronie nowej paginacji rozpoczyna się 
Katalog sióstr zmarłych (dalej: Katalog). Po stronie 28 jest 6 kartek pustych (bez 
paginacji), po których następują 2 zapisane strony bez paginacji zatytułowane Re- 
giestr sum. Stan zachowania: dobry, kartki pożółkłe i zabrudzone.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 35-106.
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kartach, sporządzona w lutym 1912 roku przez ks. Kubickiego regen
sa seminarium, następującej treści: W styczniu 1912 roku zakonnica 
s. Klara Gano, była przełożona konwentu bernardynek w Lublinie 
przed kilkunastu laty na skutek rozporządzenia rządowego przewie
ziona do konwentu św. Katarzyny pod Łysicą, doręczyła niżej podpi
sanemu niniejszy rękopis dla przechowania w bibliotece seminarium 
duchownego w Sandomierzu2. Decyzja siostry Gano spowodowała, że 
tak ważna dla dziejów konwentu bernardynek księga znalazła miejsce 
wśród innych cennych dzieł biblioteki i do dzisiaj znajduje się w jej 
zbiorach. Żaden z historyków zajmujących się przeszłością klasztorów 
żeńskich nie wykorzystywał tego źródła do badań, jedynie s. Małgo
rzata Borkowska spożytkowała zamieszczony w ostatniej części kro
niki Katalog sióstr zmarłych i zamieściła informacje na ich temat 
w Leksykonie zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej t. II3.

Dotychczas ukazało się niewiele wzmianek na temat dziejów te
go klasztoru, postanowiłam je więc uzupełnić i uporządkować 
w oparciu o odnalezioną kronikę4. Pierwsze zapiski dotyczą przy
bycia na nową fundację w 1618 roku sióstr z klasztoru św. 
Agnieszki w Krakowie a kończą się notatką z 29 marca 1885 roku 
zawierającą informację o 81 elekcji w klasztorze. Przełożoną zosta
ła wtedy wybrana Klara Gano, której zawdzięczamy przekazanie 
kroniki do Sandomierza.

Nadmienić należy, że przytoczona data 1618 roku nie jest począt
kiem istnienia wspólnoty zakonnej, tercjarki działały tu przed 1535 
rokiem. Jednakże pożar w 1580 roku spowodował praktycznie zaprze
stanie funkcjonowania wspólnoty a wznowienie działalności nastąpiło 
w 1618 roku jako klasztoru klauzurowego.

Fundacja klasztoru

Fundacja klasztoru bernardynek lubelskich nastąpiła za zgodą pa
pieża Pawła V, króla Zygmunta III Wazy i biskupa krakowskiego

2 Kronika, s. 2. Paweł Franciszek Kubicki -  od 1918 r. biskup sufragan sandomierski, 
wiatach 1907-1918 regens i profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Por. 
J. W i ś n i e w s k i ,  Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, Radom 1926, 
s. 169-170.
J M. B o r k o w s k a ,  Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II, Pol
ska Centralna i Południowa, Warszawa 2005, s. 324-333.
4 Patrz też: H. W y c z a w s k i  OFM, Klasztory bernardyńskie w Polsce w je j grani
cach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 524-525.
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Marcina Szyszkowskiego5. Przyzwolenie dał także generał zakonu 
św. Franciszka. W kronice zawarte są jeszcze dwa nazwiska -  ojca 
Piotra z Wielkopolski Poznańczyka, ówczesnego ministra i ojca 
Krzysztofa Kampy z powiatu litewskiego, którzy również wyrazili 
zgodę6. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie zapadło na konwokacji 
w klasztorze w Wilnie, podczas której wszyscy definitorzy wyrazili 
zgodę na założenie klasztoru i sprowadzenie na nową fundację sióstr 
z klasztoru św. Agnieszki w Krakowie7.

Wśród fundatorów należy wymienić chorążego lubelskiego Piotra 
Czernego8 oraz Marcina Sienieńskiego wraz z żoną Katarzyną z Ligę
zów i matką jego żony. Udział poszczególnych osób w realizacji przed
sięwzięcia był różny. Sienieńscy podejmowali starania u biskupa kra
kowskiego i władz zakonnych o uzyskanie zgody na fundację. Zależało 
im na założeniu klasztoru w Lublinie również ze względu na fakt, iż ich 
córka Teresa od 3 roku życia wychowywana była przez bernardynki od 
św. Agnieszki i zapewne pragnęli, aby wstąpiła do klasztoru ufundo
wanego przez rodziców a położonego znacznie bliżej miejsca pocho
dzenia9. Marcin Sienieński zakupił u łowczego lubelskiego niejakiego

5 Marcin Szyszkowski h. Ostoja archidiakon zawichojski, proboszcz w Iłży, kanonik 
krak., kanclerz bpa Myszkowskiego i kustosz sand., 1603 prekonizowany bpem tytu
larnym Christopolis i koadiutorem bpa S. Gomolińskiego w Łucku, urząd ordynariu
sza diecezji objął w 1604 r., przeniesiony na biskupstwo płockie w 1607 r., a w 1616 
r. na biskupstwo krak., zm. 30 IV 1630 r. za: Z. Szostakiewicz ks., Katalog biskupów 
obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, w: Sacrum Poloniae Millenium, Rzym 
1954, s. 176; P. N i t e c k i ks., Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik 
biograficzny, wyd. II, Warszawa 2000, szp. 436.
6 Piotr Bieliński zwany Poznańskim (1575-1655) w latach 1614-1617 prowincjał; 
Krzysztof Scipio-Campo (Kampa, zm. 1649) -  trzykrotny prowincjał. Por. K. K a n -  
t a k, Bernardyni polscy 1573-1795-1932, t. 2, Lwów 1933, s. 67nn., 126nn., 307-310.
7 Kronika, s. 3-4.
8 Piotr Czerny z Witowie h. Nowina (B o n i e c k i, t. III, s. 376-377), chorąży lubelski 
1599-1617, zm. 1617 za: Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku, opr. 
W. K ł a c z e w s k i ,  W. U r b a n ,  red. A. G ą s i o r o w s k i ,  Kórnik 1994, t. IV 
Małopolska, zeszyt 4, s. 2, 18, 107. Kronikarka zaś na temat daty śmierci Piotra Czer
nego pisze: Gdyż Pan Bóg we dwie lecie po fundacyi i tego pana Czernego dobrodzie
ja  naszego wziął z tego świata, co wskazuje na rok 1620 za: Kronika, s. 5.
9 Także pomieniony pan Sienieński i z małżonką swą czynił pilne staranie koło tego 
klasztoru tak u Jmci ks. biskupa krakowskiego jako i u prowincyi i u nas, aby był na 
tym fundowany miejscu, za staraniem ich i nas z klasztoru ś. Agnieszki Ich Mć kosz
tem swym przywieźli. Także córkę swą, która tam była we trzech lat oddana, i w za
konnym habicie z maleństwa chodząc, [w]spoinie z nami wzięli i na to miejsce przy
wieźli za: Kronika, s. 5.
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Michniewskiego10 kamienicę w Lublinie z przeznaczeniem na klasz-* 
tor11. Kronikarka wspomina, że budowla znajdowała się na dawnym 
placu klasztornym, stanowiącym wcześniej własność tercjarek ber
nardyńskich. Plac ów zapisany został tercjarkom przez niejakich 
Laskowskich, jednak klasztor tam istniejący całkowicie spłonął. 
Spowodowało to upadek wspólnoty a jej reaktywacja zgodnie z du
chem reformy trydenckiej dokonała się podczas kolejnej fundacji. 
Sienieńscy zadbali o prawny aspekt fundacji w zakresie zapisu 
w księgach miejskich placów i budowli należących do poprzedniej 
i obecnej wspólnoty12.

Wspomniany Piotr Czerny także przyczynił się do zabezpieczenia 
majątkowego zakonnic, zapisał im kamienicę w Lublinie, wybudował 
drewnianą kaplicę, która do czasu postawienia kościoła miała służyć 
jako miejsce odprawiania nabożeństw oraz przekazał majątek ziemski 
w Rozkopaczowie, położony w odległości pięciu mil od Lublina13.

Budowa i wyposażenie kościoła

Po zakupieniu stosownego placu pod zabudowę i uzyskaniu zgody 
od biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika14 * nastąpiło wmurowanie 
kamienia węgielnego w dniu 6 lipca 1636 roku. Zamieszczony na nim 
napis w tłumaczeniu na język polski zawierał następującą treść:

10 Wojciech Michowski (Mnichowski) h. Rawicz, łowczy lubelski (1592-1621), zm.1621 
(N i e s i e c k i VI, s. 384) za: Urzędnicy województwa lubelskiego..., s. 27, 118.
11 W katalogu wspomniane jest, że Marcin Sienieński z żoną Katarzyną ci dali kamie
nicę i kościół drewniany na fundusz postawili (Katalog, s. 16), co jest sprzeczne 
z informacją zamieszczoną w kronice, że to właśnie Piotr Czerny kaplicę drewnianą, 
która kilkaset złotych kosztowała zbudował (Kronika, s. 4)
12 Kronika, s. 5-6, Katalog, s. 16-17.
13 Kronika, s. 4; Katalog, s. 16. W 1531 roku wieś Rozkopaczów w parafii Ostrów 
miała 3 łany i młyn. Piotr Czerny chorąży lubelski, dziedzic Kijan, zakładając w 1618 r. 
klasztor bernardynek w Lublinie zapisał im Rozkopaczów jako uposażenie. W 1827 
roku było w niej 57 domów i około 350 mieszkańców za: Słownik geograficzny Kró
lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. B. C h l e b o w s k i e g o ,  
t. IX, Warszawa 1888, s. 838.
14 Jakub Zadzik h. Korab, ur. 1582, uczył się u jezuitów w Kaliszu, na Akademii
Krakowskiej i w Perugii, gdzie uzyskał doktorat obojga praw, w 1608 był już sekreta
rzem królewskim, w kancelarii król. sprawował urzędy regensa, sekretarza koronne
go, podkanclerzego od 1627 i kanclerza od 1629, prowadził układy ze Szwedami 
w 1629 i 1635 r. oraz z Moskwą w 1634 r., w 1624 otrzymał prowizję na bpa cheł
mińskiego, 1635 przeniesiony do Krakowa, zm. 1642 za: Z. S z o s t a k i e w i c z, 
Katalog biskupów..., s. 201-202; P. N i t e c k i, Biskupi kościoła..., szp. 504.
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Na cześć i chwalą Panu Bogu i ku czci Najświętszy Panny Maryi 
i wszystkich świętych pod tytułem i obroną świętego Piotra, książęcia 
Apostołów. Dom ten święty Bogu poślubiony pannom trzeciej reguły 
świętego Franciszka wystawia się Roku Pańskiego tysiącznego sześć- 
setnego trzydziestego szóstego, miesiąca lipca, dnia szóstego za Urbana 
ósmego najwyższego pasterza, Władysława czwartego Najjaśniejszego 
króla polskiego i szwedzkiego, biskupa krakowskiego diecezjana Jmci 
ks. Jakuba Zadzika, wielebnego ojca prowincjała Bonifacjusza Cza
chowskiego i ojca Mariana Choińskiego kustosza i gwardyanina i wie
lebnej panny Marianny Kochanowskiej pomienionych Bogu poślubio
nych panien lubelskich [22] matki, którego Domu Bożego ten funda
mentu kamień według Kościoła rzymskiego porządku JMć ks. Sfzjymon 
Koludzki proboszcz gnieźnieński, kustosz płocki krakowski i wlady- 
slawski kanonik, sekretarz J.K. Mci i na ten czas w sądach trybunal
skich praesidensh.

Prace związane z pierwszą fazą budowy rozpoczęto 16 czerwca 
a zakończono pod koniec października 1636 roku, zamykając etap 
wykonania fundamentów16. Kontynuacja budowy nastąpiła 20 kwiet
nia 1637 roku. Prace były prowadzone do 1640 roku, wtedy to przeło
żona Dorota Rokoszówna Mularzowi dala dwa tysiące i dwieście zło
tych, co w ostatnim roku murował kościół17.

Pieniądze na budowę kościoła pochodziły z różnych źródeł. Prze
ważającą część stanowiły sumy posagowe wstępujących do klasztoru 
nowicjuszek. Ale pojawiały się również zapisy tzw. jałmużny z prze
znaczeniem na fabrykę kościoła. Nazwiska osób, które wpłacały do
browolne sumy na budowę kościoła umieszczone zostały w tabeli nr 1.

Przedstawione w tabeli dane zostały sporządzone na podstawie za
pisek kronikarskich, trudno więc określić czy wyczerpują one listę 
wszystkich ofiarodawców.

W latach 1636-1643 na budowę kościoła na pewno przekazane zo
stało 6500 złp. Darowane kwoty miały różną wartość od 1900 poprzez 
1200, 1100 i 1000 złp wpłacone przez wojewodziny, poprzez 500 złp 
dane przez biskupa kujawskiego na zakup dachówki aż do sumy 
100 złp.

15 Kronika, s. 21-22.
16 Tamże, s. 19, 23. Fundamenta kościoła tego głębokie za łaską i prowizyją boską za 
przełożeństwa panny Marianny Kochanowski dnia 30 października wywiedzione 
i skończone są za: Kronika, s. 23.
17 Tamże, s. 28.
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Tab. 1 Darowizny na budowę kościoła

Lp. Imię i nazwisko Pochodzenie/godność Rok Ofiarowana 
suma w zip

1. N. Sobieska 
z d. Tęczyńska wojewodzina lubelska 1636 1900

2. N. Bełchacki 1636 500
3. pan Kalinowski 1636 100
4. J. Mc pan Daniel Iżycki 1637 100
5. N. Paprocka wojewodzina lubelska 1640 1100
6. N. Trocka wojewodzina 1643 1000
7. wojewodzina lubelska 1643 1200
8. N. Gniewosz biskup kujawski 1643 500
9. Dawidowa Kotwina mieszczka lubelska 1643 100

Razem: 6500

Źródła: Kronika, s. 19, 23, 29, 30.

Pieniądze pochodzące od wojewodziny Trockiej pochodziły 
z zapisu testamentowego na podstawie którego jednej z sióstr przeka
zała 1 tys. złp. a ta całą sumę przelała na kościół. W przypadku woje
wodziny lubelskiej o nieznanym nazwisku zapisano, że kwota jest na 
budowę kaplicy przy kościele18. Konsekracja kościoła miała miejsce 
dopiero 22 lata po rozpoczęciu budowy, za rządów przełożonej Kon
stancji Warajskiej w 1658 roku, aktu poświęcenia dokonał biskup 
Zygmunt Czyżowski19.

Pod koniec lat 60-tych XVII wieku przełożona Klara Malińska
„dwa ganki górny i dolny przy kościele wywiodła z oknami porządne- 
mi i kratami w dolnym, co to dla lepszej wygody sióstr schodzących 
tak do Komunii ś. jako i zakrystyi”. Ponadto w skład nowych po
mieszczeń zaliczyć należy również „audytorium do spowiedzi”20.

18 Tamże, s. 19, 23,29,30.
19 Tamże, s. 34-35. Zygmunt Czyżowski h. Topór, początkowo byl sekretarzem króla 
Władysława IV, w 1655 roku został sufraganem płockim i w tym samym roku był 
prekonizowany na bpa tytularnego lacedemońskiego, w 1659 r. sufragan archidiecezji 
gnieźnieńskiej a od 1664 r. bp kamieniecki za: Z. S z o s t a k i e w i c z  ks., Katalog 
biskupów..., s. 41; P. N i t e c k i ks., Biskupi kościoła..., szp. 66.
20 Kronika, s. 40.
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Około 1681 roku rozpoczęto prace nad wewnętrznym wystrojem 
kościoła. Najpierw sumę 1,5 tys. złp pozostawioną przez zmarłą Ma
riannę Kochanowską, przeznaczono na odnowienie części kościoła 
z ołtarzem Wszystkich Świętych. W tym samym czasie przełożona 
Joanna Opacka przekazała 2 tys. złp pochodzące z posagu jednej 
z sióstr na wykonanie złoceń ołtarza wielkiego św. Piotra. Zbudowała 
też babiniec i ganek dla muzykantów obok kościoła. Dopełnieniem 
prac było wstawienie w kościele dębowej podłogi. Kilkanaście lat 
później pojawiła się wzmianka o zapłaceniu rzemieślnikowi za wyko
nanie ambony. Nie wiemy jednak, kto był jej twórcą21.

Wielką stratę poniosły bernardynki podczas wojny północnej. W cią
gu kilkudziesięciu lat istnienia kościoła udało się zgromadzić kosz
towne aparaty kościelne, które mogły stanowić pożądany łup dla znaj
dujących się w 1703 roku na ziemiach polskich wojsk szwedzkich. 
Z obawy przed utratą prowincjał nakazał je spakować i wywieść do 
klasztoru bernardynów do Sokala wraz z kosztownościami z kościoła 
bernardynów lubelskich. Nie zapobiegło to jednak rabunkowi i wszyst
kie przewiezione sprzęty zostały zabrane przez Szwedów22.

Czasy niepokojów wojennych nie sprzyjały inwestycjom. Ale mi
mo tego w 1718 roku wybudowano krużganek przed zakrystią a w rok 
później za 1 tys. złp. wykonano dachówkę na kościele23.

Wydaje się jednak, że podjęte działania nie w pełni zabezpieczyły 
kościół, ponieważ około 1736-1737 roku ponownie „panna matka 
robiła kolo kościoła24”. Pieniądze pochodzące z posagów w wysoko
ści 3 tys. złp zostały wydane na zabezpieczenie blachą wieży kościoła, 
budowę sklepienia, które „było potrzaskane dla dawności murów”, 
wzmocnienie ankrami murów kościoła i umocnienie skarpy pomiędzy 
kościołem a celami. Dobudowana została również dzwonnica a starą 
piwnicę przebudowano na babiniec. Po uporaniu się z pracami remon
towo -  budowlanymi naprawiono podłogę i pobielono świątynię. Wy
sokość inwestycji zamknęła się w kwocie 7 tys. złp25.

Znaczne zmiany w wystroju kościoła wprowadziła w połowie 
XVIII wieku Kunegunda Dorobecka, która przez okres 10 lat spra
wowała urząd zakrystianki a w 1751 roku wybrana została przełożoną.

21

22

23

24

25

Tamże, s. 45, 48. 
Tamże, s. 61. 
Tamże, s. 66. 
Tamże, s. 76. 
Tamże, s. 76.
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Własne oszczędności w kwocie 700 złp przeznaczyła na rzeźbiony 
w drewnie ołtarz Wszystkich Świętych, który następnie pokryto zło
ceniami kosztującymi 540 złp26. Mając świadomość konieczności dal
szego uzupełnienia wyposażenia kościoła „ ołtarz Pana Jezusa ukrzy
żowanego wystawiła swym staraniem, na który expensowała 
90 czerwonych ził. Drugi ołtarz wystawiła Salwatora, ten kosztował 
20 czerwonych złł. Trzeci ołtarz ś. Jana Nepomucena wyzłociła 40 
czerwonych złotych expensując. Kielichów dwa srebrnych wyzłacanych 
sprawiła, Mszałów trzy, jeden w aksamit i srebro oprawny, to swoim 
kosztem sprawowała ”“7.

W tym samym czasie z przekazanych przez byłą exmatkę Konstan
cję Borowską pieniędzy wykonano pozłotę na ołtarzu Najświętszej 
Maryi Panny za taką samą kwotę jak na wcześniej wspomnianym 
ołtarzu Wszystkich Świętych. Wszystkie ołtarze w kościele zostały 
zaopatrzone w zasłonki, zawieszane na czas Wielkiego Postu. Na fila
rach umieszczono pięć wielkich obrazów, zakupiono je płacąc za każ
dy po 1 czerwonym złotym28.

Z prac budowlanych w tym okresie wspomnieć należy o wymuro
waniu krużganku i rozbudowie zakrystii29 30.

W 1768 roku podczas konfedracji w Lublinie zapaliły sfę budynki 
na Przedmieściu Krakowskim. Pożar rozprzestrzenił się w kierunku 
klasztoru bernardynek a od pożogi najbardziej ucierpiał kościół, któ
rego sklepienie zawaliło się w kilku miejscach. Odtąd miejscem od
prawiania nabożeństw stał się refektarz. Ze względu na rozmiar strat 
prace remontowe przebiegały sukcesywnie. W 1770 roku wymieniono 
w kościele ankry, zrobiono podmurówki, sklepienia nad drzwiami na 
chór i do kościoła, wyremontowano dwie facjaty oraz umieszczono 
nad nimi nowy krzyż z banią. Na resztę prac zabrakło pieniędzy i do
piero w 1772 roku wymieniono pozostałe ankry, wymurowano 10 fila
rów, których podstawa znajdowała się poniżej fundamentów, ponadto 
fundamenty wzmocniono konstrukcją z cegły. Wszystkie okna na 
niższym poziomie wzmocniono sklepieniami'0.

Kolejny etap prac budowlanych rozpoczęto w 1776 roku. We wrze
śniu podpisano umowę ze strycharzami na zwózkę cegły i wapna. Za

26 Tamże, s. 81.
27 Tamże, s. 82.
28 Tamże, s. 82.
29 Tamże, s. 82.
30 Tamże, s. 94.
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I tys. sztuk cegły płacono 15 złp a za korzec wapna po 1 złp 16 gr. 
Zastrzeżono także, iż w przypadku transportu zapewnionego przez 
strycharzy cena cegły wzrośnie do 20 złp a wapna do 1 złp 20 gr. 
Ustalono też cenę piasku, który zwożony utwardzoną drogą koszto
wał za furę 15 groszy a trudno przejezdną 20. Materiały budowlane 
dowożono przez pół roku. W kwietniu 1777 roku podpisano umowę 
z murarzami na budowę sklepienia i naprawę murów wokół zakry
stii, remont murów wokół kościoła, dzwonnicy, wnętrza kościoła 
i ścian zewnętrznych oraz grobów. Wszystkie wydatki związane 
z podpisanymi umowami wyniosły 5,5 tys. złp. Ponadto podpisano 
umowę z cieślą na wykonanie konstrukcji dachu na kościele, wieży, 
dzwonnicy, krużgankach, zakrystii i kruchcie oraz ułożenie podłogi 
pod chórem, w korytarzu, w krużganku i na wieży. Całkowity koszt 
prac ciesielskich zamknął się sumą 1 tys. złp31.

Najprawdopodobniej prace murarskie przedłużyły się z powodu 
śmierci murarza. W 1778 roku zawarto kolejną umowę z innym mura
rzem, który dokończył budowy chóru. Dopełnieniem inwestycji było 
zamówienie nowego głównego ołtarza za 3 tys. złp., zamontowanie
II nowych drzwi w kościele i chórze za sumę 670 złp, okien i dymni
ków z szybami w kościele i na korytarzach oraz sprawienie żelaznych 
elementów do drzwi tj. zamków francuskich, kluczy, haków i ćwie
ków, których łączny koszt wyniósł 30 złp"2.

Od 1780 roku, czyli po 11 latach od pożaru na nowo zaczęto od
prawiać nabożeństwa w kościele. Wewnątrz były już zamontowane 
drewniane podłogi i ławki, nowe stalle i dwie ławki w chórze. Ołtarz 
wielki został ukończony, na schodach do niego prowadzących umiesz
czono czerwone sukno. Zamówiono nowe cymborium, monstrancję 
i srebrny krzyż. Zarys pozostałych ołtarzy został namalowany na ścia
nach, być może w miejscach pierwotnej lokalizacji. Zachowały się 
mensy murowane a dorobiono drewniane, wszystkie je również poma
lowano podobnie jak chór i organy, dokonując wcześniej ich naprawy. 
Do zakrystii wstawiono szafy na aparaty kościelne, zrobiono okienko 
z szufladą do ich podawania. Sprawiono kraty w drzwiach do zakrystii 
i kościoła od strony klasztoru, co dawało możliwość uczestniczenia 
zakonnic w nabożeństwach i przyjmowanie Komunii św. W korytarzu 
prowadzącym z klasztoru do kościoła podmurowano mur w dolnej 
i górnej części, ponieważ nachylił się w jedną stronę i mógł grozić

31 Tamże, s. 104-105.
32 Tamże, s. 105.
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zawaleniem a ściany zaklinowano33. Dzięki darowiźnie ks. Polanow- 
skiego proboszcza mełwińskiego i podstarosty grodzkiego lubelskiego 
niejakiego Suchodolskiego wykonano dwa dzwony34.

W latach 1787-1788 przystąpiono do pobielenia kościoła. Nieznany 
darczyńca przekazał najpierw 30 a potem jeszcze 20 dukatów na am
bonę. Prace nad jej wykonaniem rozpoczęto w styczniu 1788 roku 
i zrobiono ją  snycerską i stolarską robotą” za 540 złp a następnie 
„była taż ambona wymalowana i wyzłocona3*”.

W 1802 roku przyozdobiono ołtarz Pana Jezusa, sprawiono rzeź
bione i wyzłacane ramy z lustrami, firanki, galonki i inne ozdoby, 
których koszt wyniósł 280 złp. Nabyto dwa ornaty żałobne i czarny 
materiał na kapę. Naprawiono podłogę w zakrystii, zmieniono na niej 
dach na gontowy oraz umieszczono rynnę. Nie na długo zaprzestano 
prac, bo już w 1803 roku musiano klinować sklepienia i wymieniać 
dachówkę, dodając do remontu trzy nowe rynny. Koszt naprawy za
mknął się sumą 509 złp 26gr36.

Przez kilkadziesiąt lat nie wspomniano nic na kartach kroniki o ja
kichkolwiek wydatkach na kościół. Sądzę jednak, że musiały być 
prowadzone przynajmniej drobne naprawy. Znaczący remont prze
prowadzono w latach 1873-1875. Najpierw wymieniono dachy z gon
towych na blaszane, całość inwestycji została sfinansowana z fundu
szy państwowych. Następnie wyburzono przedsionek w kościele a wy
konano podobny w dzwonnicy przylegającej do kościoła. Położono też 
nową podłogę w przedsionku i zamurowano dwa okna między bocz
nymi ołtarzami. Cały kościół odmalowano na zewnątrz i wewnątrz, 
odnowiono ołtarz wielki i cztery pozostałe a dwa malowane na ścianie 
zabielono. W celu upiększenia wnętrza kościoła na ścianach zawie
szono cztery obrazy w owalnych ramach, z których dwa były z wize
runkiem św. Piotra i Pawła autorstwa Jana Strzałeckiego z Warszawy. 
On również odnowił obraz Matki Boskiej z kościoła oo. dominika
nów, który został umieszczony w ołtarzu bocznym37.

Wymieniono też ogrodzenie. W miejscu muru oddzielającego ko
ściół od ulicy umieszczono na podmurówce żelazne sztachety i bramę, 
która pochodziła sprzed kościoła kapucynów Przemienienia Pańskie-

33 Tamże, s. 109-110.
34 Tamże a, s. 110.
35 Tamże, s. 115-116.
36 Tamże, s. 170-173.
37 Tamże, s. 267-268.
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go. Dla prawidłowego odpływu wody wokół kościoła wybrukowano 
kanał ściekowy oraz umieszczono blaszaną rynnę pomiędzy kościo
łem a dzwonnicą. Remontu nie doczekały się dachy i okna38.

Klasztor

Przybyłe w 1618 roku z klasztoru św. Agnieszki zakonnice za
mieszkały w kamienicy zakupionej przez fundatora Marcina Sienień- 
skiego, zlokalizowanej na placu, gdzie do 1580 roku znajdowała się 
wspólnota tercjarek39. W celu przystosowania budynku do potrzeb 
klasztoru klauzurowego konieczne było zapewne przeprowadzenie 
prac adaptacyjnych. Na dawnym placu klasztornym znajdowała się 
w tym czasie jeszcze jedna kamienica zakupiona przez Piotra Czerne
go, niestety nie wiemy czy ona również służyła zakonnicom za miesz
kanie czy pełniła funkcję gospodarczą40.

Wzmianki na temat remontów w klasztorze pochodzą dopiero 
z końca lat 60-tych XVII wieku, kiedy przełożoną była Klara Maliń
ska. Inwestycje dotyczyły wybudowania sali nad nowym refektarzem, 
czterech cel dla sióstr oraz dokończenia budowy dormitarza górnego 
i dolnego. W następnych latach w refektarzu wstawione zostały 
w oknach żelazne kraty i szklane kwatery, wybudowano piec oraz 
uzupełniono wystrój o nowe szafy, stoły i ławy. Poświęcenie refekta
rza miało miejsce w czasie Wielkanocy w 1676 roku41.

Wraz ze wzrostem liczebności zakonnic należało klasztor dostoso
wać do ich potrzeb. Przełożona Eufrazya Malińska w latach 1678- 
1681 dobudowała czwartą część klasztoru i pozostawiła zamknięty 
stan budynków. Nie wiemy kiedy i w jaki sposób zostały one wy
kończone42.

Wydaje się, że aż do lat 20-tych XVIII wieku wykonywano w klasz
torze jedynie bieżące remonty. Świadczyć o tym może stan budynku. 
Górna część klasztoru ze względu na panującą wilgoć była mocno 
zniszczona. Cele mieszczące się obok chóru całkiem się zawaliły i od

38 Tamże, s. 267-268.
39 Tamże, s. 6.
40 Tamże, s. 4.
41 Tamże, s. 40, 41. „[...] salą nad refektarzem nowym z muru wyniosła, mieszkania 
dla sióstr przyczyniła wymurowawszy cztery cele i zasklepiwszy, także dormitarza 
górnego i dolnego przy tychże celach zostającego dokończyła i zasklepiła”.
42 Tamże, s. 44. „Czwartą część klasztoru za urzędu swego wystawiła i budynki ze 
wszystkim zamknione oddała”.
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kilkunastu lat nikt nie podejmował się ich odbudowy. Przełożona na
kazała wykonanie ścian i drewnianego sklepienia, wstawienie podług, 
pieców i oszklonych okien z żelaznymi kratami. W dolnych celach 
przeprowadzono podobne prace, nie stawiano jedynie murów. Podob
ne remonty wykonano w piwnicach. Tak fatalny stan pomieszczeń 
szczególnie na piętrze spowodowany był z pewnością złym stanem 
dachu, który częściowo zmieniono na nowy a w celu prawidłowego 
odprowadzania wody deszczowej zamontowano rynny. Na wszystko 
nie wystarczyło pieniędzy. Zebrane w ciągu kilkunastu lat pieniądze 
z posagów sióstr umożliwiły naprawę dachów nad innymi częściami 
klasztoru i wykończenie dwóch pustych cel w górnej części, gdzie 
wybudowano nowie piece kaflowe, położono nowe podłogi i zamon
towano zamki w drzwiach. Wybudowano również nowe parlatorium 
z kratą oraz piecem43.

Na placu klasztornym przełożona Kunegunda Dorobecka w połowie 
XVIII wieku kazała wybudować lamus, stajnię i łaźnię, która miała 
izdebkę górną i dolną oraz drewniane dwupiętrowe oficyny. Wydaje 
się, że łaźnia i oficyny należały do klauzurowej części klasztoru44.

Pod koniec lat 50-tych XVIII wieku przystąpiono do założenia 
przyklasztornego ogródka. Zastanawiające jest, czy wcześniej tako
wego nie było, co jest mało prawdopodobne, czy zdecydowano się go 
zlokalizować według innych zasad. Na jego fundację Antoni Jezier
ski4'̂ stolnik i podstarości lubelski przeznaczył sumę 2633 złp, brat 
ówczesnej przełożonej Urszuli Trzcińskiej 300 złp a sama przełożona 
zyski ze sprzedaży kilkudziesięciu korcy pszenicy. Prace rozpoczęły 
się w 1757 roku a zakończyły w 1760, kronikarka nadmienia, że z a 
częła fabryką koło ogrodu dworna Uniami”46.

Poczynione remonty i prace wokół klasztoru zniweczone zostały 
przez pożar, który w 1768 roku rozprzestrzenił się na klasztor i oficy
ny. Ocalały jedynie te oficyny, które były zlokalizowane na stoku. 
Szkody spowodowane pożarem oszacowane zostały na sumę 114 tys. 
złp. Z powodu konieczności zabezpieczenia przed zimą budynków do 
jesieni udało się nadmurować ściany i trzy części konwentu pokryć

43 Tamże, s. 70, 79.
44 Tamże, s. 83.
45 Antoni Jezierski z Gołąbków podstarosta lub., rzekomy cześnik lub. (1744), łowczy 
lub. (1746-1750), stolnik lub. (1750-1770), zm. 1771 za: Urzędnicy województwa 
lubelskiego..., s. 113.
46 Kronika, s. 83.
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dachem, czwarte skrzydło zadaszono w następnym roku. Problem 
pojawił się w przypadku refektarza, ponieważ usytuowane na glinia
nym podłożu płytkie fundamenty z powodu osłabienia mogły nie wy
trzymać znacznych obciążeń i ulec zniszczeniu. Z tego powodu naj
pierw je podmurowano47.

Możemy sądzić, że co jakiś czas pojawiały się problemy ze stabil
nością murów. W 1784 roku wybudowano słup, który miał wzmocnić 
je w górnej części klasztoru. Przy okazji postawiono nowy ganek 
i wyremontowano refektarz^k. W II połowie lat 80-tych XVIII wieku 
pomalowano cały konwent48.

Kolejne inwestycje w tym czasie to zakończenie wymiany dachów 
gontowych oraz wymurowanie od nowa studni. Usunięto starą cegłę, 
wykonano rynsztok od studni do ogrodu i naprawiono stary łańcuch49.

Zabudowania klasztorne były otoczone murem. W miejscu oddzie
lenia ogrodu klasztornego murem dokonano jego wzmocnienia po
przez podparcie muru pięcioma szkarpami. Przed furtą zlokalizowane 
były pomieszczenia dla czeladzi. Mur dobudowano a facjatę przero
biono na furtę.

Klasztor składał się z czterech skrzydeł, w środku było podwórze, 
ogródek i ogród zakrystiański. Stąd prowadziło przejście na ulicę i na 
cmentarz, furtka była zawsze zamknięta a klucz u przełożonej. Na 
podwórzu znajdowały się oficyny i budynki a dalej za oknami od re
fektarza ogród50.

Pokaźne prace wykonano w latach 1800-1802. Na miejscu starych 
oficyn w podwórzu wybudowano wozownię, oborę, komórki na drób, 
chlewiki i karmniki ze starego drewna, wszystkie budowle podbito 
gontami. Chlewiki za refektarzem zostały rozebrane i postawiono tam 
płot ze sztachetek, oddzielający ogródek od reszty budynków. Od re
fektarza przez całe podwórko wybudowano kanał, wyłożono go cegłą 
a w celu dezynfekcji nieczystości był on co pewien czas zalewany 
wapnem. W 1808 roku doprowadzony został pod klasztor kanał z mia
sta, dochodził on w okolice kamienicy stolarza i murów klasztornych, 
był wybrukowany, wycembrowny grubymi balami i zapewne służył do 
odprowadzania ścieków miejskich. Prawdopodobne, że kanał klasztor
ny połączony został z miejskim. W celu zabezpieczenia murów klasz

47 Tamże, s. 94-95.
48 Tamże, s. 111-112.
49 Tamże, s. 115.
50 Tamże, s. 132-133.
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tornych umocniona została skarpa przy klasztorze. Naprawiono bramę 
prowadzącą na podwórze i wstawiono nowe wrota z żelaznymi oku
ciami. W samym klasztorze wyremontowano na parterze cele przezna
czone do przyjmowania gości podczas odpustu. Niezbędne prace 
w zakresie naprawy dachów i podbicia ich gontami wykonano w stajni, 
lamusie, browarze i oficynie. W 1803 roku miały miejsce kolejne na
prawy dachów w niektórych oficynach za furtą, wybudowano w po
mieszczeniach dla czeladzi komin ceglany i piec do opalania. Nowe 
piece postawiono też w refektarzu i niektórych celach51.

Za klasztorem był usytuowany dworek, pierwsze wzmianki o nim 
pojawiają się w związku z remontem około 1726 roku. O dworku za 
furtą dowiadujemy się także z następnych kart kroniki, kiedy to przeło
żona Anna Modryńska na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych 
XVIII wieku dokończyła renowacji dworku, wybudowała karczmę, izbę 
z oborą, stajnię, studnię z dwoma kołami na dwa wiadra52.

Z innych budynków zlokalizowanych w pobliżu klasztoru można 
wymienić karczmę z oficyną, izbą dla gości, izbą z alkierzem prze
znaczoną na mieszkanie dla gospodarza oraz stajnią. Karczmę otoczo
no parkanem, wstawiono nową bramę podbitą gontami i furtkę. Inicja
torką tej budowy była przełożona Anna Głuska (1782-1785)53.

Poza klauzurą była austeria, którą również naprawiono w latach 
1785-1788. Najważniejsze prace w austerii to budowa dwóch komi
nów, trzech pieców w izbach i nowej piwnicy, sprawienie nowych 
podług, sufitów i okien54.

Folwarki klasztorne

Fundator Piotr Czerny zapisał bernardynkom wieś Rozkopaczów, 
położoną cztery mile od Lublina, stanowiącą jego własność. Nie zna
my dokładnej daty dokonania zapisu, jednak z kroniki wynika, że od 
początku fundacji posiadłość ta stanowiła własność zakonnic55.

Przełożona klasztoru Apolinara Czerna (1625-1628), córka Piotra 
sprzedała Rozkopaczów za 6 tys. złp. nie posiadając prawa do decy
dowania o zbyciu majątku. Kolejna przełożona Franciszka Branicka, 
w porozumieniu z syndykiem klasztoru niejakim Zakrzewskim, złoży

51 Tamże, s. 170-172.
52 Tamże, s. 77.
53 Tamże, s. 111-112.
54 Tamże, s. 114-115.
55 Tamże, s. 4; Katalog, s. 16.
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ła w trybunale sprzeciw w sprawie sprzedaży dóbr i ich zakupu bez 
zgody syndyka. Okazało się, że część dóbr, wśród nich wieś Kiljany 
i Lewartów Piotr Czerny odsprzedał księciu Ostrowskiemu, sobie pozo
stawił Bystrzejowice i należącą do nich Wólkę, które następnie zapisał 
bernardynkom. Apolinara Czerna nie wiedziała, że nie posiada prawa 
do sprzedaży, mimo tego dokonała transakcji na rzecz księcia Ostrow
skiego. Po śmierci księcia majątek odziedziczyło dwoje jego dzieci, 
których prawnym opiekunem został starosta łucki i wojewoda czerni- 
howski niejaki Bieniowski. Przełożona Franciszka Branicka wniosła 
sprawę do sądu o bezprawną transakcję. Trybunał nakazał Bieniow- 
skiemu zwrot Rozkopaczowa i Wólki wraz z przyległościami a za
konnicom oddanie sumy 6 tys. złp.

Zakonnice wykonały nałożone zobowiązania, natomiast Bie
niowski dokonał zwrotu jedynie Bystrzejowic, pozostawiając Wólkę 
wraz z przyległościami, lasami, łąkami i polami. W wyniku przepro
wadzonej ponownie rewizji trybunał wydał dekret w sprawie zwrotu 
posiadanych nieruchomości. Ponieważ nie przyniosło to zamierzonego 
skutku, kolejny dekret nakazywał zwrot Wólki pod wadium 60 tys. 
grzywien. Przełożona Branicka zakończyła swój urząd i ze strony 
klasztoru nikt do tej sprawy nie wracał. Dopiero przełożona Teresa 
Piaseczyńska na przełomie XVII i XVIII wieku zajęła się nią ponow
nie z powodu zapisu dokonanego przez księżną Lubomirską na rzecz 
sługi niejakiego Głębskiego, który otrzymał Rozkopaczów. Obdarowa
ny przez księżną Głębski wniósł pozew przeciwko bernardynkom
0 majątek, jednak przełożona udowodniła bezzasadność roszczeń. 
Oburzona księżna odwołała się do papieża. Powołana komisja, na 
czele której stał ks. Łazowski proboszcz lewartowski, oficjał lubelski
1 deputat w trybunale koronnym, nie dokonała dogłębnej analizy do
kumentów a ksiądz rzucił na przełożoną klątwę. Wtedy przełożona 
skierowała do nuncjatury pismo, na jego podstawie uzyskała zwolnie
nie z klątwy, podjęła też starania u papieża i generała zakonu w celu 
wyjaśnienia sprawy. Pośrednikiem zakonnic w Rzymie był Maciej 
Wilczyński rezydent z prowincji ruskiej.

Ponieważ okazało się, że w Rzymie nie ma żadnych informacji 
na temat klątwy rzuconej na przełożoną, decyzją papieską takowa 
nałożona została na księdza oficjała. Dokument w tej sprawie przeka
zała przełożona zainteresowanemu podczas trwania rozprawy sądo
wej. Konsekwencją było wykluczenie księdza Łazowskiego z dalsze
go udziału w obradach sądu. Księżna Lubomirską wydała zaś nakaz 
zniszczenia w Rozkopaczowie młyna i grobli oraz wyjednała w nun
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cjaturze rzucenie kolejnej klątwy na przełożoną. Ponowne wysłanie 
do Rzymu przez zakonnice supliki zaowocowało zdjęciem klątwy 
i wyznaczeniem biskupa krakowskiego Kazimierza Łubieńskiego56 na 
komisarza w sprawie. Biskupa reprezentowali kanonik krakowski ks. 
Rupniowski i proboszcz lubelski Rokicki. Po dogłębnym zapoznaniu 
się z dokumentami sporządzili pismo wyjaśniające skierowane do 
papieża i generała zakonu oraz drugie adresowane do nuncjatury. Wy
jaśniały one sprawę i potwierdzały niesłuszne żądania księżnej Lubo- 
mirskiej wobec klasztoru. Powyższe rozstrzygnięcia pozwoliły prze
łożonej na skierowanie sprawy do sądu przeciwko księżnej Lubomir- 
skiej o niesłuszne postawienie klasztoru przed sądem, o zwrot Wólki 
wraz z przyległościami oraz o czerpane z tych dóbr korzyści57.

Interesujące są dzieje pozyskania przez zakonnice dwóch kolej
nych dóbr ziemskich -  majątku w Bystrzejowicach i Oleśnikach. 
W roku 1620 do klasztoru wstąpiła Urszula Grabianka, której brat 
Stanisław Grabia, sprawujący nad nią opiekę, obiecał przy składaniu 
ślubów profesji przekazać posag. Zanim Urszula złożyła śluby profe
sji brat już nie żył. Jadąc do obozu wojskowego został napadnięty 
w lesie i zabity przez swojego brata stryjecznego, który następnie 
porzucił ciało, przykrywając je liśćmi i chrustem. Po odkryciu-zbrodni 
bernardynki zajęły się pochówkiem, wystawiając wcześniej zwłoki na 
widok publiczny w kościele św. Łazarza oraz wnosząc sprawę do 
sądu. W wyniku decyzji trybunału Urszula, która wcześniej nie 
otrzymała posagu, odziedziczyła po rodzicach majątek Oleśniki i By- 
strzejowice58.

Ponieważ Urszula była jeszcze przed profesją, uczyniła cesję tych 
dóbr na rzecz swojego brata ciotecznego, będącego starostą lubelskim 
Bartłomieja Kazanowskiego. W zamian miał jej zapłacić posag oraz 
pokryć koszty procesu sądowego.

W roku 1623 zakonnice lokowały na majątku w Bystrzejowicach 
5 tys. złp a w dwa lata później na Oleśnikach 3 tys. złp (suma ta po
chodziła ze sprzedaży Rozkopaczowa)59.

56 Kazimierz Łubieński -  od 1700 r. sufragan krak., w 1701 r. przyjął sakrę biskupią, 
od 1705 r. bp chełmski, od 1710 r. bp krak., zm. 1719 za: ks. P. N i t e c k i , Biskupi 
kościoła..., szp. 266; ks. Z. S z o s t k i e w i c z, Katalog biskupów..., s. 115.
57 Kronika, s. 51-55.
58 Katalog, s. 16-17.
59 Oleśniki -  wieś i folwark w powiecie krasnostawskim, gmina i parafia Fajsławice,
w 1827 roku było tam 78 domów i 421 mieszkańców za: Słownik geograficzny Króle-
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Jednakże przełożona Apolinara Czerna oddała Bystrzejowice w arendę 
burgrabiemu lubelskiemu Borzęckiemu, który za dzierżawę płacił 800 
złp rocznie. Natomiast dobra Oleśniki oddała w zastaw niejakiemu Ka- 
zanowskiemu wojskiemu i podstarościemu lubelskiemu, który lokował 
tam sumę 6,5 tys. złp60. Około 1631 roku za przełożonej Anny Zapor- 
skiej Borzęcki odkupił od Kazanowskiego za sumę 6,5 tys. złp Oleśniki 
i one również stały się majątkiem zastawnym burgrabiego.

Ale klasztor miał w nim swój udział, ponieważ przełożona oddała 
kwotę 3 tys. złp Kazanowskiemu. Kilka lat później przełożona Fran
ciszka Branicka wykupiła Oleśniki, na Bystrzejowicach w dalszym 
ciągu był zastaw w wysokości 6 tys. złp. i dopiero za przełożonej Kla
ry Malińskiej( 1675-1678) udało się wykupić Bystrzejowice.

Za rządów przełożonej Teresy Piaseczyńskiej prowadzona była też 
sprawa sądowa o Oleśniki i Bystrzejowice. Sędzia lubelski Bilski 
żonaty z Grabianką złożył pozew przeciwko przełożonej. Jednak wy
nik procesu był pozytywny na bernardynek i majątki te pozostały 
w rękach zakonnic.

Od 1648 roku do zakonnic należał folwarczek na Żmigrodzie 
w Lublinie. Wniosła go w posagu Franciszka Mężykówna. Stąd wy
dobywano piasek do wszelkich budowli klasztornych a oddając go 
w dzierżawę otrzymywano rocznie arendę 130 złp61.

Na temat stanu zagospodarowania majątków posiadamy informacje 
niepełne. Oleśniki i Bystrzejowice w latach trzydziestych XVII wieku 
„były spustoszone [...] po wojnie i ludzi w nich nie było, wiele po- 
uchodziir62.

Podobnie było w połowie XVII wieku. Wojny i zamieszki w kraju 
spowodowały w majątkach klasztornych duże straty.

stwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. B. C h l e b o w s k i e g o ,  
t. VII, Warszawa 1886, s. 474.
Bystrzejowice -  to wieś wraz z folwarkiem prywatnym w powiecie lubelskim, gmina 
Piaski, parafia Mełgiew, odległa od Lublina o 15 wiorst, od Piasków o 7 wiorst, leżą
ca przy drodze bitej z Uściługa i Zamościa, znajdowały się tu obfite pokłady wapna 
i tzw. opoki, stanowiącej wyborny materiał budowlany. Graniczyły z nimi drugie 
Bystrzejowice, należące do klasztoru bernardynek a w 1880 r. stanowiące własność 
skarbu państwa za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło
wiańskich pod red. F. S u 1 i m e r s k i e g o, t. I, Warszawa 1880, s. 509.
60 Bartłomiej z Kazanowa Kazanowski h. Grzymała, podstarosta lub., podstolnik lub. 
(1620-1625), wojski lub. (1625-1633) starosta łukowski (1633-1636), zm. 1642 za: 
Urzędnicy województwa lubelskiego..., s. 114.
61 Kronika, s. 31.
62 Katalog, s. 17.
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W 1659 roku podczas najazdu spalone zostały dwór i stodoły 
w Oleśnikach, jednak wkrótce postawiono od nowa browar, stodoły, 
izbę przy bramie pokryto dachem a w następne kolejności odbudowa
no inne zabudowania i młyn. Podobnie wyglądała sytuacja w Bystrze- 
jowicach. Podczas najazdu Tatarzy spalili najpierw pasiekę z pszczo
łami a następnie zboże i sprzęty domowe. Dzierżawcą był wtedy Woj
ciech Bychawski. Przełożona obawiając się dalszych spustoszeń i ra
bunków w czasie wojny postanowiła oddać Bystrzejowice na trzy lata 
w arendę kapitanowi Tylikowskiemu, któremu dała 1 tys. złp na zakup 
dla poddanych wołów i koni. Kapitan gospodarował w Bystrzejowi- 
cach przez cztery lata i potem trudno było odzyskać majątek. Wystąpił 
wobec klasztoru o zwrot 1,6 tys. złp twierdząc, że jest to jego wkład 
w pomoc poddanym. Okazało się jednak, że włożył tylko 100 złp 
a ponadto gnębił poddanych ciężkimi pracami. W końcu jednak prze
łożona się go pozbyła i wydzierżawiła majątek polskiemu szlachci
cowi za sumę 400 złp rocznie. Porównywalne straty poniesiono też 
w wydzierżawionym Rozkopaczowie, gdzie podczas żniw Tatarzy za
brali owce, bydło i całe stado dworskie a zboże spalili63.

Znaczny wkład w rozwój gospodarczy majątków wniosła przełożo
na Klara Malińska (1669-1675). Odbudowała spustoszone'Oleśniki 
i osadziła na tym gruncie 25 osadników. O dbałości o rozwój gospo
darczy świadczy fakt, iż darowała im zboże do siewu, dobudowała 
chałup i postawiła karczmę, którą wydzierżawiła za 400 złp. Inwesty
cje w Oleśnikach dotyczyły też budowy piekarni, komory, stajni, po
głębienia stawów z których jeden był obok dworu a drugi w centralnej 
części wsi. W ostatnim z nich wskutek zaniedbania woda wyschła 
przed 20 laty a podjęte prace spowodowały przywrócenie mu pier
wotnego stanu, co umożliwiło wybudowanie obok niego młyna64.

Długoletnie rządy przełożonej Teresy Piaseczyńskiej dowodzą, że 
wniosła ona znaczne zasługi w rozbudowę majątków klasztornych. 
W Oleśnikach wybudowała dwór z murowanymi kominami i piwnicą, 
pokryła go gontowym dachem a całość ogrodziła parkanem. Z jej 
inicjatywy pogłębiono dwa stawy. Musiała również dokonać inwesty
cji w Rozkopaczowie. W 1702 roku miał tu miejsce pożar, spłonął 
dwór, stodoła, spichlerz ze zbożem, cielęta, kuty i gęsi, znajdująca się 
we dworze skrzynia z klejnotami i wszystkie srebra. Pożar rozprze
strzenił się na całą wieś i z dymem poszły stodoły oraz duża część

63 Kronika, s. 35-38.
64 Tamże, s. 40.
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zabudowań chłopskich, udało się ocalić jedynie browar. Przełożona 
wychodząc naprzeciw potrzebom poddanych wystarała się u swoich 
krewnych o pomoc w ilości 150 korcy zboża pod zasiew oraz zwolniła 
na pół roku wszystkich chłopów z odrabiania pańszczyzny. Był to 
czas na odbudowanie przez chłopów chałup i innych zabudowań go
spodarczych. Równocześnie prowadzono prace budowlane w folwar
ku klasztornym i udało się wybudować dwór, stodołę, spichlerz oraz 
piekarnię z izdebką, należało jedynie wykończyć powyższe budowle.

Ale pojawiły się obawy o dalszy los majątków, ponieważ wojska 
szwedzkie, które dotarły pod Lublin domagały się wysokich kontry
bucji i groziły spaleniem wiosek klasztornych. Za pożyczone pienią
dze przełożona zapłaciła wymagany okup, Szwedzi skonfiskowali 
zboże chłopom i nie przysporzyli więcej strat65.

Kolejne wzmianki na temat budowy dworu w Rozkopaczowie po
chodzą z lat 1742-1745. Nie wiadomo czy poprzednia budowla została 
zniszczona ze względu na upływ czasu czy z innej przyczyny, faktem 
jest, że przełożona Paulina Gałęzowska wybudowała dwór w stanie 
prawie zamkniętym tj. z drzwiami i oknami oraz w połowie pokryła 
go gontem66.

Dziesięć lat później dowiadujemy się o budowie nowego dworu 
w Oleśnikach i folwarku w Bystrzejowicach67. W latach 1770-1772 
realizowano kolejne inwestycje. W Oleśnikach postawiono młyn, stodo
łę, browar obok dworu wraz z nowymi karmnikami, naprawiono stodoły 
i obory a w Rozkopaczowie wybudowano browar z izbą, komorą, sienią 
dla Żyda, słodownię, spichlerz i wozownię. W następnych latach po
stawiono w Oleśnikach nową owczarnię na którą drewno otrzymano od 
kasztelanowej Słońskiej, wyremontowano młyn i śluzę, dzięki drewnu 
darowanemu przez kasztelanową zawichojską, skończono browar, piece, 
kotliny do słodu i pędzenia gorzałki oraz wyrobu piwa, wybudowano 
studnię, wozownię i dwie stajnie dla koni68. Niestety, wyremontowany 
młyn zlokalizowany przy gościńcu został opalony przez złego młynarza” 
za przełożonej Urszuli Trzcińskiej (1779-1782). Nie znamy dokładne
go powodu podpalenia, ale faktem jest, że wkrótce został odbudowany 
i wyposażony w nowe kamienie i elementy z żelaza a po kilku latach 
nowy upust. Wtedy również przebudowano owczarnię, dając nowe belki,

65 Tamże, s. 59-60.
66 Tamże, s. 79.
67 Tamże, s. 82.
68 Tamże, s. 101-102.
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płaty i krokwie oraz browar, zmieniając w nim krokwie i podbijając od 
dołu tarcicami a od góry dranicami. Wokół browaru wybudowano obórkę 
i chlewy. Dalszy etap prac polegał na budowie karczmy z izbą, komorą 
i sienią na błoniu. Karczma miała charakter zajezdnej, budynek był 
drewniany na podmurówce, z dwoma murowanymi kominami i kuch
nią. Wymieniono też parkan wokół dworu, naprawiono gzymsy i da
chy we dworze, zabezpieczono stodoły i poprawiono piece w folwarku. 
W Bystrzejowicach w latach siedemdziesiątych XVIII wieku wybu
dowano wozownię i cztery chlewy dla drobnego bydła a dziesięć lat 
później wymieniono etapami dach na gontowy na budynku dworskim, 
naprawiono stajnię dając nowe słupy i dach oraz piwnicę. Niestety, pożar 
zniszczył część zabudowań gospodarczych i w drugiej dekadzie lat 80- 
tych XVIII wieku musiano ponownie postawić stajnię, wozownię i trzy 
chlewy. W Rozkopaczowie ocembrowano sadzawkę i założono nowy 
ogród ze szczepkami drzewek, wybudowano wielką stodołę, stajnię, 
wozownię, stajenkę, komorę przy stajni i karmnik dla bydła a na go
ścińcu obok karczmy studnię oraz naprawiono dachy we dworze i na 
karczmie69.

Dla lepszego funkcjonowania młynów w Oleśnikach w połowie lat 
90-tych XVIII wieku wykonano znaczne inwestycje, polegające na 
wykopaniu rowów i budowie śluzy do spuszczania wody ze stawu 
przy istniejącym tam młynie. Koszty prac wyniosły 675 złp a drewno 
pochodziło z lasów oboźnego koronnego Krasińskiego70.

Walki powstańcze w 1794 r. nie ominęły posiadłości zakonnic, a ich 
konsekwencją były znaczne zniszczenia szczególnie sprzętu rolniczego, 
nastąpiły ubytki w sprzężaju, i przełożona musiała zakupić 10 wołów za 
846 złp do pługów dworskich71. Powiększył się również areał pól upraw
nych dzięki wykarczowaniu krzewów, w folwarku w Bystrzejowicach 
uzyskano pola na 20 pługów a w Rozkopaczowie na 1372.

Przełożona Katarzyna Dębicka (1797-1800) dbała o dynamiczny 
rozwój gospodarki w majątkach klasztornych, dzięki wykorzystaniu 
pod zasiew wykarczowanych pól uzyskano większe plony, zwiększono 
też liczbę owiec i bydła. Poczynione inwestycje budowlane to podbicie 
dranicami nowego browaru w Oleśnikach oraz przygotowanie drzewa 
pod budowę folwarku i innych zabudowań a w Bystrzejowicach zgro

69Tamże, s. 109-110, 112, 116.
70 Tamże, s. 143.
71 Tamże, s. 143.
72 Tamże, s. 143.
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madzenie drewna pod naprawę stodół73. Nowy folwark postawiono za 
kolejnej przełożonej w 1800 roku, był on na podmurówce z ceglaną 
piwnicą i w całości pokryty gontem. Wewnątrz znajdowało się miesz
kanie dla ekonoma oraz izba, alkierz i garderoba. Do wyposażenia nale
żały piec ogrzewający izbę, komin i piec chlebowy, w dwóch izbach 
wykonano podłogę z tarcic a w pozostałych ułożono ją  z kamienia, 
wstawiono nowe okna i drzwi. Całkowity koszt budowy, bez zakupu 
szkła i elementów z żelaza wyniósł 1020 złp. Ponadto za folwarkiem 
wybudowano chlewiki na drób z poszyciem z dranic oraz obok stodół 
nowy spichlerz z poszyciem ze słomy, owczarnię, ogród otoczono par
kanem, przy browarze dobudowano spichlerz i wołownię, zgromadzono 
drzewo na remont młynów i zakupiono 4 kamienie młyńskie74.

Niekończące się remonty stanowiły nieodłączny element życia, gdy 
wydawało się że już uporano się z większością prac pojawiały się kolejne 
problemy. I tak w majątku rozkopaczowskim w 1801 roku spłonęła sło- 
downia. Jeszcze w tym samym roku odbudowano ją  z drewna, posadzkę 
wykonano z nowej cegły, podbito dranicami i zakupiono w całości nowe 
wyposażenie. Ale już w następnym roku doszło do kolejnych strat. 
W styczniu zabito szynkarza i spalono karczmę. I tym razem szybko 
uporano się z odbudową, bo już po pół roku na nowo stanęły austeria 
podbita gontami, zajezdnia, mieszkanie dla szynkarza, izba szynkowa 
z piecem, kominem i piecem chlebowym, alkierzem, alkierzykiem po 
jednej stronie a po drugiej z izbą dla gości zaopatrzoną w piec chlebowy 
i komin oraz alkierzem. Dla wygody gości postawiono wielką stajnię ze 
żłobami oraz małą stajenkę. Koszty budowy przekroczyły sumę 3,1 tys. 
złp. Ale nie był to jeszcze koniec inwestycji, ponieważ w 1802 roku za
trudniono cieślę do budowy dworu oferując mu należność 450 złp i do 
tego doliczając ordynarię oraz zaplanowano postawienie domu dla tka
cza. Zamysł zrealizowano w 1803 roku, nowy podmurowany dwór wraz 
z kapliczką stanął w ogrodzie. Obok postawiono masarnię, w następnym 
roku wykonano parkany z żerdzi, wytyczono kwatery na ogród włoski 
i zasadzono sadzonki. Wkrótce stanął też dom dla tkacza i kowala. Do 
inwestycji poczynionych w Bystrzejowicach w tym czasie zaliczyć moż
na naprawę browaru polegającą na wykonaniu nowych podwalin, 2 ka
miennych pieców, nowych okien oraz postawieniu nowej stodoły i szopy 
ze starego drewna z odzysku75.

73 Tamże, s.167.
74 Tamże, s. 169-170.
75 Tamże, s. 171-173.
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Urodzaje i wysokie dochody z upraw pozwalały na rozbudowę za
budowań w folwarkach. Korzystna sytuacja pod tym względem trwała 
do końca 1802 roku, podczas kolejnych trzech lat były nieustanne opa
dy i panowały nieurodzaje. W 1803 roku z powodu deszczów były nie
urodzaje, o zasiewach zapisano „oziminy jak miotły”, burze zniszczyły 
warzywa a wlewy rzeki Wieprz zalały łąki w Oleśnikach. Ogromne 
straty były w inwentarzu, chłopom padło 460 sztuk bydła we wszyst
kich trzech majątkach a straty zakonnic uplasowały się na poziomie 
26 sztuk bydła rogatego i 400 owiec. Ponadto wysoka woda znisz
czyła obydwa młyny i stawy w Oleśnikach oraz zerwała most na go
ścińcu. Stary młyn pod dworem naprawiono w ciągu 6 tygodni a drugi
0 trzech kamieniach odbudowano w latach 1804-1805. Koszty napra
wy młynów wyniosły 3402 zł 12 groszy. W 1803 roku zrekonstru
owano także most, zapewne był wyższy i stabilniejszy, bo zanoto
wano, że „teraz najwyższa woda zerwać go nie m o ż e .

Kolejne straty spowodował pożar w 1807 roku w Rozkopaczowie 
powstały z winy Żyda winiarza, spłonął browar wraz z wszystkimi 
naczyniami. Ale w ciągu 5 tygodni postawiono nową budowlę przy 
dawnej słodowni, zaś drugi browar przerobiono z folwarku i ten od
dano w arendę. Klasztorne zboże i wyrób gorzałki dokońywał się 
w pierwszym, drugi zaś przysparzał zysków w postaci arendy. Pozo
stałe zabudowania również wymagały naprawy. W 1808 roku po za
waleniu się obór zostały wybudowane nowe, podobnie jak izba cze
ladna, piwnica na warzywa i nabiał, ponadto zgromadzono drewno na 
kolejne naprawy chlewów, karmników i innych budynków76 77.

Wiemy również, że w latach 20-tych XIX wieku majątek Oleśniki 
znajdował się w dzierżawie u Antoniego Swierzawskiego a z pienię
dzy uzyskanych przełożona wybudowała obory oraz przy dolnym
1 górnym młynie śluzy.

Z następnych lat nie ma żadnych wzmianek na kartach kroniki. Jest 
jedynie zapis o supresji zakonów w 1864 roku. Kronikarka wspomina, 
że wsie Rozkopaczów, Oleśniki i Bystrzejowice oraz wszystkie kapi
tały zgromadzone w banku zostały zarekwirowane na skarb państwa 
a zakonnicom przyznano pensje rządowe78.

76 Tamże, s. 179-182.
77 Tamże, s. 194.
78 Tamże, s. 266. Wysokość pensji rocznej: 40 rb dla zakonnicy, 150 rb dla kapelana
i 75 rb dla organisty, zakazano przyjmować nowicjuszki.
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Zakonnice powołania krakowskiego

Od czasu założenia klasztoru bernardynek w Lublinie w 1618 do 
1885 roku, kiedy dokonano ostatniego wpisu w kronice w związku 
z wyborem przełożonej w murach konwentu lubelskiego zamieszki
wało 181 zakonnic79.

Tab. 2 Zakonnice z konwentu św. Agnieszki w Krakowie

Lp. Nazwisko 
i imię

Pochodzenie
terytorialne

(powiat)

Lat 
w zak. 

do
1618 r.

Sprawowane
urzędy Inne

1 .
Maciejowska

Ezmarya mazowiecki 28 1 przełożona 
1618-1622

1625
wyjazd na
fundację
drzewiecką

2. Branicka
Franciszka krakowski 12

IV przełożona 
1628-1631, 

VI przełożona 
1634-1636 

wikaria
1618-1622 

II wikaria 
1637-1640

3. Złocka
Humilitas sandomierski 27 II przełożona 

1622-1625

1625
wyjazd na
fundację
drzewiecką

4. Korytkowna
Justyna lubelski 27 wikaria

1622-1625

5. Maciejowska
Apolinara mazowiecki 23

1625
wyjazd na
fundację
drzewiecką

6. Pukarzewska
Helena sieradzki 11

1625
wyjazd na
fundację
drzewiecką

Źródło: Kronika, s. 7-26.

79 Patrz: Aneks.
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Omawiając ich losy najpierw należałoby wspomnieć o sześciu ber
nardynkach przybyłych z konwentu św. Agnieszki w Krakowie, które 
przywiezione zostały przez Marcina Sienieńskiego, jednego z fundato
rów konwentu. Były wśród nich Ezmarya Maciejowska, Franciszka 
Branicka, Humilitas Złocka, Justyna Korytkowna, Apolinara Macie
jowska i Helena Pukarzewska. Wraz z nimi przybyła Teresa Sienieńska, 
córka fundatora, która od trzeciego roku życia przebywała u bernardy
nek od św. Agnieszki na wychowaniu80. Ezmarya i Apolinara Macie
jowskie były rodzonymi siostrami, pochodziły z powiatu mazowieckie
go, pierwsza z nich przebywała od 28 a druga od 23 lat w zakonie. Po
dobny staż życia zakonnego miała Humilitas Złocka i Justyna Koryt
kowna -  po 27 lat, natomiast dwie pozostałe zakonnice Franciszka Bra
nicka i Helena Pukarzewska po 12 i 11 lat. Ezmarya Maciejowska zo
stała już w Krakowie wyznaczona na przełożoną konwentu lubelskiego 
ze względu na duże doświadczenie i długoletni pobyt w zakonie, 
w Krakowie była również przełożoną tamtejszego konwentu. Do pomo
cy powołana została jako wikaria Franciszka Branicka, desygnowana 
także w Krakowie. Ojciec Mikołaj Obugiełło kustosz lubelski, który 
przejął opiekę nad nową fundacją zaaprobował te nominacje.

Zadaniem przełożonej i przybywających z nią sióstr było wprowa
dzenie na nowej fundacji reguły i zasad życia obowiązujących 
w klasztorach klauzurowych oraz przyjęcie nowicjuszek, od ich for
macji zależeć miał dalszy rozwój konwentu lubelskiego.

Wybór kolejnych przełożonych prowadzony w sposób elekcyjny 
spowodował, że na urzędzie tym były również Humilitas Złocka 
w latach 1622-1625 i Franciszka Branicka w latach 1628-1631 i 1634- 
1636. Zakonnice krakowskie piastowały też urząd wikarii -  Justyna 
Korytkowna przy przełożonej Humilitas Złockiej a Franciszka Bra
nicka przy Ezmaryi Maciejowskiej i Dorocie Rokoszownej. Kierowa
nie zgromadzeniem zakonnym przez bernardynki krakowskie stanowiło 
dla nowicjuszek lubelskich przykład życia zakonnego zgodnego 
z postanowieniami soboru trydenckiego81.

Zakładanie nowych fundacji

Po wprowadzeniu i ugruntowaniu zwyczajów zakonnych wśród 
mniszek powołania lubelskiego i wyborze w 1625 roku nowej przeło-

80 Kronika, s. 6-7.
81 Tamże, s. 7-26.
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żonej Apolinary Czernej, siostry powołania krakowskiego, oprócz 
Justyny Korytkowskiej82 i Franciszki Branickiej,83 wyjechały na nową 
fundację do Drzewicy. Do pomocy wyznaczono jeszcze profeski lu
belskie Barbarę Pieniążkównę84, Annę Zaporską85 i konwerskę Reginę 
Łupkowską86. Wykaz ich znajduje się w tabeli nr 3.

Tab. 3 Zakonnice konwentu lubelskiego biorące udział 
w zakładaniu kolejnych klasztorów bernardynek

Lp. Nazwisko i imię Nowicjat Profesja Wyjazd 
na fundację Inne

1 .
Pieniążkówna

Barbara 1619 1622 1625
Drzewica

wyjazd
w wieku 22 lat

2. Zaporska Anna b.d. b.d. 1625
Drzewica

3. Łupkowską
Regina 1623 - 1625

Drzewica konwerska

4. Drzewiecka
Katarzyna

ok. 1630 
Tarnów

5. Ossolińska
Petronela 1619 1622 ok. 1630 

Tarnów
wyjazd
w wieku 22 lat

6. Lestecka
Magdalena

ok. 1630 
Tarnów

powróciła do 
Lublina

Źródło: Kronika, s. 12, 16.

82 Justyna Korytkowna była „w zakonie czterdzieści lat i kilka”, zmarła podczas zara
zy w 1626 lub 1627 roku i została pochowana w kościele oo. bernardynów w Łuko
wie za: Katalog, s. 1.
83 Franciszka Branicka zmarła w 1655 ro k u ,przeżyła lat w zakonie czterdzieści kilka 
wszystkiego wieku miała pod siedemdziesiąt” za: Katalog, s. 2.
84 Barbara Pieniążkówna c. Jerzego Pieniążka i Katarzyny z domu Drzewieckiej 
pochodziła z powiatu krak., przed obłóczynami przebywała 3 lata w klasztorze 
św. Agnieszki w Krakowie na wychowaniu, Ezmarya Maciejowska była jej ciotką. 
Wstąpiła do nowicjatu w Lublinie w 1619 roku w wieku 16 lat, śluby profesji złożyła 
w 1622 roku i w trzy lata później wyjechała na fundację drzewiecką.
85 Anna Zaporska- nie ma o niej wzmianki w kronice jako o nowicjuszce, w 1625 roku 
wysłana została na fundację drzewiecką skąd powróciła i podczas czwartej elekcji po 14 
latach pobytu w zakonie została wybrana przełożoną (1631-1634), zmarła w 1654 roku.
86 Regina Łupkowską wstąpiła do nowicjatu w 1623 roku.
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Po kilkunastu latach od powstania fundacji w Lublinie mniszki tego 
konwentu już samodzielnie podjęły się założenia kolejnej, nowej fun
dacji. W okresie pomiędzy 1628 a 1631 rokiem, za przełożeństwa 
Franciszki Branickiej, do Tarnowa wyznaczone zostały Katarzyna 
Drzewiecka, Petronella Ossolińska87 i Magdalena Lestecka88. Ostatnia 
z nich była od 1628 roku wikariąprzy przełożonej Franciszce Branic
kiej a na nowej fundacji miała objąć obowiązki przełożonej. Wyjazd 
nastąpił jeszcze w trakcie urzędowania przez matkę Branicką możli
we, że około 1630 roku89. Spośród nich tylko Magdalena Lestecka 
powróciła do Lublina. O żadnych innych fundacjach osadzanych przez 
bernardynki lubelskie nie ma wzmianek na kartach kroniki.

Rotacja zakonnic pomiędzy klasztorami

Pojawiają się zaś sporadyczne informacje na temat rotacji zakonnic 
i kandydatek do klasztoru pomiędzy konwentami. Wykaz ich za
mieszczony został w tabeli nr 4.

W 1625 roku przyjechała z klasztoru bernardynek lwowskich do 
konwentu lubelskiego córka fundatora Piotra Czernego -  Apolinara 
Czerny. We Lwowie odbyła nowicjat i około 1617-1618 roku złożyła 
śluby profesji. Po 8 latach od obłóczyn przybyła do Lublina i tutaj na 
elekcji w 1625 roku została wybrana przełożoną konwentu. Wybór 
Apolinary spowodowany był z pewnością faktem pochodzenia z domu 
fundatorskiego, jednak zbyt małe doświadczenie i być może młody 
wiek sprawił, że nie potrafiła sobie poradzić ze sprawami gospodar
czymi, o czym świadczy oddanie pod zastaw majątku Oleśniki i By- 
strzejowice oraz sprzedaż dóbr rozkopaczowskich. Prawdopodobnie 
pozostawiła również jakieś długi, bo w 1640 roku przełożona Dorota 
Rokoszówna spłaciła zadłużenie w wysokości 1 tys. złp pozostałe po 
Apolinarze Czernej90.

87 Petronela Ossolińska c. Prokopa Ossolińskiego i Katarzyny z domu Bireckiej, 
pochodziła z powiatu lub., w wieku 16 lat w 1619 roku wstąpiła do nowicjatu 
i w 1622 roku została profeską a następnie wyjechała na fundację tarnowską i praw
dopodobnie tam pozostała, ponieważ nie ma na jej temat więcej wzmianek w kronice.
88 Magdalena Lestecka (Lesicka za: Słownik..., s. 326), nie ma o niej wzmianki 
w kronice jako o nowicjuszce, ale występuje jako wysłana na fundację tarnowską w 
okresie pierwszego przełożeństwa Franciszki Branickiej za: Kronika, s. 15-16.
89 Kronika, s.16, 17, 47.
90Tamże, s. 11-12, 28; Katalog, s.2.
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Tab. 4 Zakonnice i kandydatki do zakonu 
przybyłe z różnych klasztorów

Lp. Nazwisko 
i imię

Data
przybycia Przybyła Inne

1 .
Czerny

Apolinara 1625 ze Lwowa córka fundatora

2. Dziedoszycka
Beata 1639 z klasztoru lwowskigo

3. Kruszucka
Bronisława 1747 z klasztoru św. Agniesz

ki w Krakowie
grała na pozy
tywie

4. Kamińska
Cecylia 1747 z klasztoru św. Agniesz

ki w Krakowie
grała na pozy
tywie

5. Janczyńska
Dominika 1784 z klasztoru dominikanek

przybyła
po konfiskacie
klasztoru

Źródła: Kronika, s. 11-12, 27. 114, 116.

Z klasztoru lwowskiego, zapewne od bernardynek, przybyła w roku 
1639 Beata Dziedoszycka i wniosła posag w wysokości 6 tys. złp, 
z czego 1 tys. przeznaczono na monstrancję a pozostałą część na wy
datki klasztorne91.

Kronikarka wspomina jeszcze o przybyłych z klasztoru św. Agniesz
ki w Krakowie Bronisławie Kruszuckiej i Cecylii Kamińskiej. Naj
pewniej były oddane na wychowanie do tamtejszego klasztoru a ich 
talent muzyczny i umiejętność gry na pozytywie oraz wola podjęcia 
życia zakonnego sprawiły, że zaproponowano im wstąpienie do klasz
toru bernardynek lubelskich. Obydwie obtoczyły się w klasztorze lu
belskim w 1747 roku natomiast profesję złożyły trzy lata później. 
Pierwsza z nich zmarła w 1796 roku „przez wiele lat cierpiąca słabość 
umysłu”92. Druga zaś przeżyła tylko 48 lat i zmarła w 1774 roku.

91 Beata Dziedoszycka przyjechała „z lwowskiego konwentu, która z fundacyi wróciła 
się do naszego klasztoru”, co może oznaczać, że z Lublina była wysłana na fundację 
do Lwowa. Niestety nie wiemy o niej nic więcej za: Kronika, s. 27.
92 Katalog, s. 18
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Tab. 5 Wykaz sióstr, które wyjechały z klasztoru lubelskiego

Lp. Nazwisko i imię Nowicjat Wiek Profesja Wyjechała

1. Krajewska Tekla 1832 24 1833 1865 Chęciny

2. Zabiełło Józefa 1842 24 1844 1865 Chęciny

3. Kochańska Cherubina 1832 33 1833 1865 Chęciny

4. Kochańska Serafina 23 1839 1865 Chęciny

5. Michcińska Nepomu
cena 1853 1854 1865 Chęciny

6. Gawałkiewicz Broni
sława 1853 21 1854 1865 Chęciny

7. Michcińska Michalina 1855 1856 1865 Chęciny

8. Paltodyn Helena 1858 19 1860? 1865 Chęciny

9. Malewicz Brygida 1860 24 1861 1865 Chęciny

Źródło: Kronika, s. 267.

Przyczyną zmiany zakonu były też problemy związane z kasatami 
klasztorów. I tak w 1784 roku po zaledwie półrocznym nowicjacie 
złożyła śluby profesji Dominika Janczyńska z zakonu dominikanek, 
która po zamknięciu swojego konwentu przez władze zaborcze znala
zła schronienie we wspólnocie bernardynek lubelskich a nawet spra
wowała urząd przełożonej. Obowiązywał zakaz przyjmowania do klasz
torów zakonnic ze skasowanych domów zakonnych ze względu na 
trudności przede wszystkim aprowizacyjne, ale prowincjał o. Kolum- 
bin Krasiczyński wystarał się dla niej o zgodę u generała zakonu 
w Rzymie. Miała wtedy 32 lata, z których 16 spędziła w zakonie domi
nikanek. Z tego powodu obłóczyny miały charakter prywatny i odbyły 
się w zakrystii a nowicjat został skrócony do pół roku. W 1788 roku 
złożyła śluby profesji93. Kronikarka zanotowała, że była „dwojako

93 Kronika, s. 114, 116.
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poślubiona Bogu \:bo pierwej w zakonie ś. Dominika, potym w zako
nie ś. Franciszka:/, przeżywszy w zakonie 36 lat a w życiu 69”)Ą. 
W 1821 roku wybrana została przełożoną, jednak „wprzód odbywszy 
urzędy chwalebnie obrana na matkę raz pierwszy, po obraniu swoim 
przeczuwała zaraz, dając się z tym słyszeć, że nie dokończy tego cięża
ru, przetoż poruczyla zastępstwo całkowicie Przewielebnej pannie 
Salomei Badowskiej exmatce” i po przeszło roku od wyboru zmarła95.

Omawiając rotację zakonnic pomiędzy klasztorami należy też 
wspomnieć o wyjeździć bernardynek z konwentu lubelskiego.

W 1865 roku po wprowadzeniu ustawy supresyjnej 9 zakonnic na 
własną prośbę wyjechało do klasztoru franciszkanek w Chęcinach, były 
wśród nich Tekla Krajewska, Józefa Zabiełło, Cherubina Kochańska, 
Serafina Kochańska, Nepomucena Michcińska, Bronisława Gawałkie- 
wicz, Michalina Michcińska, Helena Paltodyn i Brygida Malewicz96.

Kandydatki występujące z nowicjatu

Klasztor opuściło również kilka nowicjuszek. Tabela nr 6 zawiera 
informacje na ten temat.

Tab. 6 Kandydatki do zakonu, które opuściły nowicjat

Lp. Nazwisko i imię Obłóczyny Wystąpiła 
z nowicjatu

Przyczyna
wystąpienia

L2. siostry Cieszkowskie 1637 1639 „dla swej nie- 
sposobności”

3. Pospichel de Freyenfeld 1810 1815

4. Borzęcka Salomea 1832 1833 brak powołania

5. Rządkowska Dominika 1834 1836 brak powołania

6. Czarnecka Scholastyka 1834 1836 brak powołania

Źródła: Kronika, s. 27, 202, 217-218, 221-222.

94 Katalog, s. 20. Nie posiadamy informacji, z którego klasztoru przybyła.
95 Kronika s. 211-212. Sprawowała następujące urzędy: 1797-1800 infirmarka, 1800- 
1803 refektarka, 1803-1806 kasjerka i serwitorka, 1806-1815 mistrzyni szkoły, 1815- 
1818 mistrzyni panien świeckich i dyskretka, 1818-1821 zakrystianka (za: Kronika, 
s. 161-162, 168, 176, 191, 203, 204, 208).
96 Tamże, s. 266-267.
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W 1637 roku wstąpiły do nowicjatu dwie panny Cieszkowskie. Nie 
składały jednak ślubów profesji z powodu przyczyn, które kronikar
ka określiła „dla swej niesposobności” i po dwóch latach wystąpiły 
z nowicjatu97.

W 1810 roku nowicjuszką została 18 letnia Teresa Pospichel de 
Freyenfeld, z niewiadomych powodów w 1815 roku opuściła zakon98. 
Brak powołania był przyczyną wystąpienia z nowicjatu trzech kolej
nych kandydatek do zakonu -  25 letniej Salomei Borzęckiej w 1833 
roku, 30 letniej Dominiki Rządkowskiej w 1836 roku i 35 letniej 
Scholastyki Czarneckiej również w tym samym roku, wszystkich po 
odbyciu półtorarocznej próby99.

Przełożone konwentu lubelskiego

Przełożona była wybierana na okres trzech lat podczas elekcji, 
w której brały udział wszystkie profeski. Do jej podstawowych obo
wiązków należała dbałość o utrzymanie życia wspólnotowego oraz 
zabezpieczanie wszystkim mniszkom potrzeb materialnych w podsta
wowym zakresie.

W kronice znajdują się niezwykle interesujące instrukcje odnoszące 
się do elekcyjnego wyboru przełożonych. Zebrane i przygotowane 
przez prowincjała bernardynów prowincji ruskiej ojca Klementyna 
Szyndlarskiego, wizytującego klasztor w 1794 roku, stanowią zbiór 
przepisów kościelnych i zakonnych obowiązujących w czasie elekcji. 
Dotyczą wskazówek odnoszących się do sposobu głosowania, koniecz
nych przymiotów osoby wybieranej na tę funkcję oraz zasad postę
powania w przypadku wątpliwości elektorek i działań niezgodnych 
z przepisami kanonów prawa kościelnego i zakonnego.

Istniały dwa sposoby głosowania, pierwszy całkowicie tajny, gdy 
nazwisko kandydatki na przełożoną było zapisywane na kartce odda
wanej asesorom wchodzącym w skład komisji. Po oddaniu wotów 
przez wszystkie uprawnione do głosowania mniszki głosy były liczo
ne i ta, która uzyskała największą liczbę przejmowała urząd. Drugi 
sposób głosowania polegał na ustnym zadeklarowaniu przez elektorkę 
proponowanej kandydatki, jednak informacja na ten temat pozosta
wała wiadoma tylko asesorom i nikt oprócz nich nie mógł słyszeć 
podawanego nazwiska. W przeciwnym razie elekcja była nieważna.

97 Tamże, s. 27
98 Tamże, s. 202
99 Tamże, s. 218-218, 221-222.
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Na unieważnienie elekcji wpływały też inne czynniki np. wyelimino
wanie wolności w podejmowaniu decyzji o wyborze, niezachowanie 
zasady tajności, wywieranie presji na osoby głosujące czy głosowanie 
na wcześniej ustaloną kandydatkę.

Każda zakonnica powinna głosować zgodnie z własnym sumieniem 
na najodpowiedniejszą według siebie kandydatkę, nawet gdyby był to 
głos odosobniony. Ojciec prowincjał mocno akcentował konsekwen
cje wyboru osoby nieodpowiedniej do sprawowania godności, podkre
ślając indywidualną odpowiedzialność głosujących i narażenie się na 
wiele grzechów związanych z takim wyborem. Przestrzegał też przed 
głosowaniem w kolejnych elekcjach na różne kandydatki, podkre
ślając wagę stałości podjętych decyzji. Wyjątek dopuszczał jedynie 
w przypadku, gdy elektorka świadomie doszła do przekonania, że inna 
siostra miała więcej przymiotów i była najzdolniejszą spośród wszyst
kich kandydatek.

W razie trudności z podjęciem decyzji lub wytypowaniem kilku kan
dydatek elektorka nie mogła zdać się na przypadek, ale musiała naj
pierw kilkakrotnie przeczytać zalecenia prowincjała w sprawie wyboru 
i głosować na kandydatkę najzdolniejszą. Gdy dalej nie była w stanie 
podjąć decyzji mogła w sekrecie poradzić się osoby zakonnej. Podczas 
rozmowy miały być omawiane jedynie przymioty proponowanych kan
dydatek a powzięta decyzja powinna być znana tylko pytającej.

Do najbardziej cenionych cnót przełożonej należały pobożność i świą
tobliwość, stawianie sobie i innym wysokich wymagań, przestrzega
nie reguł zakonnych i konstytucji, szczególnie w zakresie wspólnego 
uczęszczania do chóru, jednolitego stroju i życia wspólnotowego. Inne 
przymioty to stateczne zachowanie, przystępność, pilność i troskli
wość o siostry, cnotliwe życie, roztropność w rządzeniu i w życiu, rygo- 
rystyczność i równocześnie łaskawość. Przełożona miała stanowić wzór 
w zachowywaniu reguły i spełnianiu dobrych uczynków. Do jej obo
wiązków należało uczestnictwo we wspólnych modlitwach w chórze, 
ze względu na możliwość obserwowania pobożności sióstr i dawania 
im przykładu oraz wspólne posiłki w refektarzu, które były elementem 
życia wspólnotowego. Uwaga matki powinna się koncentrować na 
życiu całej wspólnoty i indywidualnych zakonnic. Szczególną troską 
powinna otaczać osoby chore i z wyprzedzeniem rozpoznawać ich 
potrzeby. Musiała być szczególnym wsparciem dla nowicjuszek, jej 
przykład i obecność mogły pomóc przetrwać trudne początki życia 
w zakonie. Konsekwencją postępowania niezgodnego z powyższymi 
zasadami według wizytującego mogło być rozluźnienie obserwancji.
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Obowiązywał ścisły zakaz organizowania przedelekcji. Grzechem 
„świętokupstwa” było proponowanie elektorce korzyści za oddanie 
głosu na jakąś kandydatkę. Osoby głosujące powinny się wystrzegać 
wszelkich przekupstw. Należało zwracać uwagę na odmienne cechy 
i zachowania osób w okresie przedelekcyjnym, ponieważ mogły one 
wynikać z chęci zdobycia poparcia. Każda zakonnica przed elekcją 
powinna spędzić przynajmniej godzinę w samotności i wzywając Du
cha św. zastanowić się nad wyborem.

Prowincjał zalecił kilkakrotne czytanie powyższej instrukcji w re
fektarzu przed elekcją oraz zobowiązał przełożoną do przekazania 
pisma tym wszystkim siostrom, które były chętne do indywidualnego 
studiowania.

Nie jesteśmy w stanie określić, czy zasady powyższe zostały zebra
ne dlatego, że w klasztorze nie przestrzegano wszystkich punktów 
związanych z elekcją, czy chodziło jedynie o przypomnienie i ujedno
licenie obowiązującego kanonu wyborczego.

W kronice zapisana została również w 1845 roku instrukcja doty
cząca obowiązków przełożonej. Do wymienionych powinności nale
żało regularne uczęszczanie do chóru i refektarza, zaopatrzenie sióstr 
w odzież i inne potrzebne rzeczy, powiadamianie dyskretek 
o wszystkich dochodach i wydatkach, wydawanie funduszy bez roz
rzutności, napominanie i karanie zuchwałych sióstr, przestrzeganie 
reguły, przyjmowanie lokatorek za klauzurę tylko za zgodą władz 
zakonnych oraz krewnych i rodziny tylko za zgodą i wiedzą przełożo
nej. Zasady te zostały przypomniane po wyborze Cherubiny Kochań
skiej na przełożoną, kiedy to cztery zakonnice nie złożyły posłuszeń
stwa nowej matce100.

W kronice odnotowane zostało 81 elekcji przełożonych, jednak zda
rzają się błędy w numeracji (brak wpisu 7 elekcji, pomiędzy 44 a 45 nie 
jest wpisana jedna elekcja) oraz niejasne są dane z lat 1663-1669, 
kiedy to urząd przejęła Marianna Kochanowska i nie wiemy czy po 
trzech latach go złożyła, czy ponownie została przełożoną. Podobne 
niejasności dotyczą Klary Malińskiej, która została matką w 1669 
roku a dane na ten temat nie uwzględniają okresu 1672-1675.

W tabeli nr 7 zebrane zostały nazwiska wszystkich przełożonych 
konwentu, niektóre siostry nawet po kilka razy były wybierane na ten 
urząd.

100 Tamże, s. 236-240.
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Tab. 7 Przełożone klasztoru bernardynek w Lublinie 
w latach 1618-1885

Lp. Nazwisko i imię Okres sprawowania urzędu Liczba
wyborów

1. Maciejowska Ezmarya 1618-1622 1

2. Złocka Humilitas 1622-1625 1

3. Czerna Apolinara 1625-1628 1

4. Branicka Franciszka 1628-1631, 1634-1636 2

5. Zaporska Anna 1631-1634 1

6. Kochanowska Marianna 1636-1637(7), 1645-1648, 
1653-1656, 1663-1669(7) 4

7. Rokoszówna Dorota 1637-1640 1

8. Domaszewska Justyna 1648-1650 1

9. Sieniawska Krystyna 1650-1653 1

10. Warajska Konstancja 1656-1659 1

11. Podlodowska Elżbieta 1659-1663 1

12. Malińska Klara 1669-1675(7), 1675-1678, 
1685-1688, 1691-1692 4

13. Opocka Joanna 1681-1685 1

14. Malińska Eufrazja 1678-1681, 1688-1691, 1692-1695 3

15. Piaseczyńska Teresa
1695-1701(7), 1701-1704, 
1706-1711(7), 1711-1713, 

1716-1719, 1724-1726
6

16. Domaszewska Zofia 1704-1706 1

17. Siekierzyńska Antonina 1713-1716, 1719-1723, 
1726-1731(7), 1735-1736 4

18. Krasnosielska Agnieszka 1723-1724 1

19. Modryńska Anna 1731-1735, 1739-1742 2
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20. Gałęzowska Paulina 1736-1739, 1742-1745, 
1754-1757, 1763-1766 4

21. Iżycka Klara 1745-1748 1

22. Borowska Konstancja 1748-1751, 1760-1763 2

23. Dorobecka Kunegunda 1751-1754 1

24. Trzcińska Urszula 1757-1760, 1766-1770, 
1770-1772, 1779-1782, 1788-1791 5

25. Głuska Anna 1772-1776, 1782-1785, 
1785-1788, 1791-1794 4

26. Dydyńska Antonina 1776-1779, 1794-1797 2

27. Dębicka Katarzyna 1797-1800, 1815-1815 2

28. Łysakowska Honorata 1800-1803 1

29. Głuska Hiacynta 1803-1806, 1806-1809, 
1809-1812, 1815-1818, 1823-1826 5

30. Badowska Salomea 1818-1821, 1826-1830 2

31. Janczyńska Dominika 1821-1823 1

32. Waxman Urszula 1830-1833, 1833-1836 2

33. Szybalska Ludwika 1836-1839, 1839-1842, 1842-1845 3

34. Kochańska Cherubina 1845-1848, 1848-1850(7), 
1850(7)-1854, 1854-1857 4

35. Gano Klara 1857-1860, 1885-(?) 2

36. Piotrowska Stanisława 1860-1863 1

37. Krajewska Tekla 1863-1865 1

38. Tuszewska Aniela 1865-186(7) 1

39. Mochalska Hipolita 1879-1882, 1882-1885 2

Źródło: Kronika.
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Należały do nich: Teresa Piaseczyńska 6 razy, pięciokrotnie Urszu
la Trzcińska i Hiacynta Głuska, czterokrotnie Marianna Kochanow
ska, Klara Malińska, Antonina Siekierzyńska, Paulina Gałęzowska, 
Anna Głuska i Cherubina Kochańska, trzy razy zaś Eufrazja Malińska 
i Ludwika Szybalska. Było również kilkanaście sióstr, które dwukrot
nie powracały na urząd przełożonej. Są wśród nich Franciszka Bra- 
nicka, Anna Modryńska, Konstancja Bobrowska, Antonina Dydyńska, 
Katarzyna Dębicka, Salomea Badowska, Urszula Waxman, Klara 
Gano i Hipolita Mochalska.

W tabeli zawarte zostały nazwiska 39 przełożonych klasztoru ber
nardynek w Lublinie, wraz z latami sprawowania funkcji i ilością 
wyborów. Nie udało się ustalić nazwisk przełożonych z lat 1640-1645 
oraz 1671-1675. Pomiędzy rokiem 1865 a 1879 występuje tylko Anie
la Tuszewska i mało prawdopodobnym jest, aby przez cały ten okres 
tylko ona stała na czele klasztoru. Pewne wątpliwości budzi również 
okres sprawowania władzy, obowiązujące prawo nakazywało w od
stępach trzyletnich zwoływanie elekcji w celu wyboru przełożonej. 
Nie wiemy, czy Marianna Kochanowska sprawowała urząd przez 
dwie kadencje, czy była to jedna wydłużona w latach 1663-1669, czy 
Teresa Piaseczyńska była nieprzerwanie przełożoną w latach 1695- 
1701 i 1706-1711 a Antonina Siekierzyńska w latach 1726-1731.

W przypadku sióstr, które w wyniku kolejnej elekcji otrzymywały 
większość głosów i były wybierane ponownie na przełożone obowią
zywała konieczność uzyskania zgody od władz zakonnych z Rzymu. 
Adnotacje na ten temat zamieszczone są w kronice w odniesieniu do 
Teresy Piaseczyńskiej.

Dwukrotnie po sobie była przełożoną Urszula Trzcińska w latach 
1766-1772 a w kolejnych latach Anna Głuska w latach 1782-1788. 
Cztery kadencje na urzędzie przełożonej spędziła w Hiacynta Głuska 
w latach 1803-1815, na kolejny okres wybrana została Katarzyna Dę
bicka, która po pół roku zmarła i w wyniku ponownej elekcji wybrano 
siostrę Katarzynę na kolejne trzy lata od października 1815 do 1818 
roku. Ona również miała dyspensę z Rzymu. W XIX wieku częściej 
zdarzały się podobne przypadki, Urszula Waxman była dwie kolejne 
kadencje w latach 1830-1836, Ludwika Szybalska trzykrotnie w okre
sie 1836-1845, Cherubina Kochańska czterokrotnie w okresie 1845- 
1857 a Hipolita Mochalska dwa razy w latach 1879-1885.

Interesujące są przyczyny kilkakrotnego wyboru na ten sam urząd. 
Teresa Piaseczyńska była córką kasztelana brześciańskiego Stefana 
Konstantego Piaseczyńskiego i Teresy z domu Wenenowny. Obłóczy-
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ła się około 1675 roku, wiemy na pewno, że w 1679 roku została pro- 
feską a zmarła w 1727 roku po 48 latach pobytu w klasztorze. Po raz 
pierwszy przełożoną została w 31 roku życia. Pierwsze jej urzędowa
nie przypadło na czasy wielkiego nieurodzaju, brakowało zboża do 
siewu i na chleb, dlatego z własnych pieniędzy wydała 1920 złp na 
jego zakup. Na kilku kartach kronikarka opisuje zasługi przełożo
nej. Należały do nich budowa dworu w Oleśnikach, wygrany proces 
z księżną Lubomirską o Rozkopaczów i Wólkę, podczas którego inter
weniowała u papieża, generała zakonu i w nuncjaturze papieskiej. Ponad
to prowadziła sprawę z sędzią lubelskim Bilskim o Oleśniki 
i Bystrzejowice. Prawdopodobnie umiejętności zarządcze i predyspozy
cje dyplomatyczne spowodowały wybór jej na kolejną kadencję, która 
rozpoczęła się w 1701 roku i sprawowała w niezwykle trudnych czasach 
wojny północnej. Najpierw spalił się dwór wraz z zabudowaniami gospo
darczymi w Oleśnikach oraz stodoły chłopskie, następnie do Lublina 
dotarli Szwedzi, którzy grozili podpaleniem klasztoru i wiosek konwenc- 
kich. Udało się jej wynegocjować opłatę kontrybucyjną i skończyło się 
tylko na okupie i zabraniu zboża poddanym101. Wielkim wspomożycie
lem klasztoru był brat Teresy Jerzy Piaseczyńskiej starosta nowogrodzki, 
który zmarł 22 lutego 1722 roku a w testamencie zapisał klasztorowi na 
swoich dobrach zastawnych Suchowcach 20 tys. złp.

Teresa Piaseczyńska zmarła w trakcie pełnienia po raz szósty urzę
du przełożonej, w nekrologu kronikarka zanotowała „lotnym krokiem 
do wieczności spieszysz po nagrodą do Oblubieńca za pracą i przy
chylność winnicy Chrystusowej przez lat 48 w zakonnym jarzmie nie 
ustąpując kończysz szcząśliwie a w Bogu żyć zaczynasz. Ostawilaś 
w ranach Jezusowych osierociałego zgromadzenia sióstr zakonnych 21, 
które przed majestatem Boskim nie zapomną”102.

Urszula Trzcińska była pięciokrotną przełożoną konwentu lubel
skiego. Wywodziła się z domu wojewody lubelskiego Antoniego 
Trzcińskiego i Ludwiki z d. Deręgowskiej a nowicjat rozpoczęła 
w 1734 roku i po niecałych dwóch latach została profeską103 104. Jej pobyt 
w klasztorze stanowił 65 z długiego 81 letniego życia. W nekrologu 
zapisano, że „piąć razy była przełożoną klasztorowi wielce użyteczną 
i zasłużonej^ .

101 Tamże, s. 43, 49-63, 65-67, 71.
102 Katalog, s. 9, 17
103 Kronika, s. 75-76.
104 Katalog, s. 19.
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Na czasy jej rządów przypada pożar kościoła i klasztoru w 1768 ro
ku. Ona również podjęła się trudu odbudowy klasztoru, dokończenia 
remontu kościoła oraz licznych inwestycji gospodarczych we wsiach 
klasztornych105.

Pięć razy urząd obejmowała Hiacynta Głuska. Ojciec jej Franciszek 
był wojskim lubelskim a matka pochodziła z Blaberków. Hiacynta 
oblokła się w habit zakonny w 1781 roku w wieku 16 lat i po roku 
została profeską106. Kronikarka napisała o niej „Zacna to osoba i god
na wspomnienia zakonnica wycierpiała bardzo wiele przykrości dla 
dobra klasztoru w czasach rewolucyjnych a dotbuąta słabością pu
chliną przez kilkanaście lat, nie folgując sobie z najwiąkszą cierpliwo
ścią i przykładem dla zgromadzenia całego, okazała w istocie jak  jest 
słodkie jarzmo Chrystusowej i ciążar tego lekki”]01. Okres sprawo
wania rządów przez przełożoną prawie nieprzerwany od 1803 do 1818 
roku przypadł na niezwykle trudne czasy. Do jej głównych zasług 
należało podejmowanie korzystnych dla klasztoru decyzji w sprawach 
gospodarczych. Powódź w Oleśnikach w 1803 roku i znaczne straty 
materialne (zniszczenie młynów, mostu), okres nieurodzajów zapo
czątkowany w tym samym roku, przemarsze wojsk carskich w 1805 
roku, rekwirowanie żywności przez Moskali, wprowadzenie podatków 
i znacznych obciążeń to tylko niektóre trudności. Udało się jej jednak 
wybudować folwark w Rozkopaczowie, założyć ogród włoski, doko
nać niezbędnych remontów w kościele i klasztorze108.

Czterokrotnie na czele klasztoru były wybierane Marianna Kocha
nowska, Antonina Siekierzyńska, Paulina Gałęzowska, Anna Głuska 
i Cherubina Kochańska.

O pierwszej z nich wiadomo, że pochodziła z powiatu radomskiego, 
ojciec jej to Jan Kochanowski a matka z domu Doninówna. Należała 
do zakonnic wiekowych, zmarła w 1681 roku licząc 88 lat, z czego 
w klasztorze przeżyła 68. Cechy jej charakteru takie jak pracowitość 
i pobożność cieszyły się powszechnym uznaniem, czego nie omiesz
kała zanotować kronikarka w pośmiertnym nekrologu. Pisze o niej 
tak: „pełna wszelkiej świątobliwości i cnót świątych [...] była przykła
dem wszystkiemu zgromadzeniu sióstr zakonnych, urządy przełożeń- 
skie chwalebnie odprawowała cztery razy bądąc matką chwalebnie

105 Kronika, s. 93-99, 106-110.
106 Tamże, s. 107-108
107 Katalog, s. 22.
108 Kronika, s. 175-203,212.
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i z wielkim pożytkiem konwentu one kończyła, sobie samej w potrze
bach ujmując [...] żyła chwalebnie, skończyła świątobliwie.[...] I  ten 
kościół nasz za je j pierwszego przełożeństwa zaczęty murować, 
w drugim i trzecim skończony'09”.

Przełożoną czterokrotnie wybraną na najwyższą funkcję w klasztorze 
była Klara Malińska, córka Mikołaja Malińskiego i księżnej Krystyny 
Wiszniowieckiej Korybutówy. Obłóczyła się około 1640-1643 roku 
a zmarła w czasie kadencji przełożeńskiej w 1692 roku, przeżywszy 
54 lata. Do jej największych zasług należało wykupienie z arendy dóbr 
klasztornych w Rozkopaczowie i Bystrzejowicach, odbudowanie spu
stoszonego majątku w Oleśnikach i wyremontowanie konwentu.109 110 Przez 
kilkanaście lat w okresie 1669-1695 rządziła na przemian z swoją ro
dzoną siostrą Eufrazją, która trzykotnie była przełożoną111.

Antonina Siekierzyńska wstąpiła do nowicjatu w 1689 roku, jej 
urzędowanie przypadło na czasy wojny północnej i kilkanaście lat po 
jej zakończeniu. Udało jej się wyremontować klasztor, dworek za 
klasztorem i nie zostawić długów swoim następczyniom112. Po jej 
śmierci w 1741 roku zapisano weszła z tego świata po zapłatę wiecz
ności za prace swoje”, co świadczy, że zakonnice ceniły sobie jej do
konania za życia113.

Z kolei Paulina Gałęzowska córka Jana Gałęzowskiego i Katarzyny 
z domu Wieki obłóczyła się w 1720 roku w wieku 15 lat, zmarła po 
52 latach pobytu w klasztorze w wieku 67 lat. Wykonała remont ko
ścioła i naprawiła dach na klasztorze oraz zrealizowała wiele prac 
wykończeniowych i remontowych w budynku klasztornym114. Wspo
mnienie o niej brzmi następująco: „Ta zakonnica była matką razy czte
ry, dosyć przykładnie rządziła zgromadzeniem sama z siebie, najpięk
niejszy dając przykład w pobożności, niespracowana będąc, na modli
twie po kilka godzin trwała”" 5.

Czterokrotną przełożoną konwentu była też Anna Głuska. Rodzice 
jej to Paweł i Anna z domu Piotrowska. Po rocznym nowicjacie roz
poczętym w 1733 roku w wieku 16 lat przyjęła profesję, przeżyła 
w zakonie 57 lat. Niewiele na jej temat zapisano w nekrologu, ale

109 Katalog, s. 5-6.
110 Kronika, s. 39-40.
111 Tamże, s.39-49.
1,2 Tamże, s. 64-65, 67-69, 71-73, 74-76.
113 Katalog, s. 10.
114 Kronika, s. 77-79, 82-83, 92-93.
115 Katalog, s. 15.
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z kart kroniki dowiadujemy się o przedsięwzięciach gospodarczych 
przełożonej, należało do nich szereg prac remontowo -  budowlanych 
w folwarkach klasztornych, remonty w kościele po pożarze, budowa 
karczmy pod klasztorem oraz odnowienie gospodarczej części zabu
dowań klasztornych116.

W okresie od 1845 do 1857 roku na czele klasztoru stała Cherubina 
Kochańska. Podczas czterech kolejnych elekcji uzyskiwała najwyższą 
liczbę głosów. Niewiele wiadomo na temat jej działalności, ale faktem 
jest, że podczas pierwszej elekcji 4 zakonnice nie złożyły jej posłu
szeństwa, co świadczyło o istnieniu w klasztorze jakiś niepokojów. 
Trudno też ocenić jej wkład w rozwój życia duchowego w klasztorze 
ze względu na brak informacji117. Z pozostałych przełożonych 10 za
konnic było wybieranych dwukrotnie i 18 jednokrotnie.

Urzędniczki wspierające i nadzorujące przełożoną

Do pomocy przełożonej wybierano sekretarkę, niekiedy nazywaną 
asystentką lub socjuszką. Posiadamy dane na temat tych urzędniczek 
z lat 1772-1863, nazwiska ich zamieszczone zostały w tabeli nr 8.

Tab. 8 Urzędniczki wybierane 
do bezpośredniej pomocy przełożonej

Lp. Nazwisko i imię Rok objęcia urzędu Pełniona funkcja

1. Iżycka Tekla 1772 asystentka i sekretarka 
przełożonej

2. Wereszczyńska Marianna 1776 sekretarka

3. Iżycka Tekla 1779 asystentka i sekr.

4. Głuska Hiacynta 1788 sekretarka

5. Pruszyńska Klara 1791 sekretarka

1,6 Kronika, s. 106-116, 120-122. 
117 Tamże, s. 235-250.
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6. Chociszewska Kolumba 1800 socjuszka przełożonej

7. Badowska Salomea 1812, 1815 sekretarka

8. Jurkowska Antonina 1818 sekretarka

9. Jączyńska Dominika 1806 sekretarka

10. Szybalska Ludwika 1830 sekretarka

11. Karska Anna 1830 do usług przełożonej

12. Karska Anna 1833 sekretarka

13. Kaczorowska Hiacynta 1836 sekretarka

14. Krajewska Tekla 1839, 1848, 1851 sekretarka

15. Kochańska Herubina 1842 sekretarka

16. Tuszewska Aniela 1845 sekretarka

17. Idzikowska Katarzyna 1854 asystentka matki

18. Zabiełło Józefa 1854, 1857 sekretarka

19. Michcińska Nepomucena 1860 sekretarka

20. Gano Klara 1863 sekretarka

21. Gano Klara 1865, 1879, 1882 prokuratorka

Źródła: Kronika, s. 100, 103, 107, 119, 168, 192, 203-204, 206, 216, 220, 224, 
229, 233, 236, 241, 247, 254, 258, 264-265, 269, 270.

Udało się zebrać dane na temat 16 sekretarek, 2 asystentek przeło
żonej oraz socjuszki. Na urząd socjuszki w innych klasztorach przeło-
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żona sama wybierała zakonnicę, której zadaniem było napominanie 
matki, zwracanie uwagi na nieodpowiednie postępowanie a nawet jej 
karcenie. U bernardynek lubelskich spotkałam tylko raz wymienioną 
taką urzędniczkę, była nią Kolumba Chociszewska, podobną rolę mo
gła spełniać Anna Karska. Wydaje się, że sekretarka lub wikaria mo
gła również sprawować podobną rolę jak socjuszka. Od 1865 roku 
w zapisach figuruje też prokuratorka.

W klasztorze bernardynek w Lublinie istniał urząd dyskretek po
chodzących z wyboru. Stanowiły one radę wspierającą i zapewne kon
trolującą przełożoną. Zachowała się wzmianka z końca XVIII wieku 
mówiąca o jednej z kompetencji tych urzędniczek. Przełożona była 
zobowiązana do tego, aby „Obrót funduszów zakonnych aby był dys- 
kretkom nie tajny. Przychód i expens rzetelnie i regularnie zapisywany” 
i również udostępniany dyskretkom118.

Udało się zgromadzić niepełny wykaz sióstr sprawujących tą funk
cję. W odniesieniu do XVII i XVIII wieku odnalazłam wzmianki 
w nekrologach zakonnic, niestety nie wiadomo dokładnie kiedy i ile 
razy dana zakonnica była dyskretką. Dla lepszej orientacji, co do moż
liwego okresu sprawowania urzędu podane zostały daty pobytu w klasz
torze. Dla XIX wieku posiadamy datę objęcia urzędu i wiedzę na te
mat pełnienia jeszcze innych funkcji przez zakonnicę. Zestawienie 
podane zostało w tabeli nr 9.

Tab. 9 Zakonnice pełniące urząd dyskretek

Lp. Nazwisko i imię
Data pobytu 
w klasztorze 

lub objęcia urzędu
Pełnione urzędy

1. Gałęzowska Paulina 1646-1702 dyskretką

2. Domaszewska Urszula 1669-1702 dyskretką

3. Kiełczewska Rozalia 1681-1708 dyskretką

4. Olszewska Pelagia 1646-1708 dyskretką

5. Druszkowska Wiktoria 1679-1715 dyskretką

6. Żerzyńska Klara 1692-1721 dyskretką

7. Rowańska Ezmarya 1686-1721 dyskretką

8. Drochojowska Kolumba 1679-1723 dyskretką

118 Tamże, s. 237.
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9. Drochojowska Rozalia 1713-1760 dyskretka

10. Zubczyńska Elena 1701-1768 dyskretka

11. Grujanka Eufrazja 1716-1773 dyskretka

12. Kleszewska Benedykta 1797 furtianka, dyskretka

13. Forsytówna Aniela 1806 zakrystianka, dyskretka

14. Pruszyńska Klara 1823 zakrystianka, dyskretka

15. Pruszyńska Róża

1830

dyskretka

16. Kleszewska Benedykta dyskretka

17. Lipińska Serafina wikaria, zakrystianka, 
dyskretka

18. Kleszewska Benedykta
1833

zasłużona dyskretka

19. Szybalska Ludwika mistrzyni nowicjatu, 
dyskretka

20. Waxman Urszula

1836

dyskretka

21. Jurkowska Antonina serwitorka, dyskretka

22. Jurkowska Tekla dyskretka

23. Piotrowska Petronella dyskretka

24. Karska Anna dyskretka

25. Krajewska Teresa serwitorka, dyskretka

26. Jurkowska Antonina

1839

mistrzyni świeckich, 
zakrystianka, dyskretka

27. Karska Anna wikaria, dyskretka

28. Waxman Urszula mistrzyni duchowna, 
dyskretka

29. Krajewska Tekla sekretarka, dyskretka

30. Chmielewska Marianna dyskretka

31. Kochańska Cherubina dyskretka

32. Tuszewska Aniela furtianka, dyskretka

33. Idzikowska Katarzyna

1842

dyskretka

34. Karska Anna wikaria, dyskretka

35. Krajewska Tekla furtianka, dyskretka

36. Chmielewska Marianna dyskretka

37. Kochańska Cherubina furtianka,dyskretka
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38. Karska Anna

1845

zakrystianka, dyskretka

39. Pawłowska Izabella zakrystianka, dyskretka

40. Krajewska Tekla dyskretka

4L Idzikowska Katarzyna dyskretka

42. Chmielewska Marianna dyskretka

43. Tuszewska Aniela sekretarka, dyskretka

44. Tuszewska Aniela
1848

dyskretka

45. Piotrowska Teresa dyskretka

46. Jurkowska Antonina

1854

mistrzyni duchowna, 
dyskretka

47. Idzikowska Katarzyna
asystentka przełożonej, 
dyskretka

48. Piotrowska Teresa zakrystianka, dyskretka

49. Pawłowska Izabella dyskretka

50. Tuszewska Aniela furtianka, dyskretka

51. Piotrowska Teresa

1857

westiarka, dyskretka

52. Szybalska Ludwika dyskretka

53. Idzikowska Katarzyna mistrzyni duchowna, 
dyskretka

54. Chmielewska Marianna zakrystianka, dyskretka

55. Pawłowska Izabella

1860

mistrzyni duchowna, 
dyskretka

56. Chmielewska Marianna zakrystianka, dyskretka

57. Piotrowska Teresa furtianka, dyskretka

58. Wasilewska Franciszka dyskretka

59. Idzikowska Katarzyna

1863

dyskretka

60. Pawłowska Izabella dyskretka

61. Tuszewska Aniela dyskretka

62. Chmielewska Marianna dyskretka

63. Piotrowska Teresa dyskretka

64. Wasilewska Franciszka dyskretka

Źródło: Katalog, s. 8, 9, 11, 15; Kronika, s. 161-162, 190, 212, 216, 225, 229, 
233, 235-236, 241, 247, 253-254, 258, 264.



78 ANNA SZYLAR

Na podstawie powyższych danych zauważa się, że do 1823 roku 
występują pojedyncze nazwiska dyskretek. Jest prawdopodobne, że 
wzorem innych klasztorów funkcję tą pełniły urzędniczki, które być 
może niejako z urzędu stawały się dyskretkami.

Od 1830 roku odnajdujemy w kronice dane na temat dwóch, trzech 
i więcej, nawet sześciu dyskretek. Niektóre z nich pełniły po dwa lub 
trzy urzędy. Są wśród nich zakrystianki, mistrzynie duchowne, fur
tianki, westiarki, serwitorki i sekretarki.

Zastępczyni przełożonej -  wikaria

Najważniejszą po przełożonej urzędniczką klasztorną u bernardy
nek była wikaria, zastępowała ona matkę w czasie nieobecności czy 
choroby. Dane na ich temat zamieszczone zostały w tabeli nr 10.

Tab. 10 Zakonnice sprawujące urząd wikarii

Lp. Nazwisko i imię Okres sprawowania urzędu Liczba
wyborów

1. Branicka Franciszka 1618-1622 1

2. Korytkowna Justyna 1622-1625, 1625-1628 2

3. Lestecka Magdalena 1628-1631 1

4. Boguszowna Zofia 1631-1634 1

5. Sienieńska Teresa 1634-1634 1

6. Rokoszówna Dorota 1634-1636, 1636-1637 2

7. Wasikownka Agnieszka 1637-1640 1

8. Warajska Konstancja 1640-1643 1

9. Malińska Klara 1659-1663 1

10. Warajska Konstancja/Charitas 1663-1669, 1675-1678 2

11. Gniewoszówna Barbara 1669-1675, 1678-1681 2

12. Olszewska Pelagia 1685-1688 1

13. Gałęzowska Paulina c. Łukasza 1688-1691 1

14. Jałowiecka Febronia 1691-1692, 1692-1695, 
1695-1701 3
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15. Domaszewska Zofia 1701-1704 1

16. Drochojowska Kolumba 1704-1707, 1711-1713 2

17. Słabczyńska Dorota 1707-1711, 1716-1719, 
1735-1736 3

18. Dlużewska Krystyna 1713-1716, 1724-1726, 
1726-1731 3

19. Krasnosielska Agnieszka 1719-1723 1

20. Sufczyńska Franciszka 1723-1724 1

21. Zupczewska Helena 1731-1735 1

22. Modryńska Anna 1736-1739 1

23. Hobrzyńska Salomea 1739-1742 1

24. Szewska Barbara 1742-1745 1

25. Gałęzowska Paulina c. Jana 1745-1748, 1766-1770 2

26. Szewska Barbara 1748-1751, 1751-1754 2

27. Iżycka Klara 1754-1757, 1763-1766, 
1791-1794, 1815-1818 4

28. Dorobecka Kunegunda 1757-1760, 1760-1763, 
1772-1776 3

29. Łaska Izabella 1770-1772 1

30. Trzcińska Urszula 1776-1779 1

31. Gluska Anna 1779-1782 1

32. Wereszczyńska Marianna 1782-1785, 1785-1788 2

33. Dydyńska Antonina 1788-1791 1

34. Dębicka Katarzyna
1794-1795, 1803-1806, 
1806-1809, 1809-1812, 

1812-1815
5

35. Kosicka Joanna 1795-1797 1

36. Łysakowska Honorata 1797-1800 1

37. Gluska Hiacynta 1800-1803, 1815-1815 2

38. Pruszyńska Klara 1818-1821 1
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39. Badowska Salomea 1821-1823, 1823-1826 2

40. Waxman Urszula 1826-1830, 1845-1848, 
1848-1854 3

41. Lipińska Serafina 1830-1833 1

42. Jurkowska Antonina
1833-1836, 1836-1839, 

1842-1845' 3

43. Kraska Anna 1839-1842 1

44. Krajewska Tekla 1854-1857 1

45. Piotrowska Teresa 1857-1860, 1879-1882 2

46. Józkowska Katarzyna 1860-1863 1

47. Zabiełlo Józefa 1863-1865, 1865-1879 2

48. Żyllo Gabriella 1882-1885, 1885-(?) 2

Źródło: Kronika, s. 6, 8, 14-18, 26-27, 31-32, 36, 38-39, 41-42, 46-49, 58, 61-65, 
67, 70-83,92-93,95,99, 102-103, 106-107, 110-113, 116-118, 122-123, 142, 162, 
168, 176, 190, 210, 203-204, 206, 211-211, 214, 216, 220, 224, 229, 233, 235,
241, 245, 253, 258, 264, 269, 276.

Dla okresu 1618-1885 udało się ustalić nazwiska 48 zakonnic, które 
pełniły urząd wikarii. Nie posiadamy żadnych danych z lat 1643-1659 
i 1681-1685, w niektórych przypadkach okres sprawowania funkcji 
był dłuższy niż trzy lata.

Wikaria i pozostałe urzędniczki były wybierane a ich kadencja koń
czyła się wraz z końcem kadencji przełożonej.

Zauważa się, że wikaria zostawała podczas kolejnych wyborów prze
łożoną, tak było w przypadku Franciszki Branickiej, Doroty Rokoszów- 
ny, Klary Malińskiej, Pauliny Gałęzowskiej, Urszuli Trzcińskiej, Anny 
Głuskiej, Antoniny Dydyńskiej, Katarzyny Dębickiej, Hiacynty Głu- 
skiej, Salomei Badowskiej i Urszuli Waxman. Zdobycie doświadczenia 
jako zastępczyni przełożonej dawało duże szanse na dobre kierowanie 
klasztorem w przypadku elekcyjnego wyboru na najwyższy urząd.

Świadczą o tym zachowane nekrologi. I tak pięciokrotnie wikarią 
i dwukrotnie przełożoną była Katarzyna Dębicka. Zmarła w 1815 roku 
w wieku 67 lat a w zakonie 51 „na różnych urzędach najprzykładniej 
i najpobożniej odbytych, takąż śmiercią wszelkiemi umierającymi 
służącymi sakramentami opatrzona, w najgorętszym pragnieniu złą
czenia się z Niebieskim Oblubieńcem, przeniesła się do wieczności
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z niezmiernym żalem wszystkich ją  znających, a nawet z powszechnej 
reputacyi słyszących tylko o je j cnotliwym i moralnym życiu, życiu 
prawdziwie zakonnym, pełnym miłości Boga i bliźniego i samą tylko 
chwałę Boga zajętym"11 .

Wikarią wybieraną cztery razy była Klara Iżycka, która najpierw 
piastowała funkcję przełożonej a dopiero po kilku latach objęła 
urząd wikarii.

Spośród pozostałych zakonnic trzykrotnie pełniącymi urząd wikarii 
były: Febronia Jałowiecka, Krystyna Dłużewska, Dorota Słapczyńska, 
Kunegunda Dorobecka, Urszula Waxman i Antonina Jurkowska.

Mistrzynie nowicj uszek i panien świeckich

W każdym klasztorze osobą dbającą o właściwą formację duchową 
nowicjuszek była mistrzyni. U bernardynek lubelskich nazywana była 
mistrzynią, mistrzynią duchowną, mistrzynią nowicjuszek a nawet 
instruktorką nowicjuszek. Do jej zadań należała formacja młodych 
zakonnic, dlatego musiała się charakteryzować wszelkimi przymiota
mi charakteru porównywalnymi z cnotami przełożonej. Wykaz mi
strzyń zawiera tabela nr 11.

Tab. 11 Zakonnice sprawujące urząd mistrzyń duchownych

Lp. Nazwisko i imię Rok objęcia funkcji Nazwa urzędniczki

1. Kiełczewska Rozalia 1707 mistrzyni

2. Siekierzyńska Antonina 1711,1716 mistrzyni

3. Sufczyńska Franciszka 1713 mistrzyni

4. Slawczyńska Dorota 1719 mistrzyni

5. Wereszczyńska Marianna 1763,1788 mistrzyni duchowna

6. Iżycka Tekla 1770, 1772, 1779, 
1806, 1809, 1812 mistrzyni duchowna

7. Dębicka Katarzyna 1776, 1794, 1803 mistrzyni duchowna

119 K a ta lo g , s. 20.
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8. Kleszkowska Benedykta 1782 mistrzyni duchowna

9. Forszajtnówna Aniela 1785 mistrzyni nowicjatu

10. Pruszyńska Klara 1791 mistrzyni nowicjatu

11. Tuszewska Ludwika 1794 instruktorka no wiej uszek

12. Głuska Hiacynta 1800, 1815, 1826 mistrzyni nowicjatu

13. Szybalska Ludwika 1833,1836 mistrzyni duchowna

14. Waxman Urszula 1839, 1842 mistrzyni duchowna

15. Jurkowska Antonina 1845,1854 mistrzyni duchowna

16. Idzikowska Katarzyna 1848,1851 mistrzyni duchowna

17. Józkowska Katarzyna 1857 mistrzyni duchowna

18. Pawłowska Izabella 1860 mistrzyni duchowna

Źródła: Kronika, s. 62-65, 67, 93, 103, 107, 111, 113, 118, 121, 123-124, 168. 176, 
191, 201, 203-204, 220, 223-224, 229, 235, 241, 245, 247, 254, 258.

W klasztorze bernardynek św. Józefa w Krakowie wikaria była 
równocześnie mistrzynią sióstr120. W przypadku klasztoru lubelskiego 
nie dostrzega się takiej zbieżności dla wieku XVIII i XIX. Spośród 
mistrzyń nowicjatu 6 zakonnic było przełożonymi klasztoru a 10 peł
niło urząd wikarii.

Powinnością zakonnic wynikającą z reguły było prowadzenie szko
ły. Pensja dla dziewcząt istniała w klasztorze przypuszczalnie od 
pierwszych lat fundacji, chociaż w kronice nie ma na ten temat 
wzmianki w odniesieniu do wieku XVII. Wiemy jedynie o zakonnicy 
Urszuli Domaszewskiej, która była mistrzynią panien świeckich po
między 1673 a 1702 rokiem121.

120 R. G u s t a w ,  Klasztor i kościół św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie 1646- 
1946, Kraków 1947, s. 84.
121 Urszula Domaszewska c. Wawrzyńca i Zofii z d. Kochanowskiej wstąpiła do
nowicjatu w 1669 r., zmarła w 1702 r. za: Kronika, s. 39; Katalog, s. 8.
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O funkcjonowaniu szkoły najpełniej dowiadujemy się z protokołu 
powizytacyjnego Klementyna Szyndlarskiego prowincjała prowincji 
ruskiej z 1794 roku. Twierdził on, że nauczanie dziewcząt jest nie
zmiernie potrzebne, przynosi zaszczyt i chwałę zakonnicom. Jednak 
zalecenia władz kościelnych w zakresie prowadzenia pensji powinny 
być bezwzględnie przestrzegane. Na naukę mogły być oddawane dziew
częta nie młodsze niż od 7 roku życia i edukacja nie powinna trwać 
dłużej niż do ukończenia 25 lat. O przyjęciu na pensję decydowała 
przełożona i dyskretki. Zakazane było posiadanie przez uczennice 
własnych służących. Za pobyt na pensji należało uiścić opłatę a uczen
nice miały wspólnie spożywać posiłki przygotowane w kuchni klasz
tornej. Uczennice zamieszkiwały w pomieszczeniach oddzielonych od 
cel zakonnic, każda powinna mieć własne łóżko. Jeśli dziewcząt było 
dużo (maksymalnie nie więcej niż 20) i nie mieściły się w jednym 
pomieszczeniu, mogły zamieszkiwać w dwóch pokojach. Opiekę nad 
nimi sprawowała mistrzyni panien świeckich, która do pomocy po
winna mieć „madam świeckcf. Ta ostatnia powinna być kobietą po
bożną i roztropną a do jej powinności należało pilnowanie uczennic, 
wspólne spożywanie posiłków i spanie z nimi w jednym pomieszcze
niu. Istniał zakaz opuszczania przez uczennice klauzury, w przypadku 
jego naruszenia nie było możliwości powrotu na pensję. Wyjątek sta
nowił wyjazd dla poratowania zdrowia. Uczennice mogły wychodzić 
jedynie do kościoła klasztornego bądź spacerować i bawić się w ogro
dzie. Istniał bezwzględny zakaz urządzania zaręczyn w klasztorze oraz 
zamieszkiwania uczennic w celach z zakonnicami, co wcześniej było 
praktykowane. Nie wolno było także siostrom bawić się czy nawet 
przebywać z dziewczętami.

Mistrzyni miała czuwać nad ich wychowaniem w duchu miłości 
i bojaźni Boga oraz przygotowania się do powinności swego stanu122.

W 1804 roku cesarz austriacki wydał odezwę w sprawie szkół. Te 
klasztory, które zdecydowały się na ich prowadzenie miały obowiązek 
zgłosić ten fakt władzom rządowym. Przełożona zgłosiła wolę prowa
dzenia w dalszym ciągu szkoły, wniosła jednak zastrzeżenie w spra
wie budynku. Domagała się wybudowania szkoły za rządowe pienią
dze, sama zaś obiecywała utrzymanie swoim kosztem mistrzyni. Wła
dze przystały na takie rozwiązanie i wyznaczono nawet inżyniera 
skarbowego, który miał wybrać dogodne miejsce i oszacować koszty.

122 K ro n ik a , s. 134-135.
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Prawdopodobnie na deklaracji się skończyło, ponieważ żaden inżynier 
ani komisja nie przybyła w tym celu do klasztoru123.

Pomimo tego siostry dalej prowadziły szkołę. Potwierdza to zapis 
w kronice z 1808 roku, skąd dowiadujemy się o wizytacji w klaszto
rze ks. Augustyna kanonika wiedeńskiego i nadwornego konsyliarza 
z Wiednia, który wizytował klasztory i seminaria trudniące się na
uczaniem młodzieży. Zwiedził on szkołę, egzaminował panny świec
kie a w rozmowie z przełożoną dowiedział się, że nauki udzielano 
bezpłatnie. Wśród nauczanych przedmiotów wymienione zostały czy
tanie i pisanie po polsku i po niemiecku, nauka katechizmu, rachun
ków i robót damskich. Przełożona oświadczyła, iż będzie się starała 
dawać nauki zgodne z dekretem z 4 marca 1808 roku124. Możemy 
sądzić, że szkoła miała charakter elementarnej, istniała przy klaszto
rze, ale program w niej realizowany był zgodny z założeniami władz 
świeckich.

W związku z istnieniem szkoły udało się zebrać niepełne dane na 
temat zakonnic będących mistrzyniami panien świeckich. Pochodzą 
one z lat 1731-1839 a zamieszczone zostały w tabeli nr 12.

Tab. 12 Zakonnice sprawujące urząd mistrzyń panien świeckich

Lp. Nazwisko i imię 
mistrzyni

Rok objęcia 
funkcji

Do pomocy w pracy, 
inne

1. Domaszewska Urszula b.d. zm. 1702, 29 lat w zakonie

2. Gałęzowska Paulina 1731, 1760

3. Zupczewska Helena 1735

4. Drohojowska Rozalia 1739

5. Morelowska Domicella 1742

6. Borowska Konstancja 1745

7. Trzcińska Urszula 1748, 1751

8. Dydyńska Antonina 1757

9. Kamińska Cecylia 1763

123 Tamże, s. 182.
124 Tamże, s. 196.
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10. Wereszczyńska Marianna 1766

11. Dębicka Katarzyna 1772

12. Głuska Anna 1776

13. Konopczanka Franciszka 1779, 1782

14. Pruszyńska Klara 1785

15. Głuska Hiacynta 1788,1791

16. Łysakowska Honorata 1794

17. Łysakowska Honorata 1797 Głuska Hiacynta, 
Tuszewska Ludwika

18. Tuszewska Ludwika 1800 Pruszyńska Klara

19. Pruszyńska Klara 1803

20 Jączyńska Dominika 1806 Pruszyńska Róża

21. Jączyńska Dominika 1809, 1812, 1815 Waxman Urszula

22. Głuska Hiacynta 1818 Lipińska Serafina, 
Grzymalanka Kunegunda

23. Głuska Hiacynta 1821 Lipińska Serafina,

24. Lipińska Serafina 1823 wyręczycielka mistrzyni 
świeckich

25. Jurkowska Antonina 1830 Idzikowska Katarzyna

26. Idzikowska Katarzyna 1836

27. Jurkowska Antonina 1839

Źródła: Kronika,s. 74-75, 77, 79-81,83,92-93, 100, 103, 107, 111, 113, 114, 121, 
123. 162, 168, 176, 191,201,203,204,206,211,216, 224, 229; s. 8.

W okresie 1731-1794 wymienione są tylko mistrzynie świeckich, 
zaś dla lat 1797-1830 w dwóch przypadkach podawane są oprócz 
mistrzyń po dwie a w pięciu po jednej zakonnicy, której zadaniem 
była pomoc mistrzyni. Może to świadczyć o zwiększeniu się liczby 
uczennic i konieczności przydzielenia do pomocy dodatkowych mni
szek. Dominika Jączyńska czterokrotnie stała na czele szkoły w latach
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1809-1818. Były też dwukrotne mistrzynie, należały do nich Paulina 
Gałęzowska, Urszula Trzcińska, Franciszka Konopczanka i Hiacynta 
Głuska. W 1823 roku wybrana została Serafina Lipińska i wpisano, że 
jest ona wyręczycielką mistrzyni. Możemy przypuszczać, że mistrzy
nią w dalszym ciągu była Hiacynta Głuska. Na podstawie kroniki nie 
można określić losów szkoły po roku 1839.

Zakrystianki

Opieka nad kościołem, sprzętem kościelnym, szatami liturgicznymi 
i przygotowanie świątyni do uroczystości religijnych należały do 
obowiązków zakrystianki, która do pomocy mogła mieć wyznaczoną 
zakonnicę. Wykaz ich znajduje się w tabeli nr 13.

Tab.13 Zakonnice sprawujące urząd zakrystianki i podzakrystianki

Lp. Nazwisko i imię 
zakrystianki

Rok objęcia funkcji 
przez urzędniczki

Nazwisko i imię 
podzakrystianki

1. Jałowiecka Febronia 1688

2. Sufczyńska Franciszka 1707, 1711, 1716

3. Szatańska Ludwika 1713

4. Zubrzecka Helena 1719

5. Kociurzyńska Katarzyna 1723, 1724, 1726, 
1731, 1735

6. Borowska Konstancja 1739

7. Dorobecka Kunegunda 1742, 1745, 1748

8. Głuska Teresa 1751

9. Trzcińska Urszula 1754

10. Jasińska Magdalena 1757

11. Kościcka Joanna 1760

12. Dydyńska Antoonina 1763

13. Głuska Anna 1766, 1770
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14. Kamińska Cecylia 1772

15. Łysakowska Honorata 1779, 1782, 1785, 
1788, 1791, 1794, Tuszewska Ludwika

16. Forszetowna Aniela 1797, 1809, 1812

17. Forszetowna Aniela 1800,1803 Chociszewska Kolumba

18. Forszetowna Aniela 1806 Wieniarska Bogumiła

19. Pruszyńska Klara 1815 Lipińska Serafina

20 Jączyńska Dominika 1818 Waxman Urszula

21. Pruszyńska Klara 1821 Winiarska Bogumiła

22. Pruszyńska Klara 1823 Grzymalanka Kunegunda

23. Lipińska Serafina 1826, 1830

24. Jurkowska Antonina 1833, 1836 Tuszewska Aniela

25. Jurkowska Antonina 1839 Gano Klara

26. Piotrowska Teresa

27. Karska Anna 1845

28. Wasilewska Franciszka 1848 Piotrowska Stanisława

29. Piotrowska Teresa 1851 Józefa Zabiełlo

30. Piotrowska Teresa 1854 Mochelska Hipolita

31. Chmielowska Marianna 1857 Wasilewska Franciszka

32. Chmielowska Marianna 1860, 1863 Paprocka Ludgarda

33. Chmielewska Marianna 1885

Źródła: Kronika, 47, 62-65, 67, 70-74, 77, 79, 80-81, 83, 92-93, 96, 100, 107, 111, 
113, 118, 121, 123-124, 162, 168, 176, 191,201,203-204, 296,211,212,214, 
216, 220, 224, 229, 233, 235, 241, 245, 247, 254, 258, 264, 277.
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Na podstawie kroniki udało się zebrać informacje o zakrystiankach 
z lat 1688-1885 oraz podzakrystiankach z okresu 1779-1863. Wśród 
wszystkich urzędniczek 24 to zakrystianki, spośród nich najdłużej 
pełniły urząd Franciszka Sufczyńska w latach (1707-1713, 1716-1719), 
Katarzyna Kociurzyńska (1723-1739), Kunegunda Dorobecka (1742- 
1751), Honorata Łysakowska (1779-1797), Aniela Forszetowna (1797- 
1815), Klara Pruszyńska (1815-1818, 1821-1826), Antonina Jurkow
ska (1833-1842) i Marianna Chmielowska (1857-1865, 1885).

Od roku 1779 w kronice odnotowywane były również nazwiska 
podzakrystianek. Były to mniszki pomagające w pracach w zakrystii 
oraz kościele i z pewnością również przed 1779 rokiem takowe były 
wyznaczane, ale nie są odnotowane. Dwie spośród nich Serafina Li
pińska i Teresa Piotrowska po zdobyciu doświadczenia jako pomocni
ce pełniły urząd zakrystianki.

Nadzór nad furtą klasztorną

Nadzór nad wejściem do klasztoru miała portulanka nazywana też 
furtianką. Do jej zadań należało informowanie o przybyłych gościach 
i interesantach, otwieranie i zamykanie rozmównicy, wpuszczanie za 
zezwoleniem za klauzurę, rozdawanie jałmużny. Do pomocy przy
dzielano jej zakonnicę.

Żadna mniszka nie mogła wychodzić za klauzurę. Miejscami klau
zurowymi w klasztorze bernardynek lubelskich był klasztor z we
wnętrznym dziedzińcem, ogród zakrystiański, plac obok zakrystii, 
podwórze od strony okien refektarskich z oficynami i budynkami go
spodarczymi oraz znajdujący się w tej części ogród. Jednak wyjście 
do ogrodu czy oficyn było możliwe po uzyskaniu zgody przełożonej, 
zamknięciu wyjścia na ulicę i cmentarz kościelny oraz powiadomieniu 
ogrodnika o konieczności opuszczenia ogrodu.

Do klasztoru za klauzurę mogli wejść w razie pilnej konieczności 
i za zgodą przełożonej jedynie doktor, felczer i cyrulik. Jeśli przełożo
na nie stwierdziła takiej konieczności, pomoc medyczna była udziela
na w palatorium.

Rzemieślnicy, których praca była niezbędna mogli udać się do 
miejsc klauzurowych, jednak dopiero po uzyskaniu pozwolenia 
i w asyście dwóch zakonnic. Noszenie drew do pieców i wykonywa
nie innych czynności porządkowych scedowane było na tzw. dziewki 
służące.
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Wrota i furtka na dziedziniec klasztorny była zawsze zamknięta na 
zamek, w razie potrzeby wjazdu wozów z żywnością i drewnem mogły 
być na krótko otwierane. Dopuszczano również możliwość wchodzenia 
na podwórze klasztorne parobków w celu porąbania drew na opal.

Prawo zakonne dawało możliwość wejścia za klauzurę damom 
świeckim, ale tylko na krótki czas, za zgodą przełożonej i umotywo
waną potrzebą. Zakonnica miała prawo do posiadania jednej służącej, 
która zobowiązana była przebywać w obrębie klauzury, wykonywać 
swoje powinności i tylko w razie nagłej potrzeby i po uzyskaniu zgo
dy przełożonej mogła wychodzić z klasztoru.

Starania o możliwość zamieszkania w klasztorze podejmowały 
wdowy i kobiety podeszłe wiekiem. Możliwe było przyjmowanie ich 
na tzw. rezydencję pod warunkiem zamieszkania w obrębie klauzury 
i zakazem jej opuszczania. Niedopuszczalne zaś było przyjmowanie 
rozwódek i kobiet żyjących w separacji z powodu możliwości zakłó
cenia spokoju w klasztorze125.

Na straży przestrzegania powyższych przepisów stała furtianka wraz 
z pomocnicą. W tabeli nr 14 znajdują się nazwiska urzędniczek z XVIII 
i XIX wieku.

Tab. 14 Zakonnice sprawujące urząd portulanki-furtianki

Lp. Nazwisko i imię
Rok objęcia 

funkcji przez 
urzędniczki

Pomoc furtianki

1. Drohojowska Kolumba 1701 Morsztynówna Marianna

2. Siekierzyńska Antonina 1707 Rzeszyńska Klara

3. Dłużewska Krystyna 1711 Howańska Ezmarya

4. Rzeszyńska Klara 1713 Węglińska Joanna

5. Howańska Ezmarya 1716 Węglińska Joanna

6. Dłużewska Krystyna 1719 Kociurzyńska Katarzyna

7. Węglińska Joanna 1723 Zupczewska Helena

8. Węglińska Joanna 1724 Modryńska Anna

9. Węglińska Joanna 1726 Modryńska Anna

125 Tamże, s. 131-133, 135.
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10. Szewska Barbara 1731 Luzecka Ludwika

11. panna Barbara (Szewska) 1735 siostra Ludwika (Luzecka)

12. Zubczewska Helena 1739 Kociurzyńska Katarzyna

13. Gorulanka Eufrazja 1742 Hobrzyńska Salomea

14. Szewska Barbara 1745 Hobrzyńska Salomea

15. Grulanka Eufrazja 1748 Gluska Teresa

16. Grulanka Eufrazja 1751 Kościcka Joanna

17. Głuska Teresa 1754 Łaska Izabella

18. Kościcka Joanna 1757 Żeczyńska Michalina

19. Łaska Izabella 1760 Dydyńska Antonina

20. Grulanka Eufrazja 1763 Łaska Izabella

21. Antonina Dydyńska 1766 Łaska Izabella

22. Wereszczyńska Antonina? 1770 Dydyńska Marianna

23. Dydyńska Antonina 1772 Wereszczyńska Marianna

24. Wereszczyńska Marianna 1776

25. Wereszczyńska Marianna 1779 Dębicka Katarzyna

26. Iżycka Tekla 1782 Dębicka Katarzyna

27. Iżycka Tekla 1785 Dębicka Katarzyna

28. Dębicka Katarzyna 1788 Forszetowna Angela

29. Dębicka Katarzyna 1791 Kleszowska Benedykta

30. Forszetowna Angela 1794 Pruszyńska Klara

31. Kleszewska Benedykta 1797 Wereszczyńska Wiktoria

32. Wereszczyńska Wiktoria 1800 Pruszyńska Klara

33. Wereszczyńska Wiktoria 1803, 1806 Chociszewska Kolumba

34. Pruszyńska Klara 1809, 1812 Chociszewska Kolumba

35. Chociszewska Kolumba 1815 Winiarska Bogumiła

36. Chociszewska Kolumba 1818 Grzymalanka Kunegunda
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37. Chociszewska Kolumba 1821,1823 Jurkowska Antonina

38. Pruszyńska Klara 1826 Grzymalanka Kunegunda

39. Szybalska Ludwika 1830

40. Idzikowska Katarzyna 1833 Karska Anna

4L Karska Anna 1836 Kochańska Herubina

42. Tuszewska Aniela 1839 Piotrowska Teresa

43. Krajewska Tekla 1842 Piotrowska Teresa

44. Pawłowska Izabella 1845 Piotrowska Teresa

45. Pawłowska Izabella 1848 Chmielowska Marianna

46. Chmielowska Marianna 1851 Gano Klara

47. Tyszewska Aniela 1854 Piotrowska Stanisława

48. Piotrowska Stanisława 1857

49. Piotrowska Teresa 1860 Mochelska Hipolita

50. Mochelska Hipolita 1863 Żyllo Gabriella

Źródła: Kronika, s. 58, 62-65, 67, 70, 71-72, 74-75, 77, 79-81, 83, 92-93, 96, 100, 
103, 107, 111, 113, 118, 121. 123, 162, 168, 176, 191,201,203-204, 206,211 
-214, 216, 220, 224, 229, 233, 235, 241, 245, 247, 254, 258, 264.

Spośród wszystkich furtianek niektóre sprawowały urząd przez 
dwie lub trzy kolejne kadencje. I tak cztery razy furtianką była Eufra- 
zja Grulanka, po trzy razy Joanna Węglińska, Barbara Szewska i Ko
lumba Chociszewska, dwukrotnie Marianna Wereszczyńska, Tekla Iżyc
ka, Katarzyna Dębicka, Wiktoria Wereszczyńska i Izabella Pawłow
ska. Zdarzało się również, że po jednej lub dwu kadencjach ponownie 
powracały na ten sam urząd jak Eufrazja Grulanka. Z kolei niektóre 
najpierw były pomocnicami a potem sprawowały funkcję furtianek. 
Jako przykład można podać nazwiska Joanny Węglińskiej dwukrotnej 
podzakrystianki, Teresy Głuskiej, Joanny Kościckiej, Izabeli Laskiej, 
Antoniny Dydyńskiej. Marianny Wereszczyńskiej, Katarzyny Dębic
kiej trzykrotnej pomocnicy, Anieli Forszetówny, Benedykty Kleszow- 
skiej, Klary Pruszyńskiej, Kolumby Chociszewskiej, Teresy Piotrow
skiej trzykrotnej pomocnicy, Marianny Chmielowskiej, Stanisławy 
Piotrowskiej i Hipolity Mochelskiej. Analizując tabelę możemy stwier-
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dzić, że normą w klasztorze było pełnienie najpierw funkcji pomocni
cy furtianki a dopiero potem furtianki.

Infirmerki i szpitalik klasztorny

Chore siostry przenoszone były do infirmerii, czyli szpitaliku klasz
tornego. Pomieszczenie wyznaczone do tego celu powinno być suche, 
wygodne i z możliwością usytuowania w pobliżu kaplicy. W każdym 
tygodniu miały być wyznaczone dwie zakonnice, począwszy od wika- 
rii, które były zobowiązane odwiedzać chorych, pocieszać duchowo, 
pomagać w odmawianiu pacierzy, czytać im książki religijne i nieść 
wszelką pomoc a w przypadku ciężkiej choroby jedna z sióstr miała 
obowiązek całonocnego czuwania przy chorej. Powinnością przeło
żonej było zadbanie o wszystkie potrzebne lekarstwa, sprowadzenie 
i opłacenie doktora oraz zabezpieczenie innych potrzeb. Chora powin
na się wyspowiadać na początku choroby i potem w jej trakcie wielo
krotnie. Pozostałe siostry miały obowiązek ją  odwiedzać126.

W kronice zamieszczono jedynie zdawkowe dane na temat dole
gliwości zakonnic. Wiemy, iż w 1634 roku zmarła Teresa Sienieńska 
„rok na kancer leżała” najpewniej w infirmerii127. Inna z-zakonnic 
Potencja Skrzynecka „wielkimi od Boga nawiedzona chorobami przez 
lat 4 na paraliż cierpliwie i z wielką pobożnością to nawiedzenie Bo
skie znosiła w wielkich boleściach zostając” zmarła w 1676 roku128. 
Kolejne dane dotyczą mniszek cierpiących na choroby umysłowe. 
I tak Katarzyna Dębicka „przez wiele lat cierpiąc słabość umysłu” 
zmarła w 1796 roku, podobnie zresztą jak i Józefa Klembowska 
(zm. 1809 r.) oraz Elżbieta Janiszewska, która „cierpiała pomieszania 
zmysłów przez lat 30” i zakończyła życie w 1834 roku129.

Nie wiadomo czy na takiej zasadzie funkcjonowała infirmeria 
klasztorna do końca XVIII wieku, ponieważ nazwiska infirmerek wy
bieranych na trzyletnią kadencję pojawiają się dopiero od 1797 roku. 
Wykaz ich zamieszczony jest w tabeli nr 15.

Spośród 10 zakonnic Bogumiła Winiawska pełniła ten urząd cztero
krotnie, czyli łącznie przez 12 lat, z czego 9 nieprzerwanie. Trzykrotnie 
infirmerką była Serafina Kochańska a po dwa razy Marta Gniazdow

126 Tamże, s. 129, 138.
127 Katalog, s. 1.
128 Tamże, s. 5.
129 Tamże, s. 19-20, 24.
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ska, Kunegunda Grzymalanka i Klara Gano. Infirmerki miały zapewne 
do pomocy inne zakonnice, niestety nie znamy ich nazwisk.

Tab. 15 Zakonnice pełniące urząd infirmerki

Lp. Nazwisko i imię infirmerki Rok objęcia funkcji

1. Jączyńska Dominika 1797

2. Winiarska Bogumiła 1800, 1803, 1806, 1818

3. Gniazdowska Marta 1809, 1812

4. Grzymalanka Kunegunda 1815, 1821

5. Chmielowska Marianna 1836

6. Kochańska Serafina 1839, 1848, 1854

7. Gano Klara 1842, 1845

8. Hetner Stefania 1857

9. Żyllo Gabriella 1860

10. Koźmian Walentyna 1863

Źródła: Kronika, s. 162, 168, 176, 192, 201, 203-204, 206, 211, 224, 229, 233, 
236, 241,247, 254, 258, 264.

Urzędniczki od spraw gospodarczych

W klasztorze obowiązywała zasada przygotowania dla wszyst
kich zakonnic jednakowych posiłków w kuchni klasztornej i wspól
nego ich spożywania w refektarzu. Potrawy powinny być ciepłe, 
„czyste i w przyzwoitym smaku”, „w takiejby ilości, iżby potrzebne
mu każdej osoby zasileniu wystarczyły”™. Jeśli siostra domagała się 
śniadania lub podwieczorku, których podawanie nie było praktyko
wane w klasztorach, to należało jej go przygotować. Podobnie 
z napojami piwem lub wodą, należało umożliwić zaspokojenie pra
gnienia. Całkowita dyspensa obowiązywała w poniedziałki i środy, 
zalecano nawet spożywanie w te dni mięsa w celu utrzymania orga-

130 K ro n ik a , s. 130.
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nizmu w dobrym zdrowiu. W soboty zaś można było do posiłków 
używać masła.

Obowiązywał zakaz wynoszenia jakichkolwiek potraw i napojów 
poza refektarz. Wizytator nakazał zakonnicom zwrot wszystkich naczyń 
kuchennych i stołowych -  miedzianych, cynowych i porcelanowych, 
sztućców, obrusów i serwet do wspólnego użytku. Zobowiązał je także 
do oddania kluczy od własnych piwnic i lochów i przeznaczenie znaj
dujących się w nich rzeczy do potrzeb całej wspólnoty klasztornej1' 1.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie posiłków była „Marta 
czyli szafarka albo kanaparka”, miała się ona zajmować , pospolitym 
zakonnym stołem, nie wyłączając i stół dla chorych sióstr”' .

W innych klasztorach sprawy gospodarcze klasztoru scedowane by
ły na szafarkę a kanafarka to piwniczna, mająca pod swoją pieczą 
warzenie i przechowywanie napojów.

Tab. 16 Zakonnice pełniące urząd kanafarki

Lp. Nazwisko i imię kanafaki Rok objęcia funkcji

1. Gniazdowska Marta 1788, 1791, 1794, 1797, 1800, 
1803, 1806

2. Kasperska Marta 1839, 1842, 1845, 1851, 1854, 1857

3. Orłowska Felixa 1857

Źródła: Kronika, s. 119, 121, 123, 162, 168, 176, 192, 229, 233, 236, 245, 247, 254.

Najdłużej kanafarką była siostra Marta Gniazdowska, urząd objęła 
w 1788 roku i sprawowała go przez 7 kadencji. W nekrologu zapisano po 
jej śmierci, że przeżyła 68 lat, z czego przeszło 40 w zakonie, natomiast 
,3przy kanafie lat trzydzieści kilka, do której zdatność była wszelka”133.

Przez kilkanaście lat kanafarką była Marta Kasperska. Podobnie jak 
Marta Gniazdowska była konwerską, zmarła w 1873 roku. Ona także 
swoją powinność pełniła zapewne z dużym oddaniem i pracowitością.

Wydaje się, że kanafarka musiała ściśle współpracować z refektar- 
ką, której pieczy powierzony był bezpośredni nadzór nad refektarzem

131 Tamże, s. 130-131.
132 Tamże, s. 130.
133 Katalog, s. 21.
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w zakresie podawania i spożywania posiłków, czystości naczyń, obru
sów i chust. W okresie lata posiłki podawano w dużym refektarzu, ale 
z powodu wysokich kosztów jego ogrzania od 1 listopada do końca 
kwietnia wykorzystywano do tego celu mały refektarz, położony w są
siedztwie kuchni i z tego powodu ciepły i wygodniejszy zimą. Ważną 
sprawą było też jego oświetlenie, należało zapalić taką ilość świec, aby 
wieczerza była przy odpowiedniej ilości światła a niejednej świecy ‘ . 
Nazwiska refektarek zwarte są w tabeli 17.

Tab. 17 Zakonnice pełniące urząd refektarki

Lp. Nazwisko i imię refektarki Rok objęcia urzędu

1. Janczyńska Dominika 1788. 1791, 1794. 1800

2. Pruszyńska Klara 1797

3. Janiszewska Elżbieta 1803

4. Piasecka Izabella 1806

5. Badowska Salomea 1809

6. Gniazdowska Marta 1812, 1818, 1821

7. Pawłowska Izabella 1830

8. Piotrowska Teresa 1836

9. Wasilewska Franciszka 1839

10. Kochańska Serafina 1842

11. Zabiełlo Józefa 1845

12. Mochalska Hippolita 1848

13. Orłowska Felixa 1851, 1854, 1860

14. Michcińska Michalina 1857

15. Hetner Stefania 1863

Źródła: Kronika, s. 119, 121, 123, 162, 168, 176, 192, 201, 203, 206, 211, 216, 
224, 229, 233, 236, 241, 245, 247, 254, 258, 264.

134 K ro n ik a , s. 130.
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Udało się ustalić nazwiska 15 urzędniczek z okresu 1788-1863. 
Najdłużej refektarkami były Dominika Janczyńska czterokrotnie, czyli 
łącznie 12 lat, Marta Gniazdowska trzykrotnie oraz Michalina Orłow
ska również trzykrotnie. Pozostałe urzędniczki były wybierane jedno
krotnie na okres trzech lat.

O realizacji postanowień soboru trydenckiego w zakresie życia 
wspólnotowego świadczył również strój zakonny. Każda zakonnica 
wyposażona być powinna raz na trzy lata w habit, 6 zatyczek, 6 bari- 
taszków, 12 par bindali, szlafrok, 6 chustek do nosa, 2 welony na trzy 
lata, 3 pary trzewików na rok i 25 łokci płótna rocznie. Ponadto ze 
wspólnej kasy każda miała otrzymywać rocznie po 6 złp na kawę, 
12 na mydło, krochmalik i farbkę, 5 na pończochy oraz 12 na świa
tło '' . Mniszki powinny dbać o powierzone im rzeczy, w razie znisz
czenia zgłaszać potrzebę zakupu nowych. Praniem bielizny zajmowa
ły się służące, nad którymi nadzór powinna mieć, podobnie zresztąjak 
i nad wszystką odzieżą sióstr westiarka.

Posiadamy informacje jedynie na temat dwóch westiarek, nazwiska 
ich zamieszczone są w tabeli nr 18.

Tab. 18 Zakonnice pełniące urząd westiarek

Lp. Nazwisko i imię westiarki Rok objęcia urzędu

1. Orłowska Felixa 1845

2. Malewicz Brygida 1863

Źródła: Kronika, s. 236, 264.

Jest prawdopodobne, że pomimo obowiązujących przepisów każda 
z sióstr sama we własnym zakresie zaopatrywała się w odzież i dbała 
o jej czystość. Pozostałe sprawy gospodarcze związane z nadzorem 
nad majątkami, prowadzeniem ksiąg percepty i ekspensy należały do 
innych urzędniczek. Wykaz ich zamieszczony jest w tabeli nr 19.

Pieniądze klasztorne znajdowały się w rękach podskarbianki lub 
kasjerki. Od 1803 roku we wpisach pojawia się serwitorka, której 
zadania nie są w kronice bliżej określone, sądzić jedynie możemy, że 
do jej kompetencji należał nadzór nad sprawami majątkowymi.

135 Tamże, s. 237.
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W połowie XIX wieku wprowadzono zapis o wyborze pisarki a nawet 
jednokrotnie ekonomki.

Tab. 19 Zakonnice pełniące funkcje związane z nadzorem nad majątkiem

Lp. Nazwisko i imię Rok objęcia urzędu Sprawowana funkcja

1. Wereszczyńska Marianna 1766 kasjerka

2. Iżycka Tekla 1776 podskarbianka

3. Głuska Hiacynta 1794, 1797 kasjerka

4. Tuszewska Ludwika 1800 kasjerka

5. Jączyńska Dominika 1803 kasjerka i serwitorka

6. Badowska Salomea 1809 do rejestrów

7. Winiarska Bogumiła 1809 serwitorka

8. Waxman Urszula 1815. 1821, 1823 serwitorka

9. Chmielowska Marianna 1833 serwitorka

10. Krajewska Tekla 1836 serwitorka

11. Grodnicka Michalina 1839 serwitorka

12. Tuszewska Aniela 1842 serwitorka

13. Jabłońska Michalina 1845, 1848 serwitorka

14. Zabiełło Józefa 1848 pisarka

15. Mochelska Hipolita 1851 serwitorka

16. Piotrowska Stanisława 1851 pisarka

17. Żyllo Gabriela 1857 serwitorka

18. Michcińska Nepomucena 1857 pisarka

19. Michcińska Michalina 1860, 1863 serwitorka

20. Paltadyn Helena 1860, 1863 pisarka

21. Michcińska Nepomucena 1863 ekonomka

Źródła: Kronika, s. 93, 103, 124, 162, 168, 176, 201, 204, 211,213, 220, 225, 229, 
233, 236, 241, 245, 254, 258, 264.
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Inne funkcje w klasztorze

Osobą niezwykle ważną w klasztorze była kantorka i siostry umieją
ce grać na instrumentach muzycznych. Podczas śpiewu w chórze gracz- 
ka akompaniowała siostrom na pozytywie a od II połowy XVIII wieku 
na organach. Nazwiska niektórych sióstr znajdują się w tabeli nr 20.

Tab.20 Zakonnice utalentowane muzycznie

Lp. Nazwisko i imię
Data

obłóczyn/
profesji

Pełniona 
funkcja 
od roku

Inne

1. Kostecka Petronela ok.
1631-1634

„śpiewaniem i graniem 
Pana Boga chwaliła”

2. Rozciszowna Euperya 1649/1650 „graczka na pozytywie”

3. Podgórska Izabella 1705 „graczka na pozytywie”

4. Glinowska Cecylia 1731 graczka

5. Tuszewska Ludwika 1781/1782 kantorka
1791

„talent miała do grania 
na organach”

6. Pruszyńska Klara chórowa
1788

Źródła: Katalog, s. 4, 8-10, 19; Kronika, s. 119, 121.

Wiek wstępowania do klasztoru

Materiały źródłowe w kronice oraz dane zgromadzone w Leksyko
nie zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej pozwalają ustalić inte
resujące dane na temat mniszek. Należą do nich wiadomości na temat 
wieku nowicjuszek, które znajdują się w tabeli nr 21 i 22.

Do nowicjatu przyjmowane były dziewczęta od 14 roku życia, jed
nak w badanej grupie najwięcej było 16 i 17 letnich. Najliczniejsze 
powołania występowały do 20 roku życia, stanowiły one połowę 
wszystkich decydujących się na życie zakonne dziewcząt. Wraz 
z wiekiem zmniejszała się liczba wstępujących do klasztoru. W grupie 
wiekowej 21-30 lat nowicjuszkami zostało 37 kobiet, natomiast po
wyżej 30 roku życia 6.
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Najstarszą nowicjuszką była 46 letnia kandydatka Walentyna Koź- 
mian, niestety nie wiadomo jakie czynniki zdecydowały w jej przy
padku o wstąpieniu do klasztoru136.

Tab. 22 Średnia wieku nowicjuszek

Lata
Liczba zakonnic w klasztorze

Średnia wieku
wszystkich brak danych pozostałe

1618-1650 60 33 27 17 lat 10 miesięcy

1651-1700 23 19 4 19 lat

1701-1750 34 11 23 19 lat 3 miesiące

1751-1800 19 - 19 19 lat 6 miesięcy

1801-1850 31 3 28 24 lata 10 miesięcy

1851-1885 9 3 6 26 lat 7 miesięcy

Średnia 176 69 107 21 lat 2 miesiące

Źródło: Kronika.

Tabela nr 22 przedstawia średnią wieku nowicjuszek klasztoru lu
belskiego. Informacje powyższe zostały przygotowane dla kolejnych 
półwiecznych okresów. Nie udało się zgromadzić wszystkich danych 
dotyczących wieku nowicjuszek, spośród 176 osób tylko w przypadku 
107 posiadamy bezpośrednie lub pośrednie informacje na temat wstą
pienia do nowicjatu. Najmniej reprezentatywne dane udało się zgro
madzić dla II połowy XVII wieku.

Analizując uzyskane wyniki zauważa się, że najniższa średnia wie
ku nowicjuszek występowała w I połowie XVII wieku, wynosiła ona 
17 lat i 10 miesięcy i z każdym kolejnym półwieczem wzrastała, ale 
do końca XVIII wieku nie przekroczyła 20 lat. W kolejnym stuleciem 
wzrosła do 24 lat i 10 miesięcy w I pięćdziesięcioleciu XIX wieku 
i do 26 lat 7 miesięcy w kolejnym. Związane to było ze zmianą prze
pisów rządowych w zakresie wstępowania do nowicjatu i składania 
ślubów wieczystych najwcześniej po osiągnięciu 25 roku życia.

Przeciętny wiek nowicjuszek wstępujących do klasztoru bernardy
nek w Lublinie w okresie jego istnienia wyniósł 21 lat i 2 miesiące.

136 Tamże, s. 261.
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Długość życia oraz posługi zakonnej

Przeciętna długość życia zakonnic w badanym okresie wyniosła 56 
lat i 3 miesiące, dokładne dane zawiera tabela nr 23137.

Tab. 23 Długość życia zakonnic

Lata
Liczba zakonnic w klasztorze

Długość życia
wszystkich brak danych pozostałe

1618-1650 60 28 32 59 lat 5 miesięcy

1651-1700 23 17 6 38 lat 10 miesięcy

1701-1750 34 10 24 65 lata 10 miesięcy

1751-1800 19 5 14 67 lat 8 miesięcy

1801-1850 31 15 16 52 lat 6 miesięcy

1851-1885 9 7 2 54 lata

Średnia 176 82 94 56 lat 4 miesiące

Najkrótszy okres życia zakonnic przypadał na II połowę XVII wie
ku i wyniósł średnio jedynie 38 lat, chociaż dane uwzględniają jedynie 
czwartą część zmarłych w tym czasie zakonnic. Najdłuższa średnia 
przeżytych lat przypadała na XVIII wiek a szczególnie jego II połowę 
i wynosiła powyżej 68 lat. W XIX wieku zmniejszała się i oscylowała 
powyżej 50 lat.

Dla porównania w tabeli nr 24 przytoczone zostały dane doty
czące umieralności zakonnic w poszczególnych okresach życia.

Najwięcej zgonów przypadało na okres od 46 do 70 roku życia, 
z łącznej liczby 94 było to aż 48. W okresie poprzedzającym odnoto
wane zostało 21 śmierci zakonnic, natomiast po 70 roku życia 25. 
Siostry z tej ostatniej grupy należały do długowiecznych a jedna 
z nich dożyła 100 lat.

137 Średnia długość życia benedyktynki sandomierskiej w XVII-XIX wieku wynosiła 
58 lat 4 miesiące za: A. S z y 1 a r, Liczba zakonnic, skład osobowy i rotacja na urzę
dach w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu w latach 1615-1903 w: Nasza Prze
szłość, t. 102, s. 287-352.
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Była nią „panna Nastazja [ze] starych panien klepek klarysek pozo
stała tylko ta jedna u nas w klasztorze, dokonała życia swego lat wie
ku miała sto” 138. Odrębną kwestię stanowi przeciętna długość życia 
zakonnego mniszek w poszczególnych okresach oraz czas pobytu 
w klasztorze od wstąpienia do nowicjatu do śmierci (tab. 25 i 26).

Tab. 25 Średnia długość życia w zakonie

Lata
Liczba zakonnic w klasztorze Długość życia 

w zakoniewszystkich brak danych pozostałe

1618-1650 60 28 32 37 lat

1651-1700 23 5 18 33 lata 10 miesięcy

1701-1750 34 9 25 43 lata 9 miesięcy

1751-1800 19 - 19 45 lat 7 miesięcy

1801-1850 31 15 16 28 lat 6 miesięcy

1851-1885 9 7 2 19 lat 6 miesięcy

Średnia 176 69 112 34 lata 8 miesięcy

Źródła: Kronika.

Średnia długość życia w zakonie obliczona dla grupy 112 zakonnic 
wyniosła w okresie istnienia klasztoru 34 lata 8 miesięcy. W pozostałych 
okresach wynosiła od 19 do 45 lat i 7 miesięcy. Dane odnoszące się do lat 
1851-1885 obliczone zostały tylko dla dwóch sióstr i nie należy ich trak
tować jako reprezentatywne dla danego okresu. Sądzę, że najbardziej 
zbliżone do prawdopodobnych wyników są dane z XVII i XVIII wieku, 
ponieważ obejmują większą część populacji. Długość życia w klasztorze 
w pierwszym okresie jego istnienia wyniosła około 37 lat, w kolejnym 
półwieczu zmniejszyła się do 33 lat, aby w kolejnych wzrosnąć do 43 i 45 
lat. Przyczyną wysokiej śmiertelności w latach 1651-1700 były z pewno
ścią prowadzone wojny i liczne epidemie występujące w latach 50. i 60. 
XVII wieku. W kontekście powyższych danych warto spojrzeć na umie
ralność w kolejnych okresach życia.

138 K a ta lo g , s. 2.
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Analizując długość życia zakonnego mniszek w kolejnych pięcio
letnich okresach można zaobserwować pewne prawidłowości. Naj
większa umieralność występowała pomiędzy 26 a 50 rokiem pobytu 
w klasztorze -  61 na 112 zakonnic, do 25 roku życia zmarło 26 a po 
50 roku pobytu w zakonie 25 zakonnic.

Kronika bernardynek lubelskich stanowi niezwykle ważny materiał 
źródłowy do analizy dziejów konwentu bernardynek lubelskich. Jej 
wartość polega na tym, iż obejmuje cały okres istnienia zgromadzenia 
zakonnego, pisana była konsekwentnie i bez przerwy, chociaż różny 
jest jednak zasób informacji dotyczących poszczególnych okresów 
dziejowych. Dogłębna analiza tekstu pozwala rozpoznać pewne nie
konsekwencje, są one jednak sporadyczne i nie wpływają zasadniczo 
na wartość kroniki jako źródła. Różnorodność omawianych zagadnień 
oraz wewnętrznych problemów w kontekście sytuacji politycznej 
w państwie, relacji z władzami kościelnymi i zakonnymi stanowią 
ojej walorach.

Być może rozpoczęta dyskusja przyczyni się do dalszych poszuki
wań i prac badawczych nad dziejami zgromadzenia zakonnego ber
nardynek lubelskich, tym bardziej, że w 2008 roku przypada 390 
rocznica jego założenia.

ANNA SZYLAR

Le couvent des bernardines de Lublin 
A la lumière de la chronique monastique

Résumé
L’article a été élaboré en s’appuyant sur la Chronique des bernardines de Lublin, 

se trouvant dans la Bibliothèque du Séminaire spirituel de Sandomierz. La Chronique 
fut amenée à Sandomierz en 1912 par le régent du séminaire, le prêtre Kubicki. Elle 
lui a été déposée par Klara Gano, la dernière soeur supérieure du couvent des 
bernardines de Lublin.

La rédaction de l’histoire du couvent fut commencée dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, puis complétée au cours des années suivantes, où les événements les 
plus importants furent rajoutés. Ainsi, fut créée une oeuvre sur l’histoire du couvent 
depuis ses origines en 1618 jusqu’à sa liquidation, qui eut lieu vers l’an 1885.

Les fondateurs du couvent furent Marcin Sienienski et sa femme ainsi que Piotr 
Czerny. Ils assurèrent un patrimoine aux religieuses, en leur offrant deux maisons, une 
chapelle en bois, et, à Rozkopaczôw, une propriété foncière afin de satisfaire à leurs
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besoins. Le couvent fut fondé à l’emplacement de l’ancienne communauté monastique 
des terciaires bernardines, présente avant l’an 1535, et jusqu’à un incendie en 1580.

La construction de l’église Saint-Pierre fut commencée en 1636 par la soeur 
supérieure Marianna Kochanowska et sa consécration eut lieu en 1658. Pendant les 
années suivantes, l’intérieur de l’église fut embelli et on réalisa de nouvelles 
rénovations. En 1768, l’incendie causa des dommages si importants qu’on ne put 
célébrer la première messe, après reconstruction de l’église qu’en 1780. Une nouvelle 
rénovation complexe eut lieu pendant les années 1873-1875.

A l'origine, les bâtiments monastiques constituaient deux maisons, agrandies et 
modernisées au cours de l’existence de la communauté monastique.

Les religieuses possédaient des propriétés foncières à Rozkopaczów, 
Bystrzejowice et Oleśniki, dont l’exploitation ou le bail leur permettaient de vivre. 
Ces biens firent l’objet de procès en justice, intentés par des personnes souhaitant 
retirer leurs biens aux religieuses. Les jugements prononcés a l’issue de ces procès, 
furent généralement en faveur des religieuses, excepté la loi de suppression qui causa 
la saisie des biens par le Trésor Public.

Le couvent fondateur de celui de Lublin fut le couvent des bernardines Saint 
Agnès à Cracovie. A la tête de la congrégation, se trouvait une soeur supérieure 
choisie tous les trois ans lors d’élections. La chronique nota 81 élections. A ses côtés, 
figuraient des agents monastiques, dont les plus importants furent son adjointe -  une 
vicaire, puis une maîtresse de vie spirituelle, une maîtresse des filles séculières, une 
soeur portière, une sacristaine, et une soeur s’occupant du réfectoire ou des vestiaires.

Durant les 267 années de l’existence du couvent, 181 novices et religieuses y 
habitèrent. La tranche d’âge pour les novices se situait entre 17 ans et 10-mois et 26 
ans et 7 mois, ce qui donne une moyenne de 21 ans et 2 mois pour la période étudiée. 
La durée moyenne de vie des religieuses était de 56 ans et 4 mois, soit 34 ans et 8 
mois au couvent.

La chronique est une source précieuse pour connaître l’histoire des bernardines de 
Lublin. Les discussions entamées à ce sujet permettront probablement de poursuivre 
de futurs recherches et travaux sur l’histoire de cette congrégation.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

Anna SZYLAR -  dr nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwentka Wy
działu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia 
doktoranckie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, rozprawa doktorska przygo
towana na seminarium prof. dra hab. Feliksa Kiryka. Zatrudniona w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Tematyka prac 
badawczych dotyczy historii klasztorów żeńskich na ziemiach polskich w okresie potry- 
denckim, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu szkolnictwa i pracy 
wychowawczej.

EWA DANOWSKA

O RZECZACH DOCZESNYCH KSIĘDZA KANONIKA. 
INWENTARZ POŚMIERTNY MICHAŁA HRABIEGO 

ANKWICZA Z 1786 R.

Spośród dziesiątek inwentarzy znajdujących się w Bibliotece Na
ukowej PAU i PAN w Krakowie, inwentarz kanonika Michała hra
biego Ankwicza jawi się jako bardzo interesujący, co więcej nosi ce
chy typowego dla tego rodzaju dokumentów. Zaznaczyć trzeba, że 
inwentarzy pośmiertnych osób duchownych zachowanych do naszych 
czasów, nie spotyka się tak często.

Inwentarz pośmiertny jest obok testamentów, intercyz i kontraktów 
jednym z najczęściej sporządzanych urzędowych dokumentów. Według 
określenia Andrzeja Pośpiecha, „inwentarz jest jedną z form zapisu 
majątkowego, a jego istota sprowadza się do listy przedmiotów”1 2.

Są to dokumenty o dużym znaczeniu dla historii i kultury material
nej. Pozwalają na zrekonstruowanie stanu zamożności danej osoby, są 
również źródłem dostarczającym informacji np. dla historyków sztuki, 
kultury umysłowej czy ubioru .

Niejednokrotnie inwentarz pośmiertny stanowił integralną część te
stamentu -  wtedy ostatnia wola była dyspozycją majątkiem, a inwen-

1 A. P o ś p i e c h ,  Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wiel
kopolskiej z XVII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 64, War
szawa 1992, s. 7.
2 Por. edycje inwentarzy, np. Inwentarze mieszczańskie z lat 1528-1635 z ksiąg miej
skich Poznania, oprać. S. N a w r o c k i  i J. W i s ł o c k i ,  Poznań 1961; Inwentarze 
mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, wyd. 
J. B u r s z t a  i Cz. Ł u c z a k , t. I z lat 1700-1758, Poznań 1962 oraz t. II 1759-1793, 
Poznań 1965; Inwentarze mieszczan wojnickich 1589-1822, wyd. B. T r e l i ń s k a ,  
Wojnicz 1995; E. D a n o w s k a ,  Inwentarze pośmiertne krakowskich mieszczan z lat 
1697-1795 w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, R. 52:2004, s. 79-84; taż, Inwentarze pośmiertne krakowskiego 
mieszczaństwa epoki saskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, R. 51:2006, s. 131-173.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 107-128.
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tarz jego konkretnym spisem, określającym jednocześnie jego war
tość. W przypadku inwentarza pośmiertnego Michała hrabiego Ankwi- 
cza, nie ma określonych cen przedmiotów, a występują one jedynie 
w przypadku przedmiotów sprzedanych. Podano wówczas uzyskane 
za nie ceny, a dochód w całości, w połączeniu z pozostawioną przez 
niego i podliczoną gotówką w różnej walucie, przeznaczono na opła
cenie kosztów pogrzebu. Wydawać by się mogło, że taki spis, spro
wadzający się do wyliczenia przedmiotów, jest dokumentem z natury 
swojej rzeczy nudnym, gdyż to tylko „suchy” wykaz prozaicznych 
przedmiotów, ukazujący codzienność i przeciętność. W inwentarzu Mi
chała Ankwicza spotykamy jednak czasem bliższe określenie wyglądu 
czy wartości danego przedmiotu, noszącego piętno swego właściciela. 
Napotykamy bowiem w lekturze jego inwentarza określenia typu, że 
coś jest „podsarzane”, „przetyrane”, „podtyrane”, „styrane” „od moli 
naruszone”, czy „złe”. Właśnie to szczegóły wiele mogą powiedzieć 
zarówno o użytkowniku przedmiotów, jak i o tych, którzy taki doku
ment spisywali. Inwentarze pośmiertne bywały w różnym stopniu 
staranne i obszerne, co nie zawsze zależało od zamożności niebosz
czyka, a raczej od skrupulatności spisujących jego mienie.

Rzetelność dokumentu, jakim jest inwentarz pośmiertny' nie po
winna budzić wątpliwości. Często na początku inwentarza zawarte są 
zapewnienia, iż spis sporządzony jest według zastanego stanu rzeczy. 
Co prawda, zawsze istniała możliwość deformacji stanu faktycznego 
gospodarstwa domowego, na przykład poprzez zatajenie przez kogoś 
z sukcesorów istnienia pewnych przedmiotów z wyposażenia domu, 
lecz z drugiej jednak strony, w interesie spadkobierców było, aby nie 
pominięto nic, co im się należało3. W inwentarzu kanonika Michała 
Ankwicza zapewnień o jego rzetelności, jednakże nie znajdujemy. 
Być może pominięto po prostu kwestię tak oczywistą, a podpis spo
rządzającego zestawienie pisarza apostolskiego Kazimierza Łukań- 
skiego w obecności dwóch świadków wystarczył za wszystkie dowody 
wiarygodności.

Wskazówki, jak inwentaryzować mienie znajdują się w dziełach 
znawców prawa, np. żyjącego w Saksonii na początku XVII wieku 
Adama Volckmana, który opublikował wzorcowy inwentarz mienia 
zamożnego mieszczanina. Według niego, przedmioty powinno się gru-

3 M. G a j e w s k a ,  Wyposażenie w sprzęty mieszczańskie gospodarstw domowych 
Poznania i Warszawy w XVIII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Material
nej, t. 50:1975, s. 147-148.
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pować zgodnie z kryterium wartości surowca lub spełnianej funkcji, 
albo też porządkować według miejsca przechowywania -  w izbach, 
szafach, czy skrzyniach. Jak grupować dobra nieruchome i ruchome 
radził też polski znawca prawa magdeburskiego Bartłomiej Groicki 
w dziele Obrona sierot i wdów4. W polskim prawie wytworzyły się 
pewne przepisy odnośnie do sposobu i czasu sporządzania inwentarza, 
co miało zapewnić prawa pewnych osób i zabezpieczyć przed naduży
ciami. Często inwentarze sporządzali przedstawiciele władz, bywały 
też wpisywane do ksiąg sądowych5.

Przyjrzyjmy się zatem wybranemu inwentarzowi poprzez życie 
i działalność jego właściciela i koneksjami familii, z której się wy
wodził. Pochodził z małopolskiej rodziny Ankwiczów, pieczętującej 
się starodawnym herbem Abdank6. W zbiorze testamentów szlachty 
krakowskiej XVII-XV1II w., w opracowaniu Alicji Falniowskiej- 
Gradowskiej, znajdujemy testament z 1692 r. protoplasty kanonika 
Michała Ankwicza, a konkretnie jego stryjecznego pradziadka Alek
sandra Ankwicza z Posławic, komornika ziemskiego pilzneńskiego. 
Aleksander, wraz z żoną Zuzanną z Rojowskich, byli bezdzietni, dla
tego w swoim testamencie obdarował on legatami bratanków: chorą
żego nowogrodzkiego Michała Ankwicza, podstolego czernihowskie- 
go Andrzeja, Ludwika, Jana oraz księdza Stefana Ankwicza. Obdaro
wany został także chorążyc nowogrodzki, syn Michała -  Hieronim 
(Jarosz) Ankwicz, który od stryjecznego dziadka otrzymał złocistą 
szablę kozacką. Hieronim został tą szablą szczególnie uhonorowany, 
lecz ponadto, tak jak i pozostałe dzieci chorążego nowogrodzkiego 
Michała Ankwicza i Judyty z Kuropatnickich: Wojciech, Walenty, 
Joanna i Helena, otrzymał od stryjecznego dziadka zapis w wysokości 
16 000 florenów do podziału, ulokowanych na wsi Glinnik7.

4 A. K 1 o n d e r, Mienie godne szlachcica i mieszczanina w krajach Europy Środko
wej w XVII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 59:2001, nr 1-2, s. 81- 
86; te n ż e, Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych 
mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury 
Materialnej, t. 68:2000, s. 14-17.
5 P. D ą b k o w s k i ,  Prawo prywatne polskie, Lwów 1910. t. 1, s. 242.
6 H. S t u p n i c k i ,  Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich 
stanów, Lwów 1855, t. 1, s. 1-2.
7 Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 
1650-1799, oprać. A. F a l n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  Kraków 1997, s. 30-37, a 
także: A. F a l n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  Rozporządzenie ostatniej woli Aleksandra 
Ankwicza z Posławic z roku 1692. (Przyczynek do dziejów rodziny na przełomie XVII 
i XVIII wieku), Rocznik Tarnowski, 1997/98, s. 223-226.
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Ojcem Michała Ankwicza, którego inwentarz pośmiertny poniżej jest 
zamieszczony, był wspomniany tenże Hieronim (Jarosz). Do 1726 r. był 
po ojcu chorążym nowogrodzkim, następne 10 lat -  do 1736 r. -  chorą
żym stężyckim, a w latach 1736-1740 chorążym pilzneńskim. W roku 
1740 awansował na kasztelanię zawichojską8. Jego żoną była Elżbieta 
Czerny h. Nowina, kasztelanka sandecka, siostrzenica prymasa Krzysz
tofa Antoniego Szembeka9 10. Te koligacje rodzinne ponoć ułatwiły mu 
osiągnięcie kasztelanii zawichojskiej . Hieronim Ankwicz, piszący się 
z Posławic, zmarł około 15 stycznia 1747 r. i został pochowany w ko
ściele oo. Franciszkanów Reformatów w Bieczu11. Chociaż herbarze 
podają, że miał trzech synów: Andrzeja, Stanisława i Michała, pomija
jąc Wawrzyńca12, to w rzeczywistości braci było czterech.

Wawrzyniec (Laurenty), piszący się z Posławic, w latach 1764-1765 
był skarbnikiem pilzneńskim, od 1765 do 1767 miecznikiem pilzneń
skim. W roku 1767 został mianowany podstarościm i sędzią grodzkim 
nowokorczyńskim. W latach 1767-1772 był łowczym pilzneńskim, 
a następnie (1772-1777) cześnikiem pilzneńskim. W latach 1777-1778 
pełnił funkcję podsędka sandomierskiego, a w latach 1778-181 sędziego 
sandomierskiego. Zmarł w 1781 r.13.

Drugi z braci, Stanisław, urodzony w 1720 r. W latach 1750-1764 
był stolnikiem krakowskim. W młodych latach uchodził za stronnika 
saskiego, ale w 1764 r. oddawszy głos za Stanisławem Poniatowskim, 
otrzymał odeń kasztelanię biecką. W 1771 r. otrzymał kasztelanię san- 
decką, z której to zrezygnował w 1782 r. na rzecz syna Józefa. Żonaty 
był z Salomeą Czernówną (zm. w 1756 r.), córką Franciszka, kaszte
lana wojnickiego. Ponownie ożenił się z Teklą Sierakowską, chorą- 
żanką krakowską. Miał dwóch synów: Józefa i Tadeusza oraz trzy 
córki. Zmarł 17 października 1784 r. w Porębie, został pochowany 
w kościele Reformatów w Krakowie14.

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVII-XVIII wieku. Spisy, oprać. K. 
C h ł a p o w s k i  i A. F a l n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  pod red. A. G ą s i o r o w -  
sk  i e g o ,  Kórnik 1993, s. 56, 132, 169.
9T. Ż y c h l i ń s k i ,  Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1891, t. 13, s. 1.
10 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Warszawa 1890, t. 3, s. 284.
11 Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 164.
12 T. Ż y c h 1 i ń s k i, Złota księga..., t. 13, s. 2; S. U r u s k i, Herbarz szlachty polskiej, 
Warszawa 1904, t. 1, s. 39; A. B o n i e c k i, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. 1, s. 43.
13 Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 58-59, 62, 108-109, 114, 169.
14 H. W a n i c z k ó w n a ,  Ankwicz Stanisław, Polski Słownik Biograficzny (dalej:
PSB), t. 1, s. 117; Urzędnicy województwa krakowskiego. Spisy, oprać. S. C y n a r -
s k i  i A. F a l n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o ,
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Kolejny syn Hieronima Ankwicza, Andrzej, obrał stan duchowny. 
W 1745 r., będąc jeszcze klerykiem, wszedł w skład kapituły krakow
skiej. Jako kanonik dwukrotnie był asesorem w sądach ziemskich 
siewierskich, pięciokrotnie -  deputatem kapituły na sejmik proszo- 
wicki. W 1765 r. był delegowany do rozstrzygnięcia sporów kapituły 
z Komisją Wojskową. W 1782 r. został prałatem. Przy ul. Grodzkiej, 
naprzeciwko kościoła śś. Piotra i Pawła posiadał kamienicę15.

O czwartym bracie, kanoniku Michale Ankwiczu, którego inwen
tarz pośmiertny przedstawiamy, też posiadamy nieco wiadomości. 
Urodził się 2 VII 1722 r. na Rusi Czerwonej. Do zakonu jezuitów 
wstąpił 19 XII 1736 r. w Krakowie. W latach 1747-1749 odbył studia 
teologiczne w Rzymie16. Po powrocie wsławił się „missyami w woje
wództwie sendomirskim”17, które odbywał w latach 1751-1763 wraz 
ze Stanisławem Sadowskim18. Następnie, w latach 1763-1763 pełnił 
funkcję regensa, czyli przełożonego Seminarium Duchownego w San
domierzu. W latach 1765-1773 był misjonarzem w Lorecie koło Lu
blina. Ojciec Ludwik Grzebień pisze, że po rozwiązaniu zakonu jezu
itów w 1773 r. Michał Ankwicz został proboszczem w Wadowicach, 
czego jednak nie udało się potwierdzić19.

Dodatkowe informacje wnosi właśnie inwentarz pośmiertny, z któ
rego dowiadujemy się, że był proboszczem w Modlnicy i Rachwało-

Kórnik 1990, s. 49, 105, 124, 211. Na marginesie warto tu wspomnieć o losach Józefa 
Ankwicza. Otóż ten starannie wykształcony (m. in. w Collegium Nobilium) kasztelan 
sandecki opowiedział się po stronie biskupa Kajetana Soltyka w jego sporze z kapitułą 
krakowską. Trwonił majątek rodzinny, oddając się grze w karty, robił jednakże karierę 
polityczną. Został powieszony 9 V 1794 r. w Warszawie podczas insurekcji kościuszkow
skiej, zob.: J. N i e ć ,  Ankwicz Józef, PSB, t. 1, s. 115-116. Kopia jego testamentu, 
sporządzonego 6 VII 1787 r. w Inwałdzie znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, 
rkps 5470 k. 204-204v (Teki Żegoty Paulego). Syn Józefa, Andrzej Alojzy (1774-1838) 
był arcybiskupem lwowskim i praskim, prymasem Galicji i Lodomerii, zob.: M. R e -  
c h o w i c z, Ankwicz Andrzej Alojzy, Encyklopedia katolicka, t. 1, k. 623.
15 L. Ł ę t o w s k i, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, Kraków 
1852, t. 2, cz. 2, s. 5-6.
16 L. G r z e b i e ń ,  Słownik jezuitów polskich 1564-1990, Kraków 1993, t. 1, s. 27; 
t e n ż e ,  Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, 
Kraków 1996, s. 12.
17 W. W. W i e 1 ąd  e k, Heraldyka czyli opisanie herbów, Warszawa 1792, t. 1, s. 294. 
Informację tę powtarza: H. Ż y c h l i ń s k i ,  Złota księga..., t. 13, s. 2.
18 Archiwum oo. Jezuitów w Krakowie, rkps 1247, k. 1201; L. G r z e b i e ń, Słownik 

jezuitów..., s. 27; t e n ż e ,  Encyklopedia..., s. 12.
19 L. G r z e b i e ń ,  Słownik jezuitów..., s. 27; t e n ż e ,  Encyklopedia..., s. 12; Akta 
parafii Ofiarowania N M Panny w Wadowicach.
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wicach. Modlnica, to właściwie Modlnica Wielka, wieś w powiecie 
krakowskim, która należała wówczas do pisarza ziemskiego krakow
skiego Michała Łętowskiego. Znajdował się tam kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Wojciecha. Natomiast druga parafia księdza ka
nonika Ankwicza to Rachwałowice, nazwane w inwentarzu, jak wów
czas powszechnie używano, Rafałowice. Była to wieś w powiecie pro- 
szowickim, należąca do starosty dźwinogrodzkiego Kazimierza Cień- 
skiego. Znajdujący się tam kościół parafialny był pod wezwaniem 
narodzenia Najświętszej Marii Panny2 .

Ponadto Michał Ankwicz był kanonikiem w nieistniejącym już 
kościele Wszystkich Świętych w Krakowie, rozebranym na mocy 
decyzji Senatu Wolnego Miasta w 1836 r.20 21

W 1778 r., wraz z pozostałymi członkami rodziny, dzięki staraniom 
brata Stanisława22 23 24, otrzymał tytuł hrabiowski. W akcie mianowania wy
mienieni zostali: „Ankwicz Skarbek z Posławic h. Habdank Stanisław, 
Wawrzyniec, Andrzej, Michał, Jan i Maciej mianowani hrabiami 1778”“ . 
Pierwsi czterej wymienieni, to synowie Hieronima Ankwicza, nato
miast dwaj pozostali -  trudno obecnie dociec.

Kanonik Michał hrabia Ankwicz, zamieszkały w Krakowie przy 
ulicy Kanoniczej, zmarł tamże 14 kwietnia 1786 r., przeżywsży lat 652\

Jego inwentarz pośmiertny znajduje się w Bibliotece Naukowej 
PAU i PAN w Krakowie, w rękopisie sygn. 430, należącym do tzw. 
Zbioru Smoniewskiego (sygn. 393-504). W oprawnym tomie znajduje 
się 29 inwentarzy pośmiertnych z lat 1725-1788, przeważnie miesz
czan krakowskich lub osób zamieszkałych i zmarłych w Krakowie, 
ułożone chronologicznie.

Jan Wincenty Smoniewski (1793-1867), którego dar stanowi także 
i ten edytowany tu dokument, był nauczycielem, kolekcjonerem i hi

20 Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie 
Sejmu Czteroletniego (1788-1792), oprać. K. Buczek, T. Czort, J. Szczudło, A. Szu
mański, pod kier. W. Semkowicza, Warszawa-Wrocław-Kraków 1960, t. 2, s. 187, 253.
21 M. R o ż e k ,  Nie istniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 
R. 33:1983, s. 95, 97-100; J. K l e p a c k a ,  Kościół WW. Świętych w Krakowie, 
w: Kronika miasta Krakowa 1959-1960, Kraków 1962, s. 33-66; W. Z i n, Z badań 
nad kościołem Wszystkich Świętych w Krakowie, Teka Komisji Urbanistyki i Archi
tektury, R. 8:1974, s. 5-18.
22 H. W a n i c z k ó w n a ,  Ankwicz Stanisław..., s. 117.
23 S. K r u c z k o w s k i  - K o r w i n ,  Poczet Polaków wyniesionych do godności 
szlacheckiej od r. 1773 do 1918, Lwów 1935, s. 21.
24 Archiwum Państwowe w Krakowie, Liber metrices mortuorum 1776-1794, Parafia
Wszystkich Świętych, s. 134 (mf 5-367).
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storykiem. Przez długie lata, rozumiejąc wagę źródeł dla historii naro
du, zbierał oryginalne dokumenty, kopie i sporządzał wypisy źródło
we do dziejów Polski. Sporo swych zbiorów ofiarował Towarzystwu 
Naukowemu Krakowskiemu, (którego był członkiem), jeszcze za ży
cia, a pozostałą część w zapisie testamentowym. Dar Smoniewskiego 
dla TNK był zarówno cenny, jak i pokaźny ilościowo, gdyż w 1869 r. 
na 544 pozycje rękopiśmienne, jakie Towarzystwo posiadało, aż 86 
stanowiło jego spuściznę25.

Inwentarz pośmiertny księdza Michała hrabiego Ankwicza został 
sporządzony 19 IV 1786 r., czyli dwa dni po jego śmierci Spisał go 
Kazimierz Łukański pisarz apostolski, w obecności świadków: Jana 
Łapniowskiego i Andrzeja (Jędrzeja) Głowackiego, służących zmarłe
go. Na początku spisano pozostawione przez zmarłego pieniądze, 
podając dokładną ich wartość -  w sumie 420 florenów, czyli polskich 
złotych. Dla przykładu podajmy kilka ówczesnych, aktualnych wów
czas cen. I tak, np. roczna prenumerata „Gazety Warszawskiej” kosz
towała 72 floreny, krowa -  50 fi., roczna zapłata dla parobka na wsi -  
80 fl., para dobrych butów -  10 fl.26. Aktualne ceny niektórych 
przedmiotów znajdujemy w spisie sprzedanych ruchomości po śmierci 
Michała Ankwicza. Po tym następuje wykaz pozostawionych rzeczy, 
pogrupowanych według ich rodzaju, a więc: zegary, relikwiarze, sre
bro, suknie i futra, pościel i bielizna, cyna, miedź, farfury, szkło, ku
fry, tłomaki, czyli ówczesne walizki stoliki, powozy, księgi (tu z za
znaczeniem, że zawartość biblioteki została spisana osobno, gdyż 
zmarły testamentem przeznaczył ją  ojcom karmelitom), po czym „inne 
drobniejsze sprzęty”. Poniżej spisano rzeczy wymienione w inwenta
rzu, przeznaczone dla egzekutorów testamentu, co potwierdzili wła
snoręcznym podpisem. Byli to: kanonik katedralny krakowski Woy- 
czyński, kanonik Andrzej Jurkowski, kanonik Jan Kanty Ziębiński 
oraz kanonik Sierakowski. Okazuje się, że wymienieni księża nie 
odebrali legatu w całości, jaka im się należała, gdyż część rzeczy za
brał Franciszek Ksawery Ankwicz, co odnotowano na marginesie. 
Zapewne był on krewnym zmarłego Michała Ankwicza, lecz, niestety, 
nie znamy stopnia tego pokrewieństwa. Z kolei sporą część przedmio
tów odebrała kasztelanowa Ankwiczowa, prawdopodobnie wdowa po

25 K. D z i w i k, Jan Wincenty Smoniewski, historyk -  zbieracz -  bibliofd, „Rocznik 
Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 9:1963, s. 108; R. M a j ko  ws k a ,  Smoniewski Jan 
Wincenty, PSB, t. 39, s. 341-342.
26 J. Ł o j e k ,  Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII w., Warszawa 1960, s. 59.
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jego zmarłym w 1784 r. bracie Stanisławie, mniej cenne rzeczy dwaj 
służący -  Jan Łapniowski i Andrzej (Jędrzej) Głowacki, natomiast 
bieliznę według dyspozycji testamentowej porozdawano ubogim. 
Służbowe, kościelne dokumenty, dotyczące kościołów w Modlnicy 
i Rachwałowicach zostały przekazane ich komendarzom. W inwenta
rzu pośmiertnym Michała Ankwicza został pomieszczony również 
spis sprzedanych rzeczy wraz z uzyskanymi za nie cenami, co dało 
w sumie 235 florenów. Inwentarz zakończony jest wykazem wydat
ków związanych z pogrzebem -  różnego rodzaju zwyczajowe opłaty, 
koszt trumny, msze św., oraz zapłata dla usługujących przy tym ob
rzędzie. Tzw. „ekspens pogrzebowa” wyniosła dokładnie 665,25 fi., 
a więc zabrakło ćwierć florena po podliczeniu pieniędzy, jakie ksiądz 
kanonik Ankwicz pozostawił w gotówce i jakie uzyskano ze sprzeda
ży niektórych pozostawionych przez niego sprzętów i rzeczy. Widać 
zatem, mając na uwadze ówczesne ceny, że pochówek księdza kano
nika nie był sprawą ani tanią, ani obrzędem skromnym.

Przy edycji dokumentu przyjęto zasady Instrukcji wydawniczej dla 
źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku (Wrocław 1953). 
Ortografia i interpunkcja tekstu zostały uwspółcześnione, zachowano 
natomiast staropolskie cechy języka i jego fonetykę, np. malinka (ma
leńka), ośm, frandzla, szlafrak, szkarpetki, kamizolka, zbanek, bu- 
rztyn, trunna. Zachowano lub zastosowano skrót: fi. -  floren, zacho
wano zgodnie z oryginałem skróty: WJM X -  Wielmożny Jegomość 
Ksiądz, JX - Jegomość Ksiądz, JP -  Jaśnie Pan/Pani, a symbol: # roz
wiązano w tekście jako dukat. Dla zachowania charakteru doku
mentu, edytowano tutaj zgodnie z oryginałem liczby pisane słownie, 
jak i liczby pisane cyfrą. Staropolskie lub rzadziej spotykane słowa 
oraz wtręty łacińskie zostały wyjaśnione i umieszczone w formie 
przypisów na dole strony.
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INWENTARZ POŚMIERTNY MICHAŁA ANKWICZA

Oryginał: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, 
rkps 430, k. 758-763.

[k. 758] Conscriptio peculii et rerum tum suppellectilis post mortem 
olim Illustris Admodum Reverendi Michaelis Comitis Ank
wicz cathedrałis livoniae et cołlegiatae SS 0 0  S [Sancto
rum Omnium] Cracoviae canonici in monasterio patrum 
carmelitanum discalceatorum ad ec[clesis] Sancti Michae
lis demortui relictt facta. Die 19 Aprilis 1786to27 28.

Peculium

-  W złocie dukatów 2, fl. 36
-  W srebrze cesarską monetą siódmakami 39
-  Miedzią szelężną i półgroszkami 10
-  W skrzynce miedzią w półtorakach i groszakach 250
-  Z Modlnicy ex accidentibus28 6 5

Efficit fl. 420

Zegary

-  Zegar stołowy w cyferblat, z kwadransami, z repetycyjami29 30 z po
stumentem zielono lakierowanym jeden

-  Zegar ścienny w puzdrze tarczowy z repetycyjami jeden
-  Pektoralik'0 srebrny staroświecki w środku portret ś. Xawiera
-  Pektoralik modniejszy srebrny z tarczą białą

Relikwiarze

-  Relikwie w srebro oprawne, te są: Stanislai Kostka, Francisci Xa- 
wierii, Aloizi Cajetani

27 Spis majątku i rzeczy, a także sprzętu domowego (kościelnego) po zmarłym prze
wielebnym księdzu Michale hrabim Ankwiczu katedry inflanckiej i kolegiaty 
Wszystkich Świętych w Krakowie, kanoniku w klasztorze oo. Karmelitów bosych dla 
ołtarza św. Michała pozostawione. Dnia 19 kwietnia 1786.
28 Ex accidentibus -  z przychodu, z należności.
29 Repertycyje -  jakiegoś rodzaju powtórzenia.
30 Pektoralik -  mały zegarek do noszenia na piersiach.
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-  Karawaczka31 32 mała srebrna gdzie się znajdują Ewangelie i różne 
modlitwy drukowane w malinkiej książeczce

-  Lignum vitaeu w srebro oprawne z paciorkami kokowemi33 34 35 w puz
derku papierowym

[k. 758vl Srebro

-  Tabakierka srebrna w owal robiona jedna
-  Distinct or ium 4 mosiężne pozłacane z takowymże łańcuszkiem mo

siężnym pozłacanym
-  Kawałek tegoż samego łańcuszka

Suknie, futra

-  Sutanna nowa brukselskiego kamlotu0 jedna
-  Paledron36 takowyż podsarzany
-  Para sukien nowych to jest: paledron sukienny listwami atłasowemi 

podbity i sutanna takoważ atłasowa
-  Sutanna atłasowa zażywana do której paledron nowy sukienny ki- 

tajkowemi37 listwami podszyty
-  Paledron brukselskiego kamlotu z popielicami jeden
-  Paledron sukienny stary z listwami manszastrowemi38
-  Sutanna stara kamlotowa
-  Mantolet39 sukienny pod nim listwy tercynelowe40
-  Mantolet kamlotu brukselskiego podziurawiony listwami takowemiż 

podbity

31 Karawaczka (karawaka) -  ozdoba srebrna z pocz. XVIII w., być może w kształcie 
krzyża o dwóch poprzecznicach.
32 Lignum vitae -  narzędzie do biczowania, rózga.
33 Kokowe -  z drzewa kokowego, być może kakaowca
34 Distinctorium -  znaczek symboliczny, wskazujący piastowaną godność, oznaka, odznaka.
35 Kamlot -  cienka, rzadka tkanina z szorstkiej wełny czesankowej gorszego gatunku, 
tkana splotem płóciennym.
36 Paledron (palendra) -  długi, kloszowy płaszcz, zwykle bez rękawów, często podszywa
ny futrem. Od XVIII w. było to głównie zawodowe okrycie księży, uczonych, lekarzy 
i prawników.
37 Kitajka -  cienka tkanina jedwabna, tkana splotem płóciennym.
38 Manszaster (menchester) -  tkanina bawełniana o podłużnych, szerokich prążkach 
z okrywy włókiennej. W Polsce w II poł. XVIII w. zastępowała jedwabne aksamity 
w ubiorach męskich i kamizelkach.
39 Mantolet -  lekka, krótka pelerynka.
40 Tercynela- połyskliwa i ziarnista tkanina jedwabna lub półjedw. o splocie płóciennym.
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-  Pas atłasowy z frandzląjedwabną
-  Rękawek41 manszastrowy lisami podbity
-  Piusek manszastrowych przetyranych dwie
-  Piuska sukienna koloru wiśniowego skórką jelenią podszyta
-  Piuska wełniana koloru piusowego42
-  Szlafrak manszastrowy w kolorze ciemnogwoździkowym4' lisami 

podszyty
-  Kaftan kamlotowy szary barankami podszyty
-  Delia44 sukienna jasnopopielata od moli naruszona
-  Płaszcz sukienny koloru piaskowego przetyrany
-  Felpy45 czarnej spod przodku paledrona dwie sztuki
-  Suknia spodnia koloru białego
-  Pas z futra bobrowego
-  Skóra jelenia wyprawna
-  Jelenie prześcieradło stare

[k. 759]
-  Kołpaki46 dwa stare przetyrane; jeden z wierzchem sukiennym, 

drugi z wierzchem manszastrowym
-  Rokiet47 dwie muślinowych i półrokiecia dwa w pokrowcach
-  Kołnierzyków włosianych trzy

Pościel, bielizna

-  Materaców w drelichu włosianych dwa
-  Materac w moskiewskim drelichu jeden
-  Piernat48 jeden
-  Kołdra czerwona atłasowa jedna
-  Kołdra czerwona adamaszkowa jedna
-  Poduszek mniejszych dwie
-  Poduszek większych trzy

41 Rękawek -  mufka.
42 Piusowy -  kolor brązowy z odcieniem fioletu.
43 Gwoździkowy -  kolor ciemnobrunatny wpadający w fiolet.
44 Delia -  okrycie męskie często podbite futrem.
45 Felpa -  jednobarwna, gładka lub wzorzysta tkanina z długą okrywą włókienną, 
zwykle wełniana lub jedwabna.
46 Kołpak -  wysokie nakrycie głowy o cylindrycznym kształcie, z filcu, futra lub sukna.
47 Rokieta -  rodzaj komży o wąskich rękawach noszonej w kościele rzymsko
katolickim przez wyższe duchowieństwo.
48 Piernat -  rodzaj materaca wypełnionego pierzem i nie przeszywanego.
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-  Kilim stary turecki jeden
-  Pawilonik49 kitajkowy karmazynowy jeden
-  Pawilonik szkotowy5 szary jeden
-  Prześciradeł dwanaście
-  Poszewek dwadzieścia jedna
-  Poszewek z duchenek51 dziewiętnaście
-  Koszul dwadzieścia
-  Ręczników ordynaryjnych dwadzieścia
-  Zarękawków52 z mankietkami par szesnaście
-  Zarękawków bez mankietków par pięć
-  Kołnierzyków białych płóciennych dwadzieścia cztery
-  Szlafnic53 dwie
-  Chustek starych bawełnianych ośm
-  Chustek medyjolańskich trzy
-  Chustka płócienna biała jedna
-  Kamizolka i spodnie drelichowe
-  Pończoch białych nicianych par dziewięć
-  Pończoch starych stamentowych par trzy
-  Szkarpetków wełnianych par dwie
-  Obrusów ordynaryjnych dziewięć
-  Serwet ordynaryjnych trzydzieści jedna
-  Łożko żelazne z pasami jedno

Cyna

-  Waza z przykrywąjedna
-  [k. 759v] Łyżka wazowa duża jedna
-  Miseczki cynowe złe dwie
-  Salaterek dziewięć
-  Talerzyków małych cztery
-  Półmisek jeden
-  Blat54 z dwiema uszami jeden

49 Pawilonik (pawilon) -  baldachim z tkaniny upięty nad łóżkiem.
50 Szkot -  lekka tkanina półwełniana z lnianą lub bawełnianą osnową.
51 D uchenka-tu: poduszka.
52 Zarękawek -  rodzaj mufki, rzadziej rękawic.
53 Szlafnica (szlafmyca) -  czapka nocna.
54 Blat -  taca.
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Miedź

-  Jaszcz55 miedziany w czterech sztukach z czterema talerzami z po
krywą i prętem miedzianym jeden

-  Wanienka z uszami jedna
-  Garnuszki miedziane trzy, jeden z nich większy, dwa pomniejsze
-  Imbryczków tureckich blaszanych dwa
-  Garczek miedziany z przykrywąjeden
-  Panewka56 * żelazna jedna
-  Rożen żelazny jeden

Farfury

-  Waza gdańska z przykrywą z blatem jedna
-  Talerzy gdańskich głębszych dwanaście
-  Talerzy takowychże płytkich dwanaście
-  Talerzy orawskich sztuk dwadzieścia jedna
-  Filiżanek par dwie
-  Tacka blaszana jedna

Szkło

-  Kieliszków kolejnych pięć
-  Kieliszków małych siedmnaście
-  Szklanek różnego gatunku cztery
-  Zbanek szklany z przykryciem jeden
-  Lampeczka jedna mała do światła
-  Lampeczka mała krzystałowa jedna
-  Ampułek małych para jedna
-  Czareczka mała do konfitur jedna
-  Butelek białego szkła dwie
-  Butelek czarnych dziewięćdziesiąt jedna
-  Lamp szklanych do pokoju trzy
-  Puzdro z zamkiem w którym flaszek szkła białego n[nme]ro 24
-  [k. 760] Puzdro w którym szkła zielonego n[ume]ro 9
-  Puzderko [z] zameczkiem w którym szkła zielonego n[ume]ro 12
-  Puzderków bez flaszek z zameczkiem dwa

55 Jaszcz -  naczynie na masło, bryndzę lub powidła.
56 Panewka (panew) -  naczynie metalowe w kształcie kociołka płasko-wklęsłego do
gotowania na odkrytym ogniu.
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-  Puzderko małe z zameczkiem bez flaszek jedno
-  Latarnia duża z dwiema szybami jedna marmurowa i szklana
-  Flaszeczki w których wódka serdeczna

Kufry

-  Kufer cyprysowy skórą obity z dwiema kluczami i zamkami jeden
-  Kufer gdański skórą obity dużo podtyrany z dwiema zamkami jeden
-  Skrzynia biała jedna gładka żelazem obita
-  Szkatułka mosiądzem okuta z szufladkami, z zameczkiem jedna
-  Prasa o ośmiu szufladach
-  Szlaban57 składany dla służących jeden
-  Pak drewnianych starych na książki cztery
-  Wiszadło na suknie jedno

Tłomaki

-  Tłomak skórzany cały z białemi brzegami nowy jeden
-  Tłomaków skórzanych złych, starych trzy
-  Tłomak czyli łóżko podróżne z listwami ochranianemi z zamecz

kiem jedno

Stoliki

-  Stolik mały z 4 kryjówkami z zameczkiem skórą zewnątrz wybity 
jeden

-  Stolik drugi składany jeden
-  Stolik mały składany jeden
-  Stoliczek mały z pulpitem wysuwany jeden
-  Stołków skórą obitych sześć
-  Szafeczka mała pod lawaterz58 jedna
-  Kałamarz okuty czyli szkatułka jedna
-  Barometrów cztery

57 Szlaban -  drewniana skrzynia służąca za ławę, a po rozłożeniu za łóżko, rodzaj 
prostego tapczanu.
8 Lawaterz -  rodzaj miednicy z upustem na wodę, używany do mycia rąk w zakrystii.

k. 760v] 

Powozy
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-  Kareta lakierowana zielono w kwiaty różowe, spód cały czerwono 
malowany, trypą* 8 59 karmazynową wybita, z pięcioma oknami, ceratą 
czarną okryta, płótnem białym grubym powleczona

-  Wózek półkryty żółtą trypą wybity, spód niebiesko malowany z far
tuchem skórzanym cum requisitt6'

-  Półszorków61 starych trzy
-  Kulbaka62 z uzdeczkąz strzemionami jedna
-  Dera końska płótnem podszyta jedna

Księgi

-  Brewiarz świecki w 4 częściach podtyrany jeden
-  Mszalik świecki in 8vo majori jeden
-  Dyurnalik6' podtyrany jeden
-  Pugilaresów dwa w czerwoną skórkę oprawnych
-  Pugilares mały w zieloną skórkę oprawny jeden
-  Cała zaś biblioteka jaka była, nie jest opisana, bo testamentem 

oo. karmelitom dysponowana

Inne drobniejsze sprzęty

-  Altareportatile64 jedno
-  Woreczek zielony złotem haftowany
-  Marmurków kamiennych pięć
-  Paciorki białego marmuru z krzyżykiem jedne
-  Lichtarz żelazny o dwóch świecznikach
-  Żelazko małe mosiężne z duszą żelazną
-  Kłotki dwie do drzwi z śrubami [i] kluczykami
-  Kompasów marmurowych dwa
-  Gwichty65 do ważenia złota cum requisitt dwa

59 Tryp -  dwuosnowowa tkanina wełniana lub bawełniana, podobna do aksamitu.
60 Cum reąuisitt -  z potrzebnymi rzeczami.
61 Półszorki (półszory) -  rodzaj uprzęży.
62 Kulbaka -  drewniane siodło zwykle o wysokim tylnym łęku.
63 Dyurnalik (djurnalik, djurnał) -  książka zawierająca część modlitw z brewiarza.
64 Altare portatile -  ołtarz przenośny.
65 Gwicht -  ciężarek do ważenia, który kładzie się na szali.
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-  Apteczka okuta z zameczkiem napełniona flaszeczkami
-  Pudełko w którym skaplerz z relikwiami
-  Pudełko z burztynem
-  Pudełko blaszane w którym kruczyki mosiężne z mosiężnymi anta- 

blami

[k. 761]
-  Puszeczka w którym próchno i krzesiwo
-  Puszeczek blaszanych dwie
-  Pudełko łubowe z medykamentami
-  Pudełek łubowych małych trzy
-  Woreczek jedwabny skórką podszyty
-  Pudełko mosiężne próżne
-  Cukierniczka blaszana z zameczkiem
-  Fajerka mosiężna
-  Lichtarz żelazny z szczypcami
-  Bańka cynowa
-  Puszek blaszanych z dryjakwią66 trzy
-  Puszek blaszanych próżnych pięć
-  Krzesiwko żelazne na kształt krzesiczka
-  Dzwonek mały jeden
-  Obrazek miedziany jeden
-  Tablica marmurowa w ramkach jedna
-  Pieczątki mosiężne do rżnięcia dwie
-  Laska z kością słoniową w srebro oprawna
-  Skaplerz tercyjarski jeden
-  Gromnic lauretańskich dwie, stoczków dwa
-  Pasków drutowych mosiężnych dwa
-  Cykulaty67 tabliczek 41, imbryk blaszany do cykulaty jeden
-  Niedźwiedź spod nóg wytarty jeden
-  Poduszka skórzana jedna
-  Koronki niciane jedne
-  Para postępków6* starych wełną wybitych
-  Dwa pakiety papierów zapieczętowane do kościołów jeden do mo- 

dlnickiego, drugi do rafałowskiego

66 Dryjakiew -  lek złożony z wielu środków, używany szczególnie jako odtrutka.
67 Cykulata -  czekolada.
68 Postępki -  pantofle.
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Jako wyżej opisany inwentarz rzeczy ruchomych po WJM X. Mi
chale hrabim Ankwiczu kanoniku kolegiaty WW SŚ w Krakowie, 
modlnickim i rafałowskim plebanie w konwencie WW 0 0 . karmeli
tów bosych przy kościele S. Michała Archanioła, zmarłym pozosta
łych, przy świadkach wiarygodnych, to jest uczciwych Janie Łap- 
niowskim i Andrzeju Głowackim za rekwizycyją6'1 Wielmożnych 
Ichm[ościów] księży egzekutorów testamentowych zrobiłem, za
świadczam i podpisuję się, przy wyciśnięciu pieczęci mojej, dnia, 
miesiąca i roku jako wyżej

Kazimierz Łukański pisarz apostolski, mpp

[k. 76 lv]
Specyfikacja rzeczy z inwentarza opisanego, które legowane były 

egzekutorom
lmo JWM X [Ignacemu] Woyczyńskiemu kanonikowi katedralne

mu krakowskiemu70
-  Zegar stołowy w cyferblat zielono lakierowany
-  Zegarek srebrny z repetycyjami z portretem ś. Xawiera
-  Kareta zielono lakierowana trypą czerwoną wybita cum reąuisitt
-  Stoliki cztery, kufer cyprysowy

Z tych rzeczy nie odebrał WJM Woyczyński tylko karetę, zegar 
stołowy, stoliki.

[na marginesie:] WJX Franciszek Xawery Ankwicz z tych legatów 
wziął: pektoralik srebrny z portretem ś. Xawiera, 
kufer cyprysowy.

2do WJM X Jurkowskiemu kanonikowi
-  Tabakierka srebrna w owal robiona
-  Zegarek srebrny pektoralik
-  Distinctorium z łańcuszkiem
-  Item kawałek łańcuszka od distinctorium

Z tych rzeczy nie odebrał JX Jurkowski tylko distinctorium 
z łańcuszkiem

Andre as Jurkowski
Coli. OO SS Canonicus, egzekutor

69 Rekwizycyja -  tu: żądanie, domaganie się.
70 Ignacy Wojczyński (Woyczyński) -  kanonik katedralny krakowski od 1781 r. 
Zmarł w 1795 r. Zob.: L. Ł ę t o w s k i, Katalog biskupów..., t. 4, s. 243.



124 EWA DANOWSKA

[na marginesie:] WJX Franciszek Xawery Ankwicz z tych legatów 
wziął: tabakierkę srebrną w owal robioną, zegarek srebrny pek- 
toralik.

3tio JX Ziębińskiemu kanonikowi
-  Zegarek tarczowy ścienny z puzdrem
-  Kolaska trypą żółtą wybita cum requsitt
-  Suknie długie z futrami, rokietami, pasem
-  Bielizna stołowa, obrusy, serwety
-  Cyna i miedź cala
-  Talerze orawskie
-  Parę krzesełek

Te rzeczy sobie legowane odebrał JX Ziębiński i parę tylko księ
żych sukien z dwiema rokietami.

Joannes Cantius Ziębiński can[onicus] 
Collegium] 0 0  SS, testamenti executor

[na marginesie:] W JMX Franciszek Xawery Ankwicz z tych legatów 
wziął: sutannę kamlotu bruxelskiego, paledron brukselski, sutannę 
atłasową, paledron sukienny z listwami kitajkowemi, paledron su
kienny z listwami manszastrowemi, paledron brukselski] 
z popielicami, mantolety obadwa, pas atłasowy.

[k. 762]
W JMX Sierakowskiemu kanonikowi legowane:
-  Flasza z esencyją, puszki z dryjakwiami
-  Skóra jelenia

Item lokajom służącym:
lmo Janowi Łapniowskiemu:

-  Suknie krótkie podróżne
-  Szlafrak z kamizolką i suknią drelichową
-  Kaftan kamlotowy szary barankami podszyty
-  Puzderko z zameczkiem

2do Jędrzejowi Głowackiemu:
-  Suknie francuskie kamlotowe czarne
-  Suknia spodnia biała
-  Szlaban jeden

Bielizna jako to: prześcieradła, poszewki, według dyspozycyji te
stamentowej śp. JMX hrabi Ankwicza tak na służących jako i na ubo
gich są porozdawane. Dwa pakiety do kościołów modlnickiego

i rafałowskiego są oddane na ręce JM XX komendarzów71. Oprócz 
tych legowanych rzeczy, kasztelanowa Ankwiczowa72 odebrała:
-  Wazę gdańską z przykrywą i blatem jednę
-  Talerzy gdańskich głębokich n[ume]ro 12
-  Talerzy gdańskich płytkich n[ume]ro 12
-  Filiżanka porcelanowa 1
-  Lampy dwie szklane
-  Latarnia z rękojeścią blaszana z dwiema szybami
-  Łóżko żelazne z pasami
-  Materac w drelichu jeden
-  Kantary73 cum reąuisitt
-  Prasa o ośmiu szufladach
-  Stołków cztery

Item WJMX Franciszek Ksawery Ankwicz powziął:
-  Tłomak nowy skórzany z białemi brzegami
-  Stolik mały z kryjówkami i zameczkiem
-  Pugilaresów dwa
-  Laskę z kością słoniową
-  Kałamarz w żelazne blaszki okuty
-  Kompas marmurowy
-  Gwichty, apteczkę, cukiemiczkę
-  Barometrumjedna
-  Pudełko z medykamentami
-  Kłotkę francuską

[k. 762v]
Percepta sprzedanych rzeczy i sprzętów
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Pawilonik stary ki taj ko wy karmazynowy...................................[fi.] ....8
Pawilonik stary szkotowy........................................................................ 4
Pierznik74 w drelichu............................................................................... 15
Materac w moskiewskim drelichu......................................................... 16
Kołdra adamaszkowa zła stara............................................................... 10

71 Komendarz (komendatariusz) -  ksiądz wikary.
72 Kasztelanowa Ankwiczowa -  być może wdowa po Stanisławie Ankwiczu kasztela
nie bieckim i sandeckim, Tekla z Sierakowskich, chorążanka krakowska.
73 Kantar -  tu: być może rodzaj munsztuka, wędzidło z żelaznymi drążkami przy 
cuglach.
74 Pierznik -  pierzyna.
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Kołdra atłasowa czerwona......................................................................18
Kilim stary turecki.................................................................................... 9
Jelenia skórka stara....................................................................................1
Prześciradło stare jelenie........................................................................... 1
Poduszek mniejszych dwie a fi. 2 ............................................................4
Poduszek większych 3 a fi. 3 ................................................................... 9
Kaftan manszastrowy lisami podbity.................................................... 20
Poduszka skórzana.................................................................................... 3
Łóżko podróżne z listwami skórą obite.................................................. 9
Płaszcz podróżny stary.............................................................................. 8
Tlomak skórzany zły stary........................................................................3
Tłomak skórzany drugi stary.................................................................... 5
Łóżko żelazne z pasami..........................................................................20
Kulbaka...................................................................................................... 6
Rożen żelazny............................................................................................ 1
Tacka blaszana........................................................................................... 1
Kufer stary z zameczkiem styrany...........................................................2
Puzderko małe styrane z flaszkami..........................................................2
Puzderko próżne dla flaszek z zameczkiem............................................ 1
Szkatułka z szufladkami mosiądzem okuta z zameczkiem styrana..... 8
Brewiarz w 4 częściach...........................................................................40
Mszalik mały..............................................................................................8
Koronki niciane..........................................................................................3

Efficit 235

Inne sprzęty mniej ważne porozdawane, częścią na Msze śś., czę
ścią na ubogich.

[k. 763] Massa totius summae ex derelictoparatopeculio75 fi. 420 
Ex divenditis76 fl. 235

655
Expens pogrzebowa

Po śmierci śp. JMX Ankwicza przez egzekutorów wykonotowana:
Za światło na pogrzeb według ausztuku77 JP Dzianottego78 [fl].... 246

75 Massa totius summae ex derelicto parato peculio -  cała suma w pozostawionych 
pieniądzach.
'6 Ex divenditis -  ze sprzedaży.
77 Ausztuk (niem. Auszug) -  wyciąg, rejestr, spis.
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Za dzwonne do P. Maryji iuxta documentum.................................30
Za dzwonne do koll[egiaty] WW. Ś Ś .............................................18
Za dzwonne do oo dominikanów......................................................18
Za dzwonne do oo franciszkanów.....................................................18
Za trunnę dębową stolarzowi............................................................40
Za msze śś. na pogrzebie przez zakonników.................................. 60,12
Za msze śś. na pogrzebie za świeckich księży a fl. 8..................... 13,28
Klerykom do seminarium na eksportacji asystującym

n[ume]ro 18 a fl. 1.........................................................................18
Podczas pogrzebu asystującym klerykom w dalmatykach79

i kapach...........................................................................................15
Za dwa garce wina do zakrystyji podczas pogrzebu a fl. 8 ...........16
Kapeli za sumę na pogrzebie............................................................18
Psałterz przy ciele śpiewającym.........................................................8
Zakrystyjanowi karmelicie p[ro] consolatione................................. 4
Zakrystyjanczykowi usługującemu.....................................................1
Kościelnemu z koll[egiaty] WW ŚŚ. na pogrzebie usługującemu..... 5
Kapiarzom sześcioma którzy ciało nieśli...........................................6
Grubarzowi od noszenia katafalku..................................................... 2
OO. karmelitom za aparat żałobny, który dali do trunny
dla śp. JX kanonika............................................................................36
Tymże OO. za sześć świec które się przy ciele paliły
i za dwie na ołtarzyku....................................................................... 36
Tymże ojcom po pogrzebie na konsolacyją.....................................18
Na msze śś. do koll[egiaty] WW ŚŚ a die obitus 
w tymże kościele odprawionych ut documentum............................ 38

665,25

Ewa DANOWSKA -  dr hab. nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Historii w 
WSP (obecnie AP) w Krakowie. Pracuje w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 
w dziale rękopisów. Tematyka prac badawczych dotyczy historii społecznej i gospodarczej 
oraz biografistyki XVIII-XIX wieku, a także edytorstwa źródeł.

78 Być może Franciszek Dzianotti (1740-1795), rajca krakowski, od 1791 r. prezydent 
m. Krakowa, zob.: J. G a r b a c i k, Dzianotti (Gianotti) Franciszek, PSB, t. 6, s. 101.
79 Dalmatyka -  luźna, długa do stóp szata z szerokimi rękawami.
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DZIEWIĘTNASTOWIECZNE 
ZARZĄDZENIA DLA DZIEKANA
(na przykładzie dekanatu radomszczańskiego)

Wprowadzenie

Integralnym elementem dziewiętnastowiecznej polityki zaborczej 
na dawnych terenach Rzeczpospolitej były stosunki z przedstawicie
lami prawnie działających religii. W przypadku Kościoła rzymskoka
tolickiego w Królestwie Polskim carat wystarał się o utworzenie nie
zależnej metropolii warszawskiej. W jej skład weszła powołana w no
wych granicach na mocy bulli papieskiej Ex imposita nobis z 30 czerw
ca 1818 r. diecezja kujawsko-kaliska. Terytorium diecezji w wyniku 
tej reorganizacji przesunęło się bardziej na południe i objęło obszar 24 
dekanatów1. Na jego obszarze leżał dekanat radomszczański2. W wy
niku zmian administracyjnych przeprowadzonych na terytorium Kró
lestwa Polskiego likwidacji uległy archidiakonaty3 oraz konsystorze 
foralne. Powstał natomiast co było ewenementem spowodowanym 
rozległością terenu diecezji kujawsko-kaliskiej 1 stycznia 1818 r. ofi- 
cjalat foralny w Piotrkowie Trybunalskim4. Zakres jurysdykcji konsy- 
storza piotrkowskiego rozciągał się na dekanat radomszczański i obej-

1 Papiestwo wobec sprawy polskiej 1772-1864, wybór źródeł opr. O. B e i e r s d o r f ,  
Wrocław 1960, s. 271-283; J. W y s o c k i ,  Erekcja arcybiskupstwa i metropolii war
szawskiej na tle stosunków politycznych i kościelnych w Królestwie Polskim (1814-1819), 
Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 50 (1968), nr 11-12, s. 239-249.
2 Elenchus universi cleri dioecesis Vladislaviensis seu Calis[sjienis, współwydawany 
[z:] Ordo divini offici ad usum universi cleri dioecesis Vladislaviensis seu Ca- 
lis[s]iensis pro anno bissextili MDCCCXX authoritate et mandato [...] Andreae Bo
goria Wołłowicz epi via. seu calisjs] [...jproposit, Varsaviae [1819], br.p.
3 B. K u m o r ,  Ustrój i organizacja Kościoła katolickiego w okresie niewoli narodo
wej 1772-1918, Kraków 1980, s. 498.
4 W. W 1 a ź 1 a k, Organizacja i działalność konsystorza forlanego piotrkowskiego 
w latach 1819-1918, Częstochowa 2004, s. 54.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 129-158.
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mował sprawy dyscyplinarne i karne kleru, sprawy małżeńskie, dys
pensy małżeńskie i postne, nadawanie jurysdykcji do spowiadania, 
powierzanie parafii w czasową administrację, obsadzanie i przyjmo
wanie rezygnacji ze stanowisk kościelnych, sprawy majątkowe, nad
zór nad dziekanami, egzaminy konkursowe5. [Miał on także wpływ na 
znajdujące się na tym terenie duchowieństwo zakonne i klasztory. 
Podległy mu dziekan radomszczański...] Dziekan radomszczański po
zostawał odpowiedzialnym za koordynację życia religijnego na pod
ległym sobie terenie w myśl przepisów prawa kanonicznego. Nie zna
czy to, że był niezależny od zarządzeń cywilnych. Swoje prerogatywy 
rozciągał on od 7 sierpnia 1818 do końca 1867 r. na 17 parafii, a od 
1 stycznia 1868 r. na 30 parafii6.

Carat mając doświadczenie w podporządkowywaniu sobie Cerkwi 
w ojczyźnie starał się sprawować zwierzchnictwo także nad wyzna
niem rzymskokatolickim na terenach Królestwa Polskiego. Wpływ 
Kościoła na wiernych był w ciągu historii ważkim narzędziem w rę
kach panującego. Biskup posiadający z mocy prawa kanonicznego 
pełnię władzy w swojej diecezji: kapłańską, nauczycielską i władzę 
rządzenia (ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą) kierował spo
łecznością diecezji. Nie dziwi więc fakt oddziaływania na duchowień
stwo i diecezjan zarządzeń biskupa w formie urzędowych pism, in
strukcji, odezw i listów pasterskich kształtujących moralność, praktyki 
religijne i dyscyplinę kościelną. Problematyczne jest jednak wykorzy
stywanie przez władzę państwową urzędów kościelnych do realizo
wania świeckiej polityki wyznaniowej.

Na terenie Królestwa Polskiego sprawy wyznaniowe pozostawały 
w kompetencjach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Ducho
wych, która kontaktowała się z biskupami i ich delegatami. Przekazy

5 Ibidem 167-226.
6Elenchus universi cleri dioecesis Vladislaviensis seu Calis[s]ienis, współwydawany 
[z:] Ordo divini offici ad usum universi cleri dioecesis Vladislaviensis seu Ca-
lis[sJiensis pro anno 1821 authoritate et mandato [...] Andreae Bogoria Wołłowicz
epi via. seu calis[s] [...jproposit, Varsaviae [1820], br.p. \Elenchus cleri saecularis ac
regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissienis pro anno 1869, współwydawany 
[z:] Ordo divini offici ac missarum ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis 
pro anno Domini 1869 auctoritate et mandato [...] Cle mentis Skupieński [...] sede 
vacante vie. cap. et adm. dioec. [...] editus, Varsaviae [1869], s. 29-31. W. W 1 a ź -  
1 a k, Rozwój sieci dekanalnej w oficjalacie okręgowym piotrkowskim w latach 1819-1918, 
w: Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bogdanowi Snochowi, red. S. P o d o 
b i ń s k i ,  U. O r d o n ,  E. S k o c z y l a s - K r o t l a ,  A. S i e d l a c z e k ,  Często
chowa 2002, s. 753.
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wano za jej pośrednictwem dyrektywy hierarchii katolickiej uzurpując 
sobie prawo wkraczania w wewnętrzne sprawy religii. Tym samym 
funkcjonujące w XIX stuleciu konsystorze i dziekani jako przedstawi
ciele władzy diecezjalnej stawali się odbiorcami i pośrednikami zarzą
dzeń wydawanych od czynników cywilnych przekazywanych ducho
wieństwu i wiernym Kościoła rzymskokatolickiego. Nierzadko też była 
wykorzystywana do ogłoszeń świeckich ambona kościelna7.

W prezentowanym artykule przedmiotem refleksji stała się doku
mentacja kierowana przez władzę świecką i kościelną przede wszyst
kim za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego -  konsystorza 
feralnego piotrkowskiego -  do dziekana dekanatu radomszczańskiego. 
Akta te zostały one zgromadzone w Archiwum Archidiecezji Często
chowskiej w Częstochowie. Obejmują one 7 j. a. i blisko 5500 stron 
rękopisu z lat 1845-1892. Zostały napisane w języku polskim. Można 
spotkać w nich także język łaciński, bądź rosyjski. Ich stan zachowa
nia można ogólnie określić, jako dobry, z wyjątkiem niewielkich 
uszkodzeń mechanicznych spowodowanych prawdopodobnie przez 
gryzonie. Fakt ten nie ma jednak wpływu na odczytanie zasadniczych 
treści. Poza tym jednostki dotyczące okresu 1845-1867 wydają się być 
bardziej kompletne od późniejszych.

Tak zgromadzona dokumentacja o charakterze dyrektywno- norma
tywnym kierowana do dziekanów może budzić zainteresowanie kwe- 
rendzistów. Nie została ona jak dotąd opracowana, mimo że stanowi 
cenną spuściznę po archiwach dziekańskich z okresu silnego rozwoju 
i dużego znaczenia tej instytucji w okresie zaborów8 *.

1. Sposób przekazu

W okresie Królestwa Polskiego akt prawotwórczy czy administra
cyjny wydany przez władzę kościelną lub świecką trafiał do odbiorcy 
często za pośrednictwem struktur religijnych przemierzając właściwą 
sobie drogę obiegu. Ważnym jej ogniwem na niższym szczeblu hie
rarchii władzy w Kościele był dziekan odpowiedzialny za realizację 
poleceń w terenie.

Gdy organem prawotwórczym była władza świecka, która do przekazu 
wykorzystywała dziekana komunikowanie miało dłuższy obieg. Jej po-

7 Por. W. J e m e 1 i t y, Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla 
ogłoszeń cywilnych, Prawo kanoniczne 43 (2000), nr 1-2, s. 141-215.

B. K u m o r ,  Ustrój i organizacja Kościoła katolickiego w okresie niewoli narodo
wej, s. 558-559.
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stanowienia były wnoszone przez odpowiedni organ mający w swych 
kompetencjach sprawy wyznaniowe: Komisję Wyznań i Oświecenia 
Publicznego (Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchowych). 
Z kolei ta agenda rządowa odpowiedzialna za sprawy wyznaniowe ko
munikowała postanowienie władz państwowych ordynariuszowi diecezji 
kujawsko-kaliskiej. On wydawał odpowiedni reskrypt9, który za pośred
nictwem konsystorzy był przekazywany dziekanom. Za pośrednictwem 
dziekanów wszelkie informacje docierały w teren do podległego ducho
wieństwa świeckiego i zakonnego, które z kolei ogłaszało rozporządzenia 
władzy cywilnej i duchownej wiernym. W przypadku zarządzeń kiero
wanych bezpośrednio od hierarchii kościelnej droga obiegu była odpo
wiednio krótsza, a ich właściwym odbiorcą często bywał dziekan.

Rozporządzenia przekazywane dziekanom radomszczańskim po
chodziły zazwyczaj z kancelarii konsystorza foralnego piotrkowskie
go. Rzadko zdarzało się, aby docierały one do dziekana wprost od 
biskupa diecezjalnego, konsystorza generalnego czy bezpośrednio od 
władz cywilnych.

Najwyższe _____^
władze państwowe 
i ich agendy

Komisja _____^
Rządowa SWiD

Biskup _____^
Konsystorz _____^
generalny

Konsystorz _____^
foralny

Dziekan
radomszczański

Urzędowy charakter reskryptów kierowanych do dekanatu radomsz
czańskiego zwykłą drogą, od bezpośredniego przełożonego -  konsystorza 
foralnego piotrkowskiego podkreślała formuła: Ex officio. Była ona 
umiejscawiana w lewym górnym rogu pisma opatrzonego numerem 
dziennika podawczego. Konsystorz rozsyłał je za pośrednictwem poczty 
do dziekanów, co poświadcza pieczątka urzędu pocztowego. Tylko nie
kiedy wykorzystywano do tego celu gońców. Dziekan odbierał polecenia 
przeważnie w formie komunikatu. Miał on następującą budowę:

9 W okresie Królestwa Polskiego terminem reskrypt określano pisma władz zwierzch
nich do podwładnych.
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1. Formuła Ex officio z numerem dziennika ekspedycji konsystorza
2. Wystawca i odbiorca -  Konsystorz foralny Piotkrowski do JWXdza 

NN Dziekana Radomskiego
3. Treść komunikatu zawierająca wyrażenie Komunikują drugostron

nie w kopii treść
4. Podstawa prawna, np. na mocy „reskryptu JW Pasterza Diecezji 

z dnia 28 listopada r. b. N°502”
5. Dekretacja, np. „Konsystorz poleca WJ Xdzu Dziekanowi, aby 

takowy JJ XX Rządcom kościołów i przełożonym Zgromadzeń za
konnych via cursoria do wiadomości podał w celu ścisłego zasto
sowania się

6. Datacja: Dan w....
7. Podpis pracownika konsystorza, np. X. Mulzow Infułat Sędzia Sur- 

rogat10
8. Integralnym elementem takiego zarządzenia konsystorza była kopia aktu 

prawnego lub administracyjnego (ustawy, rozporządzenia, decyzji).

Wynika z tego, że polecenia władz zwierzchnich były dziekanowi 
przekazywane w podwójny sposób. W formie komunikatu i dołączonej 
do niego kopii właściwego aktu prawnego, który mógł mieć formę rozpo
rządzenia, instrukcji, listu pasterskiego, odezwy-komunikatu lub tylko 
w formie urzędowej informacji. Jego wystawcą był car, który za pośred
nictwem Kościoła odnosił się do poddanych w manifeście, czy namiest
nik Królestwa Polskiego piszący odezwę, agenda rządowa ds. kontaktów 
władz państwowych z kościołami i związkami wyznaniowymi, czy 
wreszcie inny organ cywilny. Ze strony kościelnej był to ordynariusz 
diecezji kujawsko-kaliskiej przesyłający list pasterski, odezwę, czy roz
porządzenie, bądź konsystorz generalny instruujący w zarządzeniu pod
ległe duchowieństwo. Poza tym dziekan otrzymywał zarządzenia do wy
konania od swego bezpośredniego przełożonego -  konsystorza foralnego.

Sposób wykonania polecenia przełożonych był wyrażany zwrotem 
np.: „Konsystorz poleca WJKsdzu Dziekanowi, aby takowe najbez
pieczniej Duchowieństwu zakomunikował”11, „zechce JWKs Dziekan 
komu należy dostarczyć”12, „konsystorz poleca JW Ks. Dziekanowi, 
aby JJXX Rządców Kościołów powierzonego sobie Dekanatu we
zwał, iżby trzykrotnie ludowi z ambon ogłosili...”13.

10 AACz- KD 277, s. 191.
11 AACz- KD 277, s. 85.
12 AACz- KD 277, s. 105.
13 AACz- KD 277, s. 149.
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Odbiorcami przesyłanych za pośrednictwem dziekana poleceń od 
zwierzchników było duchowieństwo świeckie i zakonne, cała spo
łeczność poszczególnych parafii dekanatu lub tylko wskazane osoby, 
np. kolator, członkowie dozoru kościelnego, konkretny duchowny. 
Dziekan podawał je do wiadomości rządców parafii okólnikiem, przez 
kursorów, bądź przez specjalnego posłańca.

2. Kategorie aktów

Pisma władz zwierzchnich wpływające do dziekana radomszczań
skiego można pogrupować, biorąc pod uwagę ich moc prawną, na roz
porządzenia władz zwierzchnich mające za zadanie wykonać obowią
zujące akty prawne, zarządzenia, pisma o charakterze instruktażowym, 
monity przesyłane dziekanowi i wystawiane rachunki oraz różnego ro
dzaju informacje. Mogły one wywoływać różne skutki prawne w zależ
ności od tego kto był ich wystawcą i odbiorcą. Różnie też kształtowała 
się ich liczba w poszczególnych latach. Dokumentacja ta miała charak
ter aktywny, gdyż obligowała dziekana do natychmiastowego działania 
i wykonywania określonych czynności urzędowych.

Podejmując się odtworzenia zakresu działalności dziekana radomsz
czańskiego i jego kompetencji należy dokładniej przyjrzeć się liczbie 
kierowanych do dziekana pism normatywno-dyrektywnych i informa
cyjnych. Ze względu na wielkość materiału do analizy ilościowej po
szczególnych kategorii akt „Rozporządzenia od konsystorza foralnego 
piotrkowskiego” w niniejszym artykule przyjęto pewną reprezenta
tywną próbę. Obejmuje ona lata 1845-1865. Poszczególne poszyty 
z tego okresu wydaje się, że są kompletne i nie zawierają braków ma
teriałowych. Począwszy od 1845 r. badaniom poddano co 5 poszyt 
obejmujący dokumentację zgromadzoną w przeciągu jednego roku. 
Na tej podstawie można wnioskować, że najwięcej aktów, bo aż 49 
wpłynęło do dziekana w połowie lat 40-ych XIX stulecia. Dziesięć lat 
później było ich niemal o 25% mniej, a w kolejnym dziesięcioleciu 
były to zaledwie 22 akty. Następowała więc wyraźnie tendencja 
zmniejszania się przesyłanych do dziekana i gromadzonych przez 
niego urzędowych aktów. Przy tym niewielki tylko odsetek stanowiły 
wśród nich instrukcje, monity i rachunki. Można także zauważyć, że 
malała na przestrzeni tego okresu liczba zarządzeń kierowanych do 
dziekana, a liczba przesyłanych mu informacji urzędowych była 
względnie stabilna. Powyższe dane obrazuje tabela.
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Tab. 1 Liczba i rodzaj aktów przesyłanych dziekanowi 
radomszczańskiemu od konsystorza foralnego

Lp. Rodzaj
aktu

Lata Razem 
w okresie 

co 5 lat1845 1850 1855 1860 1865

1. Informacja 8 14 11 10 12 55

2. Instrukcja 3 0 1 9 0 12

3. Komunikat 13 9 14 12 6 54

4. Monit 4 3 1 2 0 10

5. Rachunek 1 1 4 0 0 6

6. Zarządzenie 20 9 5 1 4 39

Razem
aktów w roku 49 36 36 34 22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy źródłowej.

2. 1. Komunikaty

Dziekan radomszczański otrzymywał rozporządzenia w formie ko
munikatów przekazywane za pośrednictwem konsystorza. Miały one 
za zadanie jak najdokładniej oddać informację przekazywaną przez 
wystawcę i spowodować wykonanie poleceń władzy cywilnej lub ko
ścielnej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ingerencja władz pań
stwowych w wewnętrzne sprawy Kościoła w okresie Królestwa Pol
skiego miała wyraźnie znamiona supremacji. Rzadko natomiast prze
kazywał polecenia do dziekana w sposób bezpośredni, bez pośrednic
twa konsystorza, biskup diecezjalny.

Komunikaty odnosiły się zarówno do aktów prawnych, jak też in
nych aktów stosowanych w świeckiej i kościelnej administracji. Prze
kazywały informacje dotyczące treści i sposobu zastosowania się do 
manifestu cesarskiego, odezwy namiestnika Królestwa Polskiego czy 
biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej, listu pasterskiego ordynariusza, 
decyzji, postanowienia czy innego reskryptu.

Wystawcą kościelnych aktów przesyłanych do dziekana w postaci 
kopii za pośrednictwem konsystorza foralnego w celu zakomuniko
wania ich podległemu duchowieństwu był zazwyczaj ordynariusz
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diecezji kujawsko-kaliskiej -  biskup lub podczas sede vacante admi
nistrator -  rzadziej konsystorz generalny, a tylko wyjątkowo papie
stwo przesyłające bulle. W tej formie były przesyłane odezwy mające 
postać listu pasterskiego, rozporządzenia czy słowa rządcy diecezji 
w sprawach społecznych, politycznych, gospodarczych oraz różne 
indulty. Od biskupa i konsystorza pochodziły dyspensy. W nielicz
nych sprawach ordynariusz lub władza wykonawcza wydawali decy
zje, instrukcje oraz inne reskrypty, w tym postanowienia.

Akty władz zwierzchnich komunikowane 
dziekanowi w formie kopii

WYSTAWCA
ODBIORCA AKT

(Kopia)WŁADZA
KOŚCIELNA

WŁADZA
ŚWIECKA

Papież
Biskup diecezjalny 
Administrator 

diecezji 
Konsystorz 

generalny

Car -  Król 
Namiestnik 
Sekretarz Stanu 
Komisja Rządowa 
Naczelnik powiatu

Dziekan
Duchowieństwo: 

świeckie i zakonne 
Duchowieństwo 

świeckie 
Duchowieństwo 

zakonne 
Dozór kościelny 
Wierni

Bulla
Decyzja
Dyspensa
Instrukcja
Manifest
Odezwa
Ogłoszenie
Postanowienie
Indult
Rozporządzenie 
Inne reskrypty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy źródłowej.

Odbiorcami wystawianych i tą drogą komunikowanych dziekanowi 
aktów było duchowieństwo dekanalne lub tylko dziekan, kler świecki 
czy zakonnicy. Spośród świeckiej społeczności wszyscy parafianie, 
bądź tylko określona grupa, np. członkowie dozoru kościelnego.

Natomiast władza świecka korzystała z aktów stosowanych w ów
czesnej administracji rządowej. Docierały więc do dziekana kopie ma
nifestów carskich, postanowień, decyzji, rozporządzeń Sekretarza Stanu 
Rady Administracyjnej oraz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Duchowych. Także naczelnik powiatu i naczelnik wojskowy przesy
łał swoje ogłoszenia. Odnosiły się one do duchowieństwa: dziekana, 
kapłanów świeckich, duszpasterzy zakonnych, wszystkich mieszkań
ców parafii w dekanacie, bądź tylko do wybranej społeczności, np.: 
tzw. spisowych.
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2. 2. Zarządzenia

Obok przekazywanych dziekanowi radomszczańskiemu w kopii 
aktów władz zwierzchnich komunikowanych za pośrednictwem bez
pośredniego przełożonego konsystorza foralnego piotrkowskiego 
dziekan otrzymywał zarządzenia, które były jemu konkretnie zlecane. 
Takie polecenia wydawał także ordynariusz diecezji kujawsko- 
kaliskiej i konsystorz generalny. Otrzymywane od nich reskrypty były 
jednak rzadkością.

Dziekan był urzędowym świadkiem kościelnych czynności praw
nych. Konsystorz piotrkowski przesyłał mu więc zarządzenia, które 
dotyczyły określonego zdarzenia na terenie dekanatu radomszczań
skiego. Takie polecenia bezpośrednio odnoszące się do osób i instytu
cji podległych władzy dziekana na obszarze dekanatu radomszczań
skiego dotyczyły najczęściej spraw: gospodarczych, finansowych, są
downictwa kościelnego oraz miejsca i sposobu sprawowania czynno
ści kapłańskich. Dziekan jako przedstawiciel Kościoła miał dokonać 
określonych czynności zleconych mu w zarządzeniu. Efekt działania 
realizowanego w myśl zarządzenia miał zostać spis.any w formie pro
tokołu z wykonanych czynności stwierdzających stan faktyczny lub 
sprawozdaniach. Konsystorz foralny zlecał mu poszukiwania zbie
głych lub zaginionych osób. Prosił, aby na to zarządzenie dziekan 
odpowiedział raportem „w czasie ile być może najkrótszyirr14. Dzie
kan wydawał do duchowieństwa dekanalnego zarządzenie, gdzie 
rządcy kościołów na piśmie stwierdzali wynik nakazanych im czynno
ści. Dopiero na tej podstawie budował właściwe sprawozdanie.

Zarządzenia związane z podjęciem działań w terenie napływały do 
dziekana w związku z obejmowaniem przez nowego rządcę kościoła 
i beneficjum. Po wydaniu przez biskupa diecezjalnego dokumentu 
nominacyjnego miała miejsce procedura protokolarnego przekazania 
parafii i beneficjum. O uskutecznieniu tej czynności dziekan, na 
którego terenie miało dojść do translokaty był powiadamiany przez 
konsystorz foralny w celu zadośćuczynienia reskryptowi władzy. 
„Konsystorz wzywa JWKsdza Dziekana do oddania ks. Tarnow
skiemu”, który został mianowany na probostwo w Rzejowicach in
strumentu fundi instructi, „Instrument instytucji tu się dołącza, który 
zechce JW Xdz Dziekan pomienionemu Tarnowskiemu po odpra
wionej instalacji doręczyć. Inwentarz fundi instructi ma być oddany

14 AACz- KD 280, s. 551.
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łącznie z Delegowanym Cywilnym w przytomności Dozoru Kościo
ła”15. Obecność dziekana przy zmianach rządców parafii dotyczyła 
nie tylko duchowieństwa świeckiego, ale też parafii prowadzonej 
przez zakon. Oficjalne przejęcie parafii przez nowego przeora 
o. Paulinów w Wielgomłynach, które miało nastąpić w dniu 14 lipca 
1853 r. wymagało obecności dziekana, który powinien według za
rządzenia konsystorza foralnego piotrkowskiego zjechać do klaszto
ru, aby nowego przeora „ogłosić w przytomności Dozoru Kościelne
go Rządcą parafii i oddać mu fundum instructum łącznie z Delego
wanym z strony Władzy zakonnej”16.

Nie zawsze procedura ta dokonywała się według ustalonego schematu. 
Nieraz należało zaspokoić wierzycieli spłacając z majątku beneficjalnego 
zaciągnięte długi i spłacić sukcesorów. O tych faktach konsystorz po
wiadamiał dziekana w przesyłanym zarządzeniu i zalecał określony spo
sób postępowania. Tak więc zarządzenie do dziekana radomszczańskiego 
w sprawie protokolarnego przekazania inwentarza fundum instructum 
w parafii Żytno zawierało następujące polecenie: „Nadto WJKs. Dziekan 
między Księdzem Olkowiczem, a sukcesorami śp. X Nowakowskiego 
zrobi obrachunek zasiewów i wszelkich dochodów stosownie do instruk
cji Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 29 stycznia 1829 r. i starać się będzie aby strony obydwie były 
zaspokojone co się każdej z nich należeć będzie”17.

Na mocy zarządzenia za właściwą formę protokołu odpowiadał oso
biście dziekan18. Pod datą 18 lipca 1846 r. konsystorz poleca dzieka
nowi Lipińskiemu, aby podczas rozrachunku i odebrania inwentarza 
fundi instructi sporządził w pięciu egzemplarzach protokół: jeden zostawi 
na gruncie, drugi włączy do akt dziekańskich, trzeci odeśle do konsysto
rza, a czwarty i piąty do naczelnika powiatu19. Dnia 14 czerwca 1847 r. 
z Warszawy do kanonika i dziekana Lipińskiego zostało skierowane 
pismo biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej W. Tomaszewskiego, przez 
niego podpisane, a uwierzytelnione przez regensa kancelarii biskupiej, na 
blankiecie, w sprawie odebrania fundum instructum od ustępującego 
proboszcza i oddania go następcy. Przy tym biskup zarządził, aby jeden 
jego egzemplarz został przesłany do kancelarii „przybocznej Naszej”,

15 AACz- KD 277, s. 503.
16 AACz- KD 279, s. 147.
17 AACz- KD 277, s. 287.
18 AACz- KD 277, s. 169.
19 AACz- KD 277, s. 321-322.
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a drugi konsystorzowi piotrkowskiemu. Dziekan miał dopilnować wła
ściwego rozliczenia podczas owych translokat20.

Konsystorz polecał dziekanowi także wykonanie innych czynności 
urzędowych. Zarządzeniem z dnia 19 listopada 1846 r. został on zobo
wiązany do „przeprowadzenia śledztwa” -  sprawdzenia stanu faktycz
nego w konflikcie między proboszczem i dziekanem częstochowskim 
w Kłomnicach, Ks. Brzeźnickim, a wikariuszem. Z wykonania tych czyn
ności miał przesłać swoje spostrzeżenia21. Inne zarządzenie konsystor
skie polecało dziekanowi sprawdzeni czy kolator w Pławnie, który pod
jął się wybudować zabudowania plebańskie i kościół rozpoczął realiza
cję zobowiązania, o czym raport dziekan miał przedłożyć do konsysto
rza22. Konsystorz zwracał się do dziekana, aby zjechał na grunt do Dą
browy i protokolarnie spisał, czy kaplica odrestaurowana przez dziedzi
ca miejscowego nadaje się do odprawiania nabożeństw, czy jest zupeł
nie ukończona, czy ma odpowiednie parametry liturgiczne i z czyjego 
pozwolenia została odrestaurowana. Wreszcie dziekan miał zdobyć wie
dzę, jaki jest fundusz na jej utrzymanie w przyszłości, który musi być 
odpowiednio zabezpieczony „względem czego kollator deklarować się 
winien”, gdyż żaden indult -  zezwalający na poświęcenie „nie może być 
wydany, jeśli ten warunek nie będzie spełniony”23.

Innym razem dziekan otrzymał zarządzenie, na mocy którego miał 
ściągnąć od duchownego kondekanalnego należności za prenumeraty 
„Pamiętnika religijno-moralnego”. Równocześnie akt ten uzasadniał 
decyzję konsystorza, że nie jest możliwe zrezygnowanie z prenumera
ty podając za podstawę prawną decyzję „w tej sprawie Pasterza”24.

Dziekan był zobowiązany wykonywać na bieżąco wydawane mu 
zarządzenia, np. zwrócić rewers ks. Dabińskiego „na złp 200 wziętych 
prostym długiem od ks. nn, po zaspokojeniu onego, który zechce Mu 
JWXdz Dziekan przy zdarzonej pewnej okazji odesłać”25. Miał też 
postarać się o wyegzekwowania długu, jaki rządca Kobiel był winien 
proboszczowi w Wierzchlasie doprowadzając ostatecznie do zaspoko
jenia tego ostatniego26.

20 AACz- KD 277, s. 485.
21 AACz- KD 277, s. 421.
22 AACz- KD 277, s. 351-352.
23 AACz- KD 279, s. 335.
24 AACz- KD 277, s. 439-440.
25 AACz- KD 278, s. 57.
26 AACz- KD 278, s. 123.
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Biskup diecezjalny zlecał też nieraz osobiście dziekanowi pewne 
czynności. Dziekan radomszczański ks. Lipiński, został zobowiązany 
aby „dokonał rewizji kościoła po Kartuzach” -  oceniając stan zacho
wania i liczbę ołtarzy oraz obrazów, ich wielkość i przydatność dla 
innych kościołów, śląc o tym raport27. Innym razem konsystorz piotr
kowski polecał dziekanowi, aby porozmawiał z ks. Kostą czy by nie 
chciał objąć dodatkowo jeszcze komendy we Kodrębie, gdy proboszcz 
z Kodrębia przenosił się do Koniecpola i pisał „czeka konsystorz od
powiedzi powracającą pocztą”28.

Obok spraw religijnych dziekani na terytorium Królestwa Polskiego 
otrzymywali polecenia niezwiązane z religią. Zobowiązany przez wła
dze zwierzchnie konsystorz nakazywał dziekanowi, aby udał się do 
Radomska do XX Franciszkanów i zorientował się czy nie byłoby tam 
miejsca dla małoletnich przestępców. Administrator diecezji bowiem, 
wskutek odezwy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchow
nych, nakazał przesłać wykaz klasztorów znajdujących się w miej
scowościach, gdzie swoją siedzibę mają także sądy. W klasztorach 
tych bowiem decyzją władz cywilnych Królestwa Polskiego zamierza
no umieszczać „małoletnich przestępców” w wieku od 10-14 lat29.

Zarządzenia przesyłane dziekanowi dotyczyły także sakramenta- 
liów i uroczystych poświęceń. Konsystorz foralny piotrkowski prze
słał do Dziekana zarządzenie, na mocy którego otrzymał on polecenie 
poświęcenia podczas kongregacji dziekańskiej wybudowanej przez 
dziedzica miejscowego kaplicy na cmentarzu. Konsystorz upoważnia
jąc Dziekana do jej poświęcenia równocześnie informował, że może 
być w niej na żądanie dziedzica odprawiona Msza św., o ile dziekan 
uzna, że się obiekt do tego nadaje. Dziekan otrzymał na to specjalny 
dokument wg którego miał poinformować, że w kaplicy tej może być 
jedna msza w dni powszednie odprawiona „wyjąwszy dni uroczystych 
świąt i niedzielnych”. Dokument powinien być oddany miejscowemu 
rządcy kościoła. „Instrument ten co do odprawiania w pomienionej 
kaplicy mszy służy tylko na rok jeden”30.

Dziekan także partycypował w czynnościach sądowych należących 
do kompetencji konsystorza. Dotyczyło to zawarcia małżeństwa mixta 
religione. Zawarcie małżeństwa mieszanego między katolikiem, a pro

27AACz-KD  278, s. 199-200.
28 AACz- KD 279, s. 45.
29 AACz- KD 279, s. 203.
30 AACz- KD 277, s. 467.
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testantem w Kościele katolickim wymagało zgody władzy kościelnej 
i mogło mieć miejsce tylko pod pewnymi warunkami:
-  strona niekatolicka deklarował przejście do Kościoła rzymskokato

lickiego, albo oświadczała, że wyznawcy katolicyzmu nie będzie 
utrudniać praktyk religijnych, a dzieci zostaną wychowane w wie
rze Kościoła rzymskiego;

-  katolik także powinien złożyć przysięgę pisemnie i deklarować, „że
nie będzie apostatować i że nie przejdzie na inną religię, a dzieci 
wychowa w rei. katolickiej”.

Konsystorz przesyłał więc do dziekana zarządzenie, w którym 
przypominał powyższe warunki pod którymi istnieje możliwość za
warcia tzw. małżeństwa mieszanego i polecał mu zawezwać przez rząd
ców kościołów narzeczonego i narzeczoną do dziekana, dając możliwość 
ewentualnego dojazdu do wyznaczonego miejsca samego dziekana 
i protokolarnego odebrania deklaracji od stron wg wzoru31. Protokół 
z wykonania czynności miał być wraz z deklaracjami przesłany kon- 
systorzowi.

Dziekanowi były zlecane także różne prace o charakterze sprawoz
dawczym. Dane te były potrzebne do statystyk i innych działań wła
dzy zwierzchniej. „W wykonaniu reskryptu JW Pasterza diecezji z dnia 
19 września 1863 r. przesyłając trzy wzory do wykazów wiadomości 
te obejmować mających, wzywa konsystorz JW Dziekana, aby po
dobne wykazy ułożył i po uformowaniu tychże oraz zabraniu wszyst
kich z całego dekanatu wiadomość do każdej z powyższych kategorii 
odnoszące się takowe do dalszego postąpienia nadesłał”32.

2. 3. Instrukcje

Wykonywanie czynności urzędowych przez dziekana opierało się na 
przesyłanych mu aktach prawnych, które dziekan gromadził w kancela
rii, a potem w registraturze dziekańskiej. Jednak sposób ich realizacji 
wymagał podania zasad i reguł postępowania. Konsystorz zlecał dzie
kanowi wykonanie poleceń w ściśle określony sposób, co potwierdza 
formuła „Konsystorz udziela Mu [dziekanowi] następującej instruk
cji”33, do której miał się on dostosować. Nie zawsze miała ona charakter 
samodzielny. Często była dołączana do innego aktu prawnego. Instruk-

31 AACz- KD 279, s.347-348.
32 AACz- KD 281, s. 457.
33 AACz- KD 277, s. 81.
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cje nakazywały wypełnić urzędowe czynności w określonym miejscu, 
nierzadko poza siedzibą kancelarii dziekańskiej, „Konsystorz z polece
nia JW Pasterza Diecezji z dnia 20 maja r. b. nr 312 wzywa JWKs 
Dziekana, aby zjechał, jak bydź może najprędzej na grunt do...”34.

Zazwyczaj pojedyncze zarządzenia kierowane do dziekana były już 
zaopatrzone pewnym instruktażem wskazującym jak wykonywać 
bieżące polecenie i obowiązki dziekańskie po zrealizowaniu zarządze
nia władzy. Sposób działania mogła określać instrukcja: „Szopa, 
w której dotąd odprawiało się nabożeństwo jako grożąca niebezpie
czeństwem zawalenia się ma być przez JWKsdza Dziekana zapieczę
towana i żadnemu kapłanowi odtąd nie będzie wolno Mszy św. od
prawiać w niej. Parafianie udać się mają na nabożeństwo, jako wszel
kie posługi religijne do kościoła parafialnego w Gidlach. JXdz No
wicki za posługi swoje dla Parafian Plawińskich łożone ma pobierać 
wszystkie do kasy jakie były i są do probostwa w Pławnie przywiąza
ne, które mu wykazem poda WJXdz Dziekan. Ponieważ zaś obydwie 
parafie Pławińska i Gidelska znaczną mają ludność przeszło 4000 
Dusz razem liczące JWKs Nowicki będzie miał przydanego sobie 
wikariusza do pomocy. Nim zaś takowego władza nadeśle może 
WJXdz Nowicki użyć do pomocy JJ XX Dominikanów. Akta cywil- 
no-duchowne i metryki kościelne łacińskie mają być każdej parafii 
oddzielnie utrzymywane. WJXdz Dziekan zjechawszy na grunt Pław- 
no dla zrobienia protokołu fundi instructi i oddania go JXdzu Nowic
kiemu wezwie z miasta i każdej wsi do parafii Pławno należącej 
dwóch ludzi i ogłosi im również i kollatorowi, że odtąd parafianie 
mają się udać na nabożeństwa i po wszelkie posługi religijne do ko
ścioła parafialnego w Gidlach i że poty nie będą mieli kapłana i nabo
żeństwa w Pławnie póki nie odbudują kościoła i nie postawią plebanii 
i potrzebnych zabudowań plebańskich. Wszelki opór kollatora... nie 
może mieć miejsca i WJKSdz Dziekan z urzędu podług niniejszej 
instrukcji działać powinien”35.

Innym razem konsystorz polecał dziekanowi radomszczańskiemu, aby 
ułożył i przesłał listę imienną duchowieństwa świeckiego i zakonnego 
w wieku 20-30 lat znajdującego się na terenie jego dekanatu z zaznacze
niem jaką pełni funkcję, miejsce zamieszkania, wiek, w której gminie lub 
mieście był wpisany do ksiąg, gdzie jest objęty spisem wojskowym36.

34 AACz-KD 277, s. 121.
35 AACz-KD 277, s. 174.
36 AACz-KD 281, s. 305-306.
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W aktach dziekańskich zachowała sie m.in. instrukcja w sprawie robienia 
wykazu duchowieństwa z dnia 22 grudnia 1847 r.37 38

Mimo powtarzających się podczas urzędowania czynności władze 
zwierzchnie za każdym razem przytaczały zasady postępowania. Po
twierdzają to zarządzenia związane z beneficjum kościelnym. Przy
kładowo Konsystorz zawsze przypominał dziekanowi, że protokół 
zdawczo-odbiorczy fundum instructummiał być spisany w 5 równo
brzmiących egzemplarzach, z których jeden miał oddać Dziekan obej
mującemu beneficjum, drugi zabrać do akt dziekańskich, trzeci ode
słać do konsystorza, czwarty i piąty do naczelnika powiatu .

W kwestiach, które budziły dylemat dziekan zwracał się do kon
kretnego przypadku do konsystorza piotrkowskiego z prośbą o obja
śnienie. Taki charakter miała instrukcja dla dziekana w sprawie podpi
sania rozkładu kosztów na reperację kościoła w Radomsku z udziałem 
miejscowego proboszcza. Konsystorz odpowiadając dziekanowi powo
łał się na ukaz carski z 6/18 marca 1817 r. art. 17 udzielając wyczerpu
jącej odpowiedzi. Także na zapytanie dziekana, czy prawnie postąpił 
Dozór Kościelny w Radomsku żądając, aby proboszcz przy obejmo
waniu probostwa zwrócił kompetencje z wsi Zakrzewka w kwocie 
600 zip rocznie, konsystorz wydał decyzję wyjaśniając, że jest to do
chód z tej wsi przeznaczony na wyłączne utrzymanie proboszcza i nie 
musi on z niej nic oddawać, a podpis, który złożył, ,jako obejmujący 
i nieznający akt i zapisów nic nie znaczy”39.

To pozwoliło dziekanowi napisać we właściwy sposób protokół 
zdawczo-odbiorczy związany z beneficjum. Podobne kwestie doty
kała instrukcja dotycząca konkretnego rozrachunku między du
chownym odchodzącym a przychodzącym na probostwo do Pław- 
na. Była ona odpowiedzią na zapytanie dziekana, co zrobić gdy 
wychodzący dzierżawę odebrał z góry za cały rok w miesiącu 
styczniu. Konsystorz udzielił odpowiedzi, że „Dzierżawa z gruntu 
w mieście Pławnie podzielona była między wchodzącym, a wycho
dzącym stosownie do czasu w jakim wychodzący oddaje, a wcho
dzący odbiera probostwo40.

37 AACz- KD 277, s. 601-602.
38 AACz- KD 277, s. 175.
39 AACz- KD 277, s. 331-332.
40 AACz-KD 277, s. 317.
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2. 4. Monity
Uskutecznienie poleceń władzy zwierzchniej przez organy niższej 

władzy w hierarchicznej strukturze Kościoła wymagało dyscypliny 
i dokładności. Stąd urzędnicy kościelni mieli obowiązek wypełnić 
sumiennie polecenia biskupa i wspomagających go w realizacji wła
dzy wykonawczej pracowników konsystorza. Takie stanowisko wła
dzy kościelnej obrazował monit skierowany przez konsystorz foralny 
piotrkowski do dziekana radomszczańskiego, który otrzymał następu
jąca reprymendę: „Uchybienie ks. Dabińskiego względem Ks. Dzie
kana z różnych przyczyn może być wytłumaczone, ale uchybienie 
WJXdza Dziekana względem władzy, miawszy rozkaz exekwowania, 
a niedopełniwszy tego, żadnemu nie ulega tłumaczeniu, zechce przeto 
Ks. Dziekan dopełnić rozkazu o skutku powiadamiając konsystorz”41.

Od dziekana żądano przesyłania terminowo i na bieżąco sprawozdań 
i protokołów z wykonanych czynności. Brak przekazu takich informacji 
powodował napływ pism żądających wyjaśnień i uskutecznienia pole
ceń zwierzchników: „Konsystorz wzywa go, aby niebawnie...”42.

Kiedy indziej dziekan został zobowiązany udać się do parafii są
siedniego dekanatu. Miał na miejscu przekonać się na podstawie kon
frontacji o przyczynach konfliktu między proboszczem-dziekanem, 
a wikariuszem. Ponieważ tego ostatniego nie zastał w domu przesłał 
więc odpowiednią informację do konsystorza o podjętej próbie zreali
zowania czynności urzędowej usprawiedliwiając się nieobecnością 
stron. Z realizacją polecenia jednak się ociągał tłumacząc się rappor- 
tem..., że ks. wikariusza nie było w domu w miesiącu grudniu r. z....”. 
To pociągnęło za sobą upomnienie od konsystorza. Oficjał napisał: 
„ponieważ WJXdz Dziekan dotąd nieuskutecznił śledztwa w spra
wie... konsystorz wzywa ponownie, ab)/ niebawnie zjechał na grunt 
wsi Kłomnice i wyprowadził śledztwo” 3.

Pisma kierowane do dziekana mogły więc mieć formę monitów, 
w których upominano dziekana za opieszałość w wykonywaniu po
leceń władzy zwierzchniej lub niedopełnieniu obowiązków, nakazu
jąc wywiązać się z nich w sposób właściwy. „Konsystorz napomina 
WJXdza Dziekana, aby odnośnie do polecenia i danej Mu instrukcji 
z dnia 17 listopada r. b. N° 790 niebawnie pomienionemu JXdzu No

41 AACz- KD 277, s. 457.
42 AACz- KD 277, s. 143.
43 AACz- KD 277, s. 421.
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wickiemu oddał zarząd parafii Pławno i postąpił we wszystkim jak 
mu polecono”44.

Gdy z kolei dziekan miał trudności w realizacji polecenia konsy
storskiego przy egzekwowaniu należności płatniczych od niektórych 
duchownych i nie przesłał całości kwoty należnej z dekanatu konsy- 
storzowi feralnemu piotrkowskiemu, próbując tylko częściowo wy
pełnić polecenie, wówczas konsystorz udzielił mu reprymendy. „Nig
dy WJKs. Dziekan nie powinien rozpolowić interesu, jak właśnie zro
bił z nadesłaniem pieniędzy za Żywoty SS Pańskich, a zostawił zale
głości u ks. Lipińskiego, bo to nie zaspakaja wyższej władzy, osobno 
wystawia i na nieprzyzwoitości dalszej korespondencji i zwłokę do 
zupełnego załatwienia sprawy. Dziekan bez straty czasu ma ściągnąć 
od ks. Lipińskiego należność za Żywoty i tu nadesłać”45.

Ta normatywno-dyrektywna dokumentacja pokazuje, że sposób 
wykonywania zarządzeń władzy diecezjalnej przez dziekana na pod
ległym mu terenie był monitorowany przez konsystorz foralny. Zwra
cano uwagę na skuteczność przekazu informacji podległemu ducho
wieństwu i sposób egzekwowania zarządzeń. Konsystorz bronił też 
swoich kompetencji czuwając, aby dziekani nie nadużywali swej wła
dzy. Gdy więc dziekan radomszczański powiadomił pisemnie konsy
storz foralny, że wydał przybyłemu z Warszawy dominikaninowi 
aprobatę do spowiedzi oficjał upomniał dziekana zarzucając mu prze
kroczenie uprawnień. Stawiał pytanie retoryczne -  na jakiej to uczynił 
podstawie -  skoro to sam dziekan radomszczański potrzebował od 
konsystorza aprobaty46.

2. 5. Rachunki

W ramach obowiązków władzy dziekańskiej pozostawało także 
egzekwowanie od kondekanalnych duszpasterzy niektórych należno
ści finansowych. Przesłany od konsystorza piotrkowskiego dziekano
wi rachunek powodował konieczność jego uregulowania i przesłania 
kwot bezpośredniemu przełożonemu. Dziekan przesyłając należności 
płatnicze z dekanatu potwierdzał tym samym otrzymanie zobowiąza
nia i wykonanie polecenia. Był to dość rzadki rodzaj obowiązków. 
Dotyczył on przede wszystkim uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wy-

44 AACz- KD 277, s. 179-180.
45 AACz- KD 277, s. 97.
46 AACz- KD 278, s. 75-76.
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danie, bądź prolongatę dokumentów kościelnych tzw. aprobat, a póź
niej także komend. Zdarzenie takie miało miejsce raz w roku, gdy 
trzeba było zaktualizować dokumenty kapłańskie i uregulować z tego 
tytułu należności od księży świeckich i zakonnych na rzecz konsysto- 
rza. Poza tym w odniesieniu już tylko do pojedynczego zdarzenia 
dziekan prosił o prolongatę dla przybyłego na jego teren duchownego 
ściągając od niego należną kwotę i zaspakajając finansowe roszczenia 
z racji opłat kancelaryjnych na rzecz konsystorza.

Konsystorz foralny zajmował się także pośrednictwem między kon- 
systorzem generalnym, bądź drukarnią, a dziekanami w dystrybucji 
książek religijnych i czasopism. Pozycje były przesyłane dziekanowi 
wraz z rachunkiem do zapłacenia dla poszczególnych prenumeratorów. 
Poza tym każdego roku był wystawiany rachunek za tzw. rubrycelle 
będące urzędowym i oficjalnym kalendarzem liturgicznym Kościoła 
partykularnego, jakim była diecezja kujawsko- kaliska. W rubrycelli 
znajdowały się także najważniejsze dane statystyczne dotyczące bi
skupstwa. Stąd każdy duchowny musiał posiadać tego rodzaju pomoc 
duszpasterską. Duszpasterzy mieli też nieraz partycypować w kosztach 
przesyłki47. Te rozliczenia rachunków pozostawały w gestii dziekana.

2. 6. Informacje i inne

Dotarcie władz z informacją do duchowieństwa parafialnego i za
konnego dokonywało się także za pośrednictwem konsystorza piotr
kowskiego, który na ręce dziekana radomszczańskiego przesyłał wia
domości duszpasterzom. Podanie dziekanowi informacji dla dostar
czenia jej duchowieństwu wymagało zastosowania ówczesnej formy 
przekazu, jaką był okólnik, a forma ustna była możliwa tylko, gdy 
kapłani byli zgromadzeni w jednym miejscu, np. z racji kongregacji 
czy odpustu parafialnego. Znaczna ilość informacji urzędowej do 
dziekana wymagała jednak potwierdzenia jej otrzymania od konsysto
rza i ewentualnie dalszego przekazu, a o spełnieniu tej czynności nale
żało oficjała zawiadomić poprzez sprawozdanie.

Informacje przekazywane od konsystorza piotrkowskiego miały sze
roki zakres i obejmowały sprawy własne konsystorza, dekanatu, jak też 
te o charakterze diecezjalnym i ogólnokościelnym. W przypadku zmian 
personalnych w obsadzie konsystorza podawano jego skład osobowy .

47 AACz- KD 277, s. 203.
48 AACz- KD 278, s. 75-76.
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Duchowieństwo tą drogą dowiadywało się o śmierci oficjała49. Z racji 
śmierci oficjała ks. A. Mulzowa wiceoficjał wydał specjalny list do 
duchowieństwa50. Podobne czynności miały miejsce przy nominacji 
dziekana radomszczańskiego.

Przekazywane dla duchownych wiadomości dotyczyły często bie
żących spraw. W związku ze zbieraniem przez wojsko danych staty
stycznych dziekan otrzymywał pismo, aby w przypadku zgłoszenia się 
oficerów zbierających dane do statystyk wojskowych rządcy kościo
łów nie obawiali się udzielić im potrzebnych wiadomości51. Informa
cja o zniesieniu obowiązku odprawiania rekolekcji kapłańskich w roku 
„póki w tej mierze JW Pasterz nie wyda innego rozporządzenia”52. 
Konsystorz rzadko informował w sposób bezpośredni określonego 
duszpasterza. Prosił, zazwyczaj, aby uczynił to dziekan53.

Każdego roku tą drogą o miejscu i terminie odbycia się egzaminu 
konkursowego wraz z wykazem obowiązujących tematów było po
wiadamiane duchowieństwo świeckie starające się o translokatę. Kon
systorz informował o terminie przesyłania aprobat i komend do pro
longaty54. Podawał do wiadomości, że do egzaminu tego może przy
stąpić tylko ten kto złoży wymagane prawem dokumenty, w tym cur
riculum vitae, świadectwo moralności od dziekana, a przypadku gdy 
był administratorem jakiejś parafii świadectwo od dozoru, jak dbał 
o zabudowania plebańskie, świadectwo od inspektora szkolnego55.

Do dziekana władza diecezjalna przesyłała także informacje doty
czące penaliów. Odnosiły się one w szczególności do o kapłanów, 
którzy popadli w kary kościelne. Gdy wikary z Mstowa, za nieposłu
szeństwo został zasuspendowany ostrzegano, aby go nie dopuszczać 
do ołtarza, ambony itp.56 57 Wreszcie wyroki konsystorza foralnego na 
wiernych podlegających jego juiwsdykcji sądowej były obwieszczane 
do wiadomości kleru i w iernych.

Nie brakowało także pism polecających zorganizowanie w para
fiach różnych nabożeństw, o których dziekan miał poinformować

49 AACz- KD 277, s. 549
50 AACz-KD 279, s. 641.
51 AACz- KD 280, s. 309-310.
52 AACz- KD 277, s. 239.
53 AACz- KD 277, s. 303.
54 AACz- KD 277, s. 291-292.
55 AACz-KD 277, s. 231-232.
56 AACz- KD 280, s. 677-678.
57 AACz- KD 279, s. 752-753.
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duchowieństwo. Dotyczyło to nabożeństw dworskich, dziękczynnych 
i przebłagalnych, np. o ustanie epidemii cholery58.

Znaczna ilość tego rodzaju pism dotyczyła prezentacji w formie 
prospektów czasopism, albo książek religijnych zachęcając do ich 
prenumeraty59. Niektóre zawierały informację o darach rządu na rzecz 
uboższych duchownych, którym dziekan mógłby przekazać ofiarowa
ne pozycje60.

Sprawy gospodarcze i utrzymania Kościoła oraz beneficjanta leżały 
także w gestii dostarczania potrzebnych informacji o terminach odbie
rania z banku procentów od sum duchownych w nim zdeponowanych.

Władze państwowe nie pozwalały na zbieranie dobrowolnych 
ofiar na rzecz Kościoła poza obrębem świątyni. Stąd budujące się 
lub wymagające remontu kościoły i klasztory znajdujące się poza 
dekanatem radomszczańskim mogły tylko po uzyskaniu pozwolenia 
władz Królestwa Polskiego być przedmiotem organizowanych na ich 
cel zbiórek. O takich przypadkach duchowieństwo było informowa
ne w sposób urzędowy61. Nawet przejazd duchownego innego ob
rządku przez terytorium Królestwa Polskiego i udostępnianie mu 
ołtarza dla sprawowania Mszy św. było przekazywane dziekanowi 
odpowiednim pismem62.

Informację o formie zatwierdzonej przez Cara przysięgi na wier
ność monarsze wraz z jej treścią63 naczelnik powiatu kierował do 
dziekana radomszczańskiego w Gidlach ks. Nowickiego „dla znajo
mości i ścisłego w razie potrzeby zastosowania się”64.

Z pośrednictwa dziekana korzystał też naczelnik powiatu w in
nych przypadkach, gdyż prawo Królestwa Polskiego dawało mu taką 
możliwość. Ogłoszenie było wówczas skierowane do społeczności 
całej parafii. Sytuacja taka miała miejsce, gdy podawano ludziom do 
wiadomości, że nie wolno szynkarzowi sprzedawać wódki dzieciom 
do lat 14 oraz że nikt nie ma obowiązku zaspakajania kredytowanej 
wódki65.

58 AACz- KD 278, s. 135-136.
59 AACz- KD 279, s. 111- 116.
60 AACz- KD 279, s. 467.
61 AACz- KD 280, s. 567.
62 AACz- KD 279, s. 81.
63 AACz- KD 281, s. 430.
64 AACz- KD 281, s. 429.
65 AACz- KD 280, s. 599-600.
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3. Zakres rzeczowy

Oczywistym pozostaje fakt, że życiem duchowieństwa i wiernych 
kierował na obszarze diecezji kujawsko-kaliskiej ordynariusz wydając 
akty prawne i administracyjne mające istotne znaczenie dla funkcjo
nowania Kościoła i społeczności katolickiej na podległym terenie. 
W realizacji władzy wykonawczej pomagali mu pracownicy konsysto- 
rzy: generalnych i feralnych oraz dziekani.

Supremacja władzy cywilnej w Królestwie Polskim przejawiała się 
w przedstawianych biskupowi do promulgowania duchowieństwu 
i wiernym przepisów bardzo luźno związanych ze sprawami wyzna
niowymi. Stąd do dziekanów docierały także zarządzenia o treściach 
z pogranicza religii i państwa. Niektóre akty prawne nie miały wręcz 
żadnego związku z religią, a ambona kościelna służyła jedynie do 
przekazu świeckich treści.

3. 2. 1. Sprawy wyznaniowe

Treść aktów ze sfery religijnej dotyczyła przeważnie duchowień
stwa świeckiego i zakonnego, ich obowiązków, form działalności oraz 
dyscypliny kościelnej nie omijając spraw z obszaru obyczajów ka
płańskich i penaliów. Ponadto szczegółowo przedstawiano nauczanie 
na ambonie i pracę w szkole elementarnej oraz urzędowanie w kance
larii parafialnej. Na uwagę zasługują obchody świąt religijnych, uro
czystości i nabożeństw galowych. Wymagały one odpowiedniego przy
gotowania. Poruszano także temat translokat i beneficjum kościelnego 
oraz sposobu finansowania kościoła. Prezentowano najnowsze propo
zycje pomocy duszpasterskich: książek i czasopism. Zajmowano się 
nawet problemem kwestujących zakonników.

Biskup był dla diecezji kujawsko-kaliskiej podmiotem władzy zwy
czajnej i własnej. Mógł więc udzielać przywilejów i odpustów66. Na
tomiast w wykonywaniu czynności kapłańskich partycypowało w ja
kimś sensie duchowieństwo, któremu prawo kanoniczne i biskup na to 
zezwalali. Kler otrzymywał na terenie diecezji od władzy kościelnej 
mandat do słuchania spowiedzi świętej67 na podstawie dokumentu 
nazywanego aprobatą. Był on wydawany na ściśle określony czas. Po 
jego upływie należało prosić o jej przedłużenie i dokonać prolongaty

66 AACz- KD 279, s. 313.
67 Aprobata, w: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. 1, Kraków (br. wyd.).
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aprobat. Sprawy obejmujące to zagadnienie dotyczyły zarówno ducho
wieństwa świeckiego, jak też zakonnego68.

W okresie Królestwa Polskiego otrzymanie takiego dokumentu było 
możliwe po wypełnieniu obowiązków stanu. Należało do nich przed
stawienie dziekanowi świadectwa odbytych w danym roku rekolekcji. 
Ważnym elementem życia duchowieństwa dekanalnego były kongre
gacje. Zazwyczaj podczas odprawianych kongregacji dziekan zbierał 
aprobaty do prolongaty. Gdy jednak któryś z duszpasterzy nie mógł 
odprawić rekolekcji czy być obecny na kongregacji musiał przed 
dziekanem usprawiedliwić swoją nieobecność. Dziekan po uznaniu 
przeszkód za niepokonalne występował do konsystorza o prolongatę 
potrzebnych dokumentów. Zdarzało się też, że rząd wstrzymywał od
prawianie rekolekcji tłumacząc się zakazem zbierania się osób tak 
cywilnych, jak też duchownych69.

Duchowieństwo świeckie często wyrażało wolę zmiany beneficjum. 
Chcąc objąć w XIX stuleciu inną parafię nie wystarczyła już prezenta
cja kolatora. Władze cywilne wprowadziły egzamin konkursowy. 
Podawano zakres tematów obowiązujących na egzaminie i sposób 
jego odbywania oraz konieczną dokumentacja, którą mieli dostarczyć 
przystępujący do egzaminu. Mógł do niego przystąpić tylko ten kto 
złożył curriculum vitae, świadectwo moralności od dziekana, a przy
padku gdy był administratorem jakiejś parafii świadectwo od dozoru, 
jak dbał o zabudowania plebańskie. Miał nawet obowiązek przedłożyć 
świadectwo od inspektora szkolnego o tym jak angażował się w na
uczanie w szkole elementarnej70. Na podstawie decyzji Rady Admini
stracyjnej Królestwa z dnia 10/22 kwietnia 1846 duchowni będący 
opiekunami szkół elementarnych i wykładający w nich religię i zaj
mujący się wychowaniem -  moralnością zostali zwolnieni od podat
ków na rzecz szkoły71.

Otrzymanie od biskupa dokumentu nominacyjnego na inną parafię 
łączyło się z protokolarnym zdaniem dawnego i odbiorem nowego 
beneficjum. Obecność dziekana radomszczańskiego przy zmianach 
rządców parafii dotyczyła nie tylko duchowieństwa świeckiego, ale 
też parafii prowadzonej przez zakon o. Paulinów w Wielgomłynach72.

68 AACz- KD 277, s. 291-292.
69 AACz- KD 277, s. 239.
70 AACz- KD 277, s. 231-232.
71 AACz- KD 277, s. 243.
72 AACz- KD 279, s. 147.
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W ten sposób kontrolowano gospodarność duszpasterza i zarząd ru
chomościami i nieruchomościami parafii.

Wreszcie sposób urzędowania kleru w kancelarii podlegał zarządza
niu. Osoby poszukujące metryk zwracały się do konsystorza z prośbą 
o pomoc. Wówczas konsystorz mógł nakazać rządcą kościołów kwe
rendę73. Gdy kapłani katoliccy nie chcieli przyjmować korespondencji 
od duchownych prawosławnych władze przypominały, że proboszczo
wie obu wyznań są Urzędnikami Stanu Cywilnego stąd wzajemne urzę
dowe relacje są konieczne74 75 76. Nakazywano wreszcie, aby osobom, które 
przeszły z wyznania rzym. kat. na prawosławne duchowieństwo kato
lickie nie udzielało posług religijnych, gdyż jest to w kompetencjach 
duchownych prawosławnych7'. W sprawie małżeństw mieszanych, gdy 
jedna ze stron była wyznania ewangelickiego lub reformowanego, nale
żało wystąpić o dyspensę od biskupa. Duchowny, który lekceważył ten 
wymóg kanoniczny podlegał sub poena suspensionis ipso facto16.

Ważną rolę przy sprawowaniu czynności liturgicznych stanowiły 
wskazania związane ze sposobem odprawiania nadzwyczajnych nabo
żeństw, jak np. z racji roku jubileuszowego77.

Przy tym podległość przełożonym kościelnym łączyła się z posłu
szeństwem zwierzchnikom, a jego brak skutkował karami kanonicz
nymi78. Stąd wydawane zakazy i nakazy dla duchowieństwa miały być 
bezwzględnie przestrzegane. Dotyczyły one szczegółowych kwestii 
nie tylko związanych z duszpasterstwem, ale odnoszących się do życia 
towarzyskiego i zainteresowań. Tym samym zabroniono zajmowania 
się myślistwem79, czy grą w karty, która zdaniem władz przybierała 
znamiona hazardu, gdyż „oprócz szkód materialnych, niesławę i poni
żenie przynosi”80 81.

Przesyłane do dziekana akty obejmowały także w szeroki sposób 
sprawy finansowe Kościoła i jego zobowiązania. Zbierano np. dobro
wolną składkę dla zaspokojenia długu wdowy, która pożyczyła nieży
jącemu już duchownemu pieniądze84. Poruszano zagadnienia dotyczą

73 AACz- KD 279, s. 57.
74 AACz- KD 277, s. 247-248.
75 AACz- KD 279, s. 87-89.
76 AACz- KD 279, s. 25-28.
77 AACz- KD 277, s. 533-538.
78 AACz- KD 280, s. 677-678.
79 AACz- KD 279, s.287-289.
80 AACz- KD 280, s. 543.
81 AACz- KD 279, s. 291-292.
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ce procentów od sum zadeklarowanych w tzw. układach82 83. Wreszcie 
akta „Rozporządzeń do dziekana...” poruszały zagadnienie dostępnych 
pomocy duszpasterskich, które były reklamowane w formie przesyła
nych prospektów. Można było je nabyć m. in. poprzez prenumeratę . 
W ten sposób księża mogli powiększyć swoja bibliotekę i poszerzyć 
zainteresowania religijne. Pozycje te stanowiły dla ówczesnego du
chowieństwa wielką wartość. Odnosiły się także do muzyki kościelnej 
i chórów, jak np. „Śpiewy chóralne Kościoła Rzymsko-Katolickiego 
ułożone na organy przez Wincentego Gorączkiewicza dyrektora mu
zyki katedralnej krakowskiej”84.

W aktach przesyłanych od konsystorza tematyka zakonna była obec
na nie tylko przy aprobatach i translokatach, ale także odnosiła się do 
beneficjum parafii zakonnej czy przyjętych zwyczajów, jak kwesta 
zakonna. Rząd polecał władzy diecezjalnej, aby ta nakazała zakonni
kom kwestujący na danym terenie najpierw przedstawić dokument od 
przełożonego miejscowemu dziekanowi85.

3. 2. 2. Sprawy cywilno-religijne

Wiele zarządzeń przesyłanych dziekanom zaledwie dotykało zagad
nień wyznaniowych. Zachęcano społeczeństwo do wzajemnej jedności 
i unikania wrogich postaw między włościanami, a ziemiaństwem. W ten 
sposób Kościół przyczyniał się do kreowania pokoju i zgody86.

Władzom państwowym z kolei zależało na kształtowaniu lojalnego 
wobec niej społeczeństwa. Dotyczyło to także kleru. Rząd deklarował, 
że „nauczyciele religii, którzy się w szkołach przy wykładaniu nauk 
okażą być pilnymi, posunięci zostaną na wyższe stopnie w hierarchii 
kościelnej, kanoników, prałatów, a nawet na godność biskupa, w czem 
Komisja Spraw Wewnętrznych i Duchowych z rozkazu Najjaśniejszego 
Pana szczególny na nich będzie miała wzgląd” 87. Stąd, aby zjednać so
bie kapłanów wprowadzono odznaczenia państwowe dla duchownych. 
Biskup kujawsko-kaliski przesłał informację o wyróżnieniu przez Rząd 
14 kapłanów dekanatu radomszczańskiego krzyżami i medalami88.

82 AACz- KD 277, s. 309.
83 AACz- KD 277, s. 151.
84 AACz- KD 277, s. 507-510.
85 AACz- KD 278, s. 115-117.
86 AACz- KD 281, s. 29-31.
87 AACz- KD 279, s. 53-55.
88 AACz- KD 279, s. 319-320.
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Z drugiej strony niepokoje w kraju rzutowały na stosunek władz do 
wewnętrznych spraw Kościoła. O czym świadczy przesunięcie terminu 
egzaminu konkursowego „z powodu różnych okoliczności”89. Wresz
cie wprowadzenie czynnika kontrolnego nad sprawami wyznaniowymi 
w postaci dozorów kościelnych i obarczenie dziekana obowiązkiem 
współpracy z tą instytucją było wyrazem ingerencji władz w religię90.

Osiągnęła ona apogeum m. in. w przepisach Komisji Rządowej 
o sadzeniu po cmentarzach grzebalnych i przy kościołach drzewek 
morwowych z „uwagi na pożytek kraju i ozdobę miejsc”91. Zakazy
wano wreszcie duchowieństwu, z racji politycznych, na mocy zarzą
dzenia z dnia 5 marca 1860 r„ mówienia o sprawach Włoch i o Pań
stwie Kościelnym92.

Nawet posiadanie skarbonki umieszczanej poza kościołem przy 
figurze było szczegółowo regulowane. Swoją decyzję Sekcja Duchow
na w Warszawie argumentowała „Zdarza się często, że przy figurach, 
placach, ulicach i przed kościołami w miastach, miasteczkach i wsiach 
bywają umieszczane bez pozwolenia władzy, skarbonki dla zbierania 
ofiar na utrzymanie w porządku i oświecenie rzeczonych figur. Dla 
zapobieżenia nadużyciom, jak również dla ustanowienia koniecznej 
pod tym względem kontroli poczytuję za niezbędne włożyć na pro
boszczów i administratorów kościołów obowiązek..., aby o każdem 
zamierzonym zaprowadzeniu skarbonki” powiadomić właściwą wła
dzę diecezjalną i właściwą władzę cywilną dla zaopatrzenia skarbonki 
w pieczęć kościelna i pieczęć władzy administracyjnej. Klucz miał się 
znajdować u rządcy kościoła, a ten mógłby ją  tylko otwierać w obec
ności prezesa dozoru kościelnego lub innej delegowanej do tego oso
by. Ponadto dla właściwej kontroli wydatkowania tych funduszów 
miałaby być założona odpowiednia, oddzielna książka93.

Charakterystyczne też dla okresu niewoli narodowej były nabożeństwa 
galowe. Konsystorz piotrkowski odwołując się do reskryptu biskupa 
mocującym się na rozporządzeniu Namiestnika Królestwa oraz Komisji 
Rządowej SWiD polecał duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu mo
dły za cara i jego rodzinę w dni galowe dworskie w j. polskim z wymie
nieniem Jego Cesarsko-Królewskiej Mości i wszystkich osób rodziny94.

89 AACz- KD 278, s. 107.
90 AACz- KD 278, s. 211.
91 AACz- KD 279, s.273-276.
92 AACz- KD 280, s. 555.
93 AACz- KD 282, s. 457-548.
94 AACz- KD 277, s. 495.
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Podawano przy tym wzór modlitw95 96 oraz listę osób, za które należało się 
modlić.

3. 2. 3. Sprawy świeckie

Za pośrednictwem Kościoła władze Królestwa Polskiego docierały 
do społeczeństwa przekazując mu poprzez ambonę ogłoszenia admini
stracji państwowej)6. Agenda rządowa odpowiedzialna ze strony pań
stwa za stosunki państwo -  Kościół przesyłała do biskupa akt prawny 
lub akt administracyjny, który należało ogłosić w terenie. Biskup die
cezjalny wydawał odpowiednie zarządzenie, które konsystorze wysy
łały dziekanom. Korzystał jednak czasem z drogi bezpośredniej na
czelnik zwracając się wprost do dziekana, jako przedstawiciela miej
scowej władzy diecezjalnej.

Do dziekana były więc kierowane zarządzenia o treściach świec
kich dotyczących zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej. Informowano 
o panującej epidemii cholery. Władze podawały opis objawów choro
by, sposób jej leczenia i stosowania środków prewencyjnych. Zachę
cano do ograniczenia w diecie żywieniowej grzybów i owoców97. 
Propagowano szczepienie dzieci, aby zapobiec zarażeniu i lżej przejść 
chorobę98 99. Biskup kujawsko-kaliski wydał zarządzenie o informacji 
odnoszące się do Odezwy Komisji RzSWiD ostrzegającej przed po
wtarzającymi się licznie wypadkami zatrucia grzybami w okresie grzy
bobrania . Zarządzenia nadchodzące do dziekana obejmowały także 
obszar zagadnień weterynaryjnych związanych z chorobami bydła, 
rozpoznawaniem ich objawów i zapobieganiem100.

Sprawy przekazywane w zarządzeniach ocierały się o zagadnienia 
administracyjne, np. informacja Towarzystwa Rolniczego o konkur
sach okręgowych i szczegółowym wykazie dyscyplin, w których można 
startować dla otrzymania nagrody pieniężnej101 102. Przez dziekanów wła
dze świeckie informowały, że licytacje na propinacje będą się odbywać 
nie przez rządców kościołów z ambon, lecz drogą administracyjną1 2.

95 AACz- KD 277, s. 497-499.
96 W. J e m e 1 i t y, Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla ogło
szeń cywilnych, s. 142.
97 AACz- KD 277, s. 579-580.
98 AACz- KD 280, s. 627
99 AACz- KD 277, s. 290-300.
100 AACz- KD 279, s. 511-513.
101 AACz- KD 279, s. 455.
102 AACz- KD 279, s. 171-175
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Kwestie społeczne i etyczne poruszano przez komunikat w sprawie 
reskryptu zachęcającego włościan do pracy, oszczędności i trzeźwości103. 
Komunikowano, aby duchowni wpływali na wiernych, aby ci zaniechali 
pijaństwa104. Władze państwowe nakazywały także korzystać z drogi 
ambony podejmując kwestie powtarzających się pożarów i wskazując 
zjawiska kryminogenne. „Gdy się coraz bardziej zwiększają wypadki 
pogorzeli w Królestwie, a po większej części takowe wynikją z zemsty 
złośliwych ludzi lub z widoku korzystania z towarzystwa ogniowego 
mając zabudowania swoje, które czas ruinie podał... takowe właściciele 
sami podpalają”105.

Tak więc ambona służyła do przekazu świeckich informacji. Za 
pośrednictwem dziekana wszczynano poszukiwania osób zaginionych 
na terenie dekanatu radomszczańskiego. Nakazywano duchowieństwu, 
aby ogłaszali z ambony opis osób, która oddaliły się z miejsca swego 
stałego pobytu i przez kilka lat nie powracały. Władze wykorzystywa
ły tę drogę dla stwierdzenia stanu śmierci, bądź innych przyczyn, dla 
których ktoś opuszczał swój dom106.

Nawet wydarzenia polityczne były w formie zarządzenia nakazane 
duchowieństwu do odczytania z ambony. Motywem do ich wydania 
był manifest carski w sprawie zerwania stosunków politycznych z An
glią i Francją107. Zagadnienia obronności kraju poruszało zarządzenie 
nakazujące odczytanie manifestu carskiego w sprawie posunięcia się 
wojsk carsko rosyjskich w nad dunajskie Księstwa108, a inne informo
wało o wypowiedzeniu przez portę ottomańską Rosji wojny109.

4. Tworzenie jednostek kancelaryjnych i ich archiwizacja

Informacje, instrukcje, komunikaty, monity, rachunki i zarządzenia 
przesyłane przez władzę kościelną dziekanowi radomszczańskiemu 
zostały zgromadzone, jako oddzielna jednostka kancelaryjna wydzie
lona z licznie napływającej korespondencji dopiero przez ks. H. Cer- 
chalskiego, a więc od końca 1844 r. On to podczas vacatu na urzędzie 
dziekańskim podjął się usprawnienia pracy i wydzielenia zarządzeń

103 AACz- KD 279, s. 205.
104 AACz- K D 281,s. 357.
105 AACz- KD 277, s. 177.
106 AACz- KD 278, s. 65.
107 AACz- KD 279, s.259-261.
108 AACz- KD 279, s. 151.
109 AACz- KD 279, s. 199.
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dziekańskich od proboszczowskich. Został on wówczas zastępcą dzie
kana radomskiego ks. Dąbrowskiego. Był bowiem poddziekanem. Od 
jego urzędowania do kancelarii dziekanów radomszczańskich została 
wprowadzony zwyczaj, że akta dyrektywno -  normatywne dziekani 
radomszczańscy gromadzili w osobne jednostki kancelaryjne, które 
okładali w czysty arkusz papieru. Potwierdza to praktykę funkcjono
wania ówczesnej biurowości kościelnej opartą na prawie zwyczajo
wym. Takiemu zbiorowi przepisów koniecznych dziekanowi do bieżą
cego urzędowania dziekan nadawał tytuł np.: „Rozporządzenia od Prze
świetnego Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego nadesłane w rok... 
do Dziekana Dekanatu Radomskiego” no. Niekiedy jeszcze pod tytu
łem z prawe strony był podtytuł, np. „przesłane, które do wiadomo
ści wszystkim Konfratrom Kondekanalnym były zakomunikowane. In 
fidem Ks. Gas. Lipiński DR. mp”* 111 * *.

Po zakończeniu danego roku kalendarzowego akta te zszywano 
i zaopatrywano w języczek przyszywany w różnym miejscu jed
nostki z umiejscowieniem na nim tytułu: „Rozporządzenia od Prz. 
/konsystorza Foralnego Piotrkowskiego do Dziekana Dekanatu 
Radomskiego 1845”11“ lub „Rozporządzenia biskupa diecezji ku
jawsko kaliskiej i konsystorza foralnego piotrkowskiego nadesłane 
dziekanowi radomskiemu w roku 1858”1 3. Akta były układane od 
najwcześniejszego pisma na wierzchu poszytu do najstarszego, 
które znajdowało się na jego końcu. Przesyłane rozporządzenia 
były na całym arkuszu lub półarkuszu. Były one opieczętowane 
pieczęcią konsystorza piotrkowskiego lub biskupa diecezjalnego, 
czy konsystorza generalnego. Rozporządzenia były traktowane, 
jako pisma urzędowe, co potwierdza nie tylko formuła Ex officio 
w lewym górnym rogu rozporządzenia, ale także sposób adresowa
nia. Adres był pisany bezpośrednio na zapisanym i uwierzytelnio
nym złożonym arkuszu lub półarkuszu w formie koperty. Miał on 
następujące brzmienie. W prawym górnym rogu był numer dzien
nika podawczego, na środku adresat, np. „Do JWXdza Cerchalskie- 
go Zastępcy Dziekana Radomskiego w Niedośpielini, a pod 
spodem po lewej stronie „od Konsystorza Piotrkowskiego” 114. Bar

1,0 AACz- KD 277, s. 1-200.
111 AACz- KD 277, s. 201-608
1.2 AACz- KD 277, s. 1-200.
1.3 AACz- KD 280.
114 AACz- KD 277, s. 50.
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dzo często jeszcze była wzmianka umieszczana powyżej nadawcy -  
„Interes rządowy”. Pod nadawcą podpisywał się oficjał, np. „za
świadcza X Mulzow”115.

Akta rozporządzeń gromadzone od roku 1859 do 1867 zawierały 
zazwyczaj dodatkowo umieszczono na początku jposzytu sumariusz 
nadsyłanych na dekanat aktów i komunikatów11 . Było to kolejne 
usprawnienie pracy kancelarii dziekańskiej.

Tak powstałe poszyty powiększały zasób registratury kancelarii 
dziekańskiej. Układano je na półkach w układzie poziomym, jeden 
poszyt na drugim. Zaopatrzone w języczek były mimo to łatwe 
w odszukaniu. W miarę czasu jednostki te stawały się archiwaliami. 
Przy tym kancelaria dziekańska, registratura i archiwum dziekańskie 
nie zawsze były fizycznie oddzielone od kancelarii parafialnej. Dzie
kan podczas swego urzędowania korzystał bowiem z pomieszczenia 
i niektórego podstawowego wyposażenia kancelarii parafialnej.

Podsumowanie

Wpływające do dziekana akty dyrektywno- normatywne lub ich 
kopie oraz urzędowa informacja były przekazywane przez najwyższe 
i powiatowe władze cywilne Królestwa Polskiego. Ordynariusz diece
zji kujawsko-kaliskiej kierował do dziekana radomszczańskeigo akty 
prawne i administracyjne. Miały one moc ustawy, rozporządzenia, 
indultu czy odpustu, bądź innej decyzji. Konsystorz foralny piotrkow
ski, jako bezpośredni przełożony wydawał zarządzenia i inne reskryp
ty. Docierały one do dziekana radomszczańskiego przybierając wła
ściwą sobie drogę. Były wśród nich manifesty, odezwy, listy, instruk
cje, rachunki, monity i inne. Dokumentacja ta jawi się, jako cenna, 
gdyż pozwala zauważyć cały obszar kompetencji dziekanów na po
wierzonym ich władzy terenie. Zakres czynności dziekańskich w ustro
ju administracji Królestwa Polskiego nie odzwierciedlają w pełni usta
wy synodalne oraz zawarte prawa i obowiązki w piśmie nominacyj
nym dla dziekana. Szersze światło na rolę tego urzędu rzucają więc 
rozporządzenia od władzy diecezjalnej i państwowej. Objęły one sze
roki zakres problematyki, zarówno kościelnej, jak też świeckiej, prze
kazywanej za pośrednictwem dziekana lub do niego ostatecznie skie
rowanej. Poruszały zagadnienia dotyczące spraw ogólnokościelnych,

115 AACz- KD 277, s. 54.
116 AACz- KD 280; KD281.
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PAWEŁ WOLNICKI

Des ordonnances du XIXe s. relatives au doyen 
(dans le décanat de Radomsk)

Résumé

Les relations avec les représentants des religions approuvées constituent un élément 
intégral de la politique d'annexion dans le XIXe s. sur le territoire de l’ancienne République 
de Pologne. Le tsarisme ayant l’expérience de la domination de l’Eglise orthodoxe en 
Russie, essaya aussi d’instaurer sa suprématie aussi sur l’Eglise romano-catholique, dans le 
territoire du Royaume de Pologne. Là, les affaires liées à l'application de la foi furent 
soumises aux compétences de la Commission Gouvernementale aux Affaires Intérieures et 
Spirituelles, dont les évêques et délégués furent contactés. Par l'intermédiaire de cette 
commission, des directives nationales furent émises, pénétrant ainsi les affaires intérieures 
de la religion. Cependant, les consistoires et les doyens, en tant que représentants du 
pouvoir diocésain, devinrent les destinataires et les intermédiaires des dispositions publiées 
non seulement par l’évêque mais aussi par les facteurs civils.

Influant le doyen, les actes directifs et normatifs avaient la même fonction qu'une loi, 
qu'un décret, qu'un pardon ou qu'une autre décision. Ces écrits se présentèrent sous forme 
de manifestes, de proclamations, de lettres, d’instructions, de comptes, de lettres d’appel et 
autres. Le consistoire de Piotrków, en tant que supérieur direct rendait des ordonnances et 
de nombreux écrits. Ceux-ci parvenaient chez le doyen de Radomsk, en suivant leur popre 
cheminement. Cette documentation appparaît précieuse, car elle permet d’apercevoir toute 
l'étendue des compétences des doyens sur le terrain du pouvoir qui leur était accordé. Les 
compétences des doyens de Radomsk dans le régime administratif du Royaume de 
Pologne, ne sont pas bien décrites par les dispositions synodales et les droits et obligations 
consignés dans leur lettre de nomination. Une lumière plus vaste sur le role de cet office 
permet de délimiter les arrêtés du pouvoir diocésain et national.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

Paweł WOLNICKI -  ks., dr nauk humanistycznych w zakresie historii (archiwisty
ka) i doktor teologii (teologia moralna). W diecezji częstochowskiej koordynator ds. 
archiwalnych (archiwariusz). Badania naukowe zamykają się w granicach czasowych 
XVIII-XX stulecia. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia dotyczące archiwi
styki i kancelarii, historii administracji. W kręgu zainteresowań znajdują się także 
nauki pomocnicze historii (sfragistyka, heraldyka i epigrafika).

KS. STANISŁAW NABYWANIEC

HIERARCHIA GRECKOKATOLICKA 
I KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W ŚWIETLE 

„DZIENNICZKA” ARCYBISKUPA LWOWSKIEGO
O. Ł. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO Z LAT 1900-19211

Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego należała do kresowych 
diecezji monarchii austrowęgierskiej. Na skutek przemieszania się kul
tur, narodowości, języków, religii, wyznań i obrządków, wzajemne 
kontakty ludzi reprezentujących te różne proweniencje były na porząd
ku dziennym. Arcybiskup Józef Bilczewski2 * * zdawał sobie z tego spra
wę. W swoim „Dzienniczku” u progu swego pasterzowania we Lwowie 
zapisał: „Jestem biskupem wszystkich katolików (...) Polaków, Niem
ców i Węgrów”. Swą otwartość rozciągał również na osoby innego 
wyznania. Do swych wiernych przemawiał zatem w ich językach po 
polsku, po węgiersku i po niemiecku.

Oryginał „Dzienniczka” znajduje się w zasobach Archiwum Archi
diecezji Lwowskiej. Cały tekst podzielony został na cztery części. 
Arcybiskup pisząc „Dzienniczek” korzystał z wcześniej poczynionych 
notatek. Niektóre z nich powstawały na bieżąco po ważnych wydarze
niach i maja cechy diariusza, jak na przykład audiencje u papieży 
Leona XIII Piusa X. „Dzienniczek” rozpoczyna się od „wypadków 
z r. 1900 go”. Kończy się na dacie 19 I 1921 r., a więc na ponad dwa 
lata przed śmiercią, która nastąpiła 20 III 1923 r.

Podczas pobytu w 1901 r. na Bukowinie u tamtejszych katolików 
pochodzenia niemieckiego złożył wizytę prawosławnemu arcybisku-

1 Tekst artykułu został oparty w głównej mierze na maszynopisie „Dzienniczka” 
przechowywanego w formie mikrofilmu w lubelskim Ośrodku Archiwa, Biblioteki
1 Muzea Kościelne, ABMK 3699.
2 Józef Bilczewski (1860-1923), kapłan diecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1884 r.; profesor teologii dogmatycznej; arcybiskup lwowski od 1900 r.;
beatyfikowany w 2001 r. we Lwowie; kanonizowany w 2005 r. w Rzymie.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 159-193.
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powi Czuperkowiczowi3 w Czerniowcach. Znacznie częstsze i ściślej
sze kontakty posiadał z hierarchami Kościoła greckokatolickiego 
w Galicji a następnie w Małopolsce wschodniej. Uczestniczył arcybi
skup zarówno w spotkaniach jak i w uroczystościach religijnych grec
kokatolickich, chociażby jak ta z 29 IV 1906 r. związana z poświęce
niem cerkwi koło Domu Narodowego we Lwowie.

Tematem rozmów podczas wspólnych, oficjalnych i towarzyskich 
spotkań abp. Bilczewskiego z hierarchami greckokatolickimi były 
często problemy we wspólnych relacjach obu obrządków i narodów 
ukraińskiego i polskiego.

W rozmowie z 29 IV 1906 r. podczas spotkania z biskupem prze
myskim Konstantym Czechowiczem4 Bilczewski zwrócił uwagę na 
fakt, iż niektórzy z księży „ruskich”, czyli greckokatolickich uczestni
czyli w wiecach organizowanych przez socjalistów. Ich sympatie wo
bec idei socjalistycznych wywoływały co najmniej zdziwienie wśród 
ludności polskiej. Rozmówca Bilczewskiego nie zaprzeczył temu 
faktowi i sam stwierdził, iż prawdąjest, że niektórzy księża greckoka
toliccy wiecują z socjalistami i że episkopat greckokatolicki boleje 
nad tym. Nie wypowiedział się jednak bp Czechowicz, czy i jakie 
środki podjął lub zamierzał podjąć episkopat greckokatolicki, aby 
podobne sytuacje w przyszłości nie miały już miejsca.

Innym problemem, już bardziej dotyczącym relacji pomiędzy obu 
obrządkami, były przeciwdziałania duchowieństwa greckokatolickiego 
wznoszeniu kaplic łacińskich. Wilczewski łączył to, iż „wielu księży 
ruskich występuje nienawistne przeciw akcyi budowy kaplic”, ze zjawi
skiem „kradzieży dusz” z obrządku łacińskiego, dokonywanym przez 
księży obrządku greckokatolickiego. Zatem stwierdzał stanowczo, że 
biskupi łacińscy od budowy kaplic dla swoich wiernych nie odstąpią, 
tym bardziej, iż nie ma braku powołań kapłańskich i w ten sposób sku
tecznie będzie można obronić wiernych Kościoła rzymskokatolickiego 
„przeciw zaborczości Rusinów”. Obaj hierarchowie zdawali sobie 
sprawę, że ich wspólnym wrogiem ideowym byli socjaliści, niemniej 
jednak postanowili wzajemne problemy przedstawić i przedyskutować 
na forum wspólnej konferencji biskupów galicyjskich. Publicznie do 
sprawy utrudniania wznoszenia kaplic łacińskich przez duchowieństwo

3 Arkadiusz Czuperkowicz (Arkadie Ciupercovici) -  duchowny prawosławny, arcybi
skup metropolita Bukowiny w Czerniowcach w latach 1896-1902.
4 Konstanty Czechowicz (1847-1915), greckokatolicki biskup przemyski w latach 
1896-1915.
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greckokatolickie abp Bilczewski nawiązał 29 VI 1911 r. podczas uro
czystości poświęcenia kamienia węgielnego w Lisku, w której to uro
czystości brał udział proboszcz greckokatolicki oraz liczni wierni tegoż 
obrządku. Arcybiskup powiedział wówczas, „że Rusini mają swą cer
kiew w Krakfowie], nikt się o to nie gniewa -  tak samo lud polski ma 
prawo, żeby we Wschod[niej] Gal[cyi] miał blisko swój kościółek.

Wielu tematów do rozmów na tematy narodowościowe i obrząd
kowe dostarczała hierarchom obu obrządków polityka. Szczególnie po 
wyborach do Sejmu w lutym 1908 r. relacje ukraińsko-polskie stały 
się bardzo napięte i konfliktogenne. Tragicznym finałem tego spięcia 
było zamordowanie namiestnika Andrzeja Potockiego5 12 IV 1908 r. 
we Lwowie przez szowinistę ukraińskiego, syna księdza greckokato
lickiego z Czerniowiec. Był nim Mirosław Siczyński6, student III roku 
filozofii, uzyskawszy audiencję u namiestnika na audiencję i strzelił 
do niego z rewolweru7. Arcybiskup Bilczewski zapisał, że miało to 
miejsce w niedzielę palmową. Kilka dni wcześniej spotkał go na 
ul. Teatyńskiej i ani przypuszczał, „że nienawiść Rusinów wezbrała 
do tego stopnia”. Powiadomiony o wypadku przez starostę lwowskie
go Zolla udzielił umierającemu namiestnikowi ostatniej posługi. Zda
jąc sobie sprawę ze wzburzenia społeczności polskiej wobec faktu 
zabójstwa namiestnika Potockiego duchowni greckokatoliccy nie byli 
zdecydowani jak zachować się w czasie uroczystości pogrzebowych. 
Mitrat Bielecki8 przybył 13 IV 1908 r. do arcybiskupa metropolity 
Bilczewskiego z zapytaniem, czy grekokatolicy „mają wziąć udział 
w wyprowadzeniu zwłok, czy iść na pogrzeb, czy wziąć kleryków, czy 
jechać do Krzeszowic?” Bielecki skłaniał się jak widać ku temu, by 
duchowieństwo greckokatolickie włączyło się w uroczystości żałobne. 
Ze swej strony wyraził gotowość uzyskania od rektora seminarium 
greckokatolickiego zapewnienia, że „klerycy ruscy zachowają się

5 Andrzej hr. Potocki (1861-1908), polityk konserwatywny w Galicji, namiestnik Galicji 
w latach 1902-1908; przeciwnik nacjonalistów ukraińskich, sprzyjał starorusinom.
6 Mirosław Siczyński (1887-1963), Ukrainiec, student Uniwersytetu Lwowskiego, 
członek Ukraińskiej Partii Socjal-Demokratycznej. Zastrzelił Galicji Andrzeja Potoc
kiego, za co został skazany na karę śmierci. Następca Potockiego M. Bobrzyński dla 
rozładowania konfliktu polsko-ukraińskiego zamienił wyrok na karę 20 lat więzienia. 
Siczyński wkrótce zbiegł do Szwecji, a następnie do USA, gdzie prowadził działal
ność polityczną.
7 http://bazawiedzy.xorg.pl/an/andrzej-kazimierz-potocki.html
8 Andrij Bielecki (ur. 1847),) duchowny greckokatolicki z archidiecezji lwowskiej, 
święcenia kapłańskie przyjął w 1872 r.; wikariusz generalny i oficjał metropolity 
lwowskiego.

http://bazawiedzy.xorg.pl/an/andrzej-kazimierz-potocki.html
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należycie” i poręczał za to swoim stanowiskiem. Pytany od radę abp. 
Bilczewski odmówił udzielenia takiej rady stwierdzając, że „w razie 
jakiejś demonstracji ze strony polskiej przeciw Rusinom, Rusini nie 
omieszkaliby rozgłosić, że to ja -  tzn. Bilczewski -  ich na to moja 
radą naraziłem”. Bielecki przyznał rację arcybiskupowi. Z podobnymi 
pytaniami przybyli też do Bilczewskiego 14 IV 1908 r. o godz. 10-tej 
biskupi Czechowicz i Grzegorz Chomyszyn9 -  ordynariusz stanisła
wowski. Pytali czy powinni wziąć udział w eksporcie Potockiego 
z pałacu namiestnikowskiego do kościoła oo. Bernardynów a następ
nie w kondukcie z kościoła na dworzec, czy też raczej lepiej uczynią, 
gdy podczas mszy żałobnej celebrowanej przez Bilczewskiego odpra
wią sobie liturgię prywatnie. Hierarchowie greckokatoliccy zdawali 
sobie sprawę, że wystarczy mała iskierka, by wzbudzić wielki pożar 
tumultu i zamieszek. Czechowicz wyraził to wprost w rozmowie 
z Bilczewskim stwierdzając” „Nie chodzi mi o moją osobę, dodał, ale 
gdyby na mnie padła choćby grudka błota, to Rusini się za tę krzywdę 
upomną”. W odpowiedzi na słowa Czechowicza Bilczewski stwier
dził, że ze swej strony nie widzi żadnych przeszkód, by biskupi grec
kokatoliccy uczestniczyli w całości obrzędu z pałacu namiestnikow
skiego, do kościoła i na dworzec, ale nie chce im niczego sugerować 
widząc ich obawy, nie zna bowiem nastrojów w mieście. Zapropono
wał im zwrócenie się do wiceprezesa Łosia10 11, radcy Grodzickiego 
i do rodziny namiestnika. W rezultacie hierarchowie i duchowieństwo 
greckokatolickie wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych, ale 
nie odprawiali panichidy przy zwłokach namiestnika w pałacu na
miestnikowskim -  „nie mieli odwagi” -  zanotował abp Bilczewski. 
W miejscu złożenia ciała namiestnika, w Krzeszowicach 15 IV 1908 r. 
udział w pogrzebie brali tylko dwaj przedstawiciele Kościoła grecko
katolickiego, mitraci Bielecki i Turkiewicz12. Oni też „nie śpiewali. 
Przywieźli mitry -  nie mieli odwagi włożyć na głowy”.

Po pogrzebie namiestnika wszak jednak spokoju nie było. W okre
sie Wielkanocy -  wypadała wówczas 19 kwietnia -  po Lwowie roze
szła się wieść jakoby Ukraińcy przysłali abp. Bilczewskiemu „dekret

9 Grzegorz Chomyszyn bł (18671948), greckokatolicki biskup stanisławowski w latach 
1904-1948; uwięziony przez władze sowieckie zmarł w więzieniu; beatyfikowany.
10 Brak bliższych informacji.
11 Brak bliższych informacji.
12 Lew Turkiewicz (ur. 1846),) duchowny greckokatolicki z archidiecezji lwowskiej,
wyświęcony na kapłana w 1872 r.; archidiakon kapituły metropolitalnej.
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śmierci”. Pod ich wpływem policja pilnowała pałacu arcybiskupiego, 
co Bilczewski uważał za zbyteczne i służące tylko dalszym domy
słom: „Szyby w moich oknach upilnują, mniemy i tak upilnować nie 
zdołali, gdyby naprawdę gotowano zamach”. Wieść o rzekomym za
machu przygotowywanym na arcybiskupa przeniknęła nawet furtę 
lwowskiego karmelu i ściany jego klauzury. W przekazanym arcybi
skupowi liście 21 IV 1908 r. siostry ubolewały nad losem metropolity, 
któremu groziło niebezpieczeństwo zamachu, zapewniały o swoich 
ofiarach duchowych i straży modlitewnej w intencji arcypasterza 
lwowskiego. Arcybiskup w przesłanym im w odpowiedzi liście po
dziękował za troskę i uspokajał zaniepokojone siostry.

Sprawa zabójstwa namiestnika i odbioru przez polską opinię pu
bliczną zachowań ze strony ukraińskiej wróciła w rozmowie z na- 
miestnikową Potocką, która przyszła do arcybiskupa 26 IV 1908 r. 
z wizytą pożegnalną. Oboje zwrócili uwagę na wielkopiątkowe kaza
nie arcybiskupa Andrzeja hr. Szeptyckiego. Uznali je za „takie jakieś 
dziwne”. Szeptycki w sposób zdecydowany mówił potępiając morder
stwa, „ale ani słowa o zgodzie z Polakami” nie wspominając, za to 
dokonał „wyniesienie do europejskiego znaczenia faktu wybicia szyb, 
które miało miejsce po gloryfikacji mordu ze strony ruskich akademi
ków w dniu mordu”.

Podobnie sprawa metropolity Szeptyckiego pojawiła się podczas 
spotkania Bilczewskiego z marszałkiem krajowym Galicji Stanisła
wem Badenim13 w dniu 24 IV 1908 r. Badeni przekazał Bilczewskie
mu wówczas informację o psychozie jaka opanowała Ukraińców 
i samego metropolitę Andrzeja. Przerażeni Ukraińcy, w obawie, aby 
Polacy nie dokonali zamachu na osobę Szeptyckiego, przewieźli go na 
wózku węgierskim z dworca kolejowego do rezydencji u św. Jura. Na 
dzień 30 kwietnia biskupi greckokatoliccy zapowiedzieli wspólne 
spotkanie i wydanie wspólnego listu pasterskiego.

Starosrusini nie podzielali opinii prowodyrów ukraińskich. Potępia
li zabójstwo namiestnika, który raczej wspierał ruch staroruski. Bil
czewski zanotował, że przedstawiciel orientacji staroruskiej Pawenc- 
ki14 był zdania, iż „łotr Siczyński winien wisieć na szubienicy”. 
Wśród duchowieństwa greckokatolickiego, nawet wśród bazylianów, 
nastroje, w kontekście wyborów do sejmu i dokonanego zamachu na

13 Stanisław Badeni (1850-1912), konserwatywny polityk galicyjski, marszałek kra
jowy Galicji, poseł na Sejm Krajowy, członek wiedeńskiej Izby Panów.
14 Anton Pawenckyj, adwokat lwowski i polityk o orientacji staroruskiej.
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namiestnika Potockiego, były niechętne Polakom. Nawet bazylianie 
stosowali hajdamacką retorykę -  „tu pod habitem jest hajdamaka”.

Na prowincji, wśród prostego ludu wiejskiego świat wielkiej poli
tyki lwowskiej i wiedeńskiej nie istniał w świadomości. Jeszcze 
w 1908 r. Bilczewski podjął się wizytacji kanonicznej w Śniatyniu. 
Odradzano mu przeprowadzenie tej wizytacji w krótkim czasie po 
zamordowaniu namiestnika, ponieważ okręg ten zamieszkały przez 
Rusinów był silnie zradykalizowany. Toteż kiedy arcybiskup nie usłu
chał rad i wybrał się do Śniatyna i obok kościoła ormiańskiego od
wiedził i miejscową cerkiew, tamtejszy starosta Lewicki15 -  Rusin -  
drżał z niepokoju o osobę arcybiskupa. Okazało się, że zgromadzeni 
w cerkwi grekokatolicy nie żywili wobec polskiego biskupa żadnych 
wrogich intencji, wręcz przeciwnie przyjęli go życzliwie i serdecznie, 
co uspokoiło starostę, który stwierdził: „obrona moja księdzu arcybi
skupowi niepotrzebna (...) sam sobie dobrze daje rady”.

Z „Dzienniczka” Bilczewskiego można wyczytać o przypadkach 
dwuznacznej postawy hierarchów greckokatolickich wobec Kościoła 
łacińskiego i jego pasterzy. Po powrocie Bilczewskiego ze Śniatyna 
złożył mu wizytę abp A. hr. Szeptycki. Kiedy gospodarz zapytał jak to 
mogło się stać, że metropolita Szeptycki okazał poparcie dla kandyda
tury ks. Stafana Ortyńskiego16 na biskupa, gdyż w powszechnej opinii 
bardziej był on agitatorem politycznym, niż kapłanem, Szeptycki od
powiedział expressis verbis: „On nie był moim kandydatem, ja go 
w Rzymie nie forsowałem. Był to kandydat bazylianów”. Tymczasem 
podczas wakacji w Truskawcu Bilczewski spotkał się za bazylianami, 
ks. Wądolnym17 i ks. Bapstem18 długoletnim kierownikiem ducho
wym bazylianów, którzy zaprzeczyli, jakoby ks. Ortyński był kandy
datem bazylianów, a szczególnie prowincjała Piotra Fliasa19. Ich zda
niem Filas nic nie wiedział o kandydaturze Ortyńskiego na biskupa. 
Dowiedział się dopiero po ogłoszeniu nominacji. Zdaniem bazylianów 
ks. Ortyński był kandydatem metropolity Szeptyckiego. Bilczewski

15 Brak bliższych informacji.
16 Stefan Soter Ortyński (1866-1916), duchowny greckokatolicki od 1891 r., bazylia
nin od 1889 r., biskup tytularny Daulii a następnie biskup diecezjalny Filadelfii.
17 Brak bliższych informacji.
18 Brak bliższych informacji.
19 Piotr Platon Filas OSBM (1864-1930), bazylianin, przełożony misji bazyliańskiej
w Kanadzie 1902-1905; przełożony generalny bazylianów 1904-1917; wikariusz
generalny zakonu 1918-1920; administrator apostolski greckokatolickiej administratu
ry apostolskiej dla Austro-Węgier 1915-1918.
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całe zdarzenie zamknął w pytaniu „gdzie tu prawda?” Zadaje się Or
tyński nie został przyjęty z aplauzem w środowisku diaspory grecko
katolickiej w USA. Będąc w okolicach Pittsburga na pogrzebie jakie
goś kapłana, wkrótce po swym przyjeździe do swojej diecezji, został 
zaproszony na śniadanie do prywatnego domu. Zaproszenie okazało 
się zorganizowaną prowokacją. Miał on wejść do domu publicznego, 
gdzie już czekały na niego ustawione aparaty fotograficzne. W ten 
sposób miano go skompromitować. W porę został ostrzeżony przez 
jednego z księży, który doradził mu, by przyjął zaproszenie u księdza 
łacińskiego na plebanii. Prowokacja była tym bardziej niesmaczna, że 
uczestniczyli w niej księża greckokatoliccy.

Podobno i sam Filas był wysuwany jako kandydat na biskupstwo, 
ale metropolita Szeptycki był mu przeciwny. Rzecz szła o to, iż Filas 
nie pozwalał metropolicie mieszać się w sprawy zakonu Bazylianów. 
Na biskupstwo forsował Filasa prof. Cyryl Studziński20. Chodziło 
o obsadę biskupstwa przemyskiego po Czechowiczu. Zdaniem Bil
czewskiego główny głos przy obsadzie będzie należał do Szeptyckie
go, a ten w propozycji przesłanej do Wiednia nie umieścił Filasa. 
O Filasie Szeptycki wypowiadał się do Bilczewskiego, że „się na nim 
zawiódł, bo intryguje przeciw niemu”. Również inne środowiska ru
skie rozpowszechniały ubliżające Fliasowi rzeczy. O ks. Bocianie21, 
jako potencjalnym biskupie prof. Studziński nie miał najlepszego zda
nia, uważając go za intryganta nadskakującego nieszczerze metropoli
cie. Podobne zdanie o Bocianie miał Barwiński22.

Podczas wspólnego spotkania biskupów łacińskich z biskupami 
greckokatolickimi u metropolity Andrzeja, biskupi greckokatoliccy 
zwrócili uwagę, że podczas przyszłych spotkań należałoby omówić 
sprawy obrządkowe. Bilczewski przystał na te propozycję, z zastrzeże
niem, że ze swej strony skłonny jest ścigać surowymi karami swoich 
księży za łamanie ustaleń wynikających z konkordii, ale pod warun
kiem, że to samo uczynią biskupi greckokatoliccy w odniesieniu do 
swoich kapłanów i że dadzą na to swoje gwarancje. Wówczas „nastało 
milczenie. Żaden z XX. biskupów ruskich już słowa na to nie powie
dział”. W sprawie konkordii zawartej w 1863 r. Bilczewski zwracał

20 Cyryl Studziński (ur. 1868), profesor w UJK, katedra języka i literatury ruskiej na 
Wydziale Filozoficznym.
21 Bocian Józef (1879-1926), duchowny greckokatolicki; biskup pomocniczy lwowski 
w latach 1921-1926.
22 Aleksander Barwiński (1847-1927), historyk, ukraiński działacz społeczno- 
polityczny.
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uwagę Szeptyckiemu, iż wydawany przez bazylianów „Misjonar” pisu
je kłamstwa. Szeptycki tłumaczył się, że zwracał się do prowincjała 
bazylianów Filasa, ale nie może mimo dwuznacznej postawy prowin
cjała przeciw swojemu zakonowi. Obiecał zażądać jedynie usunięcie 
Feszczaka23 z redakcji „Misjonara”. Feszczak miał jednak poparcie 
prowincjała. Szeptycki nie miał zaufania do Filasa, ponieważ jak 
twierdził Filas głosił, że Ortyńskiego biskupem w Ameryce uczynił 
metropolita. Tymczasem to Filas „wysunął Ortyńskiego in promo et 
unico loco” i oświadczył metropolicie, że w zakonie innego kandydata 
nie ma. Nie dowierzał też Szeptycki i Łomnickiemu24 25, bazylianinowi, 
rektorowi seminarium duchownego w Stanisławowie. Uważał, że ten 
ma zbyt wielki i szkodliwy wpływ na bp. Chomyszyn. Pochlebnie 
wypowiadał się natomiast o redemptorystach obrządku wschodniego.

W ocenie Bilczewskiego „bazylianie pomagali kazaniami i pismami 
zohydzać obrz[ądek] łac[iński] w oczach ludu ruskiego, jak ten lud ma 
teraz mieć zaufa[anie] do obrz[ądku]”.

Oficjalne zachowanie hierarchów greckokatolickich nie wskazywa
ło na istniejące różnice i problemy. Tak więc Bilczewski odnotował 
w 1909 r. obecność biskupów greckokatolickich na uroczystościach 
związanych z osoba bł. Jakuba Strzemię23, abp Szeptycki przyjął za
proszenie na poświęcenie kościoła św. Elżbiety we Lwowie. Wierni 
obrządku łacińskiego okazywali im należny szacunek i cisnęli się „do 
ucałowania ich ręki z życzliwością”. Bardzo to cieszyło hierarchów 
„ruskich”, którzy również przy stole i tym razem jak i po innych cele
brach kładli nacisk w swych wystąpieniach na potrzebę wspólnej nad 
ludem zgodnej pracy kościelnej. Przodował w tym biskup stanisła
wowski, przyznając się jednocześnie, „że jako najmniej doświadczo
ny, mógł w pasterzowaniu popełnić niejeden błąd”. W spotkaniu przy 
stole brali udział również wysoko postawieni przedstawiciele miasta 
Lwowa. Prezydent miasta Stanisław Ciachciński zachęcony wezwa
niem Bilczewskiego, by Rada Miasta Lwowa podtrzymywała tradycje 
z czasów abp. Jakuba Strzemię we wspólnej z Kościołem pracy dla 
dobra ojczyzny, „dość gwałtownie zapowiedział obronę miasta, aby 
na zawsze zostało polskim”. Dotknęło to obecnego metropolitę An

23 Jakim Feszczak OSBM, mnich bazyliański z monasteru św. Onufrego we Lwowie; 
redaktor bazyliańskiego miesięcznika „Misjonar” w latach 1905-1912.
24 Jeremiasz Łomnicki OSBM (1860-1915), rektor seminarium duchownego w Stani
sławowie.
25 Jakub Strepa bł. (1340-1409), arcybiskup halicki obrządku łacińskiego w latach
1391-1409.
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drzeja hr. Szeptyckiego, którego broda ponoć sprowokowała prezy
denta do takiego wystąpienia. Sytuację załagodził swym wystąpie
niem abp Józef Teodorowicz26 -  arcybiskup ormiański.

Zdaniem Bilczewskiego Szeptycki zbyt często przebywał poza grani
cami diecezji a zbyt mało rezydował na jej terenie, zatem „czy dość 
trzymał cugle administracji w ręce?” Nie było to pytanie czysto reto
ryczne, wszak sam metropolita Andrzej przyznawał swemu rozmówcy, 
„że nie dość może ufać niektórym kanonikom (starorusinom)”.

W 1910 r. w lutym miał miejsce incydent związany z publikacja 
w „Gazecie Kościelnej”. Gazeta nawiązując w artykule ks. Pechnika, 
że ks. Semenów, proboszcz greckokatolicki w Kołomyi został zasu- 
spendowany i miał proces z biskupem z tego powodu, że był przyjaź
nie nastawiony do Polaków. Na ten artykuł błyskawicznie zareagował 
bp Chomyszyn ze Stanisławowa. Przybył do Bilczewskiego i obaj 
przygotowali sprostowanie. Chomyszyn tłumaczył się wobec Bil
czewskiego, „że go mylnie przedstawiono jako wroga Polaków, że 
wieści takie rozsiewają o nim źli jego kapłani, że od czasów studyów 
w Wiedniu odmawia koronkę, że zalecił jej odmawianie swoim klery
kom” a w liście pasterskim omawia potrzebę częstej Komunii św. Na 
Bilczewskim Chomyszyn robił „wrażenie męża pełnego gorliwości 
apostolskiej, oddanego Rzymowi”. Wcześniej, jak zaznaczył w swoim 
„Dzienniczku” Chomyszyn miał opinię człowieka zaciętego i nie ma
jącego wychowania. Po wielu jednak doświadczeniach bardzo się 
zmienił i umiarkował. Jednakże Bilczewski nie był do końca pewny 
jego uczuć do Polaków -  Jakie jego prawdziwe uczucia do Polaków 
-jeden  P. Bóg wie”. Jednocześnie Bilczewski zwrócił uwagę Chomy- 
szynowi, „że muszą utrudnić się stosunki między episkopatem 
pol[skim[ a ruskim przez wspólne wiecowanie episkopatu ruskiego ze 
stron[nictwem[ ukraińskim, które przed kilku dniami [spotkanie miało 
miejsce 24 II 1910 r. S.N.] uchwaliło na zgromadzeniu we Lwowie — 
na którem prezydował X. Szeptycki -  wyłączenie z Galicyi Xięstwa 
Krakowskiego], bo reszta kraju to «Królestwo Galicyi»” W odpo
wiedzi Chomyszyn stwierdził, „że położenie episkopatu ruskiego 
trudne” jest. On widzi, że „Ukraińcy ciągną do radykalnego błota 
a moskalofile do schyzmy”. Rad byłby, „aby episkopat polski i ruski 
wystąpił ze wspólnemi wskazaniami do duchowieństwa, nawołujące-

Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938), ormiański arcybiskup metropolita lwowski 
w latach 1901-1938.
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mi do spólnej zgodnej pracy”. Jakkolwiek słuszne to stwierdzenie 
bp. Chomyszyn, nie przekonało metropolity Bilczewskiego co do 
możliwości takiej współpracy „wobec tego ostatniego wiecowania 
episkopatu ruskiego ze Staruchem27 (...) ze stronnictwem, które wyda
ło mordercę ś.p. Potockiego”.

Nie tylko bp Chomyszyn zareagował na artykuł w „Gazecie Ko
ścielnej”. Z protestem wystąpił też jeden z kanoników greckokatolic
kiej kapituły katedralnej w Stanisławowie., broniąc jednocześnie swe
go biskupa. Wprawdzie sprostowanie ukazało się na pierwszym miej
scu 8 numeru gazety, jednakże nie powstrzymało to całego szeregu 
napaści w gazetach ukraińskich, również kościelnych, na osobę me
tropolity Bilczewskiego. Tym razem w obronie konfratra w biskup
stwie żaden z hierarchów greckokatolickich nie wystąpił.

W środowiskach ukraińskich o orientacji staroruskiej i ukraińskiej 
w 1910 r. było niespokojnie. 2 lipca miał miejsce napad „ruskich” 
akademików na uniwersytet. Zamieszki przeniosły się nawet w mury 
greckokatolickiego seminarium duchownego. W łacińskim semina
rium duchownym pojawił się kleryk grekokatolik, o orientacji moska- 
lofilskiej, który opowiadał o pobiciu go przez kolegów z seminarium 
z partii ukraińskiej. Pokazywał sińce na ciele wyniesione ż tej bójki. 
O sprawie rozpisywała się również prasa lwowska. Wedle informacji 
prasowych z powodu tej bójki metropolita Szeptycki zamknął semina
rium. Wedle opinii Bilczewskiego Szeptycki zbyt pobłażał klerykom. 
Zachowanie metropolity greckokatolickiego odczytywał w kategorii 
odwetu za to, że po burdach i bójkach za urzędowania rektora Rydy- 
gera28 zostali usunięci klerycy, co nie podobało się metropolicie. Dał 
temu wyraz, gdy z relegowanymi ze Lwowa klerykami, którzy prze
nieśli się do Wiednia celebrował uroczyście i publicznie liturgię Jor
danu. Do kolejnego poważnego incydentu w seminarium greckokato
lickim doszło na początku lutego 1912 r. w związku z podjętą tam 
głodówką przez kleryków. Zwolennicy obozu ukraińskiego chcieli 
wyrzucić, w imię obrony katolicyzmu unickiego przedstawicieli obo
zu moskalofilskiego. Moskalofile, podejrzewani o sprzyjanie prawo
sławiu, zarzucili swym przeciwnikom, że nie chodzi tu o obronę wia-

27 Chodzi tu zapewne o Antona Starucha. Anton Staruch (1856-1938), poseł na sejm 
galicyjski, w 1918 r. członek Narodowej Rady Zachodnio-Ukraińskiej Republiki 
Ludowej.
28 Ludwik Rydygier (1850-1920), profesor nauk medycznych, słynny chirurg, rektor 
UJK w latach 1901-1902.
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ry, ponieważ organem prasowym stronnictwa ukraińskiego jest ate
istyczne pismo „Diło”. Postawę metropolity Szeptyckiego wobec pro
blemu moskalofilstwa skłaniającego się ku prawosławiu oceniano 
jako chwiejną. Rezydujący podczas swego pobytu w seminarium 
książę Maks29 wyznał Bi tczewskiemu podczas wizyty pożegnalnej 
17 11 1912 r., iż głodówka w seminarium zaskoczyła przełożonych, 
którzy nie wiedzieli ojej przygotowywaniu. On zaś osobiście nie wie
dząc, że głodówka się już rozpoczęła miał odczyt do kleryków. Pod
czas odczytu jeden z alumnów zasłabł. Rektor wyjaśnił księciu, że to 
z powodu głodu. Książę miał żal, że nie uszanowano jego osoby 
i przez strajk głodowy został drastycznie przerwany jego odczyt. 
W akcji strajkowej książę widział podeptanie powagi władzy i zasad 
katolickich.

Klerycy nie podjęli rozmów z metropolitą Szeptyckim i sami posta
nowili dojść do przyznania sobie sprawiedliwości. Nadto i sam metro
polita nie przybył by porozmawiać ze strajkującymi, lecz ogłosił, iż 
jeżeli do wyznaczonego terminu klerycy nie zasiądą do stołu i nie 
przerwą głodówki zostaną relegowani z seminarium. Wprawdzie kle
rycy z opóźnieniem przerwali strajk, to rektor sprowadził lekarza do 
tych, którzy na skutek głodówki zachorowali. Klerycy wysłali deputa- 
cję do Szeptyckiego z informacją o przerwaniu strajku. Metropolita 
udzielił wszystkim urlopu na czas zapustów, aby mogli wyjechać do 
domów i podratować nadwyrężone strajkiem głodowym zdrowie 
i nerwy. Przerwanie strajku nie zmieniło jednak nastrojów kleryków 
Ukraińców wobec Rusinów, o czym powiadomili księcia bazylianie 
z Krystynopola. Bilczewski uważał, że wysłanie kleryków do domów 
na urlop może przynieść negatywne skutki, gdyż tam klerycy „w at
mosferze jaką mają w domach rodzicielskich, mogą raczej zaciąć się 
w nienawiści. Zdawał się to potwierdzać, podczas wizyty złożonej 
1 III 1912 r. abp. Bilczewskiemu , ks dr hab. Bazyli Maściuch30, pro
fesor prawa kanonicznego w przemyskim seminarium greckokatolic
kim. Według jego relacji seminarium lwowskie pozostawało zamknię
te, a nowy nabór metropolita postanowił przeprowadzić dopiero po 
świętach wielkanocnych. Szeptycki chciał, by klerycy w tym czasie 
odbyli służbę wojskową, a zaznawszy nieco biedy będą bardziej po-

29 Maks (1870-1951), książę saski, syn Jerzego saskiego i infantki portugalskiej Marii 
Anny.
30 Bazyli Maściuch (1873-1934), duchowny greckokatolicki, pierwszy administrator 
apostolski Administratury Apostolskiej Lemkowszczyzny w latach 1934-1935.
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korni. Ksiądz Maściuch był przekonany, że Ukraińcy nie dostarczyli 
żadnego dowodu o sprzyjaniu prawosławiu przez moskalofilskich 
Rusinów, a cała sprawa to „borba na tle narodowym”. Innego zdania 
był bp Czechowicz, który wskazywał na powiat Sokalski i na Łem- 
kowszczyznę, jako na regiony najbardziej podatne na wpływy prawo
sławia. Szukał nawet poparcia przeciwko propagandzie prawosławnej 
u namiestnika Bobrzyńskiego31 32 33. Ten zwrócił uwagę władyce przemy
skiemu, że i on ze swej strony powinien temu przeciwdziałać, cho
ciażby przez organizowanie misji. Namiestnik Korytowskr2 nie do
wierzał Czechowiczowi uważając, że „wobec agit[acyi] shizmatyc- 
kioej zajmuje stanowisko] dwulicowe. Jednym z propagatorów pra
wosławia był mitrat Baczyńskich. Czynił to na łamach wydawanych 
przez siebie pism, Szeptycki zaś nie miał „odwagi potępić stanowczo 
propagatorów schizmy i radykałów”. Co do księcia Maksa eparcha 
przemyski był zdania, iż powinien już zaprzestać przyjazdów do 
Lwowa. Jak widać nie był sympatykiem księcia, Czy tylko dlatego, że 
podczas pobytu we Lwowie książę zamieszkał w pałacu świętojur- 
skim u metropolity, a Czechowicz musiał zadowolić się mieszkaniem 
w seminarium?

O napiętych stosunkach pomiędzy stronnictwami Ukraińskimi 
świadczy fakt, że jesienią 1911 r. dokonany został zamach na bp. 
Chomyszyna przez ks. Kamińskiego3̂ . Bilczewski w kontekście tych 
wydarzeń i rozmowy z Szeptyckim wyraził zdziwienie, iż Szeptycki 
z jednej strony mówi o postępach jakie czyni prawosławie, z drugiej 
zaś strony „mimo, że wszyscy Rusini to widzą, gniewają się na nas, że 
budujemy kościółki”. Po dokonanym zamachu Bilczewski przesłał 
Chomyszynowi „życzliwe słowa”, na które ten odpowiedział, infor
mując adresata swego listu o zamiarze zorganizowania stronnictwa 
chrześcijańsko-społecznego dla obrony Kościoła greckokatolickiego 
przed prawosławiem i przed propagandą ateistyczną ze strony ukraiń
skiego pisma „Diło”. Informacja ta wywołała refleksję u Byczewskie
go, iż wcześniej Chomyszyn zżymał się na słowa krytyki podnoszonej 
pod adresem episkopatu greckokatolickiego, że nie postępuje właści
wie dokonując konskrypcji wiernych obrządku łacińskiego mówią

31 Bobrzyński Michał (1849-1925), historyk, przywódca konserwatystów krakow
skich, poseł na Sejm Krajowy, członek austriackiej Rady Państwa, namiestnik Galicji 
1908-1913, oraz minister dla Galicji 1916-1917.
32 Witold Korytowski (1850-1923), minister skarbu Austro-Węgier, poseł do austriac
kiej Rady Państwa, namiestnik Galicji w latach 1913-1920.
33 Brak bliższych informacji.
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cych po rusku, gdyż to „naraża ich -  zdaniem Bilczewskiego -  na 
większe niebezpieczeństwo] utraty wiary, niż gdy zostaną tern czem 
ich P. Bóg stworzył -  tj. Polakami”. Biskup Chomyszyn pozostawał 
dla Bilczewskiego postacią nieodgadnioną co do rzeczywistych po
glądów. O spotkaniu z nim 30 XII 1911 r. Bilczewski zapisał: „Poru
szyłem sprawę wiecu duchowieństwa] ukraińskiego we Lwowie 
i protest przeciw budowie kościołów polskich. X Chomyszyn powia
da, że nie powinni tego uczynić, że z emulacyi duchowieństwa] 
Polfskiego] i Ruskfiego] może być tylko pożytek dla Kościoła. Czyni 
wrażenie człfowieka] pełnego ducha apostolskiego, nie wiedzieć trud
no dojść -  czy istotnie chce rozdziału duch[owieństwa] ruskiego od 
polskiego, tj. żeby ruscy nie komunikowali się z naszymi”. W gronie 
duchowieństwa greckokatolickiego polaryzacja widoczna była nie 
tylko na linii starorusini o poglądach moskalofilskich i zwolennicy 
opcji ukraińskiej, ale również w odniesieniu Kościoła rzymskokato
lickiego. W rekolekcjach kapłańskich w domu rekolekcyjnym chętnie 
brało udział nawet kilkudziesięciu księży greckokatolickich. Byli to 
jednak wyłącznie starorusini. Jak stwierdził ks. Drożyński, zięć mitra- 
ta Bieleckiego, „Ukraińcy musieliby chyba być ‘pomyleni’, gdyby 
mieli pójść na rekolekcje do Jezuitów”. Niektórzy duchowni grecko
katoliccy nawet poza granicami Galicji działali na niekorzyść Pola
ków. Przykładem takiej działalności były poczynania ks. Banackie- 
go34, który decyzją Szeptyckiego był skierowany do Prus, by tam zor
ganizować emigrację ruską i zapewnić opiekę duszpasterską emigran
tom ruskim. Wszedł on w układ z Hakatą, przeciwko Polakom.

W grudniu 1910 r. biskupi greckokatoliccy wydali okólnik w spra
wie konskrypcji. Bilczewski uznał ten okólnik za niegodziwy. Otrzy
mał go od namiestnika Michała Bobrzyńskiego, wraz z odpowiedzią 
namiestnika na treść tegoż okólnika. W okólniku najbardziej kontro
wersyjnym było to, że biskupi „ruscy” chcieli włączyć do swego ob
rządku wszystkich łacinników mówiących po rusku, wmawiając im, 
bez uprzedniego kontaktu, iż są Rusinami. Bilczewski dziwił się naj
bardziej postawie metropolity Szeptyckiego, ale i nie mniej Chomy
szyna, który niedawno złożył mu wizytę i biadał „na rozpaczliwe po
łożenie Rusk[iego] narodu, mówiąc, że Ukraińcy ciągną do radykal
nego błota a moskalofile do schizmy”. Zdaniem Bilczewskiego, nie
którzy z mówiących po rusku katolików obrządku łacińskiego czuło

34 Brak bliższych informacji.
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się Rusinami , ale tych było niewielu. Na wizytacjach spotykał się 
natomiast z deklaracjami swoich ruskojęzycznych diecezjan, „że choć 
zapomnieli jęz[yka] polskiego są Polakami”. W zaistniałej sytuacji 
abp Bilczewski uznał, że udział w zwołanym przez bp. Chomyszyn 
spotkaniu byłby udziałem w karykaturze spotkania. Ostatecznie jed
nak zaproszenie przyjął. Do sprawy okólnika Bilczewski wrócił 
w rozmowie z Szeptyckim w lutym 1911 r. Szeptycki przyznał słusz
ność Bilczewskiemu, ale ten nie do końca był przekonany o szczerości 
wypowiedzi swego konfratra w biskupstwie.

Wątpliwości co do udziału w spotkaniu w Stanisławowie zrodziły 
się także u abp. Teodorowicza. Wprawdzie ten „polityk” jak nazwał 
go Bilczewski nie chciał narazić się „Rusinom” a i z Polakami chciał 
dobrze żyć. Wątpliwości Teodorowicza co do udziału w spotkaniu 
biskupów w Stanisławowie dotyczyły relacji Szeptyckiego z księciem 
Maksem Palmierim. U Teodorowicza budziły się wątpliwości co do 
zgodności z nauka katolicką pewnych sformułowań księcia Maksa, 
w czym Szeptycki miał swój współudział. Arcybiskup Szeptycki fi
nansował bowiem wydawnictwo „Roma e L’Oriente”. Pod wpływem 
Teodorowicza Bilczewski również zdecydował się nie brać udziału 
w spotkaniu u Chomyszyn. Teodorowicz wziął na siebie poproszenie 
biskupa stanisławowskiego, aby odłożył na później spotkanie. Było to 
uzasadnione tym bardziej, że prasa, między innymi dwutygodnik 
„Rzeczpospolita” podjęła temat współpracy Szeptyckiego z księciem 
Maksem. Zdaniem Bilczewskiego, jeśli rzeczywiście metropolita 
Andrzej dał się wciągnąć „w błoto, to w dobrej wierze”. Numer 48 
z 18 II 1911 r. dwutygodnika „Rzeczpospolita” zamieścił artykuł 
„Obrona X. Metropolity”. Artykuł bronił Szeptyckiego przed atakiem 
ze strony dziennikarza z „Rusłana”. Artykuł przedstawił metropolitę 
Andrzeja niemal jako fautorem haeresis. Tak daleko idące oskarżenia 
Bilczewski uznał za przesadę, gdyż Szeptycki na pewno był zdecydo
wanym katolikiem, jednakże za rzecz bolesną i niepojętą uznał, „że 
jego nadworny teolog i jego Laudator X. Palmieri otrzymuje subsidia 
na wydawanie swoich dzieł”. Uznał iż „broszura Palmierego „Mohi- 
lianismus et Panpolonismus” jest najohydniejszym] paszkwilem (...) 
Kościołowi szkodliwa” Zatem „takiego człowieka Szeptycki, b[yły] 
Polak, nie powinien przepuścić nawet przez próg swojego domu”. 
Postawa Palmierego rzeczywiście budziła liczne zastrzeżenia. Biskup
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Anatol Nowak35 z Przemyśla -  obrządku łacińskiego -  informował 
Bilczewskiego o tym, że Palmieri buntował w Rzymie młodych za
konników augustianów przeciwko przełożonym Niemcom.

Podczas spotkania Szeptyckiego z Bilczewskim u tego drugiego, 
w dniu 22 II 1911 r. obaj hierarchowie podjęli aktualny i gorący temat 
polemiki wokół publikacji Palmierego. Szeptycki zarzuty przeciwko 
księciu Maksowi uznał za dozwolone, ale zbyt ogólne, na skutek czego 
wszyscy za granica uważają jakoby w Galicji katolicyzm był środkiem 
do osiągnięcia celów narodowych. Na pytanie dlaczego więc w imię 
dobra Kościoła powszechnego nie hamuje zapędów swego przyjaciela 
księcia Maksa, Szeptycki odparł, iż polemicznych pism Palmierego nie 
czytał dokładnie a nadto nie ma wpływu na to co on pisze, poza kwe
stiami dotyczącymi teologii prawosławnej. Wyraził jednakże gotowość 
napisania do Palmierego, aby ten „błędów pojedynczych księży nie 
przenosił na całe duchowieństwo] i naród. Nie omieszkał wszak wy
tknąć Wilczewskiemu, że „Polacy popełnili błąd, że sobie X. Palmierego 
zrazili”. Szczycił się, iż „on inaczej postąpił -  uczynił X. Pfalmierego] 
nie tylko nieszkodliwym, ale umiał sobie uczynić z niego przyjaciela, 
życzliwego sprawie Cerkwi”. Z tego powodu nikt nie powinien mu czy
nić zarzutu. Wprawdzie początkowo był on do „Rusinów” zrażony, 
gdyż bazylianie lwowscy nie przyjęli go u siebie i on to dopiero napra
wił. Bilczewski wspomniał, że książę pisał do niego, „tłumacząc (...), że 
niesłusznie metropolitę czynią odpowiedzialnym dzienniki polskie za 
jego artykuł w „Roma et L’Oriente”. Szeptycki wyjaśnił, że list ten 
został napisany po tym jak na propozycję przyjazdu księcia Maksa do 
Galicji metropolita Andrzej radził mu, aby lepiej teraz nie przyjeżdżał, 
„bo nastrój przeciw niemu nieprzychylny”. Bilczewski uznał, że w ten 
sposób Szeptycki „wywinął się zgrabnie z ciężkiej sytuacji, zasłaniając 
się, że Polacy oskarżają go tu o herezję”. Ponadto Szeptycki wyjaśnił, 
że „odradził przyjazd Xięciu Maksowi, bo lęka się, aby Xięciu jego 
klerycy nie zrobili owacyi, co byłoby fatalne”. Błędy teologiczne księ
cia uznał za skutek wpływów niemieckiego modernizmu. Przyznał też, 
że Książe nie określa zasięgu tzw. panpolonizmu, dającego pierwszeń
stwo ojczyźnie przed Panem Bogiem. O brak precyzji w artykule 
w „Revue de 1’Oriente” oskarżył wprost ks. Pellegriniego, opata bazy
lianów z Grota Ferrata. Uznał to pismo za konkurencyjne wobec pisma, 
które on chciał wydawać w Rzymie. Dlatego też nie finansował wyda-

35 Anatol Nowak (1862-1933), biskup przemyski obrządku łacińskiego w latach 1924- 
1933, wcześniej biskup pomocniczy w Przemyślu.
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nia „Revue de POriente”. Uznał również, że pisma „Diło” i „Rusłan” 
walczą z duchowieństwem polskim argumentami Palmierego. Po spo
tkaniu metropolita Andrzej napisał do Palmierego, aby zaprzestał pole
miki przeciwko Polakom, na co ten, według informacji Teodorowicza, 
zapewnił Szeptyckiego, że „zaprzestanie polemiki, jeśli Polacy go 
więcej nie zaczepią”. Wyraził też gotowość mediacji z Rusinami, za
znaczając, „że radykalizm u inteligencyi ruskiej się zmniejsza, że się 
więcej skłania ku Kościołowi, ale że za to schizma się szerzy”. Nie 
zdradził jednak w jaki sposób zamierza jej przeciwdziałać. W 1912 r. 
książę Maks bawił we Lwowie, zatrzymawszy się w seminarium grec
kokatolickim. Pod wpływem wydarzeń w seminarium rozeszła się na
wet, nieuzasadniona według abp. Bilczewskiego, pogłoska jakoby abp 
Szeptycki rezygnował z urzędu arcybiskupa metropolity a jego następcą 
miałby zostać książę Maks. Ze swej strony Szeptycki, który niewątpli
wie zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, przedstawiał Teodorowi- 
czowi i Bilczewskiemu swoją walkę z prawosławiem i uskarżał się na 
pisma moskalofilskie, które obrzucały go błotem i podkopywały jego 
autorytet wśród ludu. Że prawosławie odnosiło sukcesy, przynajmniej 
lokalnie, może świadczyć fakt, iż podczas wizytacji kanonicznej Szep
tyckiego w Żydaczowie, gdy metropolita głosił kazanie o św. Jozafacie, 
jakiś chłop przerwał mu wołając, że Jozafat „to nasz największy wróg”. 
Wykrzykiwał również, iż dzieci nie będą brać do rąk książeczek do 
modlenia wydanych przez Szeptyckiego, oraz, „że chłopi mieli niektóre 
z książek otrzymanych nabić do moździerza i wystrzelić”. Rozgoryczo
ny incydentem w cerkwi Szeptycki w uniesieniu powiedział przy obie- 
dzie do swoich księży: „nie pozostaje mi nic innego jak zrzec się tronu 
biskupiego, albo urwać łeb schizmie”.

Bilczewski wyrażał swoja opinię, że zmasowany napływ prawo
sławia do Galicji jest skutkiem sztucznego faworyzowania Ukraińców 
przez Wiedeń, aby ich siłę skierować przeciwko Rosji. Pociągało to za 
sobą kontrdziałania rosyjskie.

Przenikanie prawosławia do Galicji z uwagą śledzono również 
i w Rzymie. Kardynał Rampolla36 kwestie tę uczynił przedmiotem 
rozmów z abp. Bilczewskim podczas jego pobytu w Stolicy Apostol
skiej. Podczas audiencji u kardynała 5 IV 1913 r. ten wypytywał

36 Mariano hr. Rampolla del Tindaro kard. (1843-1913), włoski duchowny katolicki; 
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 1887-1903; wymieniany jako faworyt na tron 
papieski podczas konklawe w 1903, nie został wybrany z powodu weta kard. Jana 
Puzyny z Krakowa.
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0 relacje z Rusinami, o osobiste relacje z Szeptyckim i o to jakie arcy
biskup widzi sposoby przeciwdziałania szerzeniu się prawosławia. 
Bilczewski wskazał na dwa sposoby działania -  wychowanie dobrych 
księży oraz zagęszczenie sieci parafialnej katolickiej. Rampolla 
stwierdził, że z perspektywy Rzymu widać, że Rusini grekokatolicy 
odstąpili od synodu zamojskiego.

We wzajemnych relacjach ważki był problem przechodzenia z jed
nego obrządku do drugiego. Szeptycki proponował trzymać się zasady 
wymiany jeden za jednego. Bilczewski zwrócił mu uwagę, że referent 
kurii greckokatolickiej narzeka na utratę, w ciągu miesiąca 20-30 gre
kokatolików, którzy przechodzą na obrządek łaciński, ale nie chce wie
dzieć, że na prowincji, „po wsiach Xięża ruscy kradną dziesięć razy 
tyle” dusz wyznania rzymskokatolickiego. We Lwowie więcej grekoka
tolików przechodziło do Kościoła rzymskokatolickiego, niż na odwrót.

Pomimo zewnętrznych oznakach życzliwości i udziału w uroczysto
ściach kościelnych, szczególnie z udziałem biskupa, Bilczewski dostrze
gał u niektórych duchownych greckokatolickich, jak chociażby u pro
boszcza z Czerniowiec, które odwiedził 16 IX 1911 r., pewną niechęć 
czy nawet wrogość wobec obrządku łacińskiego. Zapisał wówczas: „Lud 
ruski w znacznej części zradyka[lizowany], paroch dzisiejszy wrogi 
naszemu obrządkowi” (...). Przybył też paroch ruski z swoją procesyą”. 
„Ufajny, że szczerze” -  tak podsumował Bilczewski wizytę z 31 XII 
1911 r. prałatów kapituły ruskiej: Bieleckiego, Turkiewicza i Pakieża37 38 *, 
którzy nie tylko złożyli życzenia noworoczne, ale także gratulowali 
wzniesienia we Lwowie kościoła św. Elżbiety i Domu Katolickiego. 
Z drugiej strony i hierarchowie łacińscy nie zawsze umieli dostrzec
1 dowartościować swych greckokatolickich konfratrów w biskupstwie. 
Bilczewski zauważył, że podczas uroczystości ingresu księcia biskupa 
A. S. Sapiehy w Krakowie, książę biskup za mało uwago poświęcił epi
skopatowi greckokatolickiemu, w toaście nie wspomniał o nich ani sło
wem, a w dzień po ingresie nie zaprosił ich na obiad, mimo, iż jeszcze 
pozostali biskupi „ruscy” w Krakowie o czym książę biskup wiedział.

Ze strony rządu krajowego minister Wacław Zaleski3* w rozmowie 
z Bilczewskim wysoko cenił bp. G. Chomyszyna. O abp. A. hr. Szep

37 Martyn Pakież (ur. 1849), duchowny greckokatolicki archidiecezji lwowskiej, 
wyświęcony na kapłana 1873 r.; celebs; dziekan lwowsko-grodecki i kanonik kapituły 
metropolitalnej we Lwowie.
38 Wacław hr. Zaleski (1868-1913), minister do spraw Galicji; minister skarbu; bliski
przyjaciel ks. Augusta Hlonda.



176 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

tyckim wyraził się do Bilczewskiego „nie jednojeszcze sprawi nam 
zmartwienie”. Natomiast radca dworu Barwińskf zwrócił uwagę, że 
podczas pobytu hr. Bobrinskiego40 we Lwowie greckokatolicki ksiądz 
Dawydiak był obecny na nabożeństwie prawosławnym w cerkwi woło
skiej. Podobnie było i w okolicach Żydaczowa. Metropolita Szeptycki 
nie reagował na owe kontakty swoich księży z prawosławiem. Tymcza
sem jak wcześniej zwrócono uwagę bardzo utyskiwał na przenikanie 
prawosławia do Kościoła greckokatolickiego. Delegacja Bobrinskiego 
zostawiła według relacji Barwińskiego zostawiła około 2 milionów 
rubli z przeznaczeniem na moskalofilskie bursy dla młodzieży. Nie był 
też zadowolony ze współpracy z greckokatolickimi biskupami Szeptyc
kim i Czechowiczem wiceprezes Rady Szkolnej Dembowski. Skarżył 
się na brak poparcia ze strony hierarchów. Inni z członków Rady 
ks. Czapiewski i ks. Wojnarowski jako uczestnicy antypolskiego wiecu 
duchowieństwa również nie angażowali się w prace Rady Szkolnej. 
Żaden też z wymienionych hierarchów greckokatolickich podczas spo
tkania Rady nie zabrał głosu o przeciwdziałaniu „schizmie”. Ze strony 
hierarchów greckokatolickich nie było woli pełnego zaangażowania się 
w sprawy rozwiązania problemów narodowościowych i obrządkowych. 
Biskup Czechowicz, który był w styczniu 1912 r. u marszałka Sejmu 
Krajowego na spotkaniu dotyczącym tejże kwestii, zamiast zmierzać do 
uskutecznienia ugody, „gdy nasłuchał się muzyki ruskiej powiedział 
marszałkowi, że głowa go boli, że musi odejść”. Zdaniem marszałka jak 
i namiestnika M. Bobrzyńskiego na porozumienie nie ma nadziei. Na
miestnik w opinii Bilczewskiego dał dość dowodów, że chce zgody 
z Rusinami. Zastanawiał się, czy biskupi greckokatoliccy podejmują na 
serio jakiekolwiek działania w kierunku ugody? Z obserwacji wynikało, 
że nie widać było ich wpływu na Rusinów, którzy ani intencji ani od
wagi na przystąpienie do ugody z Polakami nie mieli. W sytuacji braku 
odzewu ze strony ruskiej Polacy unikać nawet pozorów, że na ugodę 
przystaną za wszelką cenę. Skoro „Rusini odtrącili naszą rękę -  konsta
tował Bilczewski -  niech oni teraz pierwsi szukają zbliżenia”, z czym 
namiestnik w pełni się zgadzał. Ze swej strony Polacy mieli w opinii 
Bilczewskiego wykazywać maksimum dobrej woli w kwestii porozu

39 Aleksander Barwinski (1847-1927), historyk i polityk ukraiński, poseł do parlamen
tu wiedeńskiego, profesor literatury ruskiej na Uniwersytecie Lwowskim; wydawca 
„Prawdy” i „Rusłana”.
40 Aleksij Bobrinskij (1852-1927), rosyjski hrabia etnograf i działacz polityczny zajmu
jący się sprawami ukraińskimi; generalny gubernator Galicji w latach 1914-1915.
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mienia z Rusinami. Marszałek Sejmu Krajowego przygotował podobno, 
na połowie arkusza, wykaz ustępstw polskich. Połowa przeznaczona na 
ustępstwa Rusinów pusta, wszak „Rusini nie chcą ustąpić”. Wobec tej 
nieugiętości marszałek Stanisław Badeni obawiał się, by na sesji sejmo
wej nie doszło do gwałtów, gdyż jak zapewniał nigdy nie posunie się do 
tego, aby wezwać policję do uspokojenia wzburzonych posłów. Poglądy 
na niektóre sprawy polityczne, na przykład reforma ordynacji wyborczej, 
dzieliły biskupów łacińskich i greckokatolickich. Biskupi polscy nie po
pierali stanowiska episkopatu greckokatolickiego, motywując to tym, że 
popierana przez Szeptyckiego i jego biskupów koncepcja reformy odda
łaby władzę w ręce stronnictwa Jana Stapińskiego41 i radykałów. Na tle 
tej różnicy doszło nawet do polemiki prasowej. Biskupi „ruscy” swoją 
koncepcję uważali za słuszną i służącą dobru narodu ruskiego. Tak mo
tywował stanowisko tegoż episkopatu bp Czechowicz. To z kolei było 
niezrozumiałe dla biskupów polskich, a Bilczewski w rozmowie z Cze
chowiczem wyrażał się wprost: „nie mogę zrozumieć jak biskupi ruscy 
nie widzą niebezpieczeństwa] relig[innego] od Stapińskiego Żydów, 
socyal[istów]”. Uważał, że Stapiński „ćmi Czechowicza i biskupów 
polfskich], że jest katolikiem, a prowadzi wojnę skrytą” przeciw ducho
wieństwu i hierarchii. W prywatnej rozmowie 21 V 1913 r. Szeptycki 
przyznał rację Bilczewskiemu co do stanowiska w kwestii reformy ordy
nacji wyborczej. Niemniej wiadomym było, że Stapiński współdziałał ze 
stronnictwem ukraińskim, mimo, iż namiestnik Korytowski uważał, że 
uchwały Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie nie można brać na serio. 
Nie było to również szczere ze strony namiestnika, ponieważ w szyfro
gramach rozsyłanych do starostów popierał kandydatów ukraińskich 
startujących w wyborach do sejmu Krajowego w 1913 r. W opinii na
miestnika Korytowskiego Szeptycki nie miał realnego wpływu na Rusi
nów, co do Czechowicza zaś uważał, że „gładki, ale może nieszczery”.

Różnica poglądów obu stron dotyczyła również i działalności na
ukowej -  badań nad przeszłością. Ks. Władysław Chotkowski42, wy
bitny historyk Kościoła, został skarcony przez abp. A. hr. Szeptyckie
go, że swoją pracą poświęcona kontaktom cesarzowej Marii Teresy 
z pap. Klemensem XIV zadał śmiertelny cios unii.

41 Jan Stapiński (1867-1946), działacz ruchu ludowego, współorganizator Stronnictwa 
Ludowego w Galicji, poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa w latach 1897-1918, 
radykał i antyklerykał.
42 Władysław Chotkowski (1843-1926), duchowny rzymskokatolicki, historyk Ko
ścioła, profesor i rektor (1891-1892) UJ.
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Wątpliwości, i to nie tylko u Bilczewskiego budziła działalność 
Szeptyckiego w Rosji. Ks. dr Trzeciak43 przebywający z wizyta 
u Bilczewskiego 9 I 1912 r. wskazywał, że jedną z przyczyn prześla
dowania Kościoła katolickiego była akcja na rzecz katolicyzmu pro
wadzona przez Szeptyckiego i jezuitów. Prześladowania to odwet na 
propagandę katolicką metropolity Andrzeja. Jeden z rzekomo nawró
conych na grekokatolicyzmu duchowny okazał się być urzędnikiem 
policji carskiej. Głos ks. Trzeciaka nie był odosobniony. Z Rosji do
cierały wieści od księży polskich, tam pracujących, że metropolita 
Szeptycki namawiał wprost księży łacińskich, Polaków, do przecho
dzenia na unię. Między innymi w Mińsku, bez porozumienia z miej
scowym dziekanem ks. Siewierukiem44 Szeptycki wszedł w układy 
z młodymi księżmi, agitując ich na rzecz unii. Kilku księży polskich 
na Litwie i w Petersburgu uległo jego namowom. Zdaniem jezuity 
ks. Sopucha45 metropolita Szeptycki prowadził agitację wśród szlach
ty polskiej na Ukrainie na rzecz przechodzenia na obrządek greckoka
tolicki. Zapytany o to przez Bilczewskiego metropolita kategorycznie 
zaprzeczył mówiąc: „to oszczerstwo”.

Sopuch przekazał również relację ze spotkania u biskupa Dubow- 
skiego46 na plebanii w Kijowie. Dubowski wzniósł toast powitalny na 
cześć Szeptyckiego. Tan zaś „wstał i z całym naciskiem powiedział: 
to ja właściwie witam tu Ks. biskupa”, co wywołało ogólną konster
nację i niesmak. Szeptycki tłumaczył potem swoje zachowanie 
w rozmowie z Bilczewskim, że nie mówił tego na serio, ale żartem. 
Bi tczewski w swoim „Dzienniczku” skonstatował to tłumaczenie 
uwagą: „Dziwne rzecz -  nikt inny z obecnych nie wziął tego za żart, 
tylko za zaznaczenie swoich praw metropolitalnych na Kijowie”.

43 Stanisław Trzeciak (1873-1944), urodzony w Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa, 
ksiądz rzymskokatolicki z diecezji przemyskiej, archidiecezji mohylewskiej i archi
diecezji warszawskiej, działacz społeczny, doktor teologii i hebraísta, profesor, 
z powodu krytycznych tekstów na temat Żydów i judaizmu okrzyknięty w okresie 
międzywojennym antysemitą -  doprowadził do ograniczenia, a następnie całkowitego 
zakazu prawnego uboju rytualnego czyli tzw. szehity. Zginął od niemieckiej kuli 
9 VIII 1944 r. w Warszawie.
44 Brak bliższych informacji.
45 Stanisław Sopuch SJ (1869-1941), superior rezydencji i domu rekolekcyjnego we 
Lwowie, internowany podczas I wojny światowej przez Rosjan w Kijowie, prowincjał 
galicyjski od 1919 r.
46 Ignacy Dub-Dubowski (1874-1953), ziemianin, biskup obrządku rzymskokatolic
kiego diecezji łucko-żytomierskiej i administrator diecezji kamienieckiej. Po pokoju 
brzeskim rezydował w Polsce a następnie w Rzymie, Kanadzie i USA.
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Również Dubowski nie wziął tego za żart. Dla niego wypowiedź Szep
tyckiego, że to on powinien pierwszy wznieść toast, ponieważ on tu, 
w Kijowie, jest gospodarzem. Dla wszystkich obecnych na obiedzie, 
którzy przybyli szczerze go powitać było to brutalne zachowanie.

Bardzo źle odebrał bp Dubowski zabiegi metropolity Andrzeja 
w sprawie narzucenia swojego kandydata na biskupstwo łacińskie 
w Kamieńcu Podolskim. Faworyzował on ks. Tokarzewskiego47, 
w który spodziewał się „mieć powolne narzędzie do swoich ukraiń
skich celów politycznych”. Nawet był gotów Tokarzewskiego wy
święcić na biskupa greckokatolickiego. Tokarzewski ze swej strony 
tak dalece uwierzył w swój a gwiazdę i plenipotencję swego protekto
ra, że oświadczył Dubowskiemu: „albo ja będę biskupem w Kamień
cu, albo żadnego nie będzie”.

Misyjne plany Szeptyckiego nie podobały się również nuncjuszowi 
wiedeńskiemu di Bonzo. Zauważył on, że Szeptycki „idzie nawracać 
Rosyę, a w domu u siebie nie opanował schizmy”. Z nieufnością pa
trzył na poczynania metropolity lwowskiego.

Z inicjatywy Szeptyckiego do Lwowa zostali sprowadzeni redemp
toryści obrządku wschodniego. Inicjatywa ta jednak najwidoczniej nie 
była w pełni uzgodniona z władzami zakonnymi, skoro generał re
demptorystów „raz na zawsze zabronił redemptorystom obrz[ądku] 
grfecko] katolickiego] osiedlać się we Lwowie. Teodorowicz był 
niechętny przybyciu redemptorystów obrządku wschodniego do Gali
cji, gdyż jak mówił „lęka się, że gotowi są jednostronnie informować 
Rzym o stosunkach galicyjskich.

Szeptycki obok niewątpliwych sukcesów pasterskich ponosił rów
nież porażki i to nie tylko w swojej archidiecezji z powodu ulegania 
ludu nowinkom religijnym i politycznym. Spotykały go one i w śro
dowiskach emigracyjnych. Będąc w USA w Vancourth został tam 
obrzucony jajkami przez miejscowych socjalistów pochodzenia ru
skiego. Nawet i w najbliższym otoczeniu miał przeciwników. Pod 
koniec roku 1913 ukazał się w „Sonntagsblatt” artykuł autorstwa jed
nego z prałatów greckokatolickich, skierowany przeciwko Szeptyc
kiemu. Autor artykułu oskarżał go o sprzyjanie schizmie i oświadczył, 
że wniósł przeciwko metropolicie oskarżenie do Rzymu.

47 Tokarzewski Marian (1873-19417), ksiądz rzymskokatolicki, zesłaniec, opiekun 
Polaków w Turkiestanie, proboszcz w Barze, obrońca Żydów przed pogromami ukra
ińskimi, kapelan Naczelnika Państwa i prezydenta RP, proboszcz w Barze, Grodzisku 
Mazowieckim i Kowlu; skazany na 10 lat łagrów zmarł na zesłaniu.
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Do grona episkopatu galicyjskiego należał również arcybiskup or
miański Józef Teodorowicz. Ze swej strony nie darzył zaufaniem 
abp. Andrzeja hr. Szeptyckiego, gdyż jak mówił: „bo on ma 2 dusze; 
do 20 roku życia był Polakiem, gdy dziś jeszcze mówi o sprawach 
Księstwa Pozn[ańskiego], mówi jak Polak”. Nie podobały mu się 
również u Szeptyckiego „wielkie rzuty, plany daleko idące, sięgające 
do Petersburga. (...) To były misjonarz. U niego słowo starczy za 
czyn. Robotę właściwą, codzienną zostawia komu innemu. Rządzi 
nim Kapituła, nawet domowi ludzie go oszukują”. Szeptycki, według 
przekazu namiestnika Korytowskiego, otrzymał propozycję kapelusza 
kardynalskiego, miał jednak odpowiedzieć, że w takim razie kapelusz 
powinien otrzymać również Polak. Być może Szeptycki odczuwał 
pewien kompleks, dlatego, jak stwierdzał radca Liskowacki „on chciał 
pokazać, że jest lepszym Rusinem niż wszyscy Rusini”.

Szeptycki dość często spotykał się z Bilczewskim, choć nie tak 
często jak Teodorowicz. Podczas jednego ze spotkań z Bilczewskim 
w styczniu 1913 r. wyraził zadowolenie, że obaj dobrze się rozumieją. 
Bilczewski aczkolwiek nie do końca ufał Szeptyckiemu, to chyba miał 
dla niego wiele sympatii i zrozumienia, a może było w tym i nieco 
postawy wysoko postawionego plebejusza wobec grafa z urodzenia? 
Starał się też i bronić Szeptyckiego przed surowymi ocenami. „Ja zaw
sze lękam się -  pisał Bilczewski -  wydać sąd, bo Polacy zawsze 
choćby w części sądzimy każdy jego krok z punktu widzenia naszego 
narodowego”.

W przededniu i wojny światowej, w lutym 1913 r., biskupi Chomy- 
szyn i Czechowicz wyrażali poważne obawy, przed ewentualnym 
wkroczeniem wojsk rosyjskich go Galicji. W tej perspektywie widzie
li dla siebie poważne trudności, co żartobliwie zawarli w stwierdze
niu, że wówczas „biskupi ruscy co najmniej zostaną wyznawcami”. 
Z Austro-Węgrami wiązali natomiast nadzieje nawet na tron patriar
szy dla Szeptyckiego. Rzeczywiście na początku wojny rosyjski wice- 
gubernator wywiózł 4 IX 1914 r. rezydencji świetojurskiej do łanów. 
Powrócił jednak nazajutrz. Kilka dni później Rosjanie przeprowadzili 
u niego rewizję i zabrali plik papierów. Złożył mu też wizytę hr. Sze- 
remetiew i zapytał czy to prawda, że metropolita występował prze
ciwko Rosji? Gdy ten zaprzeczył, rosyjski hrabia odrzekł, że to za
pewnienie mu wystarcza. Jednakże 16 IX 1914 r. metropolita został 
internowany przez Rosjan, wraz z rektorem seminarium greckokato
lickiego we Lwowie ks. Bocianem. Władzę w archidiecezji przekazał 
mitratowi Bieleckiemu. Z internowanym Szeptyckim nie mógł się
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kontaktować nawet jego kapelan. Rosyjski pułkownik Iliasiewicz 
stacjonujący we Lwowie wypowiadał się, że Rosjanie nie podjęli woj
ny ze względu na Serbów, bo to królobójcy, ale z tego powodu, że 
Austria i Prusy dążyły do stworzenia Ukrainy, arcybiskup Szeptycki 
zaś został internowany nie dla wiary, ale „dlatego, że popierał ukra- 
inizm”. Bazylianie natomiast mieli utrzymywać w sprawie ukraińskiej 
kontakty z Prusami.

Po internowaniu metropolity Szeptyckiego bp Bocian przez krótki 
czas przebywał z nim w Kijowie, a następnie powrócił do Lwowa. 
Prasa rosyjska 1 X 1914 r. donosiła o przewiezieniu Szeptyckiego do 
Nowogrodu Niżnego. Kiedy rektor seminarium ks. Bocian chciał od
wiedzić metropolitę, władze rosyjskie nie zezwoliły mu na to. W opi
nii sekretarza metropolity, ks. Demczuka, wojna była dopustem 
Opatrzności Bożej, ponieważ „nic innego nie było w stanie otrzeźwić 
księży ruskich agitatorów”, a wojna może sprawi, że zaczną pilnować 
„przede wszystkim sprawy Bożej”. Biskup stanisławowski opuścił 
swoją stolicę biskupią. Według ks. Wójcika, katechety z Kołomyi, 
miano go wywieźć jeszcze przed nadejściem Rosjan na Węgry w wa
gonie, razem z ruskimi chłopami. W katedrze stanisławowskiej nabo
żeństwa celebrował kapłan prawosławny. Według informacji jakie 
posiadał Bilczewski Czechowicz również opuścił Przemyśl i pojechał 
na kurację do Tyrolu.

W czasie pobytu wojsk rosyjskich w Galicji część parafii unickich 
została obsadzona przez duchownych prawosławnych, część została 
opieczętowana. Wielu księży unickich opuściło bowiem swoje para
fie. Rugowani z parafii księża greckokatoliccy szukali pomocy u Bil- 
czewskiego albo bezpośrednio albo przez polskich księży i polskie 
zakonnice. Bilczewski okazywał im, w miarę swych możliwości po
moc, również materialną. Nie brakowało i przykładów apostazji. 
Dziewięciu księży greckokatolickich z archidiecezji lwowskiej do 
pierwszych dni stycznia 1915 r. przeszło na prawosławie. Zarządzają
cy archidiecezją mitrat Bielecki wysłał swego wnuka na kurs do Pe
tersburga. Mitrat Bielecki, który nic nie uczynił dla wyciągnięcia rek
tora seminarium ks. Bociana z więzienia rosyjskiego, zwierzył się 
abp. Bilczewskiemu, że ma żal do abp. Szeptyckiego, za pominięcie 
go przy obsadzaniu biskupstwa stanisławowskiego. Szeptycki powie
dział wówczas do Bieleckiego, że nie proponuje go na biskupstwo, 
ponieważ nie ma do niego zaufania. Mitrat Bielecki nie krył swej nie
chęci do metropolity. Informował Bilczewskiego, że wśród dokumen
tów Szeptyckiego u św. Jura odnaleziono list cesarzy Franciszka Józe
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fa i Wilhelma w sprawie utworzenia państwa ukraińskiego. Bielecki 
określił swego metropolitę jako człowieka rozumnego ale nieprak
tycznego. Stwierdził te, ż „gdyby ktoś dla mnie [Bielecki mówi tu 
o sobie] połowę z tego zrobił, co ja napracowałem się dla X. metropo
lity, tobym go już był za to ozłocił”. Zal do metropolity miał również 
ks. Adolf Wasilewski, „że się uwikłał w politykę, że za wiele jeździł 
po świecie, a nie pilnował dyecezyi. Szeptycki to szlachcic polski, 
który wciąż w podróży zagranicą, a nie pilnuje w domu gospodar
stwa”. Przykład metropolity zapewne nie był bez wpływu na pozosta
łych członków rodu Szeptyckich. Jeden z jego braci również zmienił 
obrządek na greckokatolicki, za wiedzą i z błogosławieństwem 
abp. Bilczewskiego. Inny brat metropolity Aleksander myślał o wy
chowaniu swoich dzieci w obrządku greckokatolickim. Nakłaniał do 
tego i księcia Witolda Czartoryskiego48. Ten jednak zdecydowanie 
odmówił udziału w realizacji takiego pomysłu.

Wasilewski miał również bardzo krytyczny stosunek do bazylianów. 
Bilczewskiemu wspomniał, „że nieraz mówił Jezuito, że się im reforma 
Bazylianów całkiem nie udała. Bazylianie to agitatorzy polityczni”.

Szeptycki będąc internowany, według ks. Bociana, który widział 
owo pismo, napisał gramotę do cara Mikołaja II, wyrażając'swą ra
dość, „że jest pod rządami cara i wita go jako suwerena”. List był 
napisany po rosyjsku, podobno jeszcze przed wywiezieniem metropo
lity ze Lwowa. List ten miał usposobić dobrze cara do metropolity. 
Car okazał niezadowolenie z wywiezienia Szeptyckiego. Nie było 
jednak pewności ani co do wysłania takiego listu, ani co o jego treści. 
Potwierdzenie mogły stanowić informacje prasowe, które donosiły 
o listach metropolity Andrzeja do członków Prawosławnego Świętego 
Synodu. Dr Ilarion Święcicki49, dyrektor muzeum ruskiego we Lwo
wie, który dokonywał korekty listu metropolity do cara, potwierdził 
fakt napisania takiego listu oraz, że powierzał on w opiekę cara Cer
kiew i lud. Baron Andriaif0, który odwiedził metropolitę A. hr. Szep
tyckiego na zesłaniu był przekonany, że pozostawał on pod wpływem 
jednego z członków Dumy rosyjskiej. Powiedział wprost o Szeptyc
kim: „X. Szept[ycki] wtenczas był kompletnym rusofilem”. W rze-

48 Witold Czartoryski (1864-1945), książę, prezes rady powiatu jarosławskiego (1898- 
1904); prezes Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie; poseł na galicyjski Sejm 
Krajowy; członek dziedziczny Izby Panów 1908; Senator RP (1922-1928).
49 Ilarion Święcicki -  profesor prawa na UJK.
50 Brak bliższych informacji.
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czywistości chyba targały nim wątpliwości. W rozmowie ze Stanisła
wem Tarnowskim51, który zwrócił uwagę na dziwny zbieg okoliczno
ści -  jeden brat w legionach polskich, drugi ofiarą polityki ukraiń
skiej, uważany za wroga Polaków. Wówczas metropolita odrzekł: 
„Nigdy b[ardziej] nie czułem się Polakiem jak dzisiaj. Już taki mój los 
-  Pol[acy] uważ[ają] za zdrajfcę], Rusini za człowieka, któremu ufać 
nie mogą. (...) Noszę raka w sobie, który mię toczy (...) z każ[dym] 
r[okiem] więcej toczy (...) do śmierci t[oczyć] będzie”.

Działalność na rzecz prawosławia podjął w okupowanej Galicji pra
wosławny bp Eulogiusz. Stwierdzał on, że lud w Galicji nie pojmował 
różnic dogmatycznych pomiędzy prawosławiem a Kościołem greckoka
tolickim, co zdaniem Bilczewskiego było winą duchowieństwa greckoka
tolickiego. Na list pasterski Eulogiusza52 jednakże kapituła greckokato
licka zaprotestowała i wystosowała do niego pismo. Jednakże na zapro
szenie bp. Eulogiusza we Lwowie poszli kanonicy Baczyński i Pakież -  
wkrótce wyjechał do Rosji, oraz inni księża. Mitrat Bielecki wprawdzie 
nie poszedł, ale usprawiedliwił swą absencję u Eulogiusza postrzałem 
w krzyże. Bielecki był za słaby, aby przeciwstawić się Eulogiuszowi. Ten 
podczas spotkania „przyjął księży herbatą; chwalili sobie, że przyjęcie 
było dobre”. Przyjęcia zaproszenia stanowczo odmówił ks. Dykij53. We
dług ks. Wasilewskiego należał on do grona nielicznych kapłanów grec
kokatolickich, którzy dawali gwarancję wytrwania przy unii. Ksiądz 
Swarczyński, grekokatolik, odprawiał wspólnie z Eulogiuszem nabożeń
stwo w cerkwi. Mimo tego ks. Bielecki oddał mu wakująca parafię 
św.św. Piotra i Pawła we Lwowie, mimo ostrzeżeń ze strony dziekana, 
ks. Wasilewskiego54 *. Gdy jednak tylko gubernator rosyjski Bobrinski 
opuścił miasto, na cerkwi wołoskiej we Lwowie pojawiła się flaga czar- 
no-żółta. Takiej flagi nie zdążono jeszcze wywiesić nawet na namiestnic
twie. Bilczewski podsumował ten pośpiech słowami: „Będą teraz [Rusi
ni] pierwszymi patriotami austrfyackimi]”. Mitrat Bielecki wyszedł

51 Stanisław hr. Potocki (1837-1917), historyk, publicysta polityczny, przywódca kon
serwatystów krakowskich, rektor UJ, prezes PAU w Krakowie.
52 Eulogiusz Gieorgijewski, właściwie Wasilij Siemionowicz (1868-1946), duchowny 
prawosławny, biskup lubelski, członek Dumy Państwowej; następnie arcybiskup 
wołyński; metropolita Europy zachodniej i egzarcha patriarchy moskiewskiego na 
Europę Zachodnią.
53 Zapewne Teofil Dykij (ur. 1842), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwow
skiej, wyświęcony na kapłana w 1870r.; żonaty.
54 Anatol Wasilewski (ur. 1844), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwow
skiej, wyświęcony na kapłana w 1869 r.
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z procesją na powitanie komendanta wojsk austriackich -  w rozmowie 
z Bilczewskim zapewniał, że zachowa dystans i nie będzie wychodził na 
powitanie, „ale ten go zignorował”. Ukraińcy odgrażali się polakom, 
którzy byli przychylni Rosjanom. Jednakże radca Liskowacki^ odradzał 
im to przypominając, że „w każdej wsi ruskiej byli ludzie co szli ręka 
w rękę z Moskalami, a także niemało Ukraińców inteligentnych poszło 
w służbę Rosyi”.

Eulogiusz zdołał pozyskać pewną część księży greckokatolickich. 
Misja greckokatolicka w Kijowie nie odniosła sukcesu. Nawróceń 
z prawosławia było mało, a „część księży ruskich była w dobrych 
stos[unkach] z Eulogiuszem. O nich to w 1918 r. wypowiedział się 
Szeptycki: „tak, lepiej, żeby do Galicyi nie wrócili”. Według relacji 
bp. Dubowskiego nawróceń spośród Ukraińców na unię nie było żad
nych. Owszem kilka tysięcy prawosławnych zmieniło wyznanie na 
katolickie ale w obrządku łacińskim. Brak sukcesów misji greckokato
lickiej na Ukrainie potwierdzał również w rozmowie ze Stanisławem 
hr. Badeninf6 ks. Cegielski57, proboszcz z Kamionki Strumiłowej, 
którego Szeptycki zamianował swoim wikariuszem generalnym na 
Ukrainę. Fakt ten utrzymywał w sekrecie, ponieważ, jak twierdził 
byłby z tego powodu szykanowany. Zamieszczane w „Reichspost” 
i dziennikach ukraińskich doniesienia o przejściach z prawosławia na 
unię były, jak powiedział, „kłamstwem politycznym”.

W czasie działań wojennych 28 IV 1915 r. zmarł bp Czechowicz. 
Cerkiew greckokatolicka w Galicji pozostała bez biskupów. Podczas 
oblężenia twierdzy przemyskiej komenda austriacka nie dowierzała 
bp. Czechowiczowi, który z tego powodu miał przykrości. Z polecenia 
komendy obwożono go samochodem po fortach, aby żołnierzom swo
jego obrządku głosił kazania i aby zagrzewał w nich ducha bojowego. 
Biskup żalił się z tego powodu. Biskupa Fischera rezydującego 
w Przemyślu nie obwożono do żołnierzy Polaków. Czechowicz więc 
pytał” „Czemu od Fischera tego nie żądają?” Według opowieści ihu- 
mena bazylianów drohobyckich bp Czechowicz zachorował najpierw 
na zapalenie opon mózgowych a następnie na zapalenie płuc.

55 Brak bliższych informacji.
56 Stanisław Marcin hr. Badeni (1850-1912), polityk galicyjski konserwatywny, poseł 
do Sejmu Krajowego, członek Rady Szkolnej Krajowej, marszałek krajowy Galicji.
57 Osoba trudna do zidentyfikowania. Mógł to być Izydor Cegielski (ur. 1852), duchow
ny greckokatolicki w archidiecezji lwowskiej, wyświęcony na kapłana w 1877 r.;
żonaty; lub Michał Cegielski (ur. 1848), duchowny greckokatolicki z archidiecezji
lwowskiej, wyświęcony na kapłana w 1874 r.; radca konsystorski we Lwowie.
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Rosjanie podjęli próby pozyskania dla prawosławia bp. Czecho
wicza, znając jego zamiary i plany związane z nabyciem pokaźne
go majątku i nobilitacją. Byli przekonani, że zdołają sobie go ku
pić. Wizytę złożyło mu dwóch oficerów rosyjskich, którzy tłuma
czyli mu, o znikomej różnicy między prawosławiem a unią i zachę
cali go, aby z diecezją przeszedł na prawosławie. Po tej wizycie 
biskup dostał ataku apopleksji. Nie wiadomo jednak jaką dał od
powiedź oficerom rosyjskim. Tymczasem księża moskalofile nie 
darzyli sympatia swego pasterza. Podczas podróży wizytacyjnej 
biskup w dekanacie rawskim lub żółkiewskim księża tejże orienta
cji zaplanowali nawet zamach na jego osobę. Wykopali i zama
skowali na drodze dół. Zasadzka została odkryta przez żandarmów, 
co zapobiegło tragedii, a biskup w liście do Barwińskiego wspomi
nając o całym zajściu, napisał: „przez jedną noc posiwiałem do
wiedziawszy się co przeciw mnie uknuto”.

Po śmierci Czechowicza wśród kandydatur n a ję to  następcę brano 
pod uwagę również osobę ks. Bociana. Studziński55 56 57 * * * 58 i Barwiński jed
nakże byli zdania, że Bocian jest za młody oraz intrygant. Wśród epi- 
scopabiles był również ks. Żuk59, proboszcz parafii św. Barbary 
w Wiedniu. Barwiński uważał go za człowieka niepewnego. Lekce
ważył nawet wole metropolity Szeptyckiego. Biskup Chomyszyn po
pierał jako kandydata na władyctwo przemyskie prowincjała bazylia
nów Filasa. Nie życzył sobie ks. Baziuka60 z Bośni.

W dniu 2 X 1916 r. bp Chomyszyn przybył do abp. Bilczewskiego 
w sprawie obsady biskupstwa przemyskiego. Padło nazwisko bazylia
nina Kocyłowskiego61. Przeciwny tej kandydaturze był prowincjał 
Filas. Napisał w tej sprawie do nuncjusza wiedeńskiego62 a ten poparł

58 Cyryl Studziński (ur. 1868), profesor języka ruskiego w Uniwersytecie Lwowskim; 
autor dzieł naukowych
59 Brak bliższych informacji.
60 Aleksy Baziuk (ur. 1873), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwowskiej, wy
święcony na kapłana w 1898 r.; administrator apostolski w 1914 r. Bośni i Hercegowiny.
61 Jozafat Józef Kocyłowski (1976-1947), bazylianin, rektor seminarium greckokato
lickiego w Kromeryżu na Morawach, biskup przemyski w latach 1916-1947; wywie
ziony do Kijowa przez władze sowiecki tam zmarł; błogosławiony.
62 Był to moment zmiany na stanowisku nuncjusza apostolskiego w Wiedniu. Do 
końca niemal roku 1916 pozostawał na stanowisku kard. Rafaele Scapinelli di Legu- 
igno (1958-1933), pełniący urząd nuncjusza w Wiedniu od 1912 r. 13 IX 1916 r. 
nowym nuncjuszem wiedeńskim Benedykt XV naznaczył Teodoro Valfre di Bonzo 
(1953-1922), który przybył do Wiednia na krótko przed śmiercią cesarza Franciszka 
Józefa (21 XI 1916) i pozostawał na tym urzędzie do 1919 r.
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stanowisko prowincjała. Nuncjusz zdaniem Hussarka63 powoływał się 
na wole Szeptyckiego, aby biskupem przemyskim został jeden z jego 
kandydatów. Byli to: ks. Bocian -  rektor greckokatolickiego semina
rium we Lwowie, ks. Jaronko64 -  wicerektor tegoż seminarium, 
ks. Kałysz65, Demczuk66 OSBM i ks. Baziuk. Zdaniem Chomyszyna 
wystawieni przez metropolitę kandydaci „będą narzędzi[iem] nie Du
cha Św., ale Ukraińców Pol[ityków]”. Dalej uważał, że Szeptycki nie 
wyszedł z narodu ruskiego i nie zna go. „Łatwowierny -  daje się po
wodować] polit[ykom], którzy mu w oczy schlebiają], a w Wied[niu] 
się śmieją. Śą wrodzy cerkwi. ‘Nie mamy szczęś[cia] do metropolity], 
czy on do nas. Ma górne plany, a wynika z nich chaos’. Chomyszyn 
zdecydowanie popierał Kocyłowskiego, którego znał. Nuncjusz był 
natomiast zdania, że zbytnia surowość Kocyłowskiego odstręczy od 
Cerkwi inteligencję. Nuncjusz nawiązywał w tym wypadku do sytu
acji, kiedy to Kocyłowski z powodu buntu kleryków chciał rozwiązać 
seminarium greckokatolickie67, o czy nuncjusza powiadomił Filas. 
Dobre wieści o Kocyłowski docierały zarówno do Bilczewskiego, 
który poparł w tej kwestii stanowisko Chomyszyna u nuncjusza, jak 
i do bp. Sapiehy6 . Teodorowicz nie podzielał tej opinii o Kocyłow- 
skim. Bilczewski skłaniał się ku translacji Chomyszyna do Przemyśla 
-  byli jednak temu przeciwni zwolennicy stronnictwa ukraińskiego, 
a Kocyłowskiego skierować do Stanisławowa. Nominacja Kocyłow
skiego na Przemyśl nie podobała się Rusinom ze stronnictwa staroru- 
skiego, którzy udali się z protestem do ministra Hussarka. Gdy Hussa- 
rek odparł, że decyzja zapadła, i że należała ona nie do niego a do 
nuncjusza, deputacja udała się do nowego nuncjusza. Ten przestra
szywszy się słów protestu przybył do Hussarka, który go uspokoił, „że 
nie trzeba się bać krzyku”. „Diło” opublikowało artykuł o nominacji 
ks. Kocyłowskiego, jednakże artykuł został skonfiskowany a pozostał 
tylko tytuł i wyjaśnienie, że to Bilczewski stał za nominacją dla Kocy
łowskiego. Nominacje tę Chomyszyn uznał „za widoczny znak miło

63 Max Hussarek (1865-1935), polityk, prawnik, profesor Uniwersytetu w Wiedniu, 
przedostatni premier Austro-Węgier w 1918 r.
4 Brak bliższych informacji.

65 Brak bliższych informacji.
66 Brak bliższych informacji.
67 W tekście zapewne pomyłka. Seminarium to działało nie w Krakowie a w Kromeryżu.
68 Adam Stefan Sapieha kard. (1867-1951), biskup krakowski w latach 1911-195
1925 arcybiskup metropolita.
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sierdzia Bożego nad Cerkwią”. Nominata uważał za człowieka poboż
nego, pokornego, szukającego jedynie chwały Bożej, kocha Kościół.

Na temat bp. Chomyszyna krążyły wiosną 1915 r. wieści, między 
innymi ze środowiska bazylianów drohobyckich, że „ciężko nerwowo 
chory, że trzech leczy go lekarzy”. Przebywającego w Wiedniu Chomy
szyna stronnictwo ukraińskie traktowało bardzo obcesowo. Nawet pro
boszcz parafii św. Barbary w Wiedniu ks. Żuk witając biskupa słowami 
„Quo vadis Domine”, uczynił aluzję do opuszczenia przez biskupa swej 
diecezji. Nie przyjął biskupa u siebie a nawet czynił mu trudności z od
prawianiem nabożeństw. Chomyszyn w tej sytuacji zwołał duchowień
stwo greckokatolickie przebywające w Wiedniu i demaskował uknute 
przeciw niemu intrygi. Szorstkością swą jednak Chomyszyn nie zjedny
wał sobie inteligencji ruskiej. Nie był sprzymierzeńcem Chomyszyna 
i mitrat Bielecki. Pod nieobecność metropolity Szeptyckiego w 1916 r. 
zwrócił się z prośbą o wyświęcenie lwowskich kleryków do Ormianina 
abp. Teodorowicza, z pominięciem swego hierarchy, bp. Chomyszyna.

Na wieść o powrocie metropolity Szeptyckiego z Rosji w 1917 r. 
zarówno Żydzi lwowscy -  w ich imieniu uczynił to dr Wasser69, któ
rzy reprezentowali postawę propolską, oraz zastępca komisarza rzą
dowego w mieście prof. T. Fiedler70, pytali Bilczewskiego, czy po
winni uroczyście powitać wracającego metropolitę. Arcybiskup Bil
czewski odpowiedział jednym i drugim, że tak, że „powinni przywitać 
biskupa wygnańca”. Nie był jednak zachwycony faktem, że w imieniu 
cesarza powracającego metropolitę witał przybyły do Lwowa arcy- 
książę Wi lhelm,  co miało wyraźny akcent antypolski. Z tego powo
du nawet „namiestnik72 był przeciwny jego przyjazdowi”.

Wpływ metropolity Szeptyckiego na niektóre kręgi duchowieństwa 
greckokatolickiego, nawet poza granicami jego archidiecezji, był bar
dzo duży. Zawężało to pole działania biskupów diecezjalnych. Cho
myszyn interweniował nawet u namiestnika skarżąc się, „że X. Szep
tycki paraliżuje jego pracę w diecezji”. Chomyszyna załamała również

69 Ozjasz Wasser, prawnik lwowski, działacz żydowski, współtwórca firmy przewo
zowej „Orbis”, wiceprzewodniczący lwowskiej gminy żydowskiej.
70 Brak bliższych informacji.
71 Wilhelm Habsburg (1895-1948), arcyksiążę, zwany Wasylem Wyszywanym; pre
tendent do tronu ukraińskiego, działacz na rzecz ruchu separatystycznego polityków 
ukraińskich.
72 Chodzi tu o gubernatora Galicji. Był nim wówczas Karl Georg hr. (Reichsgraf) von 
Huyn (1857-1938), gubernator generalny Królestwa Galicji i Lodomerii od 1 III 1917 
do 1 XI 1918 r.
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nieudana próba reformy kalendarza liturgicznego, do której na siłę 
pchał go rząd wiedeński. Szeptycki odnosił się z rezerwą do tego. 
Kiedy więc powrócił z zesłania przeprowadzenie reformy stało się 
niemożliwe, a położenie Chomyszyna godne pożałowania. „Gloryfi
kacja X. Szeptyckiego rozzuchwaliła duchowieństwo i pismaków, 
którzy obrzucają go -  bp. Chomyszyna -  teraz ostatniemi wyzwiska
mi”. W obronę Chomyszyna wziął gubernator. To położenie Chomy
szyna skłaniało go nawet do myśli o rezygnacji: „Radbym się już usu
nąć. Metropolita narobił mi paskudztw w mojej dyecezyi: usunął moje 
zarządzenie co do kalendarza, wyświęcił bez potrzeby kleryków mo
ich, ustanowił wikaryusza generjalnego] mimo że był z ramienia mo
jego administrator dyecezyi (...) przez to duchowieństwo, lud się roz
zuchwalił. (...) Cofnąłem tedy zarządzenie co do kalendarza, bo nie 
idzie o dogmat, a chcę uniknąć większego zamieszania”. Niechętne 
stanowisko zajął też -  oddany całkowicie metropolicie -  nowowy- 
święcony biskup pomocniczy lwowski J. Bocian. W wywiadzie pra
sowym w „Nywie” wprost zachęcał lud do wypowiedzenia posłuszeń
stwa Chomyszynowi. Wywiad przedrukowała „Gazeta Kościelna”. 
Był też Chomyszyn zdecydowanym zwolennikiem wprowadzenia dla 
księży greckokatolickich celibatu.

Zdecydowanie polityczne drogi Szeptyckiego i biskupów łacińskich 
oraz Teodorowicza rozeszły po pokoju brzeskim się w kwestii przyna
leżności Chełmszczyzny. Zadaniem Szeptyckiego „Chełmszczyzna 
należy się Ukraińcom, bo lud ukraiński tam cierpiał za wiarę”. Wystą
pienie metropolity Szeptyckiego w Izbie Panów w Wiedniu w lutym 
1918 r. był utrzymany w konwencji przyznania zasługi Ukraińcom 
galicyjskim, za to „że lud chełmski ostał się przy wierze”. Biskup 
Pelczar73 w swoim wystąpieniu, zwracając się ad vocem do słów 
Szeptyckiego przywoływał fakty, że to „nie księża ruscy ale polscy 
uratowali Koś[ciół] na Chełm[szczyźnie]”. Do dalszego rozejścia się 
doszło z chwila ogłoszenia państwa ukraińskiego we wschodniej Gali
cji, z dniem 1 XI 1918 r. Księża greckokatoliccy, jak np. ks. dr Ju- 
ryk74, proboszcz ze Złoczowa, już znacznie wcześniej ogłaszali 
w cerkwiach, że 1 listopada Ukraińcy obejmą rządy w kraju. Ks. Juryk 
27 X 1918 r. ogłosił publicznie powstanie wkrótce Ukrainy i odprawił

73 Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), rektor UJ; biskup przemyski w latach 1900- 
1924; święty.
74 Jan Juryk (ur. 1873), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwowskiej, wy
święcony na kapłana w 1898 r.
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uroczystą procesję dziękczynną. Zapowiedział, że od 1 listopada wła
dzę obejmie Rada Ukraińska „i urzędowanie będzie wszędzie tylko po 
rusku”. We Lwowie i na prowincji, gdzie władzę przejęli Ukraińcy, 
dochodziło do zabójstw i aresztowań księży polskich. W Sokolnikach 
został zamordowany proboszcz polski, na Zamarstynowie polska feli
cjanka. Proboszcz parafii św. Anny we Lwowie został aresztowany. 
W odpowiedzi na zabiegi ze strony Bilczewskiego, by go uwolnić, 
greckokatolicki ksiądz Stefanowicz odpowiedział: „Nic znowu wiel
kiego, że siedzi X. Kr[ukowski] aresztowany, wszak kapłani ruscy 
siedzieli w Talerhofie”. Była to więc forma odwetu, chociaż jak za
uważył abp Bilczewski to nie „Konsystorz ani ja im Tałerhoff nie 
urządziłem, przeciwnie niejednego Ukraińca i Starorusina obroniłem, 
wyciągnąłem z więzienia”. Uwięziono również ks. Sadowskiego 
i Struszkiewicza. W okolicach Tarnopola, Stanisławowa i Kołomyi 
uwięziono około 30 polskich księży. O ich uwolnienie u Szeptyckiego 
24 II 1919 r. apelował Bilczewski. Szeptycki odpowiedział, że zwrócił 
się w tej sprawie do prezydenta ministrów dr. Hołubowicza, ale po
czuł się urażony tonem i siła emocji listu. Podobnie i strona polska 
aresztowała niektórych księży greckokatolickich. Metropolita Szep
tycki, jak sam przyznawał, w tych dniach, kiedy Ukraińcy tworzyli 
własne państwo, on nie miał wpływu na swoich. Jednakże wyraźnie 
stał po stronie ukraińskiej reprezentującej antypolskie postawy. Nawet
0 ataku Ukraińców na Lwów miał dowiedzieć się dopiero o 23.00 
w nocy 30 X 1918 r. -  ciekawe, że jego księża kilka dni wcześniej 
ogłaszali to z ambon, a on pasterz dowiedział się o tym w ostatniej 
chwili?! W memoriale z listopada 1918 r., pisanym po rosyjsku me
tropolita stwierdził, że „byłoby większym poniżeniem dla Ukraińców, 
gdyby mieli przynależeć do Polski niż do Rosyi”. Gdy Bilczewski 
powiedział mu, „że Ukraińcy mówią, iż on skrajniejszym jest w sta
wianiu żądań wobec Polaków niż rodowici Ukraińcy i że właśnie dla
tego oni mu nie ufają, bo nie mogą pojąć jak w duszy byłego Polaka 
takie prądy na seryo się mogą mieścić. On na to: wie, że mi nie ufają. 
Przyznał, że Ukraińcy a nie Polacy wykluczyli jego kapłana X. Sem- 
bratowicza75 z obrad”. Kiedy Bilczewski opowiedział mu o gwałtach 
jakich chłopi ukraińscy dopuszczali się we wsiach polskich: Biłka
1 Dawidów i wezwał go do wydania odezwy wzywającej do opamię-

75 Zapewne Teodor Sembratowicz (ur. 1853), duchowny greckokatolicki w archidie
cezji lwowskiej, wyświęcony na kapłana w 1877 r.; proboszcz parafii św. Barbary 
w Wiedniu.
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tania, by wojsko polskie nie musiało interweniować, metropolita od
parł: „Nie mam sposobu przesłać mej odezwy do wsi ruskich [..] a na 
to zgodzić się nie mogę, co proponował mi wczoraj gen. Rozwadow
ski, aby wojsko polskie rzucało moją odezwę z aeroplanów, (...) Ode
zwa rzucana z aeroplanów polskich byłaby zresztą źle przez lud ukra
iński przyjęta”. Księżom starorusinom metropolita zabronił jakiejkol
wiek działalności politycznej. Wezwał w tej sprawie ks. Dawydiaka76, 
proboszcza z cerkwi wołoskiej we Lwowie, aby mu to zakomuniko
wać. W sprawie nadużyć wojsk ukraińskich starał się usprawiedliwiać 
ich działania wbrew „nawet najoczywistszym faktom”. Z wydaniem 
odezwy by powstrzymać gwałty wojska ukraińskiego jednak zwlekał. 
Ponieważ wojska ukraińskie ostrzeliwały polskie kościoły, nawet 
podczas świąt Bożego Narodzenia nie przerwano kanonady, co sekre
tarz Szeptyckiego ks. Sembratowicz uznał za „wielkie świństwo”, 
Bilczewski zagroził metropolicie, że odniesie się w tej sprawie do 
Rzymu, gdyż to nie ślepy przypadek, że „ruskie granaty na liczne 
nasze kościoły” spadają, gdzie zebrana jest bezbronna ludność.

Po interwencjach Bilczewskiego i opublikowaniu listu Rozwadow
skiego77 Szeptycki prosił przez Bilczewskiego, „aby mógł pojechać do 
wojska i rządu ukraińskiego], bo tylko osobistą, ustna interwencyą 
mógłby uzyskać ustępstwa”. Prawda była inna. Ujawnił ja sekretarz 
Sembratowicz, który oświadczył Bilczewskiemu, że „metropolita nie 
mógł wydać odezwy, potępiającej sposób prowadzenia walki ze stro
ny Ukraińców, bo Polacy zużytkowaliby ją  na kongresie pokojowym. 
Mogliby argumentować: ‘patrzcie własny ich arcybiskup znalazł winy 
u swoich’. Później może ogłosi jakieś orędzie do swoich, w tej chwili 
jednak tego nie uczyni”. To samo potwierdził i metropolita kilka dni 
później w rozmowie z Bilczewskim. Nadto duchowieństwo greckoka
tolickie już jest wobec niego niechętnie nastawione, za propagowanie 
celibatu w seminarium lwowskim.

Ksiądz Ostachowicz78 pytał metropolitę Szeptyckiego, dlaczego 
Ukraińcy znęcają się nad Polakami? W odpowiedzi usłyszał, że Ukra
ińcy sami wyjaśniają, dlatego, że są Polakami, a to wystarczająca ra
cja, aby ich wymordować. Oficerami ukraińskimi byli nauczyciele,

76 Bazyli Dawydiak (ur. 1850), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwowskiej, 
wyświęcony na kapłana w 1876 r.
77 Rozwadowski Tadeusz gen. (1866-1928), wojskowy w armii austro-węgierskiej; 
szef sztabu generalnego w 1918 i 1920 r.; polityczny przeciwnik J. Piłsudskiego.
78 Stanisław Ostachowicz (ur. 1881), duchowny rzymskokatolicki w archidiecezji 
lwowskiej, wyświęcony na kapłana w 1907 r.
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którzy w czasie pokoju nic nie uczyli, dzieci czytać i pisać nie umieją, 
„za to teraz rabują, mordują ludzi”.

Generał Rozwadowski stwierdził, że na podstawie korespondencji 
metropolity Szeptyckiego, zabranej podczas rewizji „przekonano się -
0 czem wszyscy wiedzieli, że jest zagorzałym Ukraińcem”. Sama 
rewizja, prowadzona bez uzgodnienia z gen. Rozwadowskim miała, 
według ks. Sembratowicz brutalny przebieg. Oficerowie i żołnierze 
przerzucali wszystko, siedzieli w obecności metropolity w czapkach
1 palili papierosy. Część żołnierzy dostała się do piwnicy i zabrała 
kilka butelek wina i jabłka. Zabrano korespondencję metropolity i nie 
zwrócono jej przez dłuższy czas. Światło lampki wiecznej przed Sanc- 
tissimum uznano za sygnał świetlny dla wojska ukraińskiego.

Z wielką i jawną niechęcią do Polaków odnosił się w tym czasie 
bp Bocian. Teodorowicz, który z nim rozmawiał u Szeptyckiego stwier
dził, że „z każdego jego słowa zionął jad ku nam”. Szeptycki za pośred
nictwem Teodorowicza chciał zainicjować rozmowy ze stroną polską. 
W 1919 r. napisał jednak bardzo uniżony list -  Bilczewski zanotował 
„List jest pełen uniżoności, że aż niemiło” -  w sprawie interwencji 
u władz polskich na rzecz internowanych księży greckokatolickich.

Podczas pobytu J. Piłsudskiego we Lwowie było przewidziane spo
tkanie Naczelnika z metropolitą Szeptyckim. Jednakże milicja obywa
telska otoczyła pałac metropolity i uniemożliwiła spotkanie. „Kurier 
Lwowski” napisał na ten temat, że spotkanie Szeptyckiego z Piłsud
skim mogłoby się odbyć tylko w przypadku, gdyby ten pierwszy 
przywdział wór pokutny, za mordy na Polakach, które ma na swoim 
sumieniu. Metropolita wyrzucił przez okno l ist , w którym napisał, że 
Polacy ograniczają jego wolność osobistą. Bilczewski całe zdarzenie 
uznał za rzecz przykrą.

Podczas wojny bolszewickiej metropolita Szeptycki i jego otocze
nie milczało w tej sprawie. Budziło to zainteresowanie opinii publicz
nej. „Kurier Lwowski” 15 X 1920 r. w numerze 249 zamieścił artykuł 
pod tytułem „Świętojurskim sfinks”. Poruszono tu kwestię zagadko
wego milczenia metropolity Andrzeja i jego biskupów pomocniczych 
wobec kwestii najazdu bolszewickiego.

„Słowo Polskie” zamieściło notatkę prasową, w której zarzuciło me
tropolicie Szeptyckiemu, że jego delegat wysłany do obozu jenieckiego 
we Włoszech namawiał jeńców pochodzenia ukraińskiego do walki 
z Polakami. Metropolita najpierw twierdził, że żadnego delegata jego we 
Włoszech nie było, ostatecznie jednak w rozmowie z abp. Bilczewskim



192 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Św. Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski
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18 IV 1920 r. potwierdził, że wysłał do obozu jenieckiego w Italii 
ks. Sembratowicza.

Z przejawami niechęci a nawet nienawiści do tego co polskie odno
sili się niektórzy księża greckokatoliccy. 20 V 1920 r. abp. Bilczew- 
skiemu opowiadał ksiądz unicki Charłampowicz79, niegdyś z Chełmsz
czyzny, a wówczas proboszcz z Dawidowa koło Gródka Jagielloń
skiego, starzec 80-cio letni, przebywający u swej córki i zięcia 
ks. Głodzińskiego80 w Rudzie koło Kamionki Strumiłowej o wielkiej 
nienawiści obojga do Polaków. Ks. Charłampowicz ubolewał, że cór
ka wychowana za polskie pieniądze u sióstr sakramentek i Sacre Co- 
eur we Lwowie ziała teraz tak „straszną nienawiścią do Polaków”. 
Zięć, ks. Głodziński zabronił swojemu teściowi nawet skorzystania 
z posługi księdza rzymskokatolickiego, który przyjechał do Rudy 
z posługą spowiedzi. „Wpadł w wściekły gniew” a starzec musiał 
ustąpić, „żeby większego piekła nie stworzyć”.

Arcybiskup Bilczewski był znakomitym obserwatorem ludzi i ich 
działań. Do Kościoła greckokatolickiego, jego hierarchii, duchowień
stwa i wiernych odnosił się z dużą dozą sympatii, ale nie była to sympa
tia pozbawiona krytycyzmu. Umiał dostrzec wartości i zalety, ale nie 
przymykał oczu na błędy i zakłamania. Zdołał pogodzić powszechność 
swego urzędu biskupiego z głębokim poczuciem patriotyzmu.

79 Leonid Chrampłowicz (ur. 1837), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwow
skiej, wyświęcony na kapłana w 1861 r.
80 Głodziński (ur. 1862), duchowny greckokatolicki w archidiecezji lwowskiej, wy
święcony w 1887 r.
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LIKWIDACJA KLASZTORU SIÓSTR NIEPOKALANEK 
W JAZŁOWCU W 1946 ROKU

1. Wprowadzenie

Zakończenie II wojny światowej oznaczało dla ludności polskiej na 
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej smutną alternatywę: albo po
zostanie w granicach Związku Sowieckiego z wszelkimi konsekwen
cjami tego faktu, albo ekspatriację na tzw. Ziemie Odzyskane na tere
ny pojałtańskiej Polski. Dylemat ten musiało rozstrzygnąć również 
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek, dysponujące dwoma klasztorami 
w Małopolsce Wschodniej: w Niżniowie i w Jazłowcu. Ten ostatni 
zwłaszcza ośrodek posiadał dla Zgromadzenia wyjątkowe znaczenie, 
bowiem stanowił on pierwszą siedzibę tegoż na ziemiach polskich od 
roku 1863'.

Zakusy władzy sowieckiej na klasztor ss. Niepokalanek w Jazłowcu 
pojawiły się już w 1944 r. z kilku powodów. Przede wszystkim sam 
obiekt położony w malowniczej kotlinie parku krajobrazowego, z upraw
nym ogrodem i zasobnym materialnym wyposażeniem stanowił dla 
Sowietów łakomy kąsek. Ponadto pod pozorem przejmowania coraz 
to kolejnych partii gmachu oraz przyległości na rzecz sowieckich in
stytucji publicznych, funkcjonariusze wojewódzkiej, powiatowej i gmin
nej administracji liczyli na obfite prywatne łupy. Wreszcie usiłowano 
pozbyć się zarówno osób duchownych jak też zakonnic z Jazłowca, 
z całego regionu, a nawet tzw. Ukrainy Zachodniej jako elementów 
reakcyjnych, godzących swoją działalnością religijną w ateistyczno- 
materialistyczny porządek społeczny wprowadzany przez nowych 
decydentów zdobytych ziem. I tak już za pierwszej okupacji sowiec
kiej (1939-1941) usiłowano z dużymi sukcesami zawłaszczyć mająt- 1

1 H. K o s y r a - C i e ś l a k ,  R. S z y m c z a k ,  Poszłam siać do Polski... i wzeszło. 150 
lat pracy Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, t. 1, Szymanów 2004, s. 29-30.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 195-237.
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kiem ruchomym i nieruchomym klasztoru, umieszczając w jego mu- 
rach Technikum Weterynaryjno-Techniczne2. Procesy te nasiliły się 
z niespotykaną dotąd intensywnością w okresie drugiej okupacji so
wieckiej od roku 1944, doprowadzając w efekcie do brutalnej eksmisji 
zakonnic z ich siedziby.

Pierwsze sygnały nadciągającej zagłady pojawiły się w lutym 1945 r., 
kiedy władze sowieckie nakazały zakonnicom stawić się w siedzibie 
gminy w Jazłowcu do ewidencji pod pozorem złożenia danych personal
nych do wydania paszportów3. Kilka miesięcy później, w czerwcu t.r., 
pojawiła się w klasztorze delegacja władz wojewódzkich z Czortkowa, 
poddając dokładnej inspekcji przyklasztorny ogród4 5. Dnia 1 sierpnia t.r. 
władze powiatowe z Potoku Złotego zażądały od sióstr wypełnienia kwe
stionariuszy personalnych, po czym trzy dni później przybyła do klaszto
ru inspekcja funkcjonariuszy NKWD, rewidując pomieszczeńia\ Niemal 
trzy tygodnie później, 17 sierpnia t.r. w klasztorze wizytę złożyło dwóch 
dygnitarzy sowieckich, w tym sekretarz partii, domagając się opuszczenia 
przez zakonnice klasztoru do 26 tegoż miesiąca6. Na początku paździer
nika 1945 r., zakonnice wezwano do Potoku Złotego, gdzie naczelnik 
NKWD zażądał ich wyjazdu, powołując się na pismo Rejonowego Peł
nomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw' Ewakuacji 
w Czortkowie. Interwencja sióstr u władz wojewódzkich i powiatowych 
tym razem przyniosła pozytywny rezultat7 8; petycja sióstr wnosiła bowiem 
o wyrażenie zgody na pozostanie w Jazłowcu na stałe, a w ostateczności 
o ustalenie terminu ewakuacji na miesiąc czerwiec 1946 r. ze względu na 
trudności logistyczne podeszłego wiekiem i schorowanego personelu 
klasztornego . Pomimo tego, w drugiej połowie listopada 1945 r. ss. Nie- 
pokalanki ponownie wezwano do siedziby władz powiatowych, gdzie 
szantażowano je jakoby odgórnym zarządzeniem dostarczenia furmanek 
do ewakuacji klasztoru, ale ostatecznie miały wnieść podanie o odłożenie 
wyjazdu9. W nastroju niepewności minęło kolejnych kilka miesięcy.

2 J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego 
przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. 
Materiały źródłowe, cz. 2, Kraków 2006, s. 32-90.
3 Tamże, s. 161.
4 Tamże, s. 162.
5 Tamże, s. 163.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 163-164.
8 Tamże; zob. dokument 1 niniejszej publikacji.
9 J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 2, s. 165.
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Dopiero w marcu 1946 r. ss. Niepokalanki ponownie wezwano do 
Potoku Złotego, jednak wskutek choroby zakonnic władających języ
kiem rosyjskim, odmówiły one spełnienia żądania. W tej sytuacji 
10 kwietnia zjawiła się w klasztorze sowiecka delegacja w osobach 
delegata do Rady Najwyższej ZSRR -  Czubeja, sekretarza partii -  
Kozuba i naczelnika NKWD -  Kanarskiego, aresztując trzy zakon
nice: przełożoną -  s. Gabrielę Nowosielecką, asystentkę przełożonej -  
s. Kazimierę Przyłuską, ogrodniczkę -  s. Alanę Ossowską i kapelana 
kaplicy klasztornej -  ks. Stanisława Deskowskiego. Odstawiono ich do 
Potoku Złotego, gdzie przełożoną oskarżono o ukrywanie w klasztorze 
ludzi świeckich i kapłana oraz przywłaszczenie mienia państwowego. 
Nie trzeba dowodzić, że zarzuty te były zwykłym kłamstwem, bowiem 
wszystkie pozostające w klasztorze zakonnice, kapelan i osoby świeckie 
posiadały oficjalne zameldowanie, natomiast rzekome „mienie pań
stwowe” (ławka i tablica szkolna) stanowiło wcześniej własność klasz
toru, a zostało bezprawnie przywłaszczone przez sowieckie władze 
szkolne. Po trzech dniach aresztantów zwolniono za cenę wymuszo
nego pisemnego oświadczenia opuszczenia przez kapelana Jazłowca 
w trybie natychmiastowym, a zakonnice miały czas do 1 V 1946 r.10 
W niespełna kilkanaście dni później, 29 kwietnia t.r., do Jazłowca przy
była ta sama co wcześniej grupa funkcjonariuszy sowieckich, przesłu
chując przez kilka godzin przełożoną klasztoru i oskarżając ją  o wpro
wadzenie w błąd czynników państwowych. W rezultacie szantażu, pod
pisała ona zobowiązanie ewakuacji klasztoru do dnia 5 V 1946 r.11

Termin ten -  jak się okazało -  miał jedynie charakter sondażowy, 
bowiem do eksmisji nie doszło. Jednak świadome zagrożenia i osa
czone zakonnice wniosły 11 V 1946 r. podanie na ręce Rejonowego 
Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Ewakuacji 
w Czortkowie -  niejakiego Rodaka o zorganizowanie zbiorowego 
transportu ewakuacyjnego duchowieństwa; oprócz nich analogiczne 
pisma złożyły ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Czortkowa 
i miejscowi oo. Dominikanie. Adresat pisma udał się po aprobatę do 
sowieckiego swego odpowiednika, Rejonowego Przedstawiciela Rzą
du USSR do spraw Ewakuacji w Czortkowie -  mjr. Czaruchy, który 
wyznaczył termin ewakuacji na 25 V 1946 r. Decyzję tę zaakceptował 
17 maja t.r. Główny Przedstawiciel Rządu USRR do spraw Ewakuacji 
z siedzibą w Łucku -  A. J. Cokol, a zatwierdził ją  własnoręcznym

10 Tamże, s. 165-166; zob. dokument 1 niniejszej publikacji.
11 Zob. dokument 1 niniejszej publikacji.
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podpisem delegat Czubej12. Nie zważając wszakże na te ustalenia, 
Czubej 16 maja zawiadomił telefonicznie i przez posłańca ss. Niepo- 
kalanki, że nazajutrz mieszkanki klasztoru mają opuścić swoje locum 
i udać się na stację kolejową w Czortkowie13 14.

Dnia 17 V 1946 r. przełożona klasztoru s. Gabriela Nowosielecka 
wysłała dwie delegatki: s. Alanę Ossowską i s. Aurelię Bruchal do 
wspomnianego delegata, a zarazem szefa urzędu powiatowego w Poto
ku Złotym -  Czubeja z prośbą o wyjaśnienie tej nagłej zmiany decyzji. 
Odwołanie s. A. Ossowskiej nie tylko nie przyniosło żadnego skutku, 
ale na domiar złego ona sama otarła się o groźbę aresztowania .

Pół godziny po powrocie delegatek do Jazłowca, wykorzystując 
przejściową nieobecność Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do 
spraw Ewakuacji w Czortkowie -  Rodaka, 17 maja wtargnęła do klasz
toru jazłowieckiego delegacja władz powiatowych w asyście ok. 50 
żołnierzy oraz kilkunastu furmanek, terroryzując zakonnice krzykiem, 
inwektywami, agresją i zmuszając je do pospiesznego pakowania się. 
Jednocześnie rozpoczęła się formalna grabież rzeczy osobistych sióstr 
i resztek przedmiotów z wyposażenia klasztornego; brali w niej udział 
zarówno sowieccy funkcjonariusze państwowi, żołnierze, jak też 
wpuszczona do wnętrza ukraińska ludność cywilna z Jazłowca. Sio
strom pozwalano zabrać -  o ile zdołały je uchronić przed grabieżą -  
jedynie niektóre rzeczy osobiste, natomiast wszelki sprzęt ruchomy 
opieczętowano jako własność państwową15 16.

Zrozpaczone zakonnice zdecydowały się szukać pomocy u władz 
wojewódzkich i Komisji Ewakuacyjnej w Czortkowie; udały się tam 
niezwłocznie s. A. Ossowska i s. K. Przyłuska jeszcze tego samego 
dnia 17 maja w godzinach południowych. Z głębokim żalem i goryczą 
pierwsza z nich zanotowała później: „[...] ani z jednej, ani też [z -  JW] 
drugiej strony nie było pośpiechu z przyjściem nam z pomocą” . 
Wprawdzie urzędniczka biura Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP 
do spraw Ewakuacji w Czortkowie dr Maria Rodak udała się do 
przedstawiciela rządu USRR z prośbą o interwencję oraz wstrzymanie 
eksmisji do chwili powrotu z Łucka czortkowskiego Rejonowego 
Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji, to jednak mimo obiet

12 Zob. dokument 8 niniejszej edycji; zob. dokument 1 i 2 niniejszej publikacji.
13 Zob. dokument 1 i 3 niniejszej publikacji.
14 Zob. dokument 4 niniejszej publikacji.
15 Zob. publikowane niżej dokumenty źródłowe.
16 Zob. dokument 4 niniejszej publikacji.
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nicy mjr. Czaruchy, nie tylko akcji nie wstrzymano, ale w gwałtow
nym tempie ją  kontynuowano. I tak w trzech kolejnych dniach: 17, 18 
i 19 V 1946 r. do Czortkowa przybyły partie eksmitowanych drakoń
skimi metodami zakonnic17. Część ss. Niepokalanek znalazła tymcza
sowe schronienie w miejscowym klasztorze oo. Dominikanów, pozostałe 
przygarnął do swego domu Polak nazwiskiem Mączakowski, udostęp
niając im do wyłącznej dyspozycji wszystkie pomieszczenia. W tym 
warunkach siostry spędziły cały miesiąc w oczekiwaniu na ostateczną 
ewakuację na Zachód18.

Tymczasem Pełnomocnik Rządu RP Rodak, dnia 20 V 1046 r. zło
żył protest wobec przedstawiciela rządu USRR w związku z trybem 
i metodami eksmisji zakonnic. W odpowiedzi jego sowiecki partner 
zaproponował mu odbycie wizji lokalnej w Jazłowcu. Zanim do tego 
doszło, Rodak odbył konferencję z Pełnomocnikiem ds. Religii i Kul
tu niejakim Czyrwą i mjr. Czaruchą, w czasie której pierwszy z nich 
odczytał dekret ministerialny odnośnie do ewakuacji klasztorów i ko
ściołów, a potem pismo szefa urzędu powiatowego w Potoku Złotym 
-  Czubeja adresowane do Czyrwy. Stwierdzało ono kłamliwie, że 
ewakuacja klasztoru jazłowieckiego odbyła się w terminie uzgodnio
nym z Komisją Ewakuacyjną i na jej wyraźne polecenie. Polskiej 
stronie pozostało w tej sytuacji jedynie wyrazić zdziwienie oraz ocze
kiwać złudnego zresztą wyjaśnienia całego zajścia w czasie wizji lo
kalnej w Jazłowcu19.

Kontynuując misję, Rodak w towarzystwie swego współpracowni
ka Romana Kozakiewicza, funkcjonariuszy sowieckich oraz dwóch 
ss. Niepokalanek: Alany Ossowskiej i Kazimiery Przyłuskiej, przybył 
21 maja do Potoku Złotego w celu uzyskania wyjaśnień ze strony władz 
powiatowych. Jak się można było spodziewać, nie zastano w biurach 
żadnego z urzędników, co stanowiło dosadny dowód lekceważenia 
polskiej delegacji. Nazajutrz udała się ona do Jazłowca, docierając do 
klasztoru ok. godz. 10,00. Oczekiwali ich tam już lokalni notable: 
deputat Czubej, sekretarz partii Kozub, naczelnik NKWD Czepielew 
i oddział żołnierzy z istriebitielnowo batalionu. Skonsternowany Ro
dak zanotował pierwsze wrażenia: „Obrazek «poewakuacyjny» klasz
toru przykry. Zorientowałem się, że dość późno przyjechałem. Nie 
z własnej jednak winy. Dziwny zbieg okoliczności, że [wszystko stało

17 Zob. dokument 8 niniejszej edycji.
18 J. W o ł c z a ń s k i, Eksterminacja narodu polskiego, cz. 2, s. 166.
19 Zob. dokument 8 niniejszej edycji.
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się -  JW] w czasie mej nieobecności w Czortkowie. Wszędzie bezład. 
Jacyś ludzie kręcący się po korytarzach i szukający czegoś i to pod 
obecność naczelnika NKHB. Książki, rzeczy walające się po koryta
rzach. Jedne podarte, poniszczone lub też wyrzucone z szaf na śmie
cie. W celach czy pokojach również to samo. W dużej sali (kaplica 
dawna) nagromadzone ławki, krzesła, zrzucone na kupę”20.

W trakcie spotkania, w pełnej napięcia atmosferze, strona sowiecka 
nie dopuszczając do głosu Rodaka, przypuściła szturm pełen wyrzu
tów i pretensji. Powoływano się na wcześniejsze rzekome uzgodnienia 
z władzami ewakuacyjnymi, a nawet samymi zakonnicami co do ter
minu i przebiegu eksmisji klasztoru. Oskarżano nadto ss. Niepokalan- 
ki o kłamstwo, gdyż rzekomo zabrały wszystko to, co się im podoba
ło. Poza tym zarzucano im -  co należało do rutynowego wręcz arsena
łu sowieckich prowokacji -  przechowywanie broni, radioodbiornika, 
a nawet stacji nadawczej. Znając inne zgoła fakty, strona polska za
rzuciła Sowietom naruszenie umowy, a tym samym bezprawne dzia
łania. W odpowiedzi na to usłyszała aroganckie dictum, że „[...] go
spodarzami w rejonie są oni [tj. Sowieci -  JW] i my z naszymi 
bumaszkami [sic!] możemy się schować”21. Słowa te wywołały zamiar 
zerwania przez polskich urzędników dalszych rozmów, alé zdołano 
zażegnać powstały impas. Uczestnik delegacji Roman Kozakiewicz 
wiernopoddańczo oświadczył, że celem wizyty polskiej delegacji nie 
jest bynajmniej prowadzenie śledztwa lecz weryfikacja skarg zakonnic, 
a w razie stwierdzenia ich zasadności naprawienie wespół z urzędni
kami sowieckimi zaistniałych krzywd. Inaczej ucierpi na tym reputa
cja władz polskich jako równorzędnych partnerów Związku Sowiec
kiego przy ewakuacji Polaków ze Wschodu22.

Ustalono wreszcie przeprowadzenie wizji lokalnej w całym klaszto
rze, której skutkiem miała być sprawiedliwa decyzja o zwrocie wła
ścicielkom zagrabionego mienia. Rezultat okazał się wszakże nader 
żałosny: siostry mogły zabrać zaledwie dewocjonalia oraz modlitew
niki. O skali grabieży prowadzonej równolegle do trwającej wizji 
lokalnej może świadczyć relacja Rodaka, zwiedzającego poszczególne 
sale klasztorne: „Próbuję wejść do jednej. Zamknięta. Na naleganie 
otwiera mi od wewnątrz jakaś kobieta (mówiono mi, że to pracownica 
ze Złotego Potoka). Wchodzę. Z boku leżą odłożone (tak mi się zdaje)

20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże.
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materace, dywaniki, jakieś materiały. Widzę jakieś pudełko. Niewiel
kie. Zawinięte w gazetę. Zaciekawia mnie to. Biorę do ręki. Kobieta 
protestuje. To do niej należy. Rozwijam jednak. Okazuje się: wota 
i włożony protokół, zestawiony na owe blaszki srebrne. Na wszelki 
wypadek. Sapienti sat...”23.

Jak łatwo się domyśleć, misja Rodaka spełzła na niczym. Ponadto 
zaistniałe wydarzenia nie sposób było anulować; strona sowiecka 
czyniła wprawdzie pozorne, groteskowe wręcz ustępstwa zgadzając 
się wspaniałomyślnie na zwrot wspomnianych wyżej dewocjona
liów, natomiast strona polska nie chciała, a raczej nie była w stanie 
„[...] tej sprawie nadawać zrozumiałego rozgłosu”24. Takie stanowi
sko odpowiadało Sowietom, czego dowodem mogła być wypowiedź 
Kozuba wobec Rodaka, świadomego własnej odpowiedzialności za 
nieprawidłowości trybu ewakuacji zakonnic. Ale nawet w tej sytu
acji przewagi nad racjami polskiej strony, naczelnik NKWD Czepie- 
lew wymusił na Rodaku wniesienie pisemnej petycji o zwolnienie 
obecnych w trakcie wizji lokalnej zakonnic, oskarżonych o sabotaż 
władzy sowieckiej oraz uznanie za sprawiedliwe potraktowanie 
mieszkanek klasztoru podczas eksmisji. Rodak komentując wyda
rzenie dodawał z sarkazmem: „Daję takie zaświadczenie z uśmie
chem. (Na moją li prośbę wypuszczają podejrzanych o tak ciężkie 
przewinienie jak przechowywanie broni itd.). Ba, a nawet żąda się 
zaświadczenia, że bez zarzutu obchodziło się z nimi!! (nie lada suk
ces!? Widać mam wpływ na ludzi, choć pierścionków nie noszę 
i breloków z jaspisami -  sic!)”25.

Totalne fiasko misji Rodaka potwierdziły dobitnie kilka dni później 
ss. Niepokalanki. Poinformowały go bowiem, że mimo złożonych de
klaracji, Sowieci zwrócili im jedynie rzeczy małej wartości bądź znisz
czone (fisharmonię), a czary goryczy dopełniła wymuszona na nich 
pisemna deklaracja zrzeczenia się jakichkolwiek pretensji względem 
lokalnych sowieckich czynników administracyjnych. W tej sytuacji, 
Rodak ratując pozory swego prestiżu, złożył na ręce wojewody tarno
polskiego niejakiego Kompańca zażalenie na metody działania powia
towych władz sowieckich, dowodząc, iż „[...] tego rodzaju postępo
wanie władz rejonowych niewspółmiernie wiele szkody przynosi obu 
Wysokim Rządom, stwarza atmosferę żalu, rozgoryczenia, wreszcie

23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
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jest naruszeniem Umowy Lubelskiej”26. W odpowiedzi na to wojewo
da posłużył się wypróbowaną metodą „gry pozorów”; wystosował bo
wiem pisemny rozkaz zwrotu własności ss. Niepokalankom, ale pozo
stał on jedynie na papierze. Zrażony takim obrotem sprawy, Rodak 
zamierzał nadać jej bieg na wyższych szczeblach, ale powstrzymały 
go od tego kroku do chwili ostatecznego wyjazdu z Czortkowa zakon
nice z obawy przed represjami. Zdesperowany, bezsilny polski urzęd
nik prosił Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji 
w Łucku o interpelację na forum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
oraz postulował utworzenie specjalnej komisji dla zbadania zajść w Ja- 
złowcu. Sam zaś zrezygnował z piastowanej misji na znak protestu, 
w kontekście wydarzeń jazłowieckich. Nie wiadomo wszakże, czy 
rezygnacja ta została przez zwierzchników przyjęta27.

Ostatecznie ss. Niepokalanki po miesiącu oczekiwania w Czort- 
kowie na transport kolejowy, wyjechały na Zachód 16 VI 1946 r. 
Szczęśliwym trafem zdołały wywieźć łaskami słynącą figurę Matki 
Bożej Jazłowieckiej oraz ponad 3 000 książek z siedmiotysięcznej 
biblioteki klasztornej. Do miejsca przeznaczenia, jakim był Dom Ge
neralny w Szymanowie, transport dotarł 24 czerwca t.r.28 Tak zakoń
czyła się epopeja 83-letniej obecności ss. Niepokalanek w Jazłowcu. 
Na częściowe reaktywowanie placówki przyszło im poczekać 52 lata 
d o i 998 r.29

* * *

Publikowane tu dokumenty przechowywane są w dwóch instytu
cjach. Relacje zakonnic pochodzą z Archiwum Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie (dalej cyt.: ASNS), natomiast materiały przedstawicie
li Rządu Polskiego zaangażowanych w akcję ekspatriacji Polaków na 
Zachód znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej

26 Do pisma przewodniego sporządzonego w j. rosyjskim: AAN, „IlepBOMy 
CeKpeTapio TapHonojibCKoro OÓJiacTHoro KoMHTeTa Kn(6)Y r-Hy KoMnaHeu”, bmr, 
s. 1-5, mps, sygn. 17, dodał dwa załączniki: AAN, „CnncoK Bemen 0CTaBJieHHbix 
b MOHacTbipe b ^3JiOBue”, bmr, s. 6-7, mps, sygn. 17; AAN, „CnwcoK Bemen 
0CTaBjieHHbix b MOHacTbipe b #3JiOBue”, bmr, s. 8, mps, sygn. 17. Spisy te prezentowały 
łącznie 77 pozycji kategorii przedmiotów, pozostawionych przez zakonnice w Jazłow
cu. Zob. także dokument 8 niniejszej edycji.
27 Zob. dokument 8 niniejszej edycji..
28 Tamże; J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 2, s. 166.
29 H. K o s y r a - C i e ś l a k ,  R. S z y m c z a k ,  Poszłam siać do Polski, t. 1, s. 182-193.
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cyt.: AAN), choć zostały już ogłoszone drukiem30 W edycji zastoso
wano ogólnie przyjęte normy warsztatowe, opatrując dokumenty 
przypisami literowymi -  wyjaśnienia formalne oraz cyfrowymi -  noty 
merytoryczne. Autor składa w tym miejscu podziękowanie za wszech
stronną pomoc w przygotowaniu artykułu do druku kustoszowi Ar
chiwum Zgromadzenia SS. Niepokalanek w Szymanowie -  s. Janinie 
Martynuskiej.

2. Publikacja dokumentów  

A. Relacje Sióstr Niepokalanek z przebiegu ekspatriacji

D o k u m e n t  1
Relacja s. Gabrieli Nowosieleckiej z przygotowań i przebiegu likwi
dacji klasztoru ss. Niepokalanek w Jazłowcu, bmr, ss. 2, mps.

Sprawozdanie3 S. Gabrieli Nowosieleckiej31 Przełożonej

W jesieni r[oku] 1945 wniosłyśmy na ręce naczelnika Rejonu2 
Złotopotockiego33 Petrenki34 podanie z prośbą o pozostanie w Jazłow
cu35, a o ile nie będzie to możliwym, o odłożenie wyjazdu do terminu 
letniego w czerwcu r[oku] 1946 ze względu na personel klasztoru, 
składający się przeważnie z Sióstr starych i chorych, których nie moż
na było narazić na rudy podróży w zimie. Podanie to zostało uwzględ
nione, pozostałyśmy na miejscu, pracując na utrzymanie nasze przez

30 Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947. Wybór, 
opracowanie i redakcja dokumentów S. C i e s i e l s k i ,  Warszawa 1999, s. 381-383, 
387-390.
a Tekst sporządzony w formie maszynopisu w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 
17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowieckich”, bmr. Przechowywany w ASNS, 
sygn. D I I .
31 Nowosielska Jadwiga Maria (1884-1957), zakonnica w Zgromadzenia ss. Niepokala
nek, imię zakonne: Gabriela od Woli Bożej, 1926-1927 nauczycielka w szkole zakonnej 
w Jarosławiu, 1927-1933 ten sam zawód wykonywała w Nowym Sączu, 1934-1938 
ponownie w Jarosławiu, 1939-1946 przebywała w Jazłowcu jako przełożona klasztoru. 
Zmarła 9 XI 1957 r. w Nowym Sączu. ASŃS, Karta osobowa nr 120, bsygn.
32 Z j. ros.: raj on -  powiat.
33 Potok Złoty -  miasteczko w pow. Buczacz, woj. Tarnopol.
34 Petrenko -  sowiecki naczelnik powiatu Złoty Potok.
35 Jazłowiec -  miasto w pow. Buczacz, woj. Tarnopol. Funkcjonował tam klasztor 
ss. Niepokalanek.
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uprawę roli i ogrodu, przyznanego nam przez Naczfelnika] Obłasti36 
w Czortkowie37 38 39. Zdałyśmy kontyngent naznaczony b'[i zadośćuczyni
łyśmy obowiązkowi głosowania w lutym]b.

W marcu otrzymałyśmy wezwanie ustne przez dyrfektora] Techni
kum, aby się stawić w Potoku u naczelnika NKGB'8. S. Przyłuską'9, 
która w moim zastępstwie załatwiała sprawy z urzędami sowieckimi 
była chora na grypę, zawiadomiłyśmy więc Potok, że nie będzie mo
gła stawić się aż wyzdrowieje za parę tygodni. 10/1V zjechali do 
klasztoru Deputat40 Czubej41, Kozub42, [naczelnik -  JW] NKHB43 
Kanarski44, zaaresztowali mnie, S. Przyłuską i S. Ossowską45 i zabrali 
nas do Potoka, przetrzymując nas w kancelarii Technikum, a równo
cześnie zaaresztowali Ks. Kapelana Deskowskiego46 i zabrali wszystkie

36 Ros.: województwo, obwód.
37 Czortków -  miasto powiatowe, woj. Tarnopol (do 1939 r.); w 1945 r. siedziba 
sowieckich władz wojewódzkich.
b_b Fragment wykreślony w tekście oryginału.
38 Ros.: NKGB -  Narodnyj Komisariat Gosudarstwiennoj Biezopastnosti -  Ludowy 
Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego; osławiona sowiecka instytucja represyjna.
39 Przyłuską Kalina (1888-1976), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1910 r., 
imię zakonne: Maria Kazimiera od Królowej Korony Polskiej, nauczycielka religii 
w zakładach szkolno-wychowawczych ss. Niepokalanek w Jazłowcu, Jarosławiu, 
Szymanowie, Nowym Sączu, Słonimiu, Dębowej Łące, Wirowie, Niżniowie; 1939-1943 
udzielała się w tajnym nauczaniu w Jarosławiu, IX 1943-V 1946 asystentka przełożo
nej i pomoc siostry ogrodniczki w Jazłowcu, 1946-1947 oraz 1956-1959 organistka 
i katechetka w Wałbrzychu, Szczecinku (1947-1948), Burakowie-Wrzosowie k. War
szawy (1948-1952), Mgoszczu (1952-1956 ), Warszawie (1959-1970), w latach 1970-1976 
emerytka w Jarosławiu. Zmarła 29 II 1976 r. tamże. ASNS, Przyłuską Kazimiera Kalina, 
bmr, mps, sygn. F III 3.
40 Ros.: delegat.
41 Czubej -  przewodniczący Powiatowego Komitetu Wykonawczego w Złotym Potoku 
-  1945 r. (Ukraina Zachodnia).
42 Kozub -  I sekretarz Powiatowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) 
Ukrainy w Złotym Potoku (1945 r.).
43 Określenie NKGB w j. ukraińskim.
44 Nie wiadomo, czy poprawnie zapisano nazwisko.
45 Ossowska Helena (1905-1948), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1935 r., 
imię zakonne: Alana od Niepokalanego Poczęcia NMP, śluby złożyła w 1938 r., 
w ślubach wieczystych przeszkodziła jej śmierć, 1935-1946 ogrodniczka w Jazłowcu. 
W ramach ekspatriacji wyjechała na Zachód. Zmarła 30 III 1948 r. w Szymanowie. 
ASNS, Karta osobowa nr 9, bsygn.
46 Deskowski Stanisław (1907-1984), święcenia kapłańskie w 1932 r. w Gnieźnie,
1932-1937 okres niezidentyfikowany, 1937-1945 kapelan klasztoru Zgromadzenia
Sióstr Niepokalanek i kustosz sanktuarium w Jazłowcu. Wiosną 1946 r. aresztowany
przez NKWD otrzymał nakaz wyjazdu. Jazłowiec opuścił 10 IV 1946 r. Osiadł 1 VIII
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jego rzeczy osobiste. Deputat Czubej w rozmowie ze mną tłumaczył 
mi, że nie możemy tu zostać, bo nie będziemy w stanie tyle zapraco
wać, aby opłacić wysokie podatki, że rząd potrzebuje całego gmachu na 
pomieszczenie Technikum, które się ma rozszerzyć, że powinniśmy 
poszukać sobie mieszkania w chałupkach, a właściwie, że powinniśmy 
wyjechać. Po tej rozmowie zabrano nas wszystkie trzy i księdza do 
Potoka, gdzie na drugi dzień dowiedziałam się w kancelarii nacz[elnika] 
NKHB z ust Deputata Czubeja, że jestem oskarżona o skrywanie lu
dzi ze wsi okolicznych, którzy mogli wyjechać na Zachód i niektórzy 
z nich podobno nie zdali kontyngentu i o złodziejstwo, kradzież rze
czy należących do dzierżawy4 , bo znaleźli na strychu ławkę i tablicę 
szkolną, które jak twierdzili, były własnością Technikum.

Obydwa zarzuty były niesłuszne; ludzi żadnych nie skrywałam, 
mieszkali wprawdzie u nas ludzie, którzy nam pomagali w pracy przy 
gospodarstwie, ale wszyscy byli meldowani w gminie Jazłowcu, więc 
nie byli ukrywani, skoro gmina o nich wiedziała. A czy zdali kontyn
gent, to chyba także było zadaniem gminy zbadać tę sprawę i kontyn
gent od nich odebrać. To należy do gminy, a nie do mnie. Drugi za
rzut: na strychu znajdowały się przechowywane nasze rzeczy i rzeczy 
po zmarłych siostrach, które były własnością klasztoru.

Mojego tłumaczenia słuchać nie chciano, tylko za te przestępstwa 
grożono mi wywiezieniem kilkunastoletnim. Zarzucano mi także, że 
ukrywał się u nas ksiądz, co również było niesłuszne, bo ksiądz 
mieszkał u nas od 9 lat jako kapelan kaplicy klasztornej. Wszyscy 
w Jazłowcu go znali, miał bilet wojenny48, który był okazywany 
w Woinkomacie49 w Potoku; odprawiał nabożeństwa i nie ukrywał się 
przed nikim. Naczelnik NKHB nie wiedział, kto mnie oskarża.

Wypuszczono nas po zmuszeniu mnie do podpisania oświadczenia, 
że do 1 maja opuszczę wraz z całym personelem Jazłowiec. Ponieważ

1946 r. w Szymanowie, kontynuując posługę kapelana w Domu Generalnym Sióstr 
Niepokalanek. Odznaczony godnością szambelana papieskiego. Zmarł 23 I 1984 r. 
w Szymanowie. ASNS, Akta personalne ks. Stanisława Deskowskiego, sygn. B XIII 1; 
Schematismus archidioecesis Leopoliensis ritus latini pro anno Domini 1938-1939, 
Leopoli 1938-1939, passim; Schematismus archidioecesis Leopoliensis ritus latini pro 
anno Domini 1943, Leopoli 1943, s. 29; J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu 
polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Mało- 
polsce Wschodniej w latach 1939-1945. Materiały źródłowe, cz. 1, Kraków 2005, 
s. 268-269.
47 Zniekształcony j. ukr.: derżawa -  państwo.
48 Określenie z j. ros.: książeczkę wojskową.
49 Z j. ukr. i ros.: Wojenkomat-  Komenda Wojskowa.
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nie byłyśmy zarejestrowane, S. Przyłuska i S. Ossowska pojechały do 
Czortkowa dla załatwienia formalności, a tymczasem 29/IV zjechali 
znowu ci sami przedstawiciele rejonu i zaaresztowali mnie, chorą na 
skrzepy w nodze, tak, że musiano mnie zanieść do kancelarii Techni
kum, gdzie mnie trzymano kilka godzin pod zarzutem, że okłamałam 
władze i znów wymuszono na mnie podpis, że 5/V wyjedziemy, 
a tymczasem otrzymały Siostry pismo z Czortkowa podpisane przez 
majora Czarskiego50 *, że wyjazd nasz odłożono do 25/V. Lekarka rejo
nowa wydała mi świadectwo, że do 26/V muszę leżeć. Deputat Czu- 
bej dał swój podpis na tym świadectwie, ale nie licząc się z tym, po
południu 16/V przez telefon i posłańca zawiadomił nas, że 17-go ma
my jechać na stację.

Rzeczywiście, 17/V ci sami przedstawiciele rejonu w asyście żoł
nierzy, razem do 50 ludzi, przyjechali do Jazłowca i rozbiegłszy się po 
całym klasztorze nakazali nam pakować się pośpiesznie, bo do wie
czora mamy wszystkie klasztor opuścić. Ponieważ nie było dostatecz
nej ilości furmanek, wyjechała przed wieczorem ló część Sióstr, nie 
mogąc zabrać w pośpiechu wszystkich swoich rzeczy; żołnierze i lud
ność miejscowa grasowała po naszych mieszkaniach wyrywając pra
wie z rąk Siostrom ich osobiste rzeczy, przez co wiele rzeczy zginęło 
bezpowrotnie. Od piątku 17/V do niedzieli 19/V w południe trwało to 
wyrzucanie nas. Co chwila wpadał ktoś do pokoju wołając: „Dawaj, 
zabieraj się, skoro, skoro”5X\ opieczętowano sale, pokoje w których 
miałyśmy złożone nasze rzeczy i zabierano stamtąd wszystko; równo
cześnie z furami, które nas wywoziły, ładowano na fury rzeczy, które 
wywożono jako dzierżawne do Potoka.

Mimo uzgodnienia Komisji52 z Czortkowa z władzami Złotego 
Potoka jakie przedmioty możemy jeszcze zabrać z Jazłowca, Siostry, 
które po nie pojechały, zastały wszystko prawie do reszty rozgrabione. 
Fisharmonię oddano zupełnie zniszczoną.

50 Błąd autorki; powinno być: Czaruchy.
51 Zniekształcony j. ros.: no, zbieraj się, prędko, prędko.
52 W siedzibie województwa -  Czortkowie funkcjonowała Komisja Polsko-Ukraińska 
przy Rejonowym Pełnomocniku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Ewaku
acji polskich obywateli z USRR.
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D o k u m e n t  2
Podanie ss. Niepokalanek z Jazłowca do RejfonowegoJ Pełno
mocnika Rz[ądu] Polskiego do spraw Ewakuacji w Czortkowie -
Rodaka w sprawie zorganizowania transportu ekspatriacyjnego,
Czortków 11 V 1946 r.
Podaniec do Rejfonowego] Pełnomocnika Rz[ądu] Polskiego

Do Rejonowego Pełnomocnika Rządu Polskiego 
dla spraw ewakuacji w Czortkowie53

Klasztor SS. Niepokalanek w Jazłowcu zwraca się z uprzejmą 
prośbą o łaskawe zorganizowanie zbiorowego transportu dla ducho
wieństwa i SS. Zakonnych z tutejszego rejonu za wzór zorganizowa
nego transportu specjalnego dla duchowieństwa we Lwowie.

Na uzasadnienie swej prośby przedstawiamy, że S. Przełożona, 
która jest odpowiedzialna za likwidację klasztoru, leży obłożnie chora 
od 15 kwietnia i jak stwierdza załączone świadectwo lekarskie z 6 V, 
przed 26 V nie będzie mogła prowadzić w dalszym ciągu prac likwi
dacyjnych, wobec czego nie możemy się zabrać na oznaczony oficjal
nie ostatni transport.

Prosimy jednocześnie o zezwolenie na przewóz majątku klasztor
nego związanego bezpośrednio z wykonywaniem kultu religijnego 
względnie wychowawczego, którego spis podajemy w załączniku54.

Czortków, 11 V 1946 w/z S. Nowosieleckiej Jadwigi55
Przełożonej klasztoru
S. Maria Kazimiera Przyłuska56,
asystentka

c Tekst sporządzony w formie maszynopisu na 'A stronicy formatu A 4. Mieści się
w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowiec
kich”, bmr. Przechowywany w ASNS, sygn. D I I .
53 Funkcję tę pełniła niejaki Rodak.
54 Brak owego dokumentu.
55 Zob. przypis 31 niniejszej publikacji.
56 Zob. przypis 39 niniejszej publikacji.
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D o k u m e n t  3
Relacja s. Gabrieli Nowosieleckiej w sprawie okoliczności ekspa-
triacji klasztoru ss. Niepokalanek z Jaziów ca, bmry mps.
Pismod S. Gabrieli Nowosieleckiej Przełożonej z wyjaśnieniem

W związku z pismem rejonowego Pełnomocnika Polskiego Komitetu 
w Czortkowie i na mocy przytoczonego w tym piśmie art. 1 umowy 
między Rządem Polskim i USSR57, klasztor w Jazłowcu nie zarejestro
wał się w jesieni 1945 ze względu na personel klasztoru, składający się 
przeważnie z Sióstr starych i chorych, których nie można było narażać 
na podróż w zimie; odłożyłyśmy nasz wyjazd do terminu letniego 
w 1946, tym bardziej, że chciałyśmy jeszcze wyzyskać zbiory w polu 
i ogrodzie, co było podstawą naszego utrzymania. Tymczasem władze 
rejonu Złotopotockiego 10/1V [19]46 zaaresztowali mnie z dwoma 
Siostrami pod zarzutem ukrywania ludzi, którzy mieli wyjechać na 
zachód i kradzieży rzeczy dzierżawnych, które znajdowały się na stry
chu i groziły mi kilkunastoletnim więzieniem. Oba zarzuty były nie
słuszne; ludzie, którzy u nas mieszkali byli meldowani w gminie Jazło- 
wiec, więc tym samym nie byli ukrywani, a rzeczy, które znajdowały 
się na strychu były własnością naszego klasztoru. Strych równocześnie 
z naszym aresztowaniem został zapieczętowany.

Wypuszczono nas po trzech dniach, zmusiwszy mnie do podpisa
nia zajawy58, że do 1/V opuszczę z całym klasztorem Jazłowiec -  
było to niemożliwym, bo formalności związane z wyjazdem, które 
załatwiała w Czortkowie moja zastępczyni były długie i skompliko
wane, a my w Jazłowcu nie mogłyśmy się pakować, bo strych, na 
którym były rzeczy nasze oraz kufry i paki został przez władze rejo
nu zapieczętowany!

d Tekst sporządzony w formie maszynopisu na P/2  stronicy formatu A 4. Mieści się 
w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowiec
kich”, bmr. Przechowywany w ASNS, sygn. D I I .
57 Dnia 9 IX 1944 r. podpisano w Lublinie umowę pomiędzy Polskim Komitetem 
Wyzwolenia Narodowego a rządem Ukraińskiej SSR, regulującą transfer obywateli 
polskich z obszaru tejże republiki do Polski oraz ludności ukraińskiej z Polski na 
Wschód. Porozumienie odnosiło się do Polaków i Żydów legitymujących się do 17 IX 
1939 r. paszportem polskim, deklarujących dobrowolny zamiar przemieszczenia się 
na Zachód, za zgodą obu stron porozumienia. Przesiedlenie ludności polskiej z Kre
sów Wschodnich do Polski 1944-1947. Wybór, opracowanie i redakcja dokumentów 
S. C i e s i e 1 s k i, Warszawa 1999, s. 14.
58 Ukr.: oświadczenia.
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Komitet polski i ukraiński w Czortkowie uwzględnił te okoliczności 
i naznaczył wyjazd nasz na 25/V, ale władze rejonu nie licząc się z tym, 
zjechały dnia M N  do Jazłowca z kilkudziesięcioma furami i kazały 
nam bezzwłocznie wyjeżdżać, pozwalając nam wziąć tylko rzeczy oso
biste, a wszystkie inne pieczętując i zabierając jako rzeczy dzierżawne.

23 maja udała się do Jazłowca komisja złożona z przedstawicieli 
partii obłasti, przedstawiciela wydziału religijnego i przewodniczące
go Komisji polskiej i ukraińskiej z dwoma Siostrami -  uzgodniła 
z władzami rejonu, jakie przedmioty mogą być przez nas zabrane. 
Niestety, Siostry wysłane po te rzeczy nic już prawie nie zastały; forte
pian marki Bluthner, fisharmonia zostały zabrane; fisharmonię oddano 
nam zupełnie zniszczoną, bo wszystko zostało wywiezione do Potoka.

Nasz wyjazd trwał przez trzy dni, ponieważ nie było wystarczającej 
ilości fur, przy czym urzędnicy sowieccy zachowywali się grubiańsko, 
krzycząc, wyrywając Siostrom z rąk walizki, kosze z ich osobistymi 
rzeczami, wypychano Siostry chore z ich pokoi, zamykając je kolejno 
na klucz; w ostatniej chwili kazano nam przez okno wychodzić. Po
śpiech ten był zupełnie zbyteczny, bo czekałyśmy w Czortkowie 4 ty
godnie na transport. Widocznie władzom rejonu chodziło tylko o wy
pędzenie nas i obrabowanie klasztoru.

Na ręce Pełnomocnika p[ana] Korala59 złożyłyśmy zeznanie kilku
nastu Sióstr. Zaznaczyć muszę, że Komitet Polski w Czortkowie od
nosił się do nas z wielką życzliwością, jemu zawdzięczamy dostarcze
nie wagonów i ułatwienie nam podróży do granicy.

Miałyśmy także na strychu dwie skrytki, w których przechowywane 
były lepsze meble, zapasy papieru w arkuszach, porcelana, bielizna i ubra
nia oraz zapas materiałów i co najważniejsze -  rzeczy Matek60, paczka 
z wotami z kaplicy oraz miejsce z książkami z biblioteki. Do skrytek tych 
dostali się funkcjonariusze szkoły Technikum wraz z uczniami, zabrali 
wszystko co w nich znaleźli i podzielili się tym z urzędnikami rejonu.

59 Błąd autorki albo maszynistki; powinno być: Cokola. Tenże A. J. Cokol pełnił 
wówczas funkcję Głównego Przedstawiciela Rewolucyjnego Komitetu Ludowego 
USSR do spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z USRR z siedzibą w Łucku.
60 Aluzja do pamiątek po pierwszych przełożonych generalnych Zgromadzenia 
ss. Niepokalanek, m.in. bł. Marceliny Darowskiej.
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D o k u m e n t  4
Relacja s. Alany Ossowskiej na temat okoliczności ss.
Niepokalanek z Jazłowca w 1946 r., bmr, ntps.

Sprawozdanie6 S. Alany Ossowskiej* 61

Dnia 17 V [19]46 na zarządzenie S. Przełożonej pojechałam ze 
S. Bruchal62 do Złotego Potoku, do głowy rejonu Czubeja, z zapytaniem, 
co to znaczy, że 16/V otrzymałyśmy zawiadomienie, że 17 V mamy 
wszystkie być na stacji. W rejonie zastałyśmy głową Czubeja, naczelnika 
NKGB Czepielewicza63, pierwszego sekretarza partii Kozuba i paru in
nych NKWD64 *. Zwróciłam się do Czubeja: „Co to znaczy, że mamy być 
17 na stacji? Przecież pan zezwolił nam tak długo pozostać, zanim nasza 
Przełożona nie wyzdrowieje, a tu naraz wyjazd”. Czubej odpowiada: „To 
nie ma znaczenia, macie jechać dziś, podwody zaraz jadą po was”. Ja 
jeszcze raz zwracam się: „Ale jak można tak robić, przecież jeszcze nie 
jesteśmy gotowe, nie przygotowałyśmy nic na drogę. Tak się z ludźmi, 
a zwłaszcza chorymi i starymi nie postępuje”. A na to mówi naczelnik 
NKGB: „Jak wy mówicie do Czubeja?” i zwraca się do S. Bruchal, by 
wyszła, a mnie zatrzymuje i chce aresztować i jakoś mi się udało stamtąd 
wydostać. Wróciłam do Jazłowca, a w pół godziny po nas zajechały fury 
z całym naczalstwem65 ze Złotego Potoka i z wojskiem, by nas wyrzucić.
Tegoż dnia zaraz po powrocie ze Złotego Potoka pojechałyśmy ze 
S. Przyłuską66 do Czortkowa, by zawiadomić Obłast i Komitet, by przy

e Tekst sporządzony w formie maszynopisu na 1 stronicy formatu A 4. Mieści się 
w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowiec
kich”, bmr. Przechowywany w ASNS, sygn. D I I .
61 Zob. przypis 45 niniejszej publikacji.
62 Bruchal Zofia (1900-1973), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1921 r., 
imię zakonne: Maria Aurelia od Przenajświętszego Sakramentu, śluby złożyła w 1929 r., 
nowicjat odbyła w Jazłowcu (1921-1923), 1923-1924 westiarka w Dębowej Łące, 
1924-1932 refektarka w Szymanowie, potem na wszystkich placówkach pracowała 
w infirmerii: 1932-1946 Jazłowiec, 1946-1947 Nowy Sącz, 1947-1952 Szymanów, 
1952-1956 Nowy Sącz, 1956-1960 Szymanów, 1960-1973 Jarosław. Zmarła 7 IX 1973 r. 
w Jarosławiu. ASNS, Karta osobowa nr 38, bsygn.
63 Błąd autorki; powinno być: Czepielewa. Wspomniany Czepielew był w 1945 r. 
naczelnikiem Oddziału Powiatowego NKWD w Złotym Potoku (Ukraina Zachodnia).
64 Ros. NKWD — Narodnyj Komisariat Wnutriennych Dieł — Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych. Autorka używa tu zamiennie pojęć NKGB i NKWD. W istocie 
była to ta sama instytucja.
6*Z j. ros. i ukr.: kierownictwem.
66 Zob. przypis 39 niniejszej publikacji.
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szli nam z pomocą, ale ani z jednej, ani też z drugiej strony nie było po
śpiechu z przyjściem nam z pomocą.

21 V br. dano znać mnie i S. Przyłuskiej, że mamy jechać z Pełno
mocnikiem Komitetu Polskiego i Ukraińskiego do Jazłowca. W Ja
złowcu przybyłyśmy 22/V [19]46 o godz. 10 rano, tam zastałyśmy 
Czubeja, naczelnika NKGB, sekretarza Kozuba i mnóstwo innych żoł
nierzy. Pełnomocnik zwrócił się do nich: „Coście panowie zrobili 
z siostrami, tak je wypędziliście bez porozumienia się ze mną, nie za
czekaliście na termin transportu, który ja miałem wyznaczyć a nie wy, 
bo ja jestem przedstawicielem Rządu Polskiego i ja mam prawo do 
przesiedlenia, a nie wy!” A Czubej na to: „One nas oszukiwały, one 
miały już 1-go maja wyjechać, a potem 5-go”. Na to ja, wobec całej 
Komisji mówię do Czubeja, że „to wy zmusiliście naszą Siostrę Przeło
żoną do podpisu, grożąc jej 8 lat ciężkiego więzienia, robiąc niesłuszne 
zarzuty, że przetrzymywała kilka biednych rodzin, które skryły się w 
klasztorze, żeby się ukryć od mordów banderowców. I mnie Czubej 
kazał pisać, że dobrowolnie prosimy o wyjazd do Polski; kiedy ja tłu
maczyłam, że to niemożliwe ze względu na chore i stare Siostry, on 
stanowczo powiedział: «Podpisać, albo 8 lat więzienia»”. I to jeszcze 
powiedziałam, że okropnie obchodził się z Siostrami, w sposób brutal
ny, był wściekły na mnie i gdzie tylko mnie spotkał groził mi, że mnie 
zaaresztuje. Zarzucał nam, że broń u nas znaleźli itd.

D o k u m e n t  5
Relacja s. Felicjany Mondowskiej na temat okoliczności ekspa
triacji ss. Niepokalanek z Jazłowca w 1946 r., bmr, mps.
Sprawozdaniei S. Felicjany Mandowskiej67

Dnia 17/V, gdy Czubej, Kanarski i inni urzędnicy przybyli do nas, 
[odezwali się -  JW] tak od razu z krzykiem: „Zabierajcie się! Za go-

Tekst sporządzony w formie maszynopisu na 3,5 stronicy formatu A 4. Mieści się 
w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowiec
kich”, bmr. Przechowywany w ASNS, sygn. D l i .
67 Właściwie: Mondowska Walentyna (1892-1972), do Zgromadzenia ss. Niepokala
nek wstąpiła w 1909 r., imię zakonne: Maria Felicjana od Serca Maryi, śluby wieczy
ste złożyła w 1922 r., na wszystkich placówkach pracowała w kuchni: 1909-1910 
w Nowym Sączu, 1910-1946 w Jazłowcu, 1946-1953 w Wałbrzychu, 1953-1972 
w Nowym Sączu. Zmarła 15 X 1972 r. w Nowym Sączu. ASNS, Karta osobowa nr 9, 
bsygn.
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dzinę was tu nie ma być! Pakujcie! Pakujcie!” Rozeszli się po całym 
domu i do każdego kąta zajrzeli. Oczy im się iskrzyły. Zanim się Sio
stry spakowały, był już wieczór i tak na noc, w deszcz ulewny część 
Sióstr wyrzucili, tak, że po kilku kilometrach drogi Siostry musiały 
wysiąść zmoczone. A wtedy to furmani robili co chcieli i nawet nie 
chcieli po ulewie dalej Sióstr wieźć, bo od razu zapowiedział im Czu- 
bej, że mają sobie rzeczami Sióstr płacić, ile im się uda. Toteż kradli 
niektórzy z nich i zamiast do Czortkowa jechali w swoje strony. Dziś 
po dokładnym skontrolowaniu rzeczy możemy zeznać, ile nam tychże 
brakuje. Mnóstwo rzeczy zapakowanych przez Siostry wcale nie doje
chało. Zawdzięczamy to Czubejowi, który nas tak na noc wypędził. 
Gdy Siostry ujechały kilka kilometrów za Przedmieściem68, wyszło 
dwóch bandytów i zrabowali Michalinę Wawruk69; zabrali jej dużą 
walizę z rzeczami wartościowymi i osobistymi. Tak, że jako postu- 
lantka, dziś ma tyle co na sobie.

Sowieci nas wypędzili, a za furmanów byli sami bandyci i zawieźli 
Siostry podczas tej burzy poza domy i tam rabowali. Płacili sobie za te 
fury, ile się któremu udało. Kanarski wrzeszczał, że dał 500 fur i jesz
cze nam mało, że ich okradamy! Pilnowali nas przy pakowaniu. Jak 
zrobiłam iaką pakę, to przyszedł żołnierz [pytając: -  JW] „Czto [e]to 
takoje? ”76 i odrywał deski. Trudno się było upilnować ze wszystkim, 
bo za żołnierzami przychodzili cywilni i każdy sobie brał. A Czubej, 
Kanarski i inni, których nazwisk nie znamy, między nimi jakaś so- 
wietka z urzędu finansów -  ci mieli wozy pod szopą i przez swoich 
woźnych dawali lepsze i kosztowniejsze rzeczy i wozy ładowali. Na nas 
wciąż krzyczeli: ,,Sestro, skarej! Dawaj te! Dawaj te! Rozryszajte! ” 
jak rozbestwieni. Kanarski wrzeszczał: „Co chcecie, dałem wam 500 
fur, ile by was to kosztowało?” (Dobrze sobie zapłacili). Wyliczyłam 
mu wszystkie fury: pierwszego dnia było 32, drugiego 18, trzeciego 
22 i dnia 27/V, kiedy kazali przyjechać po książki -  14. Razem 86.

Furman Czubeja wyniósł worek jęczmienia zamiast na naszą furę, 
zaniósł na swoją pod szopę i tak samo robili inni. Służba z Technikum 
i studenci chodzili wszędzie i zabierali różne rzeczy; nie zdążyłyśmy 
przed nimi pozbierać rzeczy z różnych ubikacji. Drzwi wszędzie po- 
rozwierali i klucze pozabierali, tak, że my nie mogłyśmy nic zamknąć,

68 Przedmieście -  wieś w pow. Buczacz, woj. Tarnopol (do 1945 r).
69 Osoba niezidentyfikowana.
70 Ros.: co to takiego?
71 Ros.: siostro, szybciej! Naprzód! Naprzód! Decydujcie!
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aby nam nie kradziono. A kiedy już w celach Sióstr nie było, wtedy 
oni mając klucze drzwi pozamykali i do niektórych cel już się dostać 
nie było można, a jeszcze dużo rzeczy było do zabrania.

Z korytarza wypędzili nas i zabraniali wchodzić, niektóre wejścia 
pozabijali deskami, aby pozostałe Siostry (do trzeciego dnia wyjazd 
się przeciągnął) nigdzie już nie doszły. Sam Czubej, Kanarski i ci 
wszyscy inni zapieczętowali jedną salę, gdzie było nagromadzonych 
mnóstwo rzeczy własnych i cudzych, i stamtąd zabrali wszystko co do 
joty. Różne meble, naczynia, bieliznę, zegary, fotele, lampy, książki. 
Wszystkie szafy pootwierali i przebierali w nich, co tylko im się po
dobało. Wyrzucali z nich wiele cennych rzeczy, tak, że cele i korytarz 
zasypany był po kostki rzeczami, pudełkami i papierami.

Na trzeci dzień, tj. 19/V, skoro świt już nas ostatnie wypędzili; 
przyszli na dół, bo mieszkali na górze w celach Sióstr, aby już krzy
czeć i te biedne kaleki i chore wypędzać. „Zabierajcie się prędko! 
Zabierajcie się! Ja wam każu 2 zabierajcie się!” Uszy bolały od tego 
ciągłego: „Zabierajte! Dawajte! Rozryszajte!”13.

Mniej więcej oto co nam zginęło lub nam skradziono z żywności, 
rzeczy osobistych; gdy byłam po książki ostatni raz w Jazłowcu i upo
minałam się u jednego, nazwiskiem Swobodzian* 73 74 z Nowosiółki75, 
o skradziony nam worek kaszy jęczmiennej, to powiedział, że Kanar
ski kazał mu zanieść do Technikum i że on nie wie, co się dalej z ka
szą stało. W ten sposób ukradli nam:
-  1 worek (100 kg) żytniej mąki, 100 kg pszennej razowej, 50 kg 

mąki pytlowanej] pszennej, 80 kg kaszy jęczmiennej, 100 kg żyta, 
110 kg jęczmienia, 200 kg kukurydzy, 100 kg mamałygi, 50 kg ka
szy kukurydzianej, 3 fury koniczyny;

-  Maryni Buhaj76 skradła chustkę brązową ta sowiecka, która chodzi
ła do Siostry Marii77 jako lekarka. Kanarski ukradł Hani78 2 swetry, 
białą bluzkę, kapę z łóżka. S. Cyryli79 [ukradł -  JW] cały worek

2 Ukr.: mówię.
73 Ros.: zabierajcie! Naprzód! Decydujcie!
74 Osoba niezidentyfikowana.
75 Właściwie: Nowosiółka Jałowiecka-wieś w pow. Buczacz, woj. Tarnopol (do 1945 r.).
76 Osoba niezidentyfikowana.
77 Jw.
78 Jw.

Nowak Maria Paulina (1877-1957), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła 
w 1899 r., imię zakonne: Cyryla od Matki Bożej Królowej Serca Jezusowego, śluby 
wieczyste złożyła w 1912 r., pełniła obowiązki pracownicy domowej w Niżniowie,
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z rzeczami, S. Alfonsie80 -  kosz z rzeczami, S. Felicjanie81 -  waliz
kę z rzeczami i około 400 r[u]b[li]. Na miejsce nie dojechało: paka 
z rzeczami kuchennymi, paka z korytarza, rzeczy S. Achilei82, paka 
S. Kazimiery83, paka z lekarstwami, rzeczy S. Sabiny84 * *, walizka 
S. Sebastiany, kosz Hani, garnek soli;

-  pokradli z domu: 2 beczki ogórków i 1 beczkę kapusty. Wszystkie 
beczki w liczbie 16 sztuk. Słoninę -  10 kg, narzędzia gospodjarcze] 
jak widły, grabie, piły, siekiery, słoiki, butelki, wiadra, konewki, 30 
l[itrów] nafty, 10 l[itrów] benzyny, sztaby żelazne do kół i wozów.

Po bytności w Jazłowcu komisji z Komitetu z S. Przyłuską i S. Ossow
ską, gdy uzgodniono w obecności przedstawicieli rejonu co możemy

później do 1946 r. zajmowała się gospodarstwem w Jazłowcu, po 1946 r. pracowała 
w tym samym charakterze w Sobięcinie. Zmarła 22 VI 1957 r. w Wałbrzychu. ASNS, 
Karta osobowa nr 72, bsygn.
80 Posłuszna Józefa (1918-2001), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1937 r., 
imię zakonne: Maria Alfonsa od Matki Bożej Bolesnej, śluby złożyła w 1946 r., 1937- 
1938 postulat w Szymanowie, 1938-1940 nowicjat w Jazłowcu, 1940-1964 westiarka w 
Szymanowie, 1964-1978 na tym samym stanowisku w Nowym Sączu, 1978-1980 analo
gicznie we Wrzosowie k. Warszawy, 1980-1981 pracowała w Szymanowie; 1981-1983 
mieszkała w Warszawie, 1983-1987 ponownie we Wrzosowie, 1987-2001 przebywała w 
Jarosławiu. Zmarła 23 VII 2001 r. w Jarosławiu. ASNS, Karta osobowa nr 10, bsygn.
81 Zob. przypis 67 niniejszej publikacji.
82 Jabłońska Weronika (1897-1988), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła 
w 1918 r., imię zakonne: Achilea od Ducha Świętego, profesję wieczysta złożyła 
w 1927 r., 1919-1921 praczka w klasztorze w Jarosławiu, 1921-1925 zajmowała się 
jadalnią internatu gimnazjum w Jarosławiu, 1925-1927 na analogicznym stanowisku 
w Maciejowie, 1927-1933 praczka i prasowaczka w klasztorze w Slonimiu, 1933-1939 
sprzątaczka i woźna w szkole podstawowej w Niżniowie, 1939-1946 sprzątaczka 
klasztoru w Jazłowcu, 1946-1955 sprzątaczka w szkole podstawowej i klasztorze 
w Jarosławiu, 1955-1985 zakrystianka w kaplicy klasztornej w Jarosławiu, 1985-1988 
zajmowała się wyrabianiem różańców w Jarosławiu. Zmarła 29 V 1988 r. w Jarosławiu. 
ASNS, Karta personalna nr 10, bsygn.
83 Zob. przypis 39 niniejszej publikacji.
84 Trościanko Aleksandra (1891-1996), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła
w 1919 r., imię zakonne: Sabina od Serca Pana Jezusa, profesję wieczystą złożyła
w 1928 r., 1919-1921 aspirat i postulat w Słonimiu, 1921-1923 nowicjat w Jazłowcu,
1923-1928 praczka w Słonimiu, 1928-1929 pracownica prasowalni w Jazłowcu,
1929-1932 kucharka w Maciejowie, 1932-1935 opiekunka dzieci w Słonimiu, 1935- 
1937 pracownica prasowalni w Szymanowie, 1937-1938 prowadziła refektarz dziecięcy
w Niżniowie, 1938-1943 pracownica prasowalni w Jarosławiu, 1943-1946 zajmowała
się gospodarstwem w Jazłowcu, 1946-1948 zajmowała się porządkiem na korytarzach
klasztoru w Nowym Sączu, 1948-1966 pracowała w prasowalni oraz utrzymywała
porządek na korytarzach klasztoru w Jarosławiu, 1966-1976 zajmowała się prasowal-
nią, emerytka. Zmarła 2 VII 1996 r. w Jarosławiu. ASNS, Karta osobowa nr 258, bsygn.
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jeszcze zabrać, pojechałam do Jazłowca z S. Bruchal d[nia] 27 maja; 
zastałam Kanarskiego i prokurom*5 z Potoka. Poprosiłam o otwarcie 
strychu, bo był deskami zabity. Otworzyli nam i mogłyśmy zobaczyć, 
co tam się dzieje. Schrony oba odkryte i z jednego, gdzie były scho
wane rzeczy osobiste po zmarłych i inne rzeczy prawie zupełnie wy
brane, a w drugim -  gdzie były książki, dopiero zaczęto burzyć i prze
wracać. Oba schrony otwarli studenci z nauczycielami i służbą techni- 
kumską6. Gdy więc przyjechałprokuror i Kanarski, zaczęli się sprawcy 
i złodzieje okropnie bać i poczęli wyrzucać przez okna różne papiery, 
aby nie mieć u siebie śladu skradzionych rzeczy. Jeden z nauczycieli 
nazwiskiem Bedryj87 z Nowosiółki przyszedł do nas i zaczął mówić, 
żeby Siostry nie mówiły o tej kradzieży przed Rejonem, bo nauczyciele 
i studenci byliby karani po 15 lat więzienia i Siostry z tego by nic nie 
miały, bo Rejon by wszystko zabrał, ale żeby raczej pogodzić się 
z dyrektorem Szatiłą88, który był pierwszy i najwięcej nabrał, wtedy 
Szatiło ściągnie rzeczy od studentów, służby i nauczycieli, może nie 
wszystkie, ale przynajmniej połowę Siostry uzyskają z powrotem. Zgo
dziłyśmy się na tę propozycję i poszłyśmy do owego Szatiły -  zastępcy 
dyrektora i wyczytałyśmy mu wszystkie rzeczy, jakie na strychu były 
schowane. Na wszystko przystał i obiecał, że oddadzą połowę skradzio
nych rzeczy tylko nie zaraz, bo musi najpierw ogłosić, żeby poprzynosi- 
li, gdzie który odniósł. Nic nie zaprzeczał, aby z tych rzeczy, któreśmy 
podały nie było na strychu, na wszystko przytakiwał głową.

Ale dzieje się rzecz inna. Idę na strych, aby wziąć sobie kulka ku
frów na książki i zastaję przy schronie prokurura, który z całą złością 
i prawie z wściekłością na mnie powstał: „Na czto wy tu[t] prychodi- 
te, wy złodziejki, ja  was zastrelaju, poczemu wy nie skazali, czto wy 
majete takoje schrony. My tu naszli orużje i kniżki. Wam tu nielzia 
prichodit, ja  was zaraz zaarestuju, uchodite siejczas! Ja prokuror, 
ja  prokuror (bił się w piersi), gdybym ja  miał tu waszą nastajalnicę89 * * * *,

85 Ukr.: prokuratora.
86 Rusycyzm: służba z technikum.
87 Osoba niezidentyfikowana.
88 Szatiło -  zastępca dyrektora Technikum ulokowanego w gmachu klasztoru 
ss. Niepokalanek w Jazłowcu.
89 Zniekształcony j. ros.: po co tu pani przychodzi? Jesteś złodziejką, ja panią zastrze
lę, dlaczego pani nie powiedziała, że macie tu takie schowki. Znaleźliśmy tutaj broń 
i książki. Nie wolno pani tu przychodzić, zaraz panią aresztuję, niech pani natych
miast odejdzie! Jestem prokuratorem, jestem prokuratorem, gdybym miał tu waszą 
przełożoną.
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ja bym ją  zastrzelił. Wy nas okradacie”. Równocześnie dużo studen
tów było w schronie i to wszystko słyszeli, może i Szatiło był. Było to 
wszystko zmyślone kłamstwo na to, żeby nie my, ale oni, całe Tech
nikum miało nas w rękach.

Nazajutrz idziemy znów do Szatiły z naszą sprawą, Zastajemy go 
w kancelarii, wyciąga z kieszeni dwa papiery napisane przez siebie 
z podpisami uczniów. Czyta nam, a ręce mu się trzęsą jak w febrze. 
Z jednego aktu czyta nam, że działamy anty władzy radziańskiej90, 
a w drugim akcie, że na strychu znaleźli kilka karabinów, kilka auto
matów i 8-set kilkadziesiąt naboi. Z oburzeniem zaprzeczyłyśmy temu, 
że to kłamstwo, niech nam pokaże to wszystko, a on mówi, że już 
poszło do Potoka. Odpowiadamy: „To szkoda, że tak prędko poszło, 
żeście nam nie pokazali” Wyszłyśmy niewinnie oskarżone.

Po południu tegoż dnia spotykamy na dziedzińcu Masterenkową91 
i prosi ją  S. Aurelia92 o zerwanie w ogrodzie melisy i rumianku; chęt
nie pozwoliła i napisała kartkę do ogrodnika, żeby puścił. Masteren- 
kowa zaczęła mówić: „Słuchajcie, tam za pralnią jest dużo drzewa 
wyrzuconego -  zabierzcie sobie. U mene drwa chwatit!”97* Odpowie
działyśmy: „Dobrze, przyjedziemy jutro rano”. Nazajutrz raniutko 
poprosiłyśmy znajomego o furę i pojechaliśmy po drzewo za pralnię. 
Bramy były otwarte, warty nie było, więc śmiało na słowa Masteren- 
kowej zajeżdżamy za pralnię i narzucamy drzewo na furę. Gdy się 
mamy z miejsca ruszyć, przybiega pędem dwóch komsomolców 
i zatrzymuje furę, że nie wolno nam jechać aż dadzą znać do Rejonu, 
bo wieczorem otrzymali rozkaz, żeby nikogo z nas nie puszczać na 
dziedziniec i w ogóle do domu. Kazali nam z furą drzewa zajechać na 
dziedziniec i tam czekać na sprawę. Chodziło nam o konie i furmana, 
żeby nie zamknęli. Idziemy więc do „niby” dyrektora Szatiły i mówi
my co się stało, z wymówką, dlaczego warty nie było przy bramie, 
gdyż nie bylibyśmy weszli, gdyby brama stała. Szatiło poszedł z kom
somolcami rewidować drzwi od pralni i bramy i zmyślili, żeśmy drzwi 
od pralni i bramy porozbijali i że całą noc żeśmy wywozili rzeczy. No 
i ani rusz nie chcą nas puścić. Chcemy więc drzewo złożyć z wozu, 
także nie pozwalają. Furman ze strachu uciekł, ale poszedł do gminy

90 Ukr.: radzieckiej.
91 Osoba niezidentyfikowana.
92 Zob. przypis 62 niniejszej publikacji.
93 Zniekształcony j. ros.: mnie drzewa wystarczy.
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aby mu napisali ,,poświdkę”9Ą. Napisał głowa tak: „Wczoraj miał roz
kaz jechać jako podwoda, a dlaczego dzisiaj pojechał -  nie wiemy”. 
Nadeszła na dziedziniec Masterenkowa, więc mówimy jej co zaszło, 
a ona: „Puskaj, [chaj -JW ] jadu t”94 95, a Szatiło na nią, że nie wolno jej 
było rozporządzać, ale nakaz był później, a ona wcześniej nam powie
działa, żeby przyjechać.

Idziemy więc na miasto, żeby odszukać Kanarskiego. Spotykamy 
przy gminie prokurora i Kanarskiego. Prokuror wysłuchał i nic nie 
powiedział, a Kanarski się rozkrzyczał na nas: ,,Na czto wy96 przyje
chali, ja was będę aresztować, zaraz was oddaję w ręce NKHB w Po- 
tik”91. Po drodze prosimy go aby nas puścił, że więcej już nie przyje
dziemy, chociaż by nam kazali itd. Dochodzimy do klasztoru, jest 
akurat Masterenkowa. Więc znowu mówimy, że gdyby nie ona, to 
byśmy nie przyjechały po to głupie drzewo. Ona znowu: „Puśćcie ich, 
niech jadą!” A Kanarski na nią: „Co wy macie do rządzenia, ja ich 
aresztuję, konie i wóz do Potoka”. Więc znów prosimy: „Niech nas 
pan puści”. Wtedy on na to: „Musicie się podpisać, że więcej przyjeż
dżać nie będziecie i pretensji żadnych mieć nie będziecie”. Na taki 
akt, spisany przez buchaltera, podpisałyśmy się ze strachu, nie tyle 
o siebie, ale o furmana, jego wóz i konie. Ale wymówiłyśmy sobie, że 
po figurę Matki Boskiej przyjedziemy. Kazali brać zaraz albo potem 
mieć pozwolenie z Obłasti.

D o k u m e n t  6
Relacja s. Aurelii Bruchał w sprawie okoliczności eksmisji 
ss. Niepokalanek z Jazłowca w 1946 r., bmr, mps.
Sprawozdanieg S. Aurelii Bruchal98 99

Gdy byłam 27/V z S. Mandowską" w Jazłowcu upoważniona dla 
załatwiania w gminie formalności oddania pola, agronom Masterenkowa

94 Ukr.: poświadczenie.
95 Ukr.: puść ich, niech jadą.
96 Ukr.: po co przyjechaliście.
97 Ukr.: do Potoka.
g Tekst sporządzony w formie maszynopisu na XA stronicy formatu A 4. Mieści się 
w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowiec
kich’', bmr. Przechowywany w ASNS, sygn. D I I .
98 Zob. przypis 62 niniejszej publikacji.
99 Zob. przypis 67 niniejszej publikacji.
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pozwoliła nam zabrać drzewo, które było złożone w ogrodzie za pralnią. 
Podjechałyśmy furą najętą z Nowosiółki przez bramę otwartą, nikt nam 
wejścia nie bronił. Dopiero gdy drzewo było już nabrane, zjawili się 
dwaj milicjanci uzbrojeni, zatrzymali nas i nie pozwolili drzewa zabie
rać. Wmawiali, żeśmy rozbiły bramę i drzwi od pralni, co było niepraw
dą, bo wszystko było otwarte i grozili nam aresztem wNKHB. Szatiło 
nauczyciel, zastępca dyrektora, twierdził, że Masterenkowa nie miała 
prawa wydawać nam drzewa i żeśmy rozbiły bramę, że warta w nocy 
pilnowała i wszystko było zamknięte, ale wartownicy nie zgadzali się 
w swoich zeznaniach, bo jeden mówił, że o 11 -tej, a drugi, że o 3-ciej 
godzinie! Krzyczeli na nas, a wreszcie w kancelarii Kanarski wymusił na 
nas podpis, że wszystko odebrałyśmy w porządku. Chociaż podpis nasz 
jest bez znaczenia, bo nie miałyśmy na to żadnego upoważnienia od 
naszej władzy zakonnej, bo żadna zakonnica nie ma prawa podpisywać 
żadnego dokumentu bez upoważnienia władzy zakonnej. Przedstawiłam 
to Kanarskiemu, ale nie chciał mnie słuchać, tylko groził zabraniem do 
Potoka. Buchalter Technikum zapytał Kanarskiego, czy mamy jakieś 
upoważnienie, ale ten nie zwrócił na to uwagi, zignorował.

D o k u m e n t  7
Relacje 21 ss. Niepokalanek w sprawie okoliczności likwidacji
przez Sowietów klasztoru w Jazlowcu w 1946 r., bmr, mps.
Poszczególne'1 zeznania Sióstr w liczbie 21

1. S. Bartolomea Hyziak100 stwierdza jako świadek, że wyrzucili 
chorą Siostrę na korytarz, nie dali jej się w celi ubrać. Musiała się 
ubierać na korytarzu, płakała, a rzeczy jej rabowali i wyśmiewali się 
z jej ubrania. „Czubej całą apteczkę z korytarza zabrał. Przy mnie

h Tekst sporządzony w formie maszynopisu na 5 stronicach formatu A 4. Mieści się 
w zbiorze: „Wyjazd Sióstr z Jazłowca 17-19 maja 1946 r. pod presją władz sowiec- 
kichv, bmr. Przechowywany w ASNS, sygn. DI I .
100 Hyziak Zofia (1900-1977), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1919 r., 
imię zakonne: Bartolomea od Pięciu Ran, śluby wieczyste w 1929 r., 1919-1922 
przebywała w Szymanowie, 1922-1924 ogrodniczka w Jarosławiu, 1924-1925 analo
gicznie w Nizniowie, 1925-1927 zajmowała się ogrodem i kaplicą w Jarosławiu, 
1928-1940 analogicznie w Słonimiu, 1940-1942 przebywała w Szymanowie, 1942- 
1946 pracowała w Jazłowcu, 1946-1948 ogrodniczka we Wrzosowie, 1948-1957 
analogicznie w Mgoszczu, 1957-1977 pracowała w Szczecinku. Zmarła 4 XII 1977 r. 
w Szczecinku. ASNS, Karta osobowa nr 43, bsygn.
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deputat Czubej rozkazał, żeby podwody rabowali nas, aby sobie za
płacić, że nas wywożą. Wojsko nas rabowało tak, że musiałam im po 
prostu wydzierać z rąk prowiant, który się dawało na furę. Czubej 
chodzi[ł] z rewolwerem i we wszystkim musiano mu ustępować, bo 
każda z nas się go bała. Kiedy przyjechał Rejon Potocki nas wypę
dzać, wtedy 8 fur z Potoka przez 3 dni stało pod szopą i rzeczy, które 
im się podobały, zamiast na nasze fury zanosili na swoje. Ja, jako 
świadek, miałam pilnować ładowania. A kiedy odbierałam im te jasz
c z y k i ,  to mówili: «My mamy rozporządzenie od starszych z rejonu 
tak robić». Przy tym nie tylko jaszczyki nam brali, ale zboże, kukury
dzę, mąkę, kaszę, koniczynę -  to, co widziałam. Czubej także odgra
żał, że tych wszystkich rzeczy, które zabieramy, nawet połowy nie 
dadzą nam zabrać do wagonu. Kiedy już fury wyjechały za bramę 
i Siostry chciały zobaczyć jak rzeczy ułożone i czy wszystko w po
rządku, to żołnierze nie puszczali”.

2. S. Jadwiga Tomaszewska101 102 * * * zeznaje: „W piątek 17 maja przyje
chali do nas ze Złotego Potoka przedstawiciele władzy sowieckiej. 
Weszli do S. Przełożonej, która chora leżała i kazali się zabrać z klasz
toru za godzinę, potem powiedzieli, że za 2 godziny, a wreszcie na 6-ą 
wieczór naznaczyli wyjazd pierwszej części Sióstr. Cały ich pobyt był 
jednym krzykiem i gwałtem. Fisharmonię, która nam była przezna
czona jako nam przynależna, zwrócili po kilku dniach w stanie rozbi
cia i zniszczenia. Instrument, koło którego przez 40 lat chodziłyśmy 
z wielkim staraniem, tak, że wyglądał jak nowy, obecnie nie do uży
cia, potrzebuje gruntownej naprawy.

Nie pozwolili mi wrócić do własnej celi, aby wziąć potrzebne mi 
rzeczy. Zastępując chorą przełożoną, na ich żądanie oprowadzałam ich 
pomimo choroby i 77 lat z górą przez kilka godzin po całym mieszkaniu, 
gdzie w moich oczach spisywali rzeczy, które im się podobały, a potem 
kazali mi podpisać papier, że wzięłyśmy wszystko, cośmy wziąć chciały.

101 Ros.: paczki, skrzynki.
102 Tomaszewska Bończa Jadwiga (1869-1951), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek 
wstąpiła w 1904 r., imię zakonne: Maria Jadwiga od Niepokalanego Poczęcia NMP, 
śluby wieczyste złożyła w 1912 r., była utalentowaną kompozytorką i organistką,
1904-1911 nauczycielka religii i j. francuskiego w Jazłowcu, 1911-1912 pracowała 
w tym samym charakterze w Szymanowie, 1912-1916 analogicznie ponownie w Ja
złowcu, 1916-1920 sanitariuszka w szpitalach, 1920-1921 przebywała w Nowym Sączu,
1921-1946 pracowała w Jazłowcu, 1946-1947 mieszkała w Jarosławiu, 1947-1951
mieszkanka klasztoru w Szymanowie. Zmarła 10 IV 1951 r. tamże. ASNS, Karta oso
bowa nr 323, bsygn.
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Zmuszona przez nich papier podpisałam, nie mogąc ani porozumieć się 
z Przełożoną, ani sprawdzić, a wbrew prawdzie, bośmy nie były w sta
nie dojść nawet do naszych rzeczy, bo pieczętowano natychmiast”.

3. S. Aurelia Bruchal103 zeznaje, że „opierając się na fałszywych 
donosach, dep[utat] Czubej i naczelnik NKHB naciskali na Przeło
żoną i na mnie, że są ukryte trzy maszyny do pisania i radio, i grożąc 
aresztowaniem za trzymanie rzeczy niedozwolonych, a radio zostało 
zabrane w 1939 r. Dom cały stał otworem; oprócz żołnierzy, którzy 
nas pilnowali, za Siostrami chodzili i przeszkadzali w pakowaniu, 
wpuszczono do domu ludność miejscową, furmanów od wozów, 
które nas mają wieźć pod pozorem, że mają wynosić rzeczy, ale te 
nie były jeszcze gotowe. Plądrowali po wszystkich pokojach i sza
fach, i brali co wpadło im w rękę i spod rąk wybierali Siostrom ich 
osobiste rzeczy”.

4. S. Gracjana Kozaczka104: „Wyrzucono mnie z celi wcale nie 
spakowaną. Tylko na chwilę z celi wyszłam, już nie zastałam w celi 
rzeczy, a drzwi zamknięte na klucz, wobec tego nie mogłam już 
wejść by rzeczy swoje zabrać. A gdy prosiłam, by móc jeszcze wejść, 
[Sow iet-J W] z krzykiem powiedział, by już jechać. Ponieważ rzeczy 
nie były dostatecznie zapakowane z powodu pośpiechu i krzyku, wiele 
rzeczy zostało z wozów skradzionych. Wyprawili nas wieczór o 6-tej 
bez kawałeczka chleba, bo nie było czasu na wzięcie takowego”.

5. S. Franciszka Jeżowska105 zeznaje, że dnia 17 maja 1946 roku 
żołnierze przeszkadzali w spokojnym pakowaniu się, przez co chwi
lowe wpadanie z hałasem do celi i przerzucaniem, i wyjmowaniem 
rzeczy umieszczonych w pozostałych meblach.

103 Zob. przypis 62 niniejszej publikacji.
104 Kozaczka Bronisława Karolina (1897-1972), wstąpiła do Zgromadzenia ss. Niepo- 
kalanek w 1918 r., imię zakonne: Gracjana od Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
1918-1919 pomoc medyczna w klasztorze w Nowym Sączu, 1920-1921 nowicjat 
w Jazłowcu, 1921-1946 infirmerka i furtianka w Jazłowcu, 1946-1948 furtianka 
i zakrystianka w Kościerzynie, 1948-1952 infirmerka w Sobięcinie, 1952-1972 infir
merka we Wrzosowie. Zmarła 29 IX 1972 r. w Warszawie. ASNS, Karta osobowa 
nr 126, bsygn.
105 Jeżowska Janina Jadwiga (1913-1951), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpi
ła w 1935 r., imię zakonne: Franciszka od Ducha Świętego, profesję wieczystą złożyła 
w 1946 r., 1936-1938 i 1939-1944 nauczycielka w Jazłowcu, 1938-1939 nauczycielka 
w Maciejowie. Losy powojenne nieznane. Zmarła 1 IV 1951 r. w Kościerzynie. 
ASNS, Karta osobowa nr 119, bsygn.
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6. S. Sebastiana Górska106, staruszka 81-letnia zeznaje: dnia 17 ma
ja chora była i leżała, kiedy deputat Czubej kilka razy przychodził, 
w końcu krzyczał, aby się Siostry pakowały, grożąc, że jak do 6-tej 
godziny nie wyjadą, to jutro nic nie dostaną.

7. S. Achilea Jabłońska107 zeznaje, że gdy pieczętowano salę za
konną- kapitularz, chciała zabrać stamtąd różne przedmioty codzien
nego użytku Sióstr chorych, które obsługuje, ale kapitan NKHB wy
pędził ja stamtąd mówiąc: „Idźcie, bo tu już nic do was nie należy”. 
Gdy przewracali w szafach, grozili, że zaaresztują Przełożoną, bo jest 
u nas ukryte radio.

8. S. Amalia Kasza108 mówi: „Byłam świadkiem, jak S. Achilea 
prowadziła deputata Czubeja i prosiła, żeby choć chore Siostry zosta
wić, a on ze złości fukał i nie chciał słuchać tego. Wyrzucił nas na 
noc, na deszcz i dojechałyśmy o 10 g[odzinie] wieczór na Przedmie
ście i tam furmani nie chcieli dalej jechać i przychodzili do nas jacyś 
mężczyźni i rabowali nasze rzeczy”.

9. S. Anita Biernacka109 * * * * zeznaje, że „co chwila wpadało kilku 
mężczyzn wołając, by prędko się zabierać. Raz otworzyli szafkę pod
ręczną z książkami. [Pytali: -  JW] «Co to jest?». Z powodu podnie
sionej temperatury miałam jechać nazajutrz, [tymczasem -  JW] wpa
dli krzycząc, że mam zaraz jechać. Musiałam na gwałt pościel pako
wać. I na noc i deszcz nas wypędzono z domu”.

106 Górska Łucja (1863-1948), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1895 r., 
imię zakonne: Sebastiana od Dzieciątka Jezus, profesję wieczystą złożyła w 1903 r. 
Pracowała jako zakrystianka, ogrodniczka, nauczycielka kaligrafii oraz haftu ozdob
nego. Zmarła 4 VIII 1948 r. w Jarosławiu. ASNS, Karta osobowa nr 262, bsygn.
107 Zob. przypis 82 niniejszej publikacji.
108 Kasza Maria (1898-1976), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1921 
r., imię zakonne: Amalia od Imienia Jezus, śluby wieczyste w 1930 r., 1921-1923 
przebywała w Niżniowie, 1923-1926 prowadziła roboty ręczne w szkole zakonnej 
w Jazłowcu, 1926-1933 zajmowała się mleczarnią, refektarzem, korytarzami 
i westiarrnią w Jarosławiu, 1933-1939 pracowała w Niżniowie, 1939-1946 prowa
dziła kuchnię w Jazłowcu, 1946-1963 przebywała w Mgoszczu, 1963-1977 poma
gała w kuchni w Kościerzynie. Zmarła 3 III 1976 r. w Kościerzynie. ASNS, Karta 
nr 15, bsygn.
109 Biernacka Elżbieta (1887-1973), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła
w 1908 r. imię zakonne: Anita od Pana Jezusa, śluby złożyła w 1916 r., przez całe
życie zakonne pełniła rolę nauczycielki j. polskiego i historii w Jazłowcu, Jarosławiu,
Maciejowie, Mgoszczu, Kościerzynie. Zmarła 26 X 1973 r. w Jarosławiu. ASNS,
[Biogram s. Anity od Pana Jezusa], bmr, mps, bsygn.
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10. S. Edyta Auteroche110 zeznaje, że była „przerażona tonem gru- 
biańskim, który używał naczelnik rejonu, mówiąc do Przełożonej 
leżącej, chorej. Jeden z funkcjonariuszy powiedział, że z mebli wolno 
nam brać tylko łóżko, a wiemy, że prawie każdy może brać wszystko, 
co należy do osoby prywatnej”.

11. S. Bonawentura Trzcińska111 zeznaje, że przeszkadzali w zabra
niu rzeczy potrzebnych, do niej należących, twierdząc, że „jedziemy 
do swoich”.

12. S. Longina Sykała112, chora na płuca prosiła, aby jeszcze nie je
chać, ale deputat Czubej wypędzał mówiąc, że jest na nogach, więc 
może jechać.

13. S. Adela Żmudzka113 zeznaje, że co chwila wpadali, kazali 
prędko się pakować. Tak, że nie można było zebrać myśli i spokojnie 
zapakować. Zabierali klucze z drzwi.

110 Auteroche Ludwika (1880-1968), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła 
w 1907 r., imię zakonne: Maria Edyta od św. Józefa, śluby złożyła w 1915 r., naro
dowości francuskiej, całe zakonne życie pełniła obowiązki nauczycielki j. francu
skiego: 1909-1912 Szymanów, 1912-1914 Jarosław, 1914-1917 przebywała w No
wym Sączu oraz Turn am Hart, 1917-1921 Jarosław, 1921-1922 Szymanów, 1922- 
1924 Dębowa Łąka, 1924-1925 Nowy Sącz, 1925-1946 Jazłowiec, 1946-1958 Nowy 
Sącz, 1958-1968 Szymanów. Zmarła 10 V 1968 r. w Szymanowie. ASNS, Karta 
osobowa nr 86, bsygn.
1,1 Trzcińska Katarzyna (1887-1971), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła 
w 1905 r., imię zakonne: Bonawentura od Matki Bożej Nieustającej Pomocy, profesję 
wieczystą złożyła w 1919 r., 1905-1919 postulat i nowicjat w Jazłowcu, 1909-1922 
pracownica prasowalni i zakrystianka w Jarosławiu, 1922-1939 pracownica prasowal- 
ni w Maciejowie, 1939-1946 mieszkała w Jazłowcu i Trybuchowcach, 1946-1971 
pracownica prasowalni w Wałbrzychu. Zmarła 1 I 1971 r. w Wałbrzychu. ASNS, 
Karta osobowa nr 59, bsygn.
112 Sykała Maria (1890-1954), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1911 r., 
imię zakonne: Longina od Przenajświętszego Sakramentu, 1909-1911 kucharka 
w Jarosławiu, 1911-1913 praczka w Jazłowcu, 1913-1918 praczka w Niżniowie, 
1918-1922 kucharka w Nowym Sączu, 1922-1924 furtianka w Jazłowcu, 1924-1939 
pracownica prasowalni w Niżniowie, 1939-1942 mieszkała w Trybuchowcach eksmi
towana przez Sowietów z Jazłowca, 1942-1946 kucharka w Jazłowcu, po II wojnie 
pracowała jako kucharka w Mgoszczu i Wałbrzychu. Zmarła 19 VII 1954 r. w Wał
brzychu. ASNS, Karta osobowa nr 195, bsygn.
113 Żmudzka Rozalia Wanda (1911-1980), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpi
ła w 1912 r., imię zakonne: Adela od Dzieciątka Jezus, 1913-1914 pomoc kuchenna 
w Jarosławiu, 1914-1916 analogicznie w Jazłowcu, 1916-1922 pracownica prasowal
ni i refektarza w Wirowie, 1922-1946 furtianka i opiekunka westiarni w Jazłowcu,
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14. S. Symplicja Czerek114 zeznaje: „Leżałam w łóżku chora, wpa
dło kilku sowietów, a jeden z nich [zachowywał się najgłośniej -  JW] 
wołając: «Zabierajże pakunki, bo już gotowe», a tymczasem pakowa
nie ledwo zaczęte. Otworzył oba okna i drzwi, i zabrał pakunek 
S. Hyziak115, która miała dłużej zostać i wyrzucił przez okno, a ja 
tymczasem ze strachu posłałam Michasia11 , by szukał S. Bartolo
mei117, która przyszła, wstrzymała, wołając, że jeszcze nie jedzie, a on 
tymczasem bierze kufer S. Felicjanny118, która nie pozwoliła na to”.

15. S. Julita Ruczka119 * * * zeznaje: „Dnia 18 maja, w sobotę, od sa
mego rana zaczęto nas wypędzać z Jazłowca. Mieszkałam w tak zwa
nej szatni, gdzie naprawiano bieliznę i ubrania Sióstr. Chora, siedząc 
w fotelu, z którego ruszyć się nie mogłam z powodu chorych nóg, nie 
mogłam opędzić się od wpadających żołnierzy. Co pół godziny inni 
żołnierze się zjawiali, otwierali szafy, co chcieli z nich wyrzucali, 
wszystkie szuflady ze stołu otwierali i każde pudełko i pudełeczko, 
w którym się znajdowały przybory do szycia otwierali i coś z nich 
wybierali. A chciałam się pakować, prawie spod rąk piórnik wydarli, 
ołówki zabrali, potem [rzucili -  JW] piórnikiem o ziemię i tak było 
cały dzień. Ponieważ Siostry się pakowały, nie było nikogo na wypę
dzenie tych drabów. Popołudniu poprosiłam jednej Siostry, aby przy 
mnie została; zjawił się niebawem deputat Czubej i krzyczeć zaczął na 
tę Siostrę, aby w tej chwili się zbierała i wyjeżdżała, i krzyczał, że

1946-1947 furtianka w Szymanowie, 1947-1980 mieszkała w Nowym Sączu. Zmarła 
23 V 1980 r. w Nowym Sączu. ASNS, Karta osobowa nr 3, bsygn.
1,4 Właściwie: Czyrek Marcjanna (1885-11968), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek 
wstąpiła w 1905 r., imię zakonne: Symplicja od Najświętszego Sakramentu, 1909- 
1910 pracownica mleczarni w Jazłowcu, 1910-1913 analogicznie w Jarosławiu, 1913- 
1914 kucharka w Niżniowie, 1915-1919 analogicznie w Szymanowie, 1920-1924 analo
gicznie w Niżniowie, 1924-1929 analogicznie w Nowym Sączu, 1929-1939 zajmowa
ła się refektarzem w Niżniowie, 1939-1946 pracowała w kuchni w Jazłowcu, 1946-1950 
prowadziła refektarz w Kościerzynie, 1950-1968 zajmowała się westiarnią w Jarosła
wiu. Zmarła 17 XI 1968 r. w Jarosławiu. ASNS, Karta osobowa nr 270, bsygn.
115 Zob. przypis 100 niniejszej publikacji.
116 Prawdopodobnie osoba pełniąca różne posługi w klasztorze.
117 Zob. przypis 100 niniejszej publikacji.
118 Zob. przypis 67 niniejszej publikacji.
119 Ruczka Zofia Maria (1880-7), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1907 r.,
imię zakonne: Julita od Świętej Rodziny, śluby złożyła w 1915 r., 1908-1914 nauczy
cielka w Jazłowcu, 1914-1918 pielęgniarka w szpitalach, 1918-1922 nauczycielka 
w Nowym Sączu, 1922-1925 ponownie w Jazłowcu. Dalsze losy nieznane. ASNS,
Karta osobowa nr 164, bsygn.
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wszystkie muszą wyjechać zaraz. Zaznaczyć muszę, że po rabunku 
żołnierzy zjawiały się jakieś kobiety i również zaczęły rabować; wte
dy zawołałam po polsku: «Co to? Kobiety jeszcze przychodzą rabo
wać?» I te osoby uciekły z szatni, nie wiem, czy co zabrały”.

16. S. Mikołaja Węglowska120: „Ja, S. Mikołaja, również na nogi 
chora, a pielęgnowałam staruszkę, nie mogłam się na nogach 
utrzymać nie mając siły. Obie położyliśmy się do łóżka pomimo 
krzyków deputata Czubeja. Na drugi dzień, 18 maja, pakowałyśmy 
się obie, wyrzucili [nas -  JW] z celi i celę zamknięto, a były tam 
rzeczy, które można było wziąć. Widziałam, jak na korytarz wy
rzucili z szaf różne rzeczy; co im się podobało brali sobie, a resztę 
rzucali na ziemię”.

17. S. Reginalda Osiejuk121 świadczy: „Kazali nam za godzinę 
wyjeżdżać. Przyszłam do kuchni, biegną za mną wołając: „ Żabie- 
rajtsia!”m  Idę do pokoju by się pakować, a już stoją we drzwiach, 
[wołając -  JW] by prędzej. Zaglądali po wszystkich kątach, otwo
rzyli szafę ścienną i zaczęli wyciągać obrazki i różne papiery. Nie 
zdążyłam wszystkiego wziąć, a już drzwi zamknęli i klucz zabrali. 
I już fura czekała, a przepadły buty i różne drobiazgi. Jechałam 
z drugą partią w sobotę, a rano w niedzielę kilka z nas wróciło po 
rzeczy itd. W klasztorze nie pozwolili wejść do kaplicy, która była 
zabita deskami, a potem w poniedziałek rano zastałyśmy drzwi 
otwarte, ludzi -  którzy przez ogród mogli wejść. Sowieci, którzy 
nas wypędzili, krzyczeli na nas, żeśmy kradły rzeczy dzierżawne 
i że myśmy same drzwi odbiły”.

120 Węglowska Maria (1903-1985), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła 
w 1921 r., imię zakonne: Mikołaja od Serca Jezusowego, profesję wieczystą złożyła 
w 1930 r., 1921-1924 apirat, postulat i nowicjat w Jarosławiu, 1924-1926 kucharka 
wJazłowcu, 1926-1928 analogicznie w Maciejowie, 1928-1929 zajmowała się utrzy
maniem porządku korytarzy w klasztorze w Niżniowie, Vi roku 1929 pełniła funkcję 
kucharki w Szymanowie, 1930-1946 analoficzne funkcje i utrzymanie porządku koryta
rzy w Jazłowcu, VII-X 1946 r. przebywała na placówce przechodniej w miejscowości 
Gościec, 1946-1985 zakrystianka i kucharka w Wałbrzychu, IX-X 1985 r. mieszkała 
w Jarosławiu. Zmarła 21 X 1985 r. w Jarosławiu. ASNS, Karta osobowa nr 221, bsygn.
121 Osiejuk Zofia (1900-1955), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1920 r., 
imię zakonne: Reginalda od Ducha Świętego, pracowała m.in. w czasie II wojny 
światowej w Jazłowcu. Zmarła 5 III 1955 r. w Jarosławiu. ASNS, Dane personalne 
sióstr, bmr, bsygn.
122 Zniekształcony j. ukr.: wynoś się.
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18. S. Salezja Bryk123 zeznaje: „W sobotę, dnia 18/V [19]46 z celi 
zostałam wyrzucona na korytarz. Do pokoju trzy razy wpadał żołnierz 
wykrzykując, abym się zabierała. Jako osoba chora nie mogłam się 
sama spakować, tłumaczyłam to jemu, lecz na to nic nie zważał i kilka 
godzin, bo od południa do wieczora, spędziłam na korytarzu będąc 
jeszcze całkiem nie spakowana. Gdy mnie z celi wyrzucili, zamknęli 
ją  na klucz, nie pozwolili więcej nic z niej zabierać, a zostały w niej 
jeszcze różne drobiazgi potrzebne do codziennego użytku”.

19. S. Alfonsa Piotrowska124 (zafurtowa): „Zabrali klucz od 
drzwi, wciąż wpadali pytając, czy jedzie i czy gotowa. Gdy rzeczy 
były spakowane, weszło kilku żołnierzy, walizka znikła ze stołu. 
Było w niej 6 butelek lekarstw, podręczne rzeczy do podróży. Po 
chwili jeden porwał kosz, kilku stało w drzwiach, nie donieśli ko
sza na furę, tylko gdzieś znikł. Był w nim habit, płaszcz, welon, 13 
metrów perkalu na bieliznę, 2 m[e]tr[y] materiału granatowego, 
1 1/2 kg cukru, 4 koszule, 6 chustek do nosa, 6 par pończoch, 3 koł
nierze, 2 czapki, 3 pary mankietów, 1 prześcieradło, przybory do 
jedzenia i drobiazgi”.

20. Anna Jaszczyk125 zeznaje, że Kanarski wszedł z jakąś sowietką 
do pokoju, jej kazali wyjść z pokoju i zabrali dwa swetry białe weł
niane, halkę białą perkalową, kapę kolorową z łóżka -  prywatna wła
sność. Bańki w pudełku drewnianym zabrała spod rąk jakaś sowietką 
-  doktorka.

21. S. Marianna Bundziak126, która dłużej została w klasztorze, 
mówi: „Gdy Siostry wyjechały, tak zaczęli nam z domu wszystko

123 Bryk Agnieszka (1898-1974), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła w 1921 r„ 
imię zakonne: Salezja od Ducha Świętego, profesję wieczystą złożyła w 1930 r., 
1924-1946 pracowała w prasowalni w Jazłowcu, 1946-1974 zajmowała się westiarnią 
i pielęgnowała chorych w Jarosławiu. Zmarła 19 VII 1974 r. w Jarosławiu. ASNS, 
Karta osobowa nr 260, bsygn.
124 Piotrowska Maria (1871-7), należała do Zgromadzenia ss. Niepokalanek jako tzw. 
siostra zafurtowa (tercjarka), imię zakonne: Alfonsa. W czasie II wojny światowej 
pracowała w Jazłowcu. Dalsze losy nieznane. ASNS, Relacja pisemna s. Janiny Mar- 
tynuskiej z Archiwum Zgromadzenia ss. Niepokalanek w Szymanowie, Szymanów 
15 V 2007 r., bsygn.
125 Osoba niezidentyfikowana.
126 Bundziak Petronela (1907-1994), do Zgromadzenia ss. Niepokalanek wstąpiła 
w 1932 r., imię zakonne: Marianna od Pani Naszej Jałowieckiej, śluby wieczyste 
w 1940 r., 1932-1934 postulantka i nowicjuszka w Jazłowcu, 1934-1942 ogrodniczka 
w Szymanowie, 1942-1946 analogicznie w Jazłowcu, 1946-1950 analogicznie w Koście-
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z domu zabierać na fury i auta, i wywozić do Potoka i Czortkowa. 
Sześć dni to trwało, a potem mniej. Co było w domu: szafy, stoły, krze
sła, tapczany, klęczniki, klamki od drzwi zabrane, materace, lampy 
itd., a gdy próbowałyśmy bronić, wyrzucali, wyzywali i grozili wię
zieniem, tak, że ledwo trochę książek mogłyśmy zabrać. Zapowiedzieli 
stróżowi, że gdy zobaczy monaszki27 na dworze, ma prawo do nich 
strzelać. W każdym pokoju gdzie były szafy z książkami, została kupa 
papierów z książek, po których deptali nogami, zostawiając po sobie 
gnój. Potem kazali nam z tego śmiecia wybierać porwane książki. Co 
chwila wyrzucano nas i zamykano drzwi deskami. [Dnia -  JW] 
4 czerwca ostatni raz nas wyrzucili”.

rzynie, 1950-1994 przebywała w Jarosławiu. Zmarła 16 IX 1994 r. w Jarosławiu. 
ASNS, Karta osobowa nr 213, bsygn.
127 Ukr.: zakonnice.
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B. Sprawozdania urzędników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
do Spraw Ewakuacji

D o k u m e n t  8
Relacja Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP ds. Ewakuacji 
w Czortkowie -  Rodaka dla Głównego Pełnomocnika Rządu RP 
ds. Ewakuacji w USRR w Łucku w sprawie eksmisji ss. Niepoka- 
lanek z Jazłowca w 1946 r.y bmry mps.

Główny1 Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej 
do spraw Ewakuacji Łuck* 128

Sprawa Jazłowiecka

Nawiązując do sprawy Jazłowca, o której Panu Pełnomocnikowi 
wiadomo z listów ob[ywatelki] Dr Rodak129 i ob[ywatela] Kozakiewi
cza130 skierowanych do mnie w czasie mej bytności w Łucku, posta
ram się w porządku chronologicznym przedstawić całokształt sprawy.

Dnia 11 maja 1946 r. złożyły zgromadzenie SS. Niepokalanek z Ja
złowca, SS. Miłosierdzia w Czortkowie i klasztor 0 0 . Dominikanów

1 Tekst sporządzony w formie kopii maszynopisu na 5 stronicach papieru formatu A 4. 
Autograf autora widnieje w dwóch wersjach: odręcznej napisanej czarnym atramentem 
i maszynowej. Ponadto Odręcznym pismem, tą samą ręką co autograf, sporządzono notę 
określającą funkcję autora pisma. Niżej widnieje podłużna pieczęć z odręczną datacją: 
„Główny Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do Spraw Ewaku
acji w Lucku. 3 VII 1946. Nr 4399". Dokument przechowywany w AAN, zespół: Główny 
Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji w Lucku (dalej cyt.: GPRRL), sygn. 17, s. 1-5. 
Publikowany tu materiał został też opublikowany [w:] Przesiedlenie ludności polskiej 
z Kresów Wschodnich, s. 387-390. I w tym przypadku wydawca nie zachował wierności 
oryginałowi w warstwie formalnej, dokonując dobrowolnych poprawek pisowni. Rażącym 
błędem jest np. wprowadzenie przezeń zamiennie stosowanej formy rodzaju żeńskiego 
i męskiego w odniesieniu do wystawcy dokumenty, podczas gdy w oryginale występuje 
jedynie rodzaj męski. Wydawca myli też tożsamość osób, twierdząc, że Dr Maria Rodak 
jest tożsama z nieznanym z imienia Rodakiem -  rejonowym pełnomocnikiem rządu RP ds. 
ewakuacji w Czortkowie. W rzeczywistości to Rodak, nie zaś dr Maria Rodak pełnił te 
funkcję. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich, s. 365.
128 Łuck -  miasto stołeczne na Wołyniu; pod koniec II wojny światowej mieściła się 
tam siedziba Głównego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej do spraw Ewakuacji 
dla USRR.
129 Rodak Maria -  pracownik biura Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP ds. Ewaku
acji w Czortkowie w 1946 r.
13 Kozakiewicz Roman -  księgowy biura Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP 
ds. Ewakuacji w Czortkowie w 1946 r.
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w Czortkowie na moje ręce podania o zorganizowanie transportu du
chowieństwa na wzór Lwowa.

Z podaniami tymi udałem się do p[ana] mj[r.] Czaruchy131, który 
wyraził swoją zgodę, określając termin na 25 V 1946 r., z tym, że 
powinienem uzyskać aprobatę Głównego Przedstawiciela i Pełnomoc
nika w Łucku.

Dnia 17 maja 1946 r. będąc w Łucku uzyskałem takową u p[ana] 
Cokola132. Tymczasem w czasie mej nieobecności sprawa wzięła zu
pełnie nieoczekiwany obrót.

Dnia 17 w południe zjawiły się SS. Jazłowieckie w Komisji z oświad
czeniem, że na polecenie p[ana] Czubeja (holowa rejonu), Kozuba 
(I sekretarz partii) i Czepielewa (naczelnik NKHB) i w ich obecności 
w asyście około 50 ludzi w mundurach wojskowych rozpoczęła się 
w sposób „dziki” ewakuacja z klasztoru wymienionych.

Ob[ywatelka] Dr Rodak Maria udała się wówczas do Przedstawi
ciela [Rządu -  JW] USRR z prośbą o interwencję i wstrzymanie eks
misji aż do mego przyjazdu z Łucka, opisując przy tym wedle za
podania sióstr Przyłuskiej133 i Ossowskiej134 135 sposób, w jaki się owa 
„dobrowolna” ewakuacja odbywała. Odnośne zeznania dołączam ' .

Pan mjr Czarucha przyobiecał interwencję zaraz u odnośnych 
czynników, niemniej jednak dnia 18 maja 1946 r. przyjechała [do 
Czortkowa -  JW] druga partia, a 19 maja ostatnia partia sióstr wyda
lonych w identycznych warunkach.

Dnia 20 maja, zaraz po przyjeździe, wyraziłem wobec p[ana] Przed
stawiciela swój protest z tego powodu i spytałem, jakie przedsięwziął 
kroki w tym kierunku.

Zapewniał mnie, że odniósł się do miejscowych władz i właśnie czeka 
na mnie, ażeby udać się do Jazłowca dla zorientowania się w sprawie.

W międzyczasie na zaproszenie odbyłem konferencję z Pełnomoc
nikiem do spraw relig[ii] i kultu pfanem] Czyrwą w obecności mjra 
Czaruchy, w czasie której Pan Pełnom[ocnik] odczytał mi rozporzą

131 Czarucha -  Rejonowy Przedstawiciel Rady Komisarzy Ludowych USRR do spraw 
Ewakuacji Ludności Polskiej z USRR z siedzibą w Czortkowie.
132 Cokol A. J. -  Główny Przedstawiciel Rady Komisarzy Ludowych USRR do spraw 
Ewakuacji Ludności Polskiej z USRR, rezydujący w Łucku.
133 Zob. przypis 39 niniejszej edycji.
134 Zob. przypis 45 niniejszej edycji.
135 Obszerne, rękopiśmienne relacje ss. Niepokalanek znajdują się w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, zespół: GPRRŁ, sygn. 17, s. 11-32. W zasadzie odpowiadają
one relacjom zakonnic, publikowanym w niniejszej edycji.
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dzenie Ministerstwa traktujące o ewakuacji kościołów, klasztorów i ich 
mienia, następnie pismo „Holowy Rejonu ze Złotego Potoku” do niego 
skierowane, że ewakuacja klasztoru z Jazłowca odbyła się w terminie 
uzgodnionym z Komisją Ewakuacyjną i na jej życzenie (?).

Zauważyłem ze zdziwieniem, że tak termin, jak i prośba wydaje mi 
się nieprawdopodobne, bo ja wydałem stosowne zaświadczenie, że 
wniosły podanie o zorganizowanie transportu na dzień 26 maja 1946 r. 
Zresztą sprawa wyjaśni się na miejscu.

Następnie w jego towarzystwie, jak i przedstawiciela Obkomu, jak 
też Przedstawiciela [Rządu -  JW] USRR, dwu sióstr Zakonnych i jed
nego z moich pracowników ob[ywatela] Kazakiewicza136 * udałem się 
do Złotego Potoku (do którego to rejonu należy Jazłowiec) dla poro
zumienia się z władzami tamtejszymi w tej sprawie.

Nie zastawszy ich na miejscu, przenocowaliśmy, po czym następ
nego dnia (ze względów bezpieczeństwa) rankiem udaliśmy się do 
Jazłowiec ' , gdzie zetknęliśmy się z przedstawicielami rejonu.

Obrazek „poewakuacyjny” klasztoru przykry. Zorientowałam się, że 
dość późno przyjechałem. Nie z własnej jednak winy. Dziwny zbieg 
okoliczności, że [wszystko stało się -  JW] w czasie mej absencji w Czor
tkowie. Wszędzie bezład. Jacyś ludzie kręcący się po korytarzach i szuka
jący czegoś i to pod obecność naczelnika NKHB. Książki, rzeczy walają
ce się po korytarzach. Jedne podarte, poniszczone lub też wyrzucone 
z szaf na śmiecie. W celach czy pokojach również to samo. W dużej sali 
(kaplica dawna) nagromadzone ławki, krzesła, zrzucone na kupę.

Wyjaśniam cel swojego przybycia. Przedstawiciele władzy (pfanowie] 
Kozub, Czubej) wyjaśniają mi, że termin był wybrany w porozumie
niu z Komitetem, że dostarczono im podwód, że wreszcie zakonnice 
jego „obmanuły”138, bo wszystko zabrały, co im „połahałoś”139. Na
stępnie p[an] Czepielew oświadcza, że w klasztorze znaleziono, już po 
wyjeździe sióstr (na co ma świadków), automaty, naboje, radiood
biornik, a nawet stację nadawczą i te zakonnice, które przyjechały ze 
mną każe zaaresztować dzięki mnie właśnie, boje przywiozłem — tak, 
jakby Czortków był za górami. Zadają wreszcie pytania, jakie rzeczy 
brakują. Przywołane siostry zakfonne] nie umieją odpowiedzieć kon
kretnie. Zrozumiałe. Wyrzucone, jeszcze nie wiedzą co mają, a czego

136 Zob. przypis 130 niniejszej edycji.
137 Forma zgodna z oryginałem; powinno być: Jazłowca.
138 Ros.: okłamały, oszukały.
139 Zniekształcony j. ros.: podobało się.



230 KS. JÓZEF WÓLCZAŃSKI

nie. Dziś spis tych rzeczy dołączam140 141 142. Zresztą zastraszone. Dosłownie. 
Jedna z nich chwyta się mnie za płaszcz jak małe dziecko. Chcę za
brać głos. Nie dopuszczają. Poirytowany wstaję, by opuścić konferen
cję. Podtrzymuje mnie w tym p[an] mjr Czarucha. Nie przyjechałem 
po to, ażeby ich tylko wysłuchać. Zresztą niech się liczą. Zatrzymują 
mnie. Oświadczam, że nie znalazłem się tutaj, by prowadzić śledztwo, 
a stwierdzić stan faktyczny. Nic poza tym. Widzę to wszystko. Żad
nego pisma z mej strony w sprawie ewakuacji klasztoru do władz nie 
było i takowego mi przedłożyć nie mogą. Wystąpili z własnej inicja
tywy. Wedle zaś umowy, władze postronne jedynie na wyraźne ży
czenie Komisji Ewakuacyjnej użyczają pomocy przy ewakuacji, która 
winna się odbywać w obecności Przedstawiciela [Rządu -  JW] USRR 
i Pełnomocnika Rządu RP.

Siostrom wolno było zabrać (jako osobom prywatnym) cały ich ma
jątek osobisty, częściowo rzeczy kultu religijnego po porozumieniu 
z Pełnomocnikiem dla spraw kultu i religii. Pozostały zaś majątek ak
tem zdawczo-odbiorczym przekazujemy władzom miejscowym w obec
ności zarządzającej obiektem. Tego nie było. Niemniej jednak nie 
chcę tej sprawie nadawać zrozumiałego rozgłosu. Wtedy p[an] Kozub 
oświadczył, że Siostry mogą zabrać swoje rzeczy, jak i niektóre 
przedmioty związane z religią, że on im nie czyni żadnych trudności.

Sporządzono nawet spis tych przedmiotów przy asyście sióstr, me
go pracownika ob[ywatela] Kozakiewicza, Pełnom[ocnika] do spraw 
kultu p[ana] Kozuba, ja zaś poszedłem obejrzeć sale i cele, przeważ
nie zamknięte lub zabite deskami. Próbuję wejść do jednej. Zamknię
ta. Na naleganie otwiera mi od wewnątrz jakaś kobieta (mówiono mi, 
że to pracownica ze Złotego Potoka). Wchodzę. Z boku leżą odłożone 
(tak mi się zdaje) materace, dywaniki, jakieś materiały. Widzę jakieś 
pudełko. Niewielkie. Zawinięte w gazetę. Zaciekawia mnie to. Biorę 
do ręki. Kobieta protestuje. To do niej należy. Rozwijam jednak. Oka
zują się wota i włożony protokół, zestawiony na owe blaszki srebrne. 
Na wszelki wypadek. Sapienti sat]4]...

Nie będę się dłużej rozwodził nad opisem tego, co widziałem. To 
bardziej plastycznie ujawnia się z oświadczeń sióstr (które załą
czam)1 2, jak też z zapisku urzędowego ob[ywatela] Kozakiewicza143.

140 W niniejszej edycji nie podano tego dokumentu.
141 Łac.: mądrej głowie dość po słowie.
142 Zob. przypis 134 niniejszej publikacji.
143 Zob. dokument 9 niniejszej edycji.
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W drodze powrotnej nie omieszkałem powiedzieć p[anu] Przedsta
wicielowi Obkomu, który jechał ze mną w aucie, co o tym myślę i kto 
tu zawinił. Że „szumu” jednak nie będę czynił pod warunkiem, że 
i strona tamta dotrzyma słowa.

Na marginesie muszę podkreślić charakterystyczne odezwanie się 
w czasie rozmowy ze mną p[ana] Kozuba: „i Wy znajetie, czto ja bym 
otwieczał peredowsim za eto dieło144”.

P[an] Czepielew zaś bardziej ostrożny proponuje: o ile zwrócę się 
pisemnie do niego z prośbą o niezatrzymywanie sióstr i złożę oświad
czenie, że się kulturalnie obchodził z nimi, to nie zaaresztuje [ich -  JW] 
i one spokojnie odjadą. Daję takie zaświadczenie z uśmiechem. (Na moją 
li prośbę wypuszczają podejrzanych o tak ciężkie przewinienie jak prze
chowywanie broni itd.). Ba, a nawet żąda się zaświadczenia, że bez 
zarzutu obchodziło się z nimi!! (nie lada sukces!? Widać mam wpływ 
na ludzi, choć pierścionków nie noszę i breloków z jaspisami -  sic!).

Kilka dni później zgłaszają się do mnie Siostry i oświadczają, że 
mimo obietnicy oddano im rzeczy tylko częściowo (fisharmonię w sta
nie uszkodzonym), trochę książek, fortepianu marki „Bluthner” nie ma 
itd., a Siostrom nawet do tego nie upoważnionym kazano podpisać 
oświadczenie, że nie mają w ogóle żadnych pretensji do władz miej
scowych jeśli chodzi o majątek osobisty.

Prosiłem wówczas o audiencję u p[ana] Wojewody Kompańca145 
w tej sprawie, bez ogródek oświadczając mu zdanie o całości, że tego 
rodzaju postępowanie władz rejonowych niewspółmiernie wiele szko
dy przynosi obu Wysokim Rządom, stwarza atmosferę żalu, rozgory
czenia, wreszcie jest naruszeniem Umowy Lubelskiej. Pan Kompa- 
niec, zgodny ze mną co do tego, wydał nakaz pisemny na ręce mjr. 
Czaruchy (który był obecny) zwrotu tych rzeczy. Jak dotąd nakazu 
tego nie wykonano.

Dotychczas nie występowałem z tą sprawą, że się tak wyrażę, na 
szersze forum, ulegając prośbom sióstr zakonnych, które mając po
przednie doświadczenie w obawie przed represjami prosiły mnie, 
abym się wstrzymał do ich wyjazdu. Charakterystyczne...

Obecnie zwolniony z wiążącego słowa, zwracam się do Pana Peł
nomocnika o przedstawienie sprawy w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych i wyłonienie Komisji dla zbadania całokształtu na miejscu.

144 Skażony j. ros.: i Wy wiecie, że to ja bym odpowiadał przed wszystkimi za tę sprawę.
145 Kompaniec -  przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego (wojewoda) 
w Tarnopolu (Zachodnia Ukraina).
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Równocześnie proszę o zwolnienie mnie z zajmowanego stanowi
ska na znak protestu, w jakich warunkach to wszystko się działo.

'"W załączniku przesyłam dla zapoznania się w detalach tej afery 
pod 1) spis rzeczy, które aktem zbiorczo-odbiorczym należało zdać na 
rzecz Państwa Radzieckiego, a które pozostały w klasztorze.

2) Spis rzeczy prywatnych sióstr, które to przedmioty umieszczone 
na strychu oplombowanym -  przepadły. O tym dowiedziałem się po 
pobycie moim w Jazłowcu. W kilka dni później siostry zapytane 
oświadczyły, że przestraszone po prostu zapomniały mi zwrócić uwa
gę, że część ich rzeczy jest na strychu.

3) Odpis pisma mojego skierowanego do p[ana] Sekretarza Obko- 
mu p[ana] Kompańca.

4) Oświadczenie Sióstr Zakonnych.
5) Zapisek urzędowy ob[ywatela] Kozakiewicza.
6) Oświadczenie (wymuszone) sióstr do tego nie upoważnionych, 

że nie mają żadnych pretensji do władz miejscowych. Wszystkie te 
załączniki razem z listem ob[ywatelki] Rodak Marii i ob[ywatela] 
Kazakiewicza będących w posiadaniu Pana Pełnomocnika, stanowią 
materiał dla zbadania całokształtu'J.

Zaznaczam, że transport sióstr odjechał w dniu 16 bm., nie obeszło 
się jednak bez małej awantury jak zwykle, niemniej jednak koniec 
wieńczy dzieło, wygodnie i spokojnie wzięły ze sobą statuę Jazło- 
wiecką146 147 148 149 oraz przeszło 3000 książek z ogólnej ilości 7000.

(Rodak)k
''Rej[onowy] Pełnom[ocnik]
R[ządu] Rzeczypospolitej] P[olskiej] 
do spraw ewak[uacji] w Czortkowie'1

^  Owego fragmentu brak w cytowanej już edycji dokumentu na łamach książki Prze
siedlenie ludności polskiej, s. 390.
146 Aluzja do wywiezienia na Zachód łaskami słynącej figury Matki Bożej Jazłowieckiej. 
k Nazwisko podane pismem maszynowym, wyżej odręczny autograf czarnym atra
mentem,.
1-1 Nota sporządzona czarnym atramentem ręką autora dokumentu.
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D o k u m e n t  9
Relacja urzędnika biura Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP ds.
Ewakuacji w Czortkowie -  Romana Kozakiewicza z wizji lokalnej
w klasztorze ss. Niepokalanek w Jazłowcu w czerwcu 1946 r., bmr,
mps.

Sprawozdanie1 księgowego Rejonowego Pełnomocnika Rządu 
Rzeczypospolitej] P[olskiej] dla spraw ewakuacji w Czortkowie Ko
zakiewicza Roman[a] z podróży służbowej do Jazłowca do klasztoru 
Sióstr Niepokalanek.

Dnia 20 maja br. wyjechałem jako członek komisji do zbadania 
okoliczności, w jakich odbywała się ewakuacja sióstr z Jazłowca. 
Łącznie ze mną wyjechał tym samym samochodem Rejonowy Przed
stawiciel Rządu USRR do spraw Ewakuacji Czarucha oraz dwie sio
stry Niepokalanki.

Tegoż samego dnia przybyliśmy do Złotego Potoku, gdzie był już 
Rej[onowy] Pełnomocnik Rodak z pozostałymi członkami komisji, 
tj. Upełnomoczenn^j po Kultam147 Czyrwa i jeszcze jeden przedstawiciel 
obkomu KP(b)U 4 . W Potoku Złotym przenocowaliśmy, ponieważ nie 
zastaliśmy tam miejscowych przedstawicieli władzy Głowy Rejonu 49 
Czubeja i sekretarza partii Kozuba, a bez nich nie mogliśmy sami jechać 
na miejsce do Jazłowca. Następnego dnia drogą okrężną przez Buczacz 
wyjechaliśmy do Jazłowca, gdzie przybyliśmy o godz. ok. 11.

Tam już oczekiwali nas przedstawiciele władz rejonowych, wspo
mniani Czubej, Kozub, naczelnik NKWD, głowa wiejskiej Rady i inni.

Klasztor znajdował się już pod ochroną miejscowego batalionu 
wyniszczającego150 151 i kilku ludzi z osobistej ochrony Czubeja (on de
putat Rady Najwyższej ZSRR). Po dość cierpkim przywitaniu (zwroty 
eto toże dypłomatija15 ) weszliśmy do budynku klasztornego.

1 Dokument sporządzony w formie kopii maszynopisu na 3 kartach papieru, autograf 
autora w podwójnej wersji: czarnym atramentem i maszynopisem. Brak miejsca i roku 
wystawienia dokumentu. Dokument przechowywany w AAN, zespół: GPRRŁ, sygn. 17, 
s. 33-35. Został też opublikowany w: Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschod
nich s. 381-383. Wydawca nie zachował wszakże wierności oryginałowi w warstwie 
formalnej, dokonując dobrowolnych poprawek pisowni.
147 Ros.: pełnomocnik do spraw kultów religijnych.
148 Ros.: obwodowego komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy.
149 Ros.: przewodniczącego powiatu
150 Ros.: istriebitielnyj batalion -  batalion niszczycielski.
151 Ros.: to także jest dyplomacja.
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Na parterze, w dawnej kuchni natrafiliśmy na pierwszy obraz ilu
strujący spokojny przebieg ewakuacji, rozbitą kuchnię bez płyty i kupę 
śmiecia. Następnie przez zaśmiecone strzępami książek schody we
szliśmy do właściwej części klasztoru, ostatnio zamieszkałej przez 
Siostry Zakonne.

W korytarzu znajdowały się porozbijane szafy, z których sterczały 
strzępy książek, kilka stołów i masa luźnie porozrzucanych dzien
ników, czasopism, żurnali. Tam już spotkaliśmy się z urzędującymi 
ludźmi robiącymi „porządki”.

W pierwszej Sali, gdzie odbyliśmy pierwszą i jedyną konferencję, 
znajdowała się już masa stołów, klęczników, ławek pościąganych tu 
z całego klasztoru. Tutaj rozpoczęliśmy rozmowę, w trakcie jakiej spo
tkaliśmy się nie tylko z chęcią wytłumaczenia się miejscowych władz 
z przeprowadzonej „akcji”, ale wręcz z wyrzutami w kierunku nas i sióstr 
za niewdzięczność itp. Starano nam się wsugerować152, że cała „ewaku
acja” odbyła się normalnie i na wyraźną prośbę sióstr w porozumieniu 
z władzami ewakuacyjnymi. Na zapytanie Obfywatela] Rodaka czy po
siadały władze Rejonowe pisemną prośbę o interwencję i pomoc, okazało 
się, że nie ma takiej, a ustna została wydana nie wiadomo przez kogo.

Na oświadczenie Obfywatela] Rodaka, że wobec tego cała „eksmisja” 
jest naruszeniem umowy, a co więcej przeprowadzona bez udziału strony 
polskiej i ukraińskiej specjalnie do tego powołanych nie może mieć na
wet pozorów legalności, sekretarz partii Kozub oświadczył arogancko, że 
gospodarzami w rejonie są oni i my z naszymi bumaszkami możemy 
się schować. W odpowiedzi na to obfywatel] Rodak i ja wstaliśmy, chcąc 
przerwać rozmowy i odejść do aut. Na interwencję jednak Przedstawicie
la Czaruchy, który dość ostro zwrócił uwagę Kozubowi na nieodpowied
nie jego zachowanie się -  pozostaliśmy nadal.

W czasie wywiązanej dyskusji powiedziałem: „Naszym celem nie 
jest stawianie tutaj komukolwiek zarzutów i przeprowadzanie docho
dzeń i tak proszę naszej wizyty tutaj nie pojmować. Naszym celem 
jest sprawdzenie na miejscu oświadczeń Sióstr, a o ile one okażą się 
prawdziwymi, w porozumieniu z Wami (władzami Rejonowymi) na
prawić szkodę wyrządzoną osobiście tak siostrom, jak i całej sprawie 
ewakuacji”. Dalej oświadczyłem, argumentując konieczność załatwie
nia sporu ku jak najbardziej daleko idącemu zadowoleniu Sióstr, po
wiedziałem, że „tym co tutaj zrobiono, a czego ślady my widzimy

152 Forma zgodna z oryginałem.
153 Ros.: papierkami.
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naocznie, podłożono bombę pod nasze referendum i pod przyszłe 
wybory i jedynie przez najszybsze naprawienie wyrządzonych krzywd 
i strat możemy my, strona polska, odzyskać opinię równorzędnych 
stron przy ewakuacji, a Państwo Polskie równorzędnego Sojusznika”.

Po dłuższej dyskusji postanowiono w obecności Sióstr przejść 
przez cały klasztor i na miejscu zadecydować co ma zostać, a co od
dane będzie siostrom. W czasie tej dyskusji wyłoniła się kwestia prze
stępstwa Sióstr w postaci przechowywania broni i amunicji znalezio
nej rzekomo po wysiedleniu sióstr w klasztorze. Z trudem udało się te 
kwestie załatwić i [w -JW ] sposób najbardziej możliwy.

Przechodząc przez klasztor, zauważyłem:

1. Wszystkie szafy, gdziekolwiek by się one nie znajdowały, tak 
w bibliotece, jak i w innych komnatach, a zawierające książki -  rozbi
te, pootwierane i większość książek na ziemi. Masa spośród książek 
była powydzierana w wandalski sposób z okładek, bez względu na 
wartość tak książki, jak chociażby tylko i okładki. Osobiście pomię
dzy setkami innych, znalazłem okładkę ozdobną (czerwona skóra 
i tłoczone sztucznym złotem litery, ornamenty) „Żywotu Św. Cecylii” 
w jęzfyku] francuskim, a w drugim kącie samą książkę. Odłożyłem je 
specjalnie z powrotem do szafy z ciekawości, czy przy zwrocie ksią
żek będzie ona zwrócona. Jak się obecnie okazało, książka ta zwróco
na nie została.

Na ziemi, premedytacyjnie154 niszczonych znajdowała się masa 
(śmiało można powiedzieć 90 % widzianych w ogóle) podręczników 
szkolnych, naukowych. Zaznaczyć bowiem wypada, że do czasów 
1939 roku Klasztor Jazłowiecki posiadał własny zakład naukowy, 
gimnazjum 8-klasowe, kompletnie wyposarzone155 w swoje własne 
podręczniki i gabinety pomocy naukowych, tj. fizyczny, przyrodniczy 
i historyczny.

Te wszystkie podręczniki, przedstawiające dziś bezcenną wartość 
dla Polski, były aczkolwiek dziko, lecz tym niemniej z premedytacją 
wyrzucone z szaf na podłogę, po jakiej masa motłochu chodziła po 
deszczu, podarte i powyrywane z okładek.

Również specjalnie przeze mnie osobiście podniesione z podłogi 
i „skompletowana” Historia literatury polskiej w 6 tomac[h], wydaw
nictwa św. Wojciecha, ozdobnie oprawiona; dalej „Kultura, Literatura,

154 Forma zgodna z oryginałem.
155 Zapis zgodny z oryginałem; powinno być: wyposażone.
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Sztuka” w rocznikach, o ile sobie przypominam od r[oku] 1908 po 
1938, zwrócone potem nie zostały i na spisie książek do obłlitu 56 nie 
są umieszczone.

Mogę śmiało stwierdzić, że przynamniej 40-50% całej biblioteki 
klasztornej zostało w ten sposób zniszczonych, a pomiędzy nimi takie 
wartościowe rzeczy jak „biblia156 157” Wujka158 oprawiona jeszcze w 1583159 
roku, widziałem tylko okładkę i wspomniane już bezcenne podręcz
niki szkolne.

2. Z wspomnianych już przedtem, a mnie skąd indziej160 znanych 
gabinetów fizycznego, przyrodniczego i historycznego zauważyłem 
jedynie opornicę, amperomierze dwa lub trzy i kondensator oraz wy
rzucony w mojej obecności przez Czubeja z gablotki kartonik zawie
rający dwie monety: grosz z czasów Jana Kazimierza161 162 i pieniądz 
turecki z czasów oblężenia Jazłowca (lata 1600). Więcej z tych gabi
netów niczego nie mogłem ustalić i znaleźć, mimo najbardziej wytę
żonych i możliwych w tych warunkach poszukiwań.

3. W korytarzu zauważyłem rozbite dwie olbrzymie, trzydrzwio- 
we szafy z resztkami medykamentów, powylewane jedne na drugie. 
Oprócz tego w tymże korytarzu mnóstwo ziół leczniczych jak mięta, 
dziurawiec, rumianek, całymi workami -  wedle posiadanych przeze 
mnie wiadomości, z Jazłowca zabrano do naszego przyjazdu dwie 
fury medykamentów, po jakich odbiór do Złotego Potoku b^ł swego 
czasu delegowany specjalny pracownik Aptekouprawleniab~. Zapas 
lekarstw był tak wielki i bogaty, że siostry leczyły swoje chore i oko
liczny Jazłowiec całkowicie bez pomocy aptecznej.

4. Z rzeczy prywatnych sióstr i klasztoru zauważyłem wielki ko
kosowy chodnik, będący kiedyś w kaplicy, stojący schowany między

156 Ros.: Obłasnoje Uprawlenije po Diełam Litieratury i Izdatielstw -  Obwodowy 
Zarząd do spraw Literatury i Wydawnictw (cenzura sowiecka).
157 Forma zgodna z oryginałem.
158 Wujek Jakub (1541-1597), święcenia kapłańskie w 1568 r. w Zakonie oo. Jezuitów, 
autor przekładu Nowego Testamentu w 1593 r., wydanego z poprawkami i psalmami 
w 1594 r. Pełny przekład został ukończony w roku 1595. Po wprowadzeniu poprawek 
i korekt całość Biblii ukazała się w 1599 r.
159 Błąd autora; prawdopodobnie aluzja do edycji Nowego Testamentu z 1593 r.
160 Forma zgodna z oryginałem.
161 Jan Kazimierz (1609-1672), syn Zygmunta III Wazy, 1648-1668 król Polski i tytu
larny król Szwecji (do 1660 r.), w 1668 r. abdykował i wyjechał do Francji.
162 Ros.: zarząd aptek.
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piecem a drzwiami, jaki mimo naszych nalegań nie został siostrom 
zwrócony i też nikomu oficjalnie pozostawiony. Kilka poduszek i mate
raców zauważonych w jednej Sali nie chciano siostrom natychmiast 
zwrócić i czy potem zostały im zwrócone, tego nie wiem.

Z rzeczy, jakie siostrom pozwolono zabrać zaraz w czasie pobytu są 
to medaliki, obrazki i książeczki do nabożeństwa.

W całości stwierdzam na podstawie widzianego tam zniszczenia 
i bałaganu, że pozostały tam obraz nie wskazuje na jakiekolwiek pla
nowe i spokojne ewakuowanie, a raczej na najnormalniejsze w świę
cie wyrzucenie ludzi nieprzygotowanych na eksmisję, ludzi mających 
wielu chorych, same kobiety, bez okazania jakiejkolwiek pomocy. 
Równocześnie daje się stwierdzić całkowite niezainteresowanie pozo
stawionym na opiekę niczyją majątkiem państwowym, podlegającym 
pozostawieniu w ZSRR.

Kozakiewicz™

Józef WÓLCZAŃSKI -  ks., dr hab., prof. PAT, ur. 1959 r., kierownik Katedry 
Historii Kościoła XIX i XX wieku w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Zainteresowania naukowe: dzieje Kościoła katolickiego w Europie Środkowo- 
Wschodniej XIX/XX w., historia kultury chrześcijańskiej na Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej, relacje narodowe i obrządkowe tamże do 1946 r., biografistyka, 
edytorstwo źródeł.

m Autograf sporządzony pismem maszynowym oraz czarnym atramentem.



WOJCIECH PIASEK

HISTORIA KOŚCIOŁA JAKO DZIEJE STOSUNKU 
OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO DO BOGA 

W BADANIACH KAROLA GÓRSKIEGO

Studia Karola Górskiego nad historią kościoła stanowią jeden z wielu 
wyznaczonych przez niego samego obszarów badawczych1, którym 
zainteresował się jeszcze przed drugą wojną światową2 * * * * * * *. Do naukowego 
zajęcia się dziejami Kościoła skłonił go referat Stefana Czarnowskiego

1 W swojej pracy Górski wyróżniał następujące główne kierunki badawcze: „[...] 
1) historię państwa i zakonu krzyżackiego, 2) badania nad historią Pomorza Wschod
niego po r. 1466, 3) badania nad ustrojem stanowym i parlamentarnym [...], 4) bada
nia kopernikańskie [...], 5) historię krajów nadbałtyckich [...], 6) historię religijności, 
7) historię kultury”. Biblioteka uniwersytecka UMK, Spuścizna Karola Górskiego, 
akc. 4/2006 (obecnie w trakcie porządkowania, dalej BU UMK, SKG): Ocena dorob
ku naukowego pro f dr Karola Górskiego, s. cl2,b7. Dorobek tych badań omawiają 
autorzy artykułów zawartych w dwóch pracach poświęconych twórczości Górskiego: 
Karol Górski -  człowiek i uczony, red. Z. H. N o w a k , Toruń 1999; Karol Górski -  
człowiek i uczony, cz. II, red. M. B i s k u p ,  J. T a n d e c k i ,  Toruń 2004.
2 O kolejach tych badań Górski pisze w artykule: Moja droga do historii życia wewnętrz
nego, w: W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978, s. 642-648. Warto zwrócić
uwagę, iż w ich prowadzeniu musiał zmagać się nie tylko z materią o czym wspomina
w autobiografii, opisując trudności związane z powojennymi kwerendami i koniecz
nością podejmowania podróży czy też uwarunkowaniami polityczno-ustrojowymi, ale
także z brakiem zrozumienia sensu ich prowadzenia zarówno przed, jak i po wojnie.
Omawiając okoliczności wydania drugiego tomu pisarzy ascetyczno-mistycznych,
pisze: „tom [...] napotkał przeszkody. Węszono wszędzie błąd w wierze lub moralno
ści, panował szczególny lęk przed słowem ‘mistyka’. Bronił mnie ks. Żychliński 
[...]”. K. G ó r s k i, Autobiografia naukowa, red. W. S i e r a d z a n ,  Homines et historia 
t. IV, Toruń 2003, s. 107-108. W okresie powojennym badania Górskiego, aż do wydania 
pracy Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, nie znajdowały 
zrozumienia wśród profesjonalnych historyków. Podsumowując to, w jaki została ona przyję
tą mówi: „W sumie książką jak się zdaje, spełniła choć w części swe zadanie. Naukowcy 
niewierzący przyjęli ją  życzliwie, z uznaniem podkreślając jej bezstronność. O ile przedtem 
spotykałam się z ironią i zdumieniem, gdy mówiłem, że zajmuję się historią mistyki, teraz to 
ustało”. Tamże, s. 118-119.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s 239-259.
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wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych 
w Warszawie w 1933 r.3 Czarnowski powielił według Górskiego, 
niesprawdzony sąd Józefa Szujskiego o katolicyzmie potrydenckim 
jako niegłębokim, niemającym ani mistyków, ani świętych4. Toruński 
historyk postanowił poszukać źródłowych dowodów falsyfikujących 
ten sąd. Owocem starań było podjęcie edycji serii Pisarze ascetyczno- 
mistyczni Polski. We wstępach do kolejnych tomów, które ukazały się 
w 19375 i 1939 roku6 zakreślał on ogólne „teoretyczne” ramy swoich 
badań. Rozpoczął od wyznaczenia granic i ustalenia znaczenia naj
ważniejszych pojęć. Przed wybuchem wojny przygotowywał jeszcze 
tom trzeci zawierający dziennik życia wewnętrznego Bogdana Jań- 
skiego, z którego kilka fragmentów ukazało się już po wojnie7. W po
wojennych czasach kontynuuje poszukiwania i jak świadczy chociaż
by plan seminarium sporządzony w niewoli oraz szkic w punktach 
przedmowy do książki, poza chęcią ratowania źródeł, równolegle 
prowadzi refleksje nad założeniami podejmowanych badań i nosi się 
z zamiarem wydania jakiejś większej pracy8. Z jego inicjatywy na 
Wydziale I Towarzystwa Naukowego w Toruniu w 1947 r. powstaje 
„Komisja do przeprowadzenia badań historii uczuć religijnych”, która 
po dwóch latach przestała istnieć, zmieniając w międzyczasie swoją 
nazwę na „Komisja do badań historii mistyki”9.

3 K. G ó r s k i, Autobiografia, s. 45-46.
4 K. G ó r s k i. Problematyka religijności w epoce potrydenckiej w Polsce, w: tenże, 
Studia i materiały, s. 240.
5 Pisma ascetyczno-mistyczne benedyktynek reformy chełmińskiej, wyd. K. G ó r s k i ,  
Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski, t. 1, Poznań 1937.
6 Autobiografia mistyczna M. Teresy od Jezusa, karmelitanki bosej (Anny Marii Mar- 
chockiej) 1603-1652, wyd. K. G ó r s k i ,  Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski, t. 2, 
Poznań 1939.
7 K. G ó r s k i, Autobiografia, s. 110.
8 K. G ó r s k i, Projekt seminarium historii mistyki, w: tenże, Studia i materiały, s. 17.
0  problemie ratowania i edycji źródeł do dziejów życia wewnętrznego wypowiada 
się: K. G ó r s k i ,  Zagadnienie edycji źródeł do dziejów życia wewnętrznego w Polsce, 
„Archiwa. Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1960, t. 1, z. 2, s. 45-49. Wcześniej zaś w 
1947 r. rozważając problemy badań nad historią mistyki w Polsce, pisze, iż jest to m.in. 
„pole pracy i ratowania cennych nieraz dokumentów, które ulegają zniszczeniu lub 
dostają się do rąk niepowołanych amatorów i dyletantów”. K. G ó r s k i ,  Stan badań 
nad mistyką w Polsce, „Nasza Przeszłość”, t. 3, 1947, s. 253. W innym miejscu tego 
artykułu czytamy zaś: „Gdy materiał zostanie choćby powierzchownie zbadany
1 zestawiony, przyjdzie dopiero czas na badania konstrukcyjne”. Tamże s. 253.
9 W. S z c z u c z k o ,  Karol Górski jako edytor, w: Karol Górski -  człowiek i uczony, 
red. M. B i s k u p ,  J. T a n d e c k i ,  część II, s. 70-71.
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Powojenna kwerenda pozwoliła na wydanie w 1962 roku mono
grafii Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego 
w Polsce10, która wraz z Dziejami życia wewnętrznego w Polsce. Wiek 
XIX i początek XX  w.11, będącymi jej kontynuacją oraz Teologią asce- 
tyczno-mistyczną2 13 stanowiącą aneks, złożyły się na wydany w 1986 
roku Zarys dziejów duchowości w Polsce13 Wcześniej, bo w 1947 
zostaje przygotowany do druku Zarys dziejów katolicyzmu polskiego14 
oraz wydany w 1948 Zarys dziejów pracy charytatywnej Kościoła'5. 
W roku 1980 ukazuje się zbiór Studia i materiały z dziejów duchowości, 
w którym Górski zawiera rozproszone lub w ogóle niedrukowane 
artykuły i rozprawy16. Prace te wyznaczają swojego rodzaju punkty 
graniczne na powojennej drodze badań Górskiego17. We wstępie do

10 K. G ó r s k i ,  Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego 
w Polsce, cz. 1 (966-1795), Lublin 1962. Historię pisania tej pracy Górski przedsta
wia w Autobiografii. Znaczącą rolę w podjęciu tego wysiłku odegrały zachęty histo
ryka francuskiego Ambroise’a Joberta oraz jego pomoc polegająca m.in na dostarcza
niu Górskiemu literatury obcojęzycznej. K. G ó r s k i ,  Autobiografia, s. 96-98, 104- 
106. Był to początek przyjaźni między historykami, której losy odzwierciedla znajdu

jąca się w spuściźnie Górskiego korespondencja, jaką prowadzili; początkowo ofi
cjalna, z czasem bardzo osobista.

K. G ó r s k i ,  Dzieje życia wewnętrznego w Polsce. Wiek XIX i początek XX w, 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1964, t. 11, z. 4, s. 5-50.
12 K. G ó r s k i ,  Teologia ascetyczno-mistyczna (wiek XIX-XX), w: Dzieje teologii 
katolickiej w Polsce, t. III, cz. 1, red. M. R e c h o w i c z ,  Lublin 1975, s. 301-336.
13 K. G ó r s k i, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.
14 Książka ta na skutek interwencji cenzury nie została wydana. Dzięki Dyrekcji 
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, a także życzliwości syna Profesora, Wacława 
Górskiego, książka przygotowywana jest do druku w serii wydawniczej Instytutu 
„Homines et historia”.
15 K. G ó r s k i, Zarys dziejów pracy charytatywnej Kościoła, Toruń 1948 (na prawach 
rękopisu). Jest to przerobiony i uzupełniony skrypt wykładu głoszonego w 1947 r. 
w Studium Wiedzy Religijnej w Toruniu. Praca ta również została opublikowana 
w formie obszernego artykułu. K. G ó r s k i ,  Zarys dziejów pracy charytatywnej Ko
ścioła (Od czasów najdawniejszych do drugiej wojny światowej), „Studia Pelplińskie” 
1986, t. XVII, s. 200-235.
16 Studia i materiały z dziej ów duchowości, Warszawa 1980.
17 Z większych rzeczy Górski wydał jeszcze: Rozmyślania Dominikańskie, wyd. 
K. G ó r s k i ,  W. K u r a s z k i e w i c z ,  Warszawa 1965; K. G ó r s k i ,  Duchowość 
chrześcijańska, Wrocław 1978; tenże, Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich 
w Polsce XVI-XVIII w. Teksty i komentarze, Textus et Studia. Historiam Theologiae In 
Polonia Excultae Spectantia, t. 11, Warszawa 1980; M. G ł o w a c k i ,  K. G ó r s k i ,  
Ks. B. Markowski. Zapiski dotyczące życia wewnętrznego, „Nasza Przeszłość”, 1980, 
t. 54, s. 13-149; A. M. B o r k o w s k a ,  K. G ó r s k i ,  Historiografia zakonna a wzor
ce świętości w XVII w, Textus et Studia. Historiam Theologiae In Polonia Excultae
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Zarysu dziejów katolicyzmu pisze: „Dzieło to zamyślone w obozie 
jeńców, opracowywane przy bibliotekach przerzedzonych i trudno 
dostępnych, nosi na sobie znamię epoki, zbyt trudnej dla naukowca 
chciałoby się rzec, zbyt trudnej dla człowieka. Ale wierzymy moc
no, iż nie jest ono dziełem schyłku badań naukowych, a jeno ka
mieniem milowym w dolinie, za którą znów się droga wznosi” . 
W przedmowie do Studiów, Górski podkreśla, iż książka jest wyni
kiem 45 lat poszukiwań i przemyśleń18 19, a omawiając swój dorobek 
w dziedzinie badań nad życiem wewnętrznym, wypowiada się 
o dorobku końca lat siedemdziesiątych: „opróżniłem półki i szufla
dy prawie całkowicie”20.

Studia nad dziejami religijności wydają się kluczowe dla całej 
naukowej twórczości Górskiego. Według toruńskiego historyka, 
jako dzieje stosunku osobistego i społecznego do Boga, podejmują 
zagadnienie stanowiące najgłębszą treść historii ludzkości. Jeśli 
zgodzimy się, iż podstawą badań jest szeroko rozumiana wizja 
świata i człowieka, która w tym wypadku była świadomie budowa
na, powinniśmy potraktować te zainteresowania jako centralny 
punkt jego twórczości21. Ich metodologiczny fundament stanowi 
punkt wyjścia do metodologicznej refleksji na temat prowadzenia 
badań historycznych w ogóle. Już na studiach Górski dyskutował 
z przyjaciółmi o nowych założeniach historii Kościoła, „która -  
podkreśl -  stawała przed nami mętna i pozbawiona uroku”22. 
Z powojennych przemyśleń nad tym zagadnieniem wyrasta pro
blem socjologizującej perspektywy w historii -  transcendentnej

Spectantia, t. 15, Warszawa 1984. W sumie wydał on około siedemdziesięciu różno
rodnych tekstów z dziejów religijności, zarówno w języku polskim, jak i obcym. 
Pełna bibliografia prac Górskiego zestawiona przez I. Czarcińskiego znajduje się 
w jego autobiografii. K. G ó r s k i, Autobiografia, s. 185-249.
18 K. G ó r s k i, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, red. W. Piasek, W. Szramowski, 
Homines et historia IX, Toruń, s. 2. (w druku).
19 K. G ó r s k i, Przedmowa, w: tenże, Studia i materiały, s. 5.
20 K. G ó r s k i, Autobiografia, s. 157.
21 Słusznie i bardzo przytomnie zauważa Jerzy Kłoczowski, iż „Zakon NMP, główny 
przedmiot badań Górskiego [...] należy [...] do historii chrześcijaństwa i na ten 
aspekt jego dziejów, nierzadko zapominany, zwracał stale uwagę”. J. K ł o c z o w 
ski ,  Karol Górski -  historyk polskiego chrześcijaństwa, w: Karol Górski -  człowiek 
i uczony, red. Z. H. N o w a k , Toruń 1999, s. 63.
22 BU UMK, SKG, rękopis wystąpienia, s. 6. (Okoliczności, w których zostało ono
wygłoszone nie udało się ustalić.)
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interpretacji -  i ogólnie kwestia koinologii, a także zasadniczego 
jej składnika -  klimatu kulturalnego23.

Zdaniem Górskiego bez eschatonu -  okresu końcowego dziejów, 
stają się one absurdem. „Postęp -  zauważa nasz historyk -  sam w sobie 
i sam dla siebie nie może być celem dla historii, [...] w pojęciu postę
pu zawiera się tworzenie dóbr zbliżających ludzkość do celu . Nie 
będąc materialistą, wyznaje, iż „przyjmuje teologiczne rozumienie 
eschatonu dziejów ludzkości. Skoro jest Bóg, ludzkość zmierza do 
Niego, jak od Niego wyszła. I to jest punkt wyjściowy”25. Bóg, będąc 
punktem wyjścia i kresu wszechświata, jest również, co oczywiste, 
punktem wyjścia i kresem człowieka. Górski podkreśla: „Bóg w ludz
kości widzi tych nielicznych, którzy realizują w życiu obraz Chry
stusa. Tych obsypuje łaską świętości, dla nich równa ścieżki, nim daje 
świecić na świeczniku [...]. To jest sens teologiczny dziejów. A reszta 
jest scenerią dla przygód łaski. Tak dla pasjonujących przygód łaski 
w duszach ludzkich, w pokątnych ich drogach wiodących do celu, 
w załomach, które od Boga ich oddalają”26.

Zadając sobie pytanie o to, jak zbadać tak rozumiane dzieje, odpo
wiada, iż dzieje łaski to „dzieje życia wewnętrznego jako procesu, 
w którym święci kanonizowani zajmują miejsca poczesne, ale nie są 
wyłącznymi aktorami wydarzeń ” , a także dzieje „świata życia spo
łecznego, w którym dla wolności owych świętych jawnych i ukrytych 
toczyła się walka o wyzwolenie osobowości ludzkiej. W żelaznych, 
może raczej w ołowianych, pętach władzy ojca rodu, w niewolniczym 
ustroju, w poddaństwie i przywiązaniu do gleby nie było miejsca na 
prawa osobowości ludzkiej. I problem [...] oparcia życia na zrzesze
niu nie na przymusie to problem pasjonujący w dziejach. To więcej

23 Tamże, s. 5. Na temat Górskiego koncepcji socjologicznej perspektywy badań 
pisze: W. P i a s e k ,  Karola Górskiego koncepcja społecznych podstaw kultury: „ko- 
inologia” i „interpretacja transcendentna historii” „Komunikaty Warmińsko- 
Mazurskie”, 2006, nr 1 (251), s. 107-118. Koncepcje klimatu kulturalnego omawiam: 
W. P i a s e k ,  „Historia z treścią psychologiczną” -  koncepcja klimatu kulturalnego 
Karola Górskiego, „Zapiski Historyczne”, 2006, t. LXXI, z. 2-3, s. 145-153.
24 BU UMK, SKG, niepublikowany rękopis, s. 1. Nie udało się zidentyfikować cha
rakteru tego tekstu. Jak wynika z zachowanej części są to refleksje na marginesie 
jednej z prac A. G r z e g o r c z y k a, być może książki pt. Schematy i człowiek. Szkice 
Filozoficzne, Kraków 1963, będącej prezentacją autorskiej koncepcji świata nazwanej 
„metafizyką rzeczy żywych”.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 3.
27 Tamże.
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niż historia problemów moralnych -  to historia problemu jednego 
i podstawowego dla wszelkiej moralności: Dzieje osoby ludzkiej 
w Klimatach, formacjach, epokach, Kulturach ludzkich”28.

Mówiąc o osobowości i „osobie ludzkiej” odwołuje się nasz badacz 
do tomizmu i personalizmu29. „Człowiek -  stwierdza -  jest nie tylko 
jednostką gatunku, ale też osobą. Osoba to coś, co o sobie stanowi 
[...]. To świadoma hypostaza, świadomy siebie podmiot w ujęciu 
filozołji odwiecznej. Świadomość ta jest najwyższym wykończeniem 
bytu. [...] Maritain wskazuje, iż ‘człowiek skończony i nieszczęśliwy 
w swym bycie może przejść do stanu nadludzkiego tylko przez złą
czenie intelektu i miłości z lepszym obiektem, niż on. Bóg stoi 
u szczytu osobowości, a człowiek jest również osobą, choćby w spo
sób jak najuboższy; w stosunkach między temi dwiema osobami za
wiera się misterium zdobycia wolności”30.

Zdaniem Górskiego rozwój osobowości i świętość są podstawą oraz 
celem wszystkich struktur życia społecznego. Całe życie społeczne nale
ży widzieć jako pracę dla człowieka i nad człowiekiem poprzez „osoby 
zbiorowe, które podtrzymują słabość ludzką i dźwigają duszę ludzką ku 
coraz pełniejszemu rozwojowi. Bo nie postęp techniki i panowanie nad 
przyrodą, nie bogactwo i nie użycie, a rozwój wewnętrzny każdego 
człowieka jest istotnie ważny i jedynie trwały”3 . Podkreśla również, iż 
dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu życia społecznego niektóre 
jednostki mogą całkowicie lub częściowo oddać się kontemplacji. Ta zaś 
Jest najwyższą formą życia doczesnego, formą, dla której istnieje i pań-

28 Tamże, s. 5-6. Każda z prac Górskiego wpisuje się w zrekonstruowany zasadniczy 
cel jego działalności historiograficznej, tj. zapis dziejów łaski w poszczególnych 
kulturach i ludzkiej kulturze jako całości. Problematyka zakonu krzyżackiego od 
powstania, poprzez różnorodne zagadnienia jego funkcjonowania, aż do upadku, badana 
jest w kontekście ustroju korporacyjnego średniowiecza, którego państwo krzyżackie 
jest przeciwieństwem. Stąd rozpatrywanie poszczególnych zagadnień związanych 
z jego dziejami ma pozwolić na wydobycie zasad duchowych i systemu wartości, 
które są fundamentem późniejszych form ustrojowych rktóre ostatecznie sprowadzają 
człowieka na drogę moralnego nihilizmu. Badania krajów nadbałtyckich to sprawa 
wpływu czynników społeczno-geograficznych na rozwój jednostki, a w konsekwencji 
na formę społeczną, której człowiek jest twórcą. Badania kopernikańskie podejmują 
kwestię roli geniusza w kulturze i wpływu środowiska społecznego na jego dzieło.
29 O tomizmie jako fundamencie wizji świata i człowieka Górskiego zob.: W. P i a 
sek,  Człowiek -  Kultura -  Absolut. Pisarstwo historyczne Karola Górskiego, w: 
K. G ó r s k i, Społeczne podstawy kultury. Zbiór prac, Homines et historia V, red. 
i przedm. Wojciech Piasek, Toruń 2006, s. XIX-XX, XXVIII-XXX.
30 K. G ó r s k i, Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936, s. 17-18.
31 K. G ó r s k i, Społeczny ustrój średniowiecza, Warszawa 1939, s. 74.
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stwo, i przemysł, i wiedza, i technika. Cóż bowiem ze stanowiska oso
bowości jest więcej warte od zjednoczenia z Bogiem w kontemplacji”32.

Jak zaznaczyłem, od początku zainteresowań dziejami Kościoła naj
ważniejszą kwestią dla toruńskiego historyka była odnowa dotychcza
sowego sposobu ich podejmowania. Krytykując powojenną historiogra
fię kościoła w Polsce, zaznacza nie tylko jej pozytywistyczne podstawy 
ukierunkowujące badania na pewien typ problematyki, ale również 
wskazuje na upadek historiografii kościoła w ogóle: „Wśród różnych 
przyczyn wymienić trzeba -  pisze -  wymieranie starego pokolenia, 
które nie pozostawia następców [...] na miejsce opróżnione przez 
wielkich historyków, jak ks. Prof. J. Nowacki, prof. T. Silnicki, zaczęli 
wchodzić historycy amatorzy, którzy za szczytowe osiągnięcie uważali 
napisanie pracy materiałowej”33. Jest to dla niego pewna forma przeja
wiania się pozytywizmu, tym razem w jego epistemologicznym wymia
rze, skupiającym się na faktografii i przyczynkarstwie34. Krytycznie 
odnosi się jednocześnie do badań wychodzących z socjologicznych 
założeń, jakie na KUL prowadził prof. Kłoczowski z uczniami35. Zwra
ca uwagę, iż nie da się w tej perspektywie ująć przeżycia religijnego 
a nawet następuje ich redukcja. Podkreśla jednak ich wartość, polegają
cą m.in. na „stawianiu pytań” materiałowi źródłowemu36.

Górski napisał prawdopodobnie w latach pięćdziesiątych: „trzy
dzieści blisko lat pracy było potrzeba, by wreszcie zrozumieć, na 
czym polega zło i gdzie leży droga odnowienia”37 historii Kościoła. 
W artykule z roku 1953 r. pt. Nowe metody w zakresie historii Kościo
ła postuluje konieczność nowych „podwalin teoretycznych”38. Zauwa
ża w nim, iż „każda gałąź nauki opiera się o pewne założenia filozo
ficzne. Nie mówimy tu o historiozofii. [...] Jeśli mówimy o założe
niach filozoficznych, to mamy na myśli przede wszystkim pewną

32 K. G ó r s k i, Wychowanie, s. 187.
33 K. G ó r s k i ,  O problemach historii kościoła w Polsce [głos w dyskusji], „Więź”, 
1969, nr 6, s. 101.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Górski miał w ogóle krytyczny stosunek do socjologii, którą utożsamiał z nauką 
posługującą się metodą „empiryczno schematyczną”, zbliżoną do metody nauk przy
rodniczych i proponował w jej miejsce „koinologię” — filozofię życia społecznego, 
będącą systematyką pojęć utworzonych metodą filozoficznej abstrakcji. Zob.: 
W. P i a s e k, Karola Górskiego koncepcja społecznych podstaw kultury, s. 107-118.
37 BU UMK, SKG, rękopis wystąpienia, s. 6.

K. G ó r s k i ,  Nowe metody w zakresie historii Kościoła, „Sprawozda, z Czyn. 
Wydaw. i Posiedzeń Nauk. oraz Kronika TN KUL”, 1953, R. 5, s. 23.
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filozofię leżącą na dnie metody badawczej, u podstaw metodologii, 
która to filozofia pozwala tak czy inaczej kierować badaniami, nato
miast zamyka pewne drogi i eliminuje pewne zagadnienia z pola ba
dawczego. Otóż na pytanie, na jakich założeniach opiera się dziś 
w Polsce historia kościoła, odpowiedzieć musimy: na filozofii pozy
tywizmu”39 40. Tymczasem skoro „kościół nie jest w oczach katolików 
organizacją ludzką a dziełem Boga, punkt wyjścia powinna stanowić 
teologia . „Teologia -  mówi w innym miejscu -  wysuwa twierdze
nie, że uświęcenie jest celem życia ludzi. [...] Stąd problem stosunku 
człowieka do Boga, nie tylko świętych kanonizowanych. To istotne 
zagadnienie historii życia Kościoła, zarazem to serce dziejów Kościo
ła”41. Celem Kościoła jest przede wszystkim rozwój życia łaski, tego, 
co nazywamy życiem wewnętrznym ludzkości, a istotę jego zadań 
i podstawę bytu stanowi kształtowanie stosunku osobistego i społecz
nego do Boga42.

Dla pełnego zrozumienia koncepcji Górskiego badań na historią ko
ścioła podejmujących problem historii stosunku osobistego i społecz
nego do Boga ważne jest postrzeganie przez naszego historyka instytu
cji Kościoła. Tu również punkt wyjścia stanowią teologiczne założenia 
-  pojęcia kościoła jako ciała mistycznego Chrystusa43. We wstępie do 
Zarysu dziejów katolicyzmu pisał: „Z góry należało podkreślić, iż nie 
chodziłoby o historię stanu duchownego czyli kleru, jak to się zbyt czę
sto ujmuje, kościół bowiem obejmuje zarówno duchowieństwo, jak 
i świeckich, a duchowieństwo stanowi tylko jego część zwaną w teolo
gii ‘kościołem nauczającym’. Zbyt często dawniejsi historycy kościoła 
ograniczali się do tej właśnie części, traktując część jako całość”44.

W obszarze badań nad historią Kościoła powinno znaleźć się zda
niem toruńskiego historyka „życie wewnętrzne chrześcijan skupiające 
się dookoła trzech problemów: 1) wpływu wiary na życie umysłowe,

39 Tamże, s. 22-23. Mówiąc o założeniach filozoficznych tych badań Górski ma na 
myśli „światopogląd’', który w badaniach pełni jedynie funkcję kierunkującą Przyjęta 
perspektywa badań zdaniem naszego historyka nie ma subiektywnego charakteru, 
ponieważ nie ma miejsca przekształcenie badanej rzeczywistości. Pozwala ona histo
rykowi na nieuleganie źródłom, jak to ma miejsce w wypadku historyków pozytywi
stów. Poglądy Górskiego na wyjaśnianie w historii omawiam: W. P i a s e k ,  Człowiek 
-K ultura-A bsolut, s. XXX-LIV.
40 K. G ó r s k i, Nowe metody w zakresie historii Kościoła, s. 23.
41 BU UMK, SKG, rękopis zatytułowany „Nawiązanie do wczorajszej dyskusji”, s. 1.
42 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 10.
43 BU UMK, SKG, niepublikowany rękopis recenzji, [zob. przyp.], s. 2.
44 K. G ó r s k i, Zarys dziejów katolicyzmu, s. 1.
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co znajduje wyraz w badaniu teologii i filozofii chrześcijańskiej; 
2) wpływu miłości Boga i nadziei, co znajduje wyraz w badaniu twór
czości mistycznej; 3) wpływu miłości bliźniego na praktyczne postę
powanie chrześcijan, co znajduje wyraz w badaniu prądów społecz
nych i działalności charytatywnej w obrębie społeczności chrześcijań
skiej”45. W tym samym artykule czytamy dalej: „natomiast odrzucić 
należy to, co na pozór winno być przedmiotem badania: działanie 
Opatrzności Bożej. [...] Wydaje się rzeczą jasną, że dla katolika na 
podstawie Objawienia drogi Opatrzności pozostaną zakryte do chwili 
Sądu Ostatecznego. [...] Dlatego sądzimy, że symplicyzm historiozo
ficzny nie tylko nie odpowiada wymogom nauki historycznej, ale nie 
posiada podstawy w założeniach teologicznych”46. Wyznaczony przez 
Górskiego obszar zainteresowań historią Kościoła zakreślają, jak można 
wnioskować z powyższej wypowiedzi, cnoty teologalne; w zasadzie 
wyczerpujące wszystko, co odnosi się do stosunków człowieka z Bo
giem. Przedmiotem cnót teologalnych jest Bóg jako najwyższa praw
da (przedmiot wiary), największe dobro (przedmiot nadziei) i wreszcie 
największe dobro samo w sobie (przedmiot miłości)47. Na tym wyzna
czeniu obszaru badań kończy się według autora Zarysu „ingerencja” 
teologii historii w badania dziejów Kościoła i dodajmy dziejów w ogóle, 
reszta należy do metody historycznej. Na podstawie zdobytego mate
riału nie chce on również formułować żadnych wniosków z zakresu 
teologii historii i uznaje, iż ewentualnie może to robić teolog48.

Pomimo szerokiego wachlarza zagadnień, które w tym programo
wym tekście Górski stawia przed historią Kościoła oraz krytyki dotych
czasowych pozytywistycznych fundamentów ukierunkowujących ba
dania na zagadnienia państwowo-organizacyjne, nie są to wszystkie 
dziedziny jej badań, jakie widzi i akceptuje. W innym miejscu wska
zuje m.in. na historię gospodarczą instytucji kościelnych, geografię 
historyczną Kościoła, historię ustroju i prawa kościelnego, historię 
szkolnictwa katolickiego czy też historię stosunku Kościoła do Pań
stwa49. Zaznacza przy tym, iż nowe założenia historii Kościoła w in
nym świetle stawiają i te zagadnienia^0. Należy zatem również i je 
widzieć w perspektywie ostatecznego celu człowieka.

45 K. G ó r s k i, Nowe metody w zakresie historii Kościoła, s. 23.
46 Tamże, s. 24.
47 J. W o r o n i e c k i, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, cz. 1, wyd. Lublin 1986, s. 273.
48 BU UMK, SKG, rękopis zatytułowany „Nawiązanie do wczorajszej dyskusji”, s. 1.
49 K. G ó r s k i, O problemach historii kościoła w Polsce [głos w dyskusji], s. 100.
50 K. G ó r s k i, Nowe metody w zakresie historii Kościoła, s. 24.
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Swoją perspektywę analizy dziejów Kościoła jako dziejów stosun
ku osobistego i społecznego do Boga traktuje jako analizę religijności. 
Pisze o sobie m.in. jako historyku zajmującym się historią religijności, 
a swoje zainteresowania historią Kościoła określa jako badania nad 
religijnością51. Nigdzie jednocześnie nie definiuje tego pojęcia. Można 
jednak uznać, iż używając pojęcia religijności, ma na uwadze, jak 
czytamy u jego intelektualnego mentora Jacka Woronieckiego, „stały 
[...] nastrój duchowy w stosunku do Boga”52, którego różne formy 
czy też typy bada. Związek z Woronieckim, jak i kontakty z ks. Kon
stantym Michalskim, ks. Antonim Szamańskim musiały wpłynąć na 
takie a nie inne rozumienie historii Kościoła przez Górskiego. Podob
nie jak i udział w ruchu „Odrodzeniowym”53. Omawiając problematy
kę życia wewnętrznego po I wojnie światowej, uznaje ich za pionie
rów nowych prądów w życiu wewnętrznym, czy też, jak to ma miej
sce odnośnie ks. Szamańskiego -  osobę wykazującą tym prądom głę
bokie zrozumienie54. Sam ruch „Odrodzeniowy”, którego był uczest
nikiem stawia toruński historyk na czele innych ruchów tego czasu, 
w których wyrażały się prądy życia wewnętrznego55.

Związek z „odrodzeniowym” nurtem katolicyzmu, podejmującym 
w swojej refleksji problemy i słabości życia wewnętrznego, z której 
następnie wyciągano wnioski dla ukształtowania nowej sylwetki 
duchowej człowieka wierzącego w kraju, musiał mieć istotny wpływ 
również na wyznaczenie konkretnych kierunków badań podejmowa
nych przez Górskiego. Jego zdaniem podstawowe pytanie, jakie 
należy postawić źródłom, to pytanie o religijność polską w kolejnych 
okresach dziejów Polski, o jej charakter. Pod wpływem literatury 
pięknej i publicystyki początków dwudziestego wieku, która pisała 
o „duszy narodowej” pojętej na wzór duszy indywidualnej, utarł się 
pogląd na religijność polską, który utrudnia do dziś trzeźwe spojrze
nie na nią57. Błąd leży w, jak czytamy w innym miejscu, uznaniu 
stałości jej cech, a także w przyjętym przez historiografię, wspomi

51 Zob. przyp. 1.
52 J. W o r o n i e c k i, Katolicka etyka wychowawcza, s. 273.
53 O aktywności Górskiego w Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” 
zob.: W. P i a s e k ,  Człowiek- Kultura -  Absolut, s. XIX-XXII.
54 K. G ó r s k i, Zarys dziejów duchowości, s. 318-319.
55 Tamże, 319. s. X IX -X X II.
56 K. G ó r s k i, O problemach historii kościoła w Polsce [głos w dyskusji], s. 101.
57 Tamże, s. 92.

HISTORIA KOŚCIOŁA JAKO DZIEJE... 249

nanym na wstępie, przekonaniu ojej płytkości58. W ujęciu Górskiego 
badania nad religijnością zasadniczo obejmują dwa aspekty indywidu
alny i społeczny.

Analiza religijności w wymiarze indywidualnym odnosi się do zja
wiska jednostkowego, polegającego na przeżyciu miłości Boga, „ta
kiego, jaki się przejawia w ramach Kościoła, w oparciu o jego dogmaty, 
sakramenty i naukę o łasce”59. Początkowo obejmowała one badania 
nad historią mistyki, czyli „przeżyć religijnych i poglądów na drogę 
wiodącą do doskonałości chrześcijańskiej”60. Wkrótce jednak jak pisał 
Górski poszerzył je o badanie „prostszych postaci przeżyć religijnych” 
i zdecydował się na nazwanie ich badaniami nad życiem wewnętrz
nym61. W tytule syntezy i ostatniej pracy poświęconej tej problematy
ce, na którą złożyły się rzeczy wcześniej wydane, znajdujemy jednak 
określenie „dzieje duchowości”. Pomimo iż termin ten od początku 
nie w pełni satysfakcjonował autora, przystał jednak na jego użycie62. 
Problem według Górskiego polegał na tym, iż termin spiritualite, któ
ry zakreślał obszar przedmiotowy badań nad uprawianą przez niego 
problematyką we Francji, po przetłumaczeniu na polski daje termin 
wieloznaczny -  właśnie „duchowość”, obejmujący wyższe dziedziny 
przyrodzonego życia psychicznego, m.in. naukę i sztukę”63. Rozwią
zaniem byłoby, jak wskazywał w Od religijności do mistyki, dodać 
określenie „chrześcijańska” czy też „katolicka”, co jednak nie znajdu
je według niego „prawa obywatelstwa w języku polskim”64.

Aspekt badań nad religijnością dotyczący „przeżycia” ma kluczowe 
znaczenie. Poszukując podstaw tego stanu rzeczy, należy znów odwo
łać się do wizji świata i człowieka Górskiego. Na drodze rozwoju 
i wzbogacania osobowości, tj. życia wewnętrznego człowieka, którego 
kresem jest pełnia rozwoju osobowości, jaką jest świętość, kluczowe 
znaczenie odgrywa mistyka65.

Przy badaniu religijności w aspekcie indywidualnym Górski posłu
guje się trzema pojęciami, które pozwalają mu na jej usystematyzo
wanie i klasyfikację. Każdy z mistyków podkreśla to, co stanowi we-

58 BU UMK, SKG,: Uwagi o katolicyzmie polskim, s. 1 (niepublikowany maszynopis).
59 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 5.
60 Pisma ascetyczno-mistyczne benedyktynek [przedmowa], s. 8.
61 K. G ó r s k i, Projekt seminarium historii mistyki, s. 19.
62 K. G ó r s k i, Autobiografia, s. 113.
63 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 9.
64 Tamże.
65 K. G ó r s k i, Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936, s. 74.
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dług niego rzecz najważniejszą dla osiągnięcia zjednoczenia z Bo
giem, polecając pewne metody i kładąc nacisk na pewne formy pra
cy66. Na tej podstawie możliwe jest dokonywanie klasyfikacji i roz
różnienie szkół, które ulegają wewnętrznym przemianom, mogącym 
być poddanym szczegółowym badaniom67. Pojęcie szkoły życia we
wnętrznego Jako zespołu metod osiągnięcia doskonałości oraz zespołu 
ludzi, którzy realizują jej cele, jest bardzo istotne dla trafnego uchwy
cenia procesu rozwojowego religijności”68. Drugim pojęciem wyko
rzystywanym w badaniach życia wewnętrznego jest „kierunek”, mniej 
zwarty i metodycznie zorganizowany69. Trzecie pojęcie to „pokolenie”, 
grupa ludzi urodzonych w tym samym mniej więcej czasie, których 
psychikę ukształtowały wspólne przeżycia lub ich brak70.

Kluczowe miejsce w badaniach zajmuje pojęcie „szkoły” za
czerpniętej od Pierre’a Pourrata, które zdaniem Górskiego pozwala 
na autonomiczne potraktowanie życia duchowego i nieredukowanie 
go do społecznego wymiaru życia człowieka. Porzucenie tego po
jęcia czy też zbyt ograniczone jego rozumienie powoduje, iż to co 
jest indywidualnym przeżyciem, rozpatruje się na tle psychiki grup 
społecznych71. Ponadto pojęcie ‘szkoły’ pozwala na prowadzenie 
badań porównawczych. W jednym z listów badacz odpowiada na 
recenzję Zarysu: „Czy pojęcie ‘szkoły jest’ niewystarczające, jak 
pisze Ojciec, i trzeba uwzględnić warunki i specyficzne ramy -  ale 
to byłaby socjologia [...] ja wolę szukać charyzmatu. ‘Szkoły’ mo
im zdaniem służą tylko do celów porównawczych a nie dla przed
stawienia genezy i ewolucji -  znowu wydaje mi się, że to prowadzi 
do socjologii. Zdaje mi się, że lepiej uzupełnić metodę, którą sto
sowałem przy analizie szkół, przez oparcie jej na metafizyce, teo-
logii [...r72.

Zauważmy, iż badanie religijności w jej aspekcie indywidualnym 
pokrywa się z tym, co Górski nazywał interpretacją immanentną, histo

66 K. G ó r s k i. Pisma ascetyczno-mistyczne benedyktynek [przedmowa], s. 9.
67 K. G ó r s k i, Problematyka religijności, s. 241.
68 Tamże.
69 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 11.
70 Tamże, s. 12.
71 Tamże, przyp. 6, s. 6.
72 Karol Górski -  Antoni Bazielich CSsR.. Robimy nie dla siebie, ani dla wzglądu
ludzkiego, ale dla zasady. Korespondencja 1952-1988, przyg. do druku, K. M a j,
A. Z i e 1 i ń s k i, Toruń 2006, s. 54, (1987 r.).
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ryczną73. Różnorodność szkół wiąże z „psychologią religijną” i w tym 
wypadku z psychiczną strukturą jednostki. Pewnym typom psychicz
nym odpowiadają określone szkoły życia wewnętrznego, a na typach 
psychicznych bazuje charyzmat74. Struktura psychiczna człowieka nie 
jest zdolna dostosować się w całości do wzoru, jakim dla chrześcija
nina jest Chrystus, „są natury -  pisze Górski -  skłonne do optymizmu 
życiowego i do pesymizmu, są natury o silnej emocjonalności i inne 
o przewadze woli lub refleksji. Wymaga to przystosowania zasad wy
chowania do konkretnej natury tego, który dąży do doskonałości”75.

Krytyczne uwagi adresowane do ujęcia socjologicznego historii Ko
ścioła nie oznaczają, jak wskazywałem, iż toruński historyk odrzucając 
je w swoich badaniach dziejów religijności, wyklucza jednocześnie sens 
badania społecznego aspektu religijności. Problem polega na tym, na 
jakim obrazie społeczeństwa i jednostki ta analiza jest oparta. Wycho
dząc z personalistycznej wizji świata i człowieka, podkreśla, iż czło
wiek jest przede wszystkim osobą, a na drugim miejscu jednostką spo
łeczną. Socjologizm przesłania, według Górskiego, istotę rzeczy, pomi-

73 W. P i a s e k ,  Metodologiczna refleksja Karola Górskiego, „Zapiski Historyczne”, 
2004, t. LXIX, z. 4, s. 123-136.
74 Karol Górski -  Antoni Bazielich CSsR., s. 54.
75 K. G ó r s k i ,  Autobiografia, s. 116-117. Natrafiamy tu na kwestię znaczenia czyn
nika psychologicznego w dziejach, co odsyła nas do szerszego zagadnienia, mianowi
cie psychohistorii i ewentualnych związków wizji świata i człowieka Górskiego z tym 
nurtem historiografii tym bardziej, jeśli przyjmiemy szerokie rozumienie tego nurtu 
wyznaczone przez psychologiczny wymiar przeszłości. Na temat tożsamości psycho
historii zob.: T. P a w e l e c ,  Wprowadzenie: psychohistoria w poszukiwaniu tożsamo
ści, w: Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przekład i wstęp, 
T. P a w e 1 e c. Lublin 2002, s. 11-31. Kwestie terminologiczne dotyczące współpracy 
historii z psychologią, w tym utożsamianie tej współpracy wyłącznie z psychoanalizą, 
porusza również: T. O c h i n o w s k i ,  O użyteczności i bezużyteczności psychologii 
w badaniach historycznych. Wybrane opinie historyków polskich od lat czterdziestych 
do dziewięćdziesiątych XX w, Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po 
II wojnie światowej, red. A. Wierzbicki, Warszawa 2004, s. 82-84. Problem związku 
twórczości Górskiego z psychologią staje się jeszcze bardziej znaczący, jeśli weź
miemy pod uwagę stworzoną przez Górskiego kategorię klimatu kulturalnego, mającą 
wyraźny psychologiczny charakter. Ochinowski w powyższym artykule, jak i Pawelec 
w wystąpieniu zamieszczonym w tym samym zbiorze, poruszają kwestię związku 
twórczości Górskiego z psychologią. T. P a w e l e c ,  Psychoanaliza w refleksji meto
dologicznej historyków polskich po II wojnie światowej (okres PRL), w: Klio Polska, 
s. 115-130. Wydaje się jednak, iż głębsze wnioski na ten temat możliwe są dopiero, 
gdy potraktujemy to zagadnienie w kontekście wcześniej zrekonstruowanej wizji 
świata i człowieka Górskiego. Zob. W. P i a s e k, Historia z treścią...
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jając znaczenie badań nad życiem wewnętrznym i jego psychologią76. 
Odwołajmy się ponownie do jego wizji człowieka i świata. „Jeśli za
przeczymy istnieniu Boga -  czytamy w Wychowaniupersonalistycznym 
-  to musimy początek wszelkiego życia wyprowadzić z materii, życie 
duchowe będzie tylko odległą jej funkcją. Wobec tego celem rozwoju 
życia duchowego będzie również materia. Jeśli przyjmiemy istnienie 
osobowości, co w związku z doktryną materiałistyczną jest niemożliwe, 
rozwój jej w żadnym razie nie może stać się celem człowieka. Z pryma
tu materii płynie przede wszystkiem związek jego z gatunkiem, którego 
jest cząstką. Stąd dobro społeczności ludzkiej i jej rozwój będzie zaw
sze górować nad wszelkim rozwojem osobowości. Ten rozwój we
wnętrzny będzie miał granice ściśle zakreślone, podporządkowane bę
dzie całkowicie dobru społeczności, to znaczy, iż rozwijane będą tylko 
cechy potrzebne do życia społecznego [...]” 7- Całkowicie w związku 
z tym odrzuca socjologię religii, która według niego prowadzi do mate- 
rialistycznego ujęcia przyczyn zjawisk duchowych78.

Tak jak w przypadku badania religijności indywidualnej inspiruje 
się koncepcją Pourrata, tak w przypadku badania religijności i jej form 
jako zjawiska społecznego odwołuje się do Gabriela Le B rasa . To, co 
szczególnie wartościowe u tego badacza, to zdaniem Górskiego, z jed
nej strony nienegowanie przy zajmowaniu się społecznym aspektem 
religijności znaczenia badań nad życiem wewnętrznym, z drugiej stro
ny zaś płynący z jego badań wniosek, iż zajmowanie się społecznym 
wymiarem religijności nie musi oznaczać utraty faktu, iż przyczynia 
się on do zjednoczenia człowieka z Bogiem. W tym postrzega, jak to 
określa, „subtelność” metody Le Brasa, której brak badaczom odwołu
jącym się do czynników społecznych przy badaniu religijności80.

Wyraźnie trzeba zaznaczyć, iż badania nad społecznym aspektem 
religijności traktowane są przez Górskiego jako przedłużenie badań 
nad jej aspektem indywidualnym. Szkoły życia wewnętrznego według 
naszego historyka tylko pozornie ograniczone były przez mury klasz
torów a w rzeczywistości kształtowały szeroko rozumianą praktykę 
życia religijnego: akcje charytatywne, misje, stosunek do spraw spo
łecznych, praktykę religijną81.

76 Karol Górski -  Antoni Bazielich CSsR , s. 15, (22.01.1965 r.).
77 K. G ó r s k i, Wychowanie, s. 211.
78 Karol Górski -  Antoni Bazielich CSsR , s. 53.
79 K. G ó r s k i, Problematyka religijności, s. 243-244.
80 Karol Górski -  Antoni Bazielich CSsR, s. 15.
81 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 6.
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Badania nad społecznym aspektem religijności obejmowałyby 
zatem bezwzględnie trzeci punkt programu Górskiego. Biorąc pod 
uwagę, iż o badaniach obejmujących pierwszy punkt tego programu 
pisze, iż należy je prowadzić w płaszczyźnie osiągnięć ponadind^- 
widualnych, one również należą do społecznego aspektu badań82. 
Ponadto, jak można sadzić z powyższej wypowiedzi, zostają one 
poszerzone przede wszystkim o pominięte w nich praktyki religijne. 
Wszystkie rozpatrywane jako mierniki intensywności i jakości prze
życia religijnego83.

Brak w pierwotnym planie badań praktyk religijnych sensu stricte 
wyjaśnia, jak sadzę, fakt, iż powiązane są one z jedną z cnót moral
nych i nie mają, tak jak to ma miejsce w pozostałych przypadkach, za 
przedmiot samego Boga. Z drugiej strony wśród cnót moralnych cnota 
religii zajmuje centralne miejsce, ubogacając sam stosunek człowieka 
do Boga oraz spełniając kluczową rolę w rozwoju osobowości84.

Niezrozumiale wygląda obecność pojęcia obyczaju w praktyce 
badawczej Górskiego, którego nie znajdujemy jako wyodrębnionego 
obszaru zainteresowania badań nad religijnością85. Rzecz staje się 
zrozumiała, jeśli przyjrzymy się uwadze Górskiego dotyczącej badań 
nad religijnością. Podkreśla on, iż religijność najczęściej badano 
jako aspekt obyczajów i postrzegano jako jedno ze zjawisk historii 
obyczajów, ujmowane dodatkowo w formę anegdotyczną. W ten 
sposób nie można zrozumieć istoty zjawisk, które się za nimi kry
ły86. Głębiej sięgają te próby, które podejmują badanie modelu oby
czajowego, zaś „wszelkie próby -  twierdzi -  zbadania poziomu mo
ralnego na podstawie akt procesowych dadzą obraz jednostronny”87. 
Wydaje się, iż w ten sposób Górski konceptualizuje dla analizy hi
storycznej pozostałe cnoty moralne, zwane również obyczajowymi88. 
Warto zwrócić uwagę, iż nawiązuje w tym miejscu także do antropo
logii kulturowej. W swoich wystąpieniach wskazywał na związek

82 K. G ó r s k i, Nowe metody w zakresie historii Kościoła, s. 25.
83 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 6.
84 „cnota religii, stałe usposobienie woli oddawania Bogu czci jako Bogu -  pisze Górski -  
[...] ma w rozwoju osobowości rolę dominującą: podnosząc wszystkie władze człowieka 
ku Bogu, stawia centrum życia ludzkiego, ludzkich zamierzeń o wiele wyżej ponad pła
skim w rzeczywistości ideałem cnoty bez Boga”. K. G ó r s k i, Wychowanie, s. 73.
85 Zob. np.: K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 150-155.
86 K. G ó r s k i, Problematyka religijności, s. 244.
87 Tamże.
88 A. Ż y c h 1 i ń s k i, Życie wewnętrzne. Rozważania teologiczne, Lwów 1931, s. 173.
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badań nad obyczajowością z „metodą etnologii”89. Podobnie jak i w 
innych nawiązaniach do antropologii z dużym prawdopodobień
stwem czerpie on inspiracje z koncepcji podstawowego wzoru kultu
rowego Ruth Benedic90. Chodzi o najważniejszą cechę konkretnej 
kultury, jej syntetyczną charakterystykę na poziomie makro, grupu
jącą wzory poszczególnych zwyczajów w konfiguracje o pewnym 
wzorze dominującym, zaś na poziomie mikro wyznaczającą typową 
osobowość jednostki91. Co ważne, Górski w fakcie, iż struktury te są 
względem siebie izomorficzne, najpewniej widzi wspomnianą po
wyżej możliwość zrozumienia istoty tych zjawisk.

Tak jak to ma miejsce w aspekcie jednostkowym, charakter religij
ności w aspekcie ponadjednostkowym ujmuje poprzez wyznaczanie 
typów religijności. Zależą one, jego zdaniem, w dużej mierze od psy
chicznej struktury jednostki i większych grup. Badacz uważa także, 
iż bezzasadnym jest poszukiwanie jakiegoś jednego typu charakteryzu
jącego całe społeczeństwo. Należy raczej widzieć różnorodność typów 
religijności, wynikającą z jednej strony z różnorodności psychiki wier
nych, z drugiej zaś ze swobody, jaką kościół daje w wyborze form 
więzi z Bogiem92.

Badania te, jak pisałem, dla Górskiego stanowią przedłużenie badań 
nad mistyką i co podkreśla, podejmuje je tam, gdzie to jest niezbędne 
i wynika z wzajemnej relacji między indywidualnym a społecznym 
aspektem religijności .

Naszkicowana powyżej koncepcja Górskiego badań nad historią 
kościoła zrodziła się, jak wskazywałem, w wyniku długoletniej reflek
sji. Warto na koniec zwrócić uwagę na jej początki. Możliwość taką 
daje wspominany już Zarys katolicyzmu polskiego. Dzieło to koncep
cyjnie zostało prawdopodobnie jeszcze opracowane w obozie jeniec-

89 BU, UMK, SKG, Zagadnienie teorii dziejów s. 1.
90 O inspiracjach antropologicznych w twórczości Górskiego, w których kluczową 
rolę odegrała amerykańska antropologia kulturowa Boasa i jego uczniów, zob.: 
W. P i a s e k ,  Antropologizowanie historiografii polskiej — przypadek pisarstwa 
historycznego Karola Górskiego, w: Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii 
historiografii i filozofii historii, red. G. A. D o m i n i a k ,  J. O s t o j a -  
Z a g ó r s k i ,  W, W r z o s e k ,  Bydgoszcz 2005, 219-232; Tenże, Historiografia 
polska po drugiej wojnie światowej -  lokalne znaczenia, „Echa Przeszłości”, 2006, 
t. VII, s. 312-328.
91 Z. Ma c h ,  Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa 1989, 
s. 44-48.
92 K. G ó r s k i, O problemach historii kościoła w Polsce [głos w dyskusji], s. 102.
93 K. G ó r s k i, Od religijności do mistyki, s. 6.
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kim, a na pewno tam zrodził się pomysł jego powstania94. Cel Zarysu, 
tak jak i późniejszych badań, wyznacza: „czym był katolicyzm polski 
w ciągu wieków”95 i zawiera w zasadzie wszystkie obszary, które we
szły później w skład koncepcji badań nad historią Kościoła stworzonej 
przez Górskiego. To, co w sposób szczególny odróżnia te badania od 
tej pracy, to obszerne analizy relacji politycznych Państwo-Kościół. 
Odwołując się do wizji świata i człowieka Górskiego tę problematykę 
również należy związać z jego badaniami nad dziejami osobowości 
i życiem wewnętrznym. Podejmowana jest przez niego w kontekście 
historycznego rozwoju form organizacyjnych państwa, problemu spo
łecznego oddziaływania religii i oparcia „socjologicznych formacji” 
na religii96. Prawdopodobnie taka ich konceptualizacja i wynikający stąd 
zakaz publikacji Zarysu wpłynęła na późniejsze niewracanie do nich. 
W zakończeniu jednej z prac poświęconej temu zagadnieniu Państwo 
chrześcijańskie średniowiecza wypowiadając się o nowym ideale histo
rycznym chrześcijaństwa, o nowym porządku, podsumowuje: „Królestwo 
Boże na ziemi to panowanie Chrystusa w duszach ludzkich, a nie nad 
materią świata. Warunkiem, choć nie jedynym, rozwoju tego panowania 
Bożego w duszach jest porządek życia doczesnego, zrealizowany w życiu 
państwa”97. W wywiadzie, który ukazał się na dwa lata przed śmiercią, 
Górski mówi: „Wierzyłem wraz z innymi, że można zbudować katolicki 
model społeczeństwa podobnie jak model liberalny czy socjalistyczny. 
Przekonałem się jednak, że jest to niemożliwe, ale nadal interesuje mnie 
problematyka społeczna i socjologiczna, np. wykorzystanie metody filo
zoficznej w socjologii”98 *.

94 Górski został zmobilizowany 24 VIII 1939 r. i brał udział w kampanii wrze
śniowej w bitwie pod Kutnem i obronie Warszawy. Przebywał w obozach jeniec
kich w Brunszwiku a następnie w Woldenburgu do 30 stycznia 1945 powrócił do 
kraju.
95 K. G ó r s k i, Zarys dziejów katolicyzmu, s. 2.
96 BU UMK, SKG, niepublikowany rękopis recenzji, [zob. przyp. 6], s. 5-6.
97 K. G ó r s k i ,  Państwo chrześcijańskie średniowiecza, s. 30. Zob. również np.: 
K. G ó r s k i, Społeczny ustrój średniowiecza, Warszawa 1938; Tenże, Państwo chrze
ścijańskie średniowiecza, Warszawa 1938. Zainteresowania zagadnieniami społecz
nymi spowodowały, iż Górski podjął studia w prywatnej Szkole Nauk Politycznych. 
Zainteresowania polityką były na tyle poważne, iż w pewnym momencie musiał 
podjąć decyzję o dalszej drodze życiowej. W autobiografii czytamy: „Gdzieś w 1926- 
1927 r. zdecydowałem, że to nie dla mnie -  byłem zbyt naiwny. Wybrałem zdecydo
wanie drogę naukową”.
98 K. G ó r s k i, Autobiografia, s. 25. O rodzajach religijności. Rozm. K. Baronowski,
„Tygodnik Powszechny”, 1986, R. 40, nr 43, s. 3.
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Badania Górskiego nad państwem i chrześcijańskimi jego założe
niami nie tylko znacząco wpłynęły na problematykę Zarysu, ale rów
nież zaważyły na jego koncepcji. Wypracowane w toku tych badań 
ujęcie Górski zastosował w Zarysie, oraz w książce poświęconej dzie
jom pracy charytatywnej w kościele". W miejsce odwołania do teolo
gii w śledzeniu indywidualnego i społecznego stosunku do Boga znaj
dujemy w Zarysie odwołanie do zasad nauki chrześcijańskiej. Wyja
śniając tytuł swojej pracy, Górski wskazuje, iż poszerza dotychczaso
we rozumienie Kościoła i pisze, że obejmuje on: „zarówno społecz
ność, jak i historyczną formę ujęcia nauki kościoła, która nie zawsze 
musi być zgodna z ujęciem poprawnym i zgodnym z samą istotą tej 
nauki. Tak bywało i w Polsce w różnych epokach, gdy katolikami 
mienili się ludzie stojący na peryferii nauki kościelnej lub przyznający 
się do niej okazyjnie, w miarę potrzeby. Wydaje się, że i te formy zde- 
generowane można będzie podciągnąć pod termin ‘katolicyzm’, choć 
z punktu widzenia nauki kościoła można wątpić, czy należy traktować 
je w obrębie historii kościoła. To zaważyło na wyborze tytułu, niezbyt 
filozoficznie ścisłego, ale obejmującego szerszy zakres pojęć od in
nych”100.

Więcej na temat takiej konceptualizacji przedmiotu badań dowiadu
jemy się z innych prac Górskiego. Zasady nauki chrześcijańskiej pisał 
w Państwie chrześcijańskim średniowiecza „są niezmienne, ideał hi
storyczny jest zmienny. Zasady są pełne i wszechstronne, ideał zaw
sze gdzieś niepełny, zawsze niedoskonały, czasem przesadny, czasem 
niedociągnięty. Materia bowiem opornie ulega duchowi, a gdy mu się 
podda, usiłuje obciążyć go swą treścią”101. Z innej pracy, poświęconej 
dziejom pracy charytatywnej Kościoła, wydanej w 1948 roku, w któ
rym miał ukazać się również Zarys, dowiadujemy się o źródle inspira
cji Górskiego: „Działalność charytatywna chrześcijan w różnych epo
kach różne przybierała formy. Różne bowiem zagadnienia społeczne 
w różnych epokach wysuwały się na plan pierwszy, różny też był 
ideał historyczny chrześcijaństwa w poszczególnych epokach. Ideałem 
historycznym chrześcijaństwa nazwał [...] Jacques Maritain, wyobra
żenie jakie o chrześcijaństwie i jego zadaniach w życiu doczesnym 
wyrobiła sobie dana epoka. Ten ideał jest zmienny, niezmienna jest 
natomiast nauka kościoła. [...] Żadna z [...] [poszczególnych epok -

99 K. G ó r s k i , Zarys dziejów pracy charytatywnej.
100 K. G ó r s k i, Zarys dziejów katolicyzmu, s. 1.
101 K. G ó r s k i, Państwo chrześcijańskie średniowiecza, s. 8.
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przyp. W.P] nie tworzy ideału we wszystkich szczegółach zgodnego z 
nauką kościoła [...]. Rozróżniamy za Maritainem trzy takie ideały: 
starożytny, średniowieczny [...] oraz nowoczesny”102. Dalej zaś czy
tamy: „Oto ramy pojęciowe, w których należy rozpatrywać dzieje 
miłosierdzia chrześcijan w ciągu wieków. Pozwolą one zrozumieć 
różnorodność jego zastosowań”1 3.

Zrekonstruowana powyżej koncepcja badań nad historią Kościoła 
stanowi ważną propozycje ich uprawiania w powojennej historiografii 
polskiej. Warto zwrócić uwagę, iż istotną rolę w jej stworzeniu ode
grała prowadzona przez Górskiego refleksja metodologiczna. Badania 
te powinniśmy traktować jako centralny punkt jego twórczości, od 
którego koncentrycznie wychodzą wszystkie pozostałe. Fundament tych 
badań: dzieje stosunku osobistego i społecznego do Boga, stanowią 
dla Górskiego najgłębszą treść historii ludzkości w ogóle.

WOJCIECH PIASEK

Le passé de l’Eglise en tant qu’histoire d’attitude personnelle et 
sociale envers Dieu dans les recherches de Karol Górski

Résumé
L’article est une analyse des recherches de Karol Górski sur le passé de l’Eglise. 

Dès le début des travaux sur ce sujet, la question la plus importante pour cet historien 
de Toruń, fut le renouvellement de l’approche à ce sujet. Il critiqua l’historiographie 
de l’Eglise polonaise d’après-guerre, notamment ses fondements positivistes qui 
guidaient les recherches vers un certain type de questions. Il critiqua aussi les 
recherches fondées sur les principes sociaux.

Si l’Eglise n’est pas aux yeux des catholiques une organisation humaine, mais une 
oeuvre de Dieu, selon l’historien de Toruń, la théologie devrait être un point de départ 
pour la recherche. Le role de l’Eglise, est avant tout le développment de la vie de 
grâce, qu’on appelle vie intérieure de la population. La formation des relations 
personnelles et sociales envers Dieu, constitue l’essence de ses actes et le fondement 
de son existence.

Selon Górski, la vie intérieure des chrétiens devrait se trouver dans le champ des 
recherches sur l’histoire de l’Eglise, en se concentrant autour de trois problèmes: 1) 
l’influence de la foi sur la vie intellectuelle, qui trouve son expression dans l’étude de 
la théologie et de la philosophie chrétienne; 2) l’influence de l’amour de Dieu et de

102 K. Gó r s k i ,  Zarys dziejów pracy charytatywnej, s. 201. (numeracja stron na 
podstawie artykułu).
03 Tamże, s. 2003.
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l’espérance, qui trouve son expression dans l’étude de l’oeuvre mystique; 3) 
l’influence de l’amour du proche sur le comportement pratique des chrétiens, ce qu’on 
retrouve dans l’étude des courants sociaux et de l’activité charitative dans les limites 
de la population chrétienne. Défini par Górski, le champ d’études de l’histoire de 
l’Eglise, est composé, comme on peut le supposer, des vertus théologiques, qui en 
principe, comprennent tout ce qui concerne les relations entre l’homme et Dieu. Les 
vertus théologiques sont : Dieu dans sa haute vérité (objet de foi), le bien (objet 
d'espérance) et enfin le bien en lui-même (objet d'amour). Avec cette fixation du 
champ d’études, s'achève selon Górski, «l’ingérence » de la théologie de l’histoire 
dans les recherches sur le passé de l’Eglise et du passé en général, le reste dépendant 
de la méthode historique.

Górski conçoit l’étude du passé de l’Eglise -  dans sa relation personnelle et 
sociale vis-à-vis de Dieu - comme une analyse de la religiosité. En même temps, il ne 
définit pas cette notion. Néanmoins, comme nous le lisons chez son maître à penser, 
Jacek Woronieck, en utilisant le terme « religiosité », il pense à un état d’âme 
permanent. Selon l’historien de Toruń, les recherches sur la religiosité comprennent 
en principe deux aspects : l'individuel et le social.

Les études de la religiosité menées sur un plan individuel concernent le 
phénomène particulier, c'est-à-dire celui qui consiste à éprouver l’amour de Dieu, tel 
qu’il est présenté au sein de l’Eglise, lié aux dogmes, aux sacrements et à 
l’enseignement de la grâce. Au début, Górski les limite à l’étude de la mystique. Mais 
rapidement, il les étend aux « plus simples épreuves religieuses en se décidant à les 
dénommer « recherches sur la vie intérieure ».

Des remarques critiques concernant la conception sociologique de l’histoire de 
l’Eglise ne signifient pas que l’historien de Toruń les rejette, ne se souciant alors plus 
de l’aspect social de la religiosité. Le problème est de savoir à partir de quelle image 
de la société et de l’individu se fonde cette analyse. En partant d’une vision 
personnalisée du monde et de l’homme, il souligne que l’homme est avant tout une 
personne, et ensuite une entité sociale. Le sociologisme voile, selon Górski, l’essence 
des choses, en omettant psychologie et recherches sur la vie intérieure.

Il faut dire clairement que les recherches sur l’aspect social de la religiosité, sont 
traitées par Górski, comme un prolongement des recherches sur l'aspect individuel de 
la religiosité. Selon Górski, les écoles de vie intérieure ont été limitées uniquement en 
apparence par les murs des couvents. En réalité, elles formaient la pratique de la vie 
religieuse dans son sens le plus large : c'est-à-dire à travers les actions charitatives, 
les missions, les affaires sociales, la pratique religieuse.

Les études sur l’aspect social de la religiosité comprenaient obligatoirement 
le troisième point du programme de Górski. Etant donné qu‘il écrit que les 
analyses du premier point de ce programme devraient être faites sur le champ des 
réalisations extra-individuelles, elles appartiennent aussi à l’aspect social des 
recherches.

L'absence des pratiques religieuses, au sens strict, dans le plan original, 
explique le fait que ces pratiques sont liées à une vertu morale et qu’elles n’ont 
aucunement Dieu pour objet. D'autre part, parmi les vertus morales, celle de la 
religiosité occupe une place centrale. En permettant à l'homme d'enrichir son 
attitude vis-à-vis de Dieu, elle joue un role primordial dans l’épanouissement de 
la personnalité.
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Il en est de même avec la notion de „moeurs” dans les recherches de Górski. 
Il semble qu’il conceptualise ainsi les autres vertus morales, dans le but d’une 
analyse historique et qu’il se réfère ainsi à l’anthropologie culturelle.

Comme dans le cas de l’aspect particulier, il saisit le caractère de religiosité 
dans son aspect extra-unitaire par le biais des différentes définitions de la 
religiosité. Ces définitions dépendent surtout, selon lui, de la structure psychique 
d’un individu et des groupes sociaux. Le chercheur prétend aussi qu’une 
recherche trop unitariste de la société, est sans fondements. Il faut plutôt voir la 
diversité des types de religiosité, comme résultant d’une part, de la diversité des 
psychismes des fidèles, et d’autre part, de la liberté donnée par l’Eglise dans le 
choix des formes de liens avec Dieu.

Reconstruite dans l’article, la conception des recherches sur l’histoire de l’Eglise, 
est une proposition importante à pratiquer dans l’historiographie polonaise d’après- 
guerre. Ces recherches devraient être traitées comme un point central de l’oeuvre de 
Górski, avec pour fondement l’idée que l’histoire des relations personnelles et 
sociales envers Dieu, constitue le sens profond de l’histoire de l’humanité.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo
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TROSKI I RADOŚCI W ŻYCIU DUCHOWNYCH 
NA DWORZE RADZIWIŁŁÓW NIEŚWIESKICH 

W XVIII WIEKU

Od zarania dziejów Kościoła instytucjonalnego duchowni w po
wszechnej świadomości postrzegani byli jako ci, którzy większą część 
swojego życia spędzali w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, 
poświęcali się głównie modlitwie i sprawom religijnym, a ich podsta
wowa funkcja społeczna polegała na przekazywaniu wiernym najważ
niejszych prawd wiary, zapoznawaniu ich z religijnymi dogmatami 
i kształtowaniu ich światopoglądu, postaw i zachowań myślowych1. 
Stąd w dotychczasowej historiografii dominowały badania nad życiem 
codziennym duchowieństwa ujmowane w kontekście roli odgrywanej 
przez tę grupę społeczną na łonie Kościoła katolickiego i zadań peł
nionych przez nią w życiu religijnym społeczności świeckich. W cen
trum zainteresowań badaczy znalazły się zatem zagadnienia związane 
z kształceniem księży, ich poziomem moralnym, warunkami ich ży
cia, strukturą wiekową i stanową oraz formami działania i funkcjami 
pełnionymi przez nich na wielu różnych płaszczyznach życia religij
nego2. Przy tym ukazywany nam do tej pory obraz skupiał się raczej

1 Zob.: H. R y b c z y ń s k i ,  Duchowieństwo, Encyklopedia katolicka, t.4, Lublin 
1983, k. 301-309; J. M a c i u s z k o ,  Duchowieństwo, w: Religia Encyklopedia PWN, 
t. 3, Warszawa 2001, s. 294-297.
2 Zob.: J. P a ł y g a ,  Duchowieństwo parafialne dekanatu kazimierskiego w XVII 
iXVIII w., Roczniki Humanistyczne, 14 1966, z. 2, s. 16-22; M. A l e k s a n d r o 
wi c z ,  Duchowieństwo parafialne archidiakonatu gnieźnieńskiego na początku XVIII 
w., tamże, 22 1974, z. 2, s. 61-100; J. Kr a c  i k, Vix venerabiles. Z dziejów społecz
nych niższego kleru parafialnego w archidiakonacie krakowskim XVII-XVIII w., 
Kraków 1982; K. Ol c z a k ,  Duchowieństwo parafialne diecezji poznańskiej w końcu 
XVI i w pierwszej połowie XVII w., Lublin 1990; A. K o p i c z k o, Duchowieństwo 
katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821, Olsztyn 2000; J. S z a d y, Ducho
wieństwo parafialne w Radzyniu w XVI-XVIII wieku, w: Kościół -  Społeczeństwo — 
Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Mullerowi z okazji pięćdziesię-

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 261-277.
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na stronie socjologicznej i kwantytatywnej życia duchowieństwa, przed
stawiając je raczej jako anonimową i niejednorodną w swej masie 
grupę ludzi, nie zaś indywidualne osoby, prezentujące odmienne spo
soby postrzegania i waloryzowania otaczającego świata oraz różno
rodne postawy i poglądy wobec zachodzących w nim zjawisk3. Po
stawy te i poglądy niezwykle trudno odkryć jednak analizując źródła 
kościelne o charakterze normatywnym, te bowiem w większości uka
zują obraz pozbawiony indywidualnej perspektywy konkretnego du
chownego i z reguły ograniczony do pewnych wybranych aspektów 
jego codziennej egzystencji, mianowicie tych mających związek z jego 
udziałem w szeroko pojętym życiu religijnym społeczności. Odmien
ne możliwości stwarza natomiast korespondencja, która stając się 
w epoce nowożytnej podstawowym ogniwem komunikacji społecznej4, 
posiada charakter najbardziej osobisty i pokazuje nam świat otoczony 
aurą jednostkowego przeżycia, oparty na indywidualnych wyobraże
niach nadawców, bazujący na ich jednostkowych sposobach postrze

ciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drób, H. Daszkiewicz, A. Stasiak, 
B. Szady, C. Taracha, Lublin 2004, s. 91-103. Podobne badania są obecnie prowadzo
ne w odniesieniu do Kościoła Wschodniego, zob.: W. B o bruk,  Duchowieństwo 
unickie diecezji chełmskiej w XVIII wieku, Studia i Materiały chrześcijaństwa 
wschodniego w Rzeczpospolitej, t. 2, Lublin 2005. Na zachodzie ten kierunek badań 
prezentują m.in. następujące prace: Ch. B e r t h e l o t  du C h e s n a y, Le clergé 
diocésain français au XVIIIe siècle et les registres des insinuations ecclésiatiques, 
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 10, 1963, p. 242-269; D. J u l i a , Le 
clergé paroissial dans la diocèse de Reims à la fin  du XVIIIe siècle, ibidem, 13, 1966, 
p. 195-216; D. Jul i a ,  D. M c K e e, Le clergé paroissial dans le diocèse de Reims 
sous Vépiscopat de Charles -  Maurice le Tellier origine et carrières, tamże, 29, 1982, 
p. 529-583; D. J u 1 i a, Système bénéficiai et carrières ecclésiastiques dans la France 
d'Ancien Régime, w: Historiens et sociologues aujourd'hui. Journées d'études annu
elles de la Société Française de Sociologie, Université de Lille I, 14-15 juin 1984, 
Paris 1986, p. 79-107.
3 Zob.: J. K ł o c z o w s k i ,  Współczesna socjologia religii, w: Socjologia religii. 
Wprowadzenie, oprać. F. Houtart, Kraków 1962, s. VII-XXXI; S. Lazar, Kierunki 
badań nad historią religii i Kościoła w aspekcie historycznej socjologii religii, Znak, 
171, 1968, s. 1139-1159; zob. również J. D e l u m e a u ,  Religious sociology and 
collective psychology, in: Catholicism between Luther and Voltaire: a new view o f the 
Counter Reformation, London 1977, s. 129-154.
4 Zob.: J. W o j t o w i c z ,  Elity epoki Oświecenia i ich systemy komunikacji społecz
nej. (Zarys problematyki), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 22, Łódź 
1985, s. 5-19; W. J u r k i e w i c z ,  Korespondencja elit oświeconych w Polsce stani
sławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych, Bydgoszcz 1992; 
H. P a l ki j ,  Listy jako element obyczaju i życia codziennego na przykładzie kore
spondencji do kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka, w: Między barokiem 
a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, Olsztyn 2000, s. 66-74.
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gania otaczającej rzeczywistości5. Pozwala ona spojrzeć na każdego 
indywidualnego kapłana w pryzmacie jego jednostkowych pragnień, 
doświadczeń i wyobrażeń; ukazuje naszym oczom postać zwykłego, 
przeciętnego człowieka, nieraz targanego sprzecznymi emocjami, 
poszukującego dla siebie nowych wyzwań i innych sposobów realiza
cji, którego udziałem stawały się zarówno stany radosnych uniesień 
i chwile beztroskiego spokoju, jak i ciężkie doświadczenia i niepowo
dzenia, przyprawiające mu licznych zmartwień i trosk. Życie codzien
ne duchownych analizowane w oparciu o materiał epistolograficzny 
uzyskuje zatem głębszy wymiar i pozwala dostrzec te jego aspekty, 
które dotychczas były raczej pomijane w badaniach historyczno- 
kościelnych. Jednym z takich aspektów jest działalność duchowień
stwa na dworach magnackich i różne formy jego udziału w życiu pol
skiej magnaterii epoki staropolskiej, które dotychczas były postrzega
ne raczej jako podrzędne względem zajęć duszpasterskich i odgrywa
jące właściwie rolę marginalną w zakresie pełnionych przez kler funk
cji w strukturach ówczesnego społeczeństwa6.

Codzienność duchowieństwa ukazywana w kontekście działalności 
dworu magnackiego umożliwia nam spojrzenie na życie konkretnego 
kapłana z trochę innej perspektywy -  z perspektywy jego relacji ze 
środowiskiem najwyższych warstw społecznych, z której przedstawi
cielami od najwcześniejszych czasów utrzymywał on na wielu płasz
czyznach zażyłe stosunki i wchodził w codzienne kontakty. Jest to 
wprawdzie trochę odmienna od dotychczasowej perspektywa, prze
suwająca w pewien sposób optykę prowadzonych do tej pory badań, 
pozwalająca jednak na ujęcie w pełniejszym wymiarze kwestii życia 
codziennego polskiego duchowieństwa schyłkowego okresu Rzeczpo
spolitej szlacheckiej.

Pod uwagę w niniejszym studium zostaną wzięci duchowni zwią
zani w sposób trwały z dworem książąt Radziwiłłów nieświeskich,

5 M. M a r k i e w i c z ,  Badania mentalności na podstawie korespondencji czasów 
saskich, w: Staropolski ogląd świata, Staropolski ogląd świata. Materiały z konferen
cji Wrocław 23-24 października 2004 r., red. B. R o k ,  F. W o l a ń s k i ,  Wrocław 
2004, s. 177-181
6 Ciekawą propozycję w zakresie podejmowanej tutaj problematyki przedstawiła 
U. Augustyniak, podejmując w jednym z artykułów kwestię działalności duchownych 
protestanckich w strukturach dworu Krzysztofa Radziwiłła, zob.: U. A u s t y n i a k ,  
Duchowni klienci Krzysztofa II Radziwiłła. Kondycja i funkcje duchowieństwa ewan
gelicko-reformowanego w dobrach radź iw iłłows kich w pierwszej połowie XVII wieku, 
MHA, Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury, 3, 1989, s. 159-174.
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sprawujący na nim różnego rodzaju funkcje duszpasterskie lub admi
nistracyjne (kapelanów, kaznodziejów, nauczycieli, ochmistrzów 
dworu, doradców, sekretarzy) bądź pozostający de facto poza jego 
oficjalną strukturą i urzędową hierarchią, jako osobiści doradcy 
i „przyjaciele domu”, a nawet klienci, skupiający się wokół magnata 
na zasadzie jego indywidualnych sympatii (typ „sługi” totumfackiego 
wg terminologii A. Pośpiecha i W. Tygielskiego)7. Zdecydowana 
większość przedstawicieli omawianej tutaj grupy wywodziła się 
zjednego z najpotężniejszych w tych czasach i wykazującego naj
większy dynamizm rozwojowy zakonu ojców jezuitów8. Fakt przewa
gi ilościowej członków tej rodziny zakonnej na dworze Radziwiłłow- 
skim należy w pierwszej kolejności tłumaczyć specyfiką tego zgro
madzenia, odrzucającego ideał życia w odosobnieniu, w całkowitej 
izolacji od świata zewnętrznego na rzecz czynnego uczestnictwa 
w życiu wiernych i objęcia ich wszechstronną działalnością duszpa
sterską9 i edukacyjno-wychowawczą10. Ważną rolę odegrała również 
tradycja długich, sięgających jeszcze XVI w. i opartych na wzajemnej 
pomocy i zaufaniu związków zakonu jezuickiego z fundatorskim do
mem książąt Radziwiłłów11. Wyższe od przeciętnego wykształcenie

7 A. P o ś p i e c h ,  W. T y g i e l s k i ,  Społeczna rola dworu magnackiego XVII-XVIII 
wieku, Przegląd Historyczny, 69, 1978, s. 215.
8 S. L i t a k, Jezuici na tle innych zakonów męskich w Polsce w XVI-XVIII w ., 
w: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia uro
dzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego 
(1540-1990), Kraków 1991, 15-17 lutego 1991 r., red. L. G r z e b i e ń  SJ i S. O b i - 
r e k SJ, Kraków 1993, s. 185-199.
9 Zob.: J. F l a g a ,  Les effects de l'activé pastorale des jésuites en pologne das les 
années 1767-1770, Revue d'Histoire ecclésiastique, 79, 2,1984, p. 416-429; tenże, 
Der Anteil der Franziskenerorden an der Seelsorge in der Adelsrepublik um 1772, 
tamże, 88, 2,1993, p. 399-416; tenże, Działalność duszpasterska zakonów w drugiej 
połowie XVIII wieku (1767-1772), Lublin 1986.
10 Na temat szkolnictwa jezuickiego powstała i nadal powstaje ogromna ilość prac, 
zob. m.in.: L. P i e c h n i k ,  Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1, Rozkwit Akademii Wi
leńskiej w latach 1600-1655, Rzym 1983; t. 2, Próby odnowy Akademii Wileńskiej po 
klęskach potopu i okres kryzysu, 1655-1730, Rzym 1987; tenże, Początki Akademii 
Wileńskiej 1730-1773, Rzym 1990; Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wy
bór artykułów, red. J. P a s z e n d a SJ, Kraków 1994; Jezuicka ars educandi. Prace 
ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi, pod red. M. W o l a ń 
c z y k a  i S. O b i r k a ,  Kraków 1995; K. P u c h o w s k i ,  Edukacja historyczna 
w jezuickich kolegiach Rzeczpospolitej 1565-1773, Gdańsk 1999.
11 Zob.: T. B e r n a t o w i c z ,  Miles christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja 
Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.
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jezuitów12, ich ogólne, zdobyte w czasie rozlicznych podróży obycie 
w świecie i związana z tym znakomita orientacja w wydarzeniach 
współczesnych, a także atrakcyjność proponowanego przez nich no
wego modelu pobożności13 zadecydowały o zażyłej i względnie trwa
łej współpracy tego zgromadzenia i jego członków z rodem nieświe- 
skim14. W porównaniu z jezuitami znacznie rzadziej pojawiali się na 
dworze Radziwiłłowskim przedstawiciele innych zgromadzeń zakon
nych, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach księża świeccy.

Przyjęcie na dwór nieświeski dla większości duchownych stanowiło 
szczyt marzeń oraz upragniony cel wieloletnich zabiegów i wysiłków, 
nieraz nie oszczędzających petentom wielu ciężkich doświadczeń 
i gorzkich rozczarowań. Najczęściej duchowni zainteresowani „służ
bą” na dworze nieświeskim osobiście zwracali się do księcia pryncy- 
pała z prośbą o zaliczenie do grona domowników i przesyłając na jego 
ręce pisemną propozycję własnych usług15, w wyjątkowych jedynie 
przypadkach proszono o pośrednictwo wyższych hierarchów kościel
nych, biskupów ordynariuszy i przełożonych prowincji zakonnych czy 
osoby świeckie, członków tego samego rodu bądź przedstawicieli 
innych domów szlacheckich i magnackich16. Starania związane z przy
jęciem na dwór zajmowały duchownym większą część ich energii ży
ciowej, w nich jakby ogniskowała się ich większość dążeń i aspiracji. 
Nie wszystkie petycje były jednak rozpatrywane pozytywnie, z treścią 
wielu z nich nawet się nie zapoznawano, inne zaś były odrzucane po 
wstępnej selekcji17. Duchownym przyjmowanym na dwór stawiano 
bowiem bardzo konkretne i często trudne do spełnienia wymagania. 
Musieli się oni charakteryzować nie tylko nienagannymi obyczajami

12 Zob.: J. F 1 a g a, Formacja kandydatów do zakonów w XVII i XVIII wieku, Roczniki 
Humanistyczne, 38, 1990, z. 2, s. 79-117; tenże, Formacja i kształcenie duchowień
stwa zakonnego w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998.
13 Zob.: J. L e c l e r c q ,  The Spirituality o f St. Ignatius Loyola, London 1953; 
M. B e d n a r z, Duchowość św. Ignacego Loyoli, w: Duchowość zakonna. Szkice, 
pod. red. J. Kłoczowskiego, Kraków 1994, s. 102-121; H. Outram Evennett, Counter - 
Reformation Spirituality, in: The Counter -Reformation, ed. by D. M. L u e b 11 e , 
Massachusetts 1999, p. 47-65.
14 Zob.: K. S t o j e k - S a w i c k a ,  Jezuici w życiu dworu Radziwiłłów nieświeskich 
w XVIII wieku, w: Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury 
społeczne w XVI-XVIII w.
^ Np. Ignacy Ostrowski do Karola Stanisława, 22 VII 1780 z Lebiedziejowa, AGAD 
AR V nr 11104.
16 Jan Wichert do Hieronima Wincentego, 9 IV 1774 z Rzymu, AGAD AR V nr 17294.
17 Walenty Łowiński do Michała Kazimierza, 5 IX 1759 z Żółkwi, AGAD AR V nr 8956.
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i wyższym poziomem moralnym i intelektualnym, ale także być całko
wicie oddanymi interesom domu Radziwiłłowskiego i umieć „akomo- 
dować się do rozkazów pańskich”. Zaliczenie w poczet sług i klientów 
dworu nieświeskiego stanowiło zatem swego rodzaju wyróżnienie 
i dowód uznania, stąd wiadomość o tym przyjmowano z oznakami 
najwyższej radości, pisząc w pełnych przesady słowach o swojej 
„osobliwej ochocie do usług krwi książęcej” i upewniano o pragnieniu 
całkowitego poświęcenia się i „ofiarowania całego siebie” na usługi 
rodu fundatorskiego18.

Jednak również sytuacja tych, którzy po wielu wyczerpujących za
biegach zostali przyjęci na dwór nieświeski i zdawali się mieć względ
nie zapewnioną przyszłość, nie przedstawiała się lepiej. Ich życie wciąż 
upływało pod znakiem rozmaitych, nadciągających z różnych stron 
trosk i zmartwień; żyli w ciągłym zagrożeniu, że nie będą spełniać po
kładanych w nich oczekiwań i należycie wywiązywać się z nałożonych 
na nich obowiązków. Przed realną groźbą oddalenia z dworu stawiała 
duchownych przykładowo nawet przedłużająca się choroba, stąd też 
ciągle powtarzające się w wielu listach solenne zapewniania o szybkim 
powrocie do zdrowia. „Już zdrowieję -  upewniał Mikołaj Kuczewski 
zaniepokojonego jego dłuższą nieobecnością pryncypała -  i w zupeł
nym już niemal czuję się zdrowiu, oprócz pozostałej zwykłej po cięsz- 
kiej (sic!) gorączce w nogach nabrzmiałości”19. Niebezpieczeństwo 
utraty łaski pańskiej silnie odczuwano również w przypadkach śmierci 
dotychczasowego protektora lub jego tymczasowego oddalenia z kraju. 
Związane z tym obawy przed „wymazaniem z regestru szczyrożyczli- 
wych sług Xięcia Dobrodzieja” wyrażało wielu duchownych korespon
dentów, dowodząc tym sposobem swej ciągłej troski o swoją przyszłość 
i niepewności odnośnie przyszłych losów2 .

„Służba” na dworze magnackim dawała duchownemu swego rodza
ju gwarancję bezpieczeństwa materialnego, była dowodem uznania ze 
strony patrona i oznaką wysokiej pozycji w społeczeństwie, a często 
też stanowiła dla niego przepustkę do dalszej kariery kościelnej i wią
zała się ze znaczną poprawą warunków życia. Z drugiej strony nie 
oszczędzała ona osobom duchownym wielu zmartwień i problemów,

18 Szczepan (Stefan) Wulfers do Karola Stanisława, 16 III 1772 z Pragi, AGAD AR V 
nr 18090.
19 Mikołaj Kuczewski do Karola Stanisława, 12 II 1759 z Warszawy, AGAD AR V 
nr 7948/1.
20 Jan Argiel do Anny z Sanguszków, 19 IV 1725 z Rzymu, AGAD AR V nr 197;
Antoni Wołłowicz do Karola Stanisława, 23 III 1763 z Łucka, AGAD AR V nr 17950.
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które stanowiły potoczne doświadczenie większości przebywających na 
dworze Radziwiłłowskim księży i jako takie były przeżywane i do
świadczane przez nich z różną intensywnością i na różne sposoby 
w zależności od okoliczności i osobniczych cech jednostki. Sytuację 
duchownego w otoczeniu magnata określała w znacznym stopniu jego 
podrzędna pozycja w hierarchii dworu Radziwiłłów oraz całkowite jego 
podporządkowanie woli patrona, od którego był on zależny niemal we 
wszystkich sprawach dotyczących codziennej egzystencji. W większo
ści przypadków nie należał on do grupy mogącej być utożsamianą 
z pojęciem elity dworskiej, a więc grupy ludzi o największym na dwo
rze znaczeniu. Od duchownego wymagano przede wszystkim lojalno
ści, sumiennego wypełniania wszelkich poleceń pryncypała oraz god
nego prezentowania jego interesów i oddanej służby w każdej sytuacji 
i bez względu na wszelkie przeciwności.

We wszystkich listach adresowanych do Radziwiłłów duchowni 
określali siebie mianem „najwierniejszych i najprzychylniejszych 
sług” domu Radziwiłłowskiego, językiem emfazy i hiperboli w peł
nych pokory i uniżoności słowach wyrażali swój głęboki szacunek 
i oddanie patronowi oraz świadczyli o swej gotowości do pełnienia 
posługi na jego rozkazy i o swoim dozgonnym posłuszeństwie. Celowo 
siebie poniżali, wywyższając dobroć i łaskę patrona, pisali, że nie są 
godni zwać się sługami domu nieświeskiego i jedynie wyjątkowej 
lasce Nieba zawdzięczają to, że zostali przyjęci w szeregi sług; za
pewniali, że pozostawanie w „protekcyi” książęcej od dziecka było 
ich marzeniem i największym szczęściem21.

Każde, nawet najmniejsze podejrzenie co do wierności i uczciwości 
skutkowały ze strony Radziwiłła natychmiastowym wypowiedzeniem 
służby i oddaleniem z dworu książęcego. Potwierdza to przykład Wa
leriana Jasińskiego, który wbrew interesom domu nieświeskiego, pod
jął pewne kroki zmierzające do wydzielenia ordynacji dla swojego 
podopiecznego, Józefa Mikołaja, syna krajczego lit. Marcina Mikoła
ja, co spowodowało, że zabroniono mu w efekcie “wdawać się w inte
resy świeckie familii”, a w końcu oddalono od boku młodego Radzi
wiłła. Zapobiegliwy pijar wielokrotnie usprawiedliwiał się, że w jego 
poczynaniach nie było żadnych złych intencji, a on sam musiał paść 
ofiarą „złośliwych podszeptów”22. Podobny los spotkał również wy-

21 Felicjan Zabielski do Michała Kazimierza, 20IX 1745 z Miru, AGAD AR V nr 18194.
22 Walerian Jasiński do Hieronima Floriana, 17 VI 1759 z Przeorowczyzny (?), 
AGAD AR V nr 5940.
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chowawcę młodego Hieronima Wincentego, Szczepana Wulfersa, 
którego podejrzewano o to, że w czasie pobytu na dworze elektora 
reńskiego w Mannheim „po dziwkach się włóczył, po domach najpo- 
dejrzańszych, że jednej dziwce dziecko zrobił, że sprowadzał do sy
pialnego pokoju dziewczyny w nocy, że często wypiwszy przez okna 
pluł [...], które widowisko dla świeckich niezbyt wielki honor czyniło, 
a tern bardziej dla duchownego, że po północy grał w karty i pił do 
wtórej czasem, a przecież nazajutrz mszę św. miewał”23. Oskarżano 
go również o stosowanie zbyt surowych metod wychowawczych oraz 
częste z powodu ciągłej nietrzeźwości zaniedbywanie obowiązków 
pedagogicznych i niegodne zachowywanie się względem młodego 
księcia (bijał go w „pyski”)24. Trudno orzec z całą pewnością, na ile te 
podejrzenia były uzasadnione, Karol Stanisław nie uznał ich jednak za 
bezpodstawne, gdyż w trybie natychmiastowym zwolnił kontrower
syjnego księdza i podjął starania o najęcie bardziej kompetentnego25.

Odwołanym duchownym z reguły niezwykle ciężko przychodziło 
się pogodzić z losem oddalonego z dworu i porzucenie wszelkich 
związanych z tym nadziei. Nieraz się zdarzało, że jeszcze kilka lat po 
wypowiedzeniu „posady” wysyłali oni do dawnego pryncypała bła
galne listy z prośbą, by przebaczył im popełnione czyny, puścił w 
niepamięć wszystkie przewinienia i „łaskawszych na nich wejrzał 
okiem”2 , zapewniając go o swoim najgłębszym oddaniu i wierności 
oraz prosząc z pokorą, by im „nie odmawiał swojej szczodroty ani 
swego żałował i zabraniał chleba”27. W takich sytuacjach najczęściej, 
starając się dowieść swojej niewinności, pisano, że wszelkie posądze
nia, które doszły księcia są jedynie wynikiem złośliwych pomówień 
osób „zawziętych” i z zazdrością spoglądających na powodzenie in
nych. Ich oszczerstwa stały się główną przyczyną tego, że w chwilową 
niełaskę popadł m.in. jezuita z warszawskiego kolegium Maksymilian 
Elberger. W odpowiedzi na wysuwane względem niego zarzuty pisał 
on w jednym z listów, że przyczyną ich były wyłącznie „niecne” po
mówienia rozpowszechniane przez jego wrogów, on sam zaś z pewno

23 Ignacy Morawski do Karola Stanisława, 18 IX z Mannheim, w: K o r e s p o n d e n c ja  k się c ia  
K a r o la  S ta n is ła w a  P a n ie  K o c h a n k u , wyd. Cz. J a n k o w s k i ,  Kraków 1898, s. 95.
24 Tamże.
25 Został nim Józef Katenbring, oddany przyjaciel i „sługa” domu nieświeskiego, 
J. Katenbring do K. S. Radziwiłła, 7 IX 1775 z Mannheim, AGAD AR V nr 6535.
26 Felicjan Zabielski do Michała Kazimierza, z lutego i marca 1746 r., b.m., AGAD 
AR Vnr 18194.
27 Jan Zdanowski do Karola Stanisława, 1 V 1774 z Siebieża, AGAD AR V nr 18929.
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ścią nie zasłużył na żadne, wysuwane względem niego podejrzenia, 
wcześniej bowiem nie mógł wykonać zleconego mu zadania, bo -  jak 
pisał -  „dopiero niedawno przybył do Warszawy, na co miał wielu 
świadków, a sam oszczerca z pewnością nie miał tak bystrego wzroku, by 
na mil kilkadziesiąt z Warszawy widział wszystkie jego poczynania”28.

O zaniedbywanie swoich obowiązków został niesłusznie oskarżony 
przez ludzi „zawziętych” również niejaki Mojkowski, na którego do
noszono, że zamiast pilnować na Trybunale książęcego interesu 
względem Dubowa, bezczynnie siedział w Łucku, a na listy patrona 
tylko „grzecznie, a nieszczerze odpowiadał”29. W chwilową niełaskę 
z powodu niesłusznych oskarżeń osób postronnych popadło także wielu 
innych księży pozostających na usługach domu nieświeskiego30, 
a kierowane przez nich na ręce księcia prośby, by „nie słuchał nie
chętnych ku nim zawziętości, próbujących ich wymazać z protekcjo
nalnej łaski” rzadko odnosiły oczekiwany skutek31. Różnego rodzaju 
donosy i wzajemne oskarżenia stanowiły często specyfikę stosunków 
w środowisku klientów i sług dworu Radziwiłłowskiego. Donoszono 
nawet na osoby z najbliższego otoczenia, znajomych, przyjaciół czy 
współpracowników, starając się ich oczernić w oczach patrona i pod
ważyć szacunek lub zaufanie, którym się cieszyli na dworze. Z pew
nością w środowisku tym nie brakowało wzajemnych animozji i uraz, 
jak w każdej innej grupie ludzkiej, w skład której wchodzą osoby 
o różnych temperamentach, mające swoje własne ambicje i aspiracje, 
nieraz dochodziło w niej do wielu, niekiedy przybierających dość 
gwałtowny obrót, różnic zdań i sprzeczności światopoglądów. Nace
chowane wzajemną wrogością i niechęcią stosunki występowały przy
kładowo między dwiema najważniejszymi na dworze Hieronima 
Wincentego osobami: Ignacym Morawskim a wychowawcą Szczepa
nem Wulfersem, oczernianym przez tego pierwszego o to, że wbrew 
interesom domu nieświeskiego nakłaniał swego podopiecznego, Hiero
nima Wincentego do zawarcia ugody ze Stanisławem Augustem i po
wrotu do kraju, uważając ten krok za warunek zwrotu pozostałych 
z fortuny Radziwiłłowskiej, rozdzielonych kordonem rosyjskich 
wojsk zaborczych, dóbr. W rzeczywistości jednak głównym inicjato-

28 Maksymilian Elberger do Anny z Mycielskich, 30 I 1764 z Warszawy, AGAD AR V 
nr 3561.
29 Kazimierz Mojkowski do Karola Stanisława, 19 VI 1782 z Białej, AGAD AR V 
nr 9919.
30 Np. kapelani Felicjan Zabielski i Jan Zdanowski.
31 Felicjan Zabielski do Michała Kazimierza, 26 II 1746 z Miru, AGAD AR V nr 18194.
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rem tego przedsięwzięcia był sam Morawski, który doprowadzając do 
zgody między królem a ostatnim potomkiem potężnego niegdyś rodu, 
miał nadzieję na uratowanie części schedy swojej małżonki, rodzonej 
siostry Karola Stanisława, Teofilii Konstancji z Radziwiłłów Moraw
skiej3 .. Radziwiłł, jak się wydaje przejrzał podwójną grę szwagra, 
ajego oszczercze listy wzbudziły w nim pewne podejrzenia, gdyż 
w jednym z kolejnych pism wyrażał nadzieję, że w przyszłości sto
sunki między nim a duchownym wychowawcą układały się w zgodzie 
i harmonii32 33.

Niełaska księcia nie zawsze była jednak wynikiem dochodzących go 
z różnych stron skarg i zażaleń na postępowanie zaufanych duchownych. 
Ci, którzy w działaniu okazywali się nieskuteczni czy nadmiernie zwleka
li z wykonaniem powierzonego zadania, często ze strony samego pryncy- 
pała padali ofiarą licznych posądzeń o niesubordynację i podejrzeń 
o nielojalność. Tego typu oskarżenia niejednokrotnie musiał w swoich 
listach odpierać kapelan dworu Hieronima Floriana, jezuita Ludwik 
Riaucour. Obszernie w nich usprawiedliwiał się z podejmowanych przez 
siebie decyzji związanych z przebiegiem sprawy rozwodowej swojego 
patrona z pierwszą żoną Teresą z Rzewuskich34, zapewniając go, że „ma 
na wszelkie jego cyrkumstancyje oko i wzgląd” i nikt nawet najbardziej 
życzliwy nie będzie służył księciu w sposób tak oddany, jak on35. Nie- 
ukontentowany książę niełatwo jednak dawał się przekonać zapewnie
niom jezuity i nawet ostateczne rozwiązanie sprawy po jego myśli nie 
przywróciło oddanego i w wielu kwestiach niezastąpionego księdza do 
łaski. W mniemaniu tych, którzy spotykali się z niesłusznymi posądze
niami patrona i padali ofiarą jego niesprawiedliwych ocen „wypadnięcie 
z protekcyi” traktowane było jako wyraz niewdzięczności ze strony do
tychczasowego protektora i brak uznania dla tego wszystkiego, co uczy
nili, „stargawszy siły i zdrowie” na służbie książęcej36. Oddalenie z dwo
ru magnackiego stawiało ich nijako w obliczu konieczności poszukiwania 
nowego opiekuna i chlebodawcy37, wystawiało na „pośmiewisko ludzi

32 Z. Z i e 1 i ń s k a, Morawski Ignacy, w: PSB, t. XIII, s. 718.
33 Ignacy Morawski do Karola Stanisława, 6 VIII 1775 z Mannheim, w: Korespon
dencja księcia Karola Stanisława Panie Kochanku, s. 108.
34Ludwik Riaucour do Hieronima Floriana, 17 XI 1742 z Warszawy, AGAD AR V 
nr 13104/11.
35 Tenże do tegoż, 9 X 1744 z Białej, AGAD AR V nr 13104/11.
36 Ignacy Ostrowski do Karola Stanisława, 10 V 1774 z Białej, AGAD AR V 
nr 11104.
37 Tamże.
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postronnych” i pozostawiało zupełnie bezbronnym „celem nieszczęśli
wych przypadków w czasach krytycznych”38.

Utrata względów i zaufania Radziwiłła skutkowała w większości 
przypadków nie tylko oddaleniem z dworu, lecz także wstrzymaniem 
wypłaty gratyfikacji pieniężnych należnych duchownym z tytułu pia
stowanych funkcji i ponoszonych w związku z nimi własnych wydat
ków. Na zaległości w uregulowaniu pensji skarżył się na przykład 
kilkakrotnie wspominany Szczepan Wulfers. „Może przyjdzie ten szczę
śliwy moment -  pisał do byłego wychowanka, Hieronima Wincentego 
z pretensją w jednym z listów - że Wasza Książęca Mość nieco się 
zastanowiwszy nad tym, że po Bogu mnieś winien żeś owej dzikości 
i nielitości serca równie i owych złych skłonności w jakowych Waszą 
Książęcą Mość w Dreźnie pod dozorem guwernera zastałem, pozbył. 
Gdy zaś w to możesz tak zapomnieć i ze wszystkim zaniedbać tego, 
który tę najpotrzebniejszą i jedyną uczynił przysługę. Czy dopuścisz 
Wasza Książęcą Mość, abym ja tylko sam jeden od uczestnictwa tych 
darów, których Ci Opatrzność tak znacznie przysparza, był wyłączo
ny?”39. Widać jednak, że list nie odniósł spodziewanego skutku, gdyż 
jeszcze pięć lat później w roku 1785 duchowny ten upominał się 
o swoją wypłatę40. Podobnie zwlekano z uregulowaniem zaległej pen
sji kapelanowi dworu Karola Stanisława, Józefowi Mirskiemu, temu 
jednak bardziej się poszczęściło, gdyż w ostatecznym rezultacie decy
zją sądu grodzkiego w 1802 r., czyli jakieś dwanaście lat po śmierci 
swego pryncypała, otrzymał żądaną kwotę w wysokości dwuletniej 
wypłaty, a także zwrócono mu koszty procesowe41.

W wyjątkowych przypadkach tych, względem których żywiono 
uzasadnione wątpliwości starano się usunąć z zajmowanych dotych
czas beneficjów kościelnych, co było tym dotkliwsze, że w wielu sy
tuacjach stanowiły one główne źródło dochodów księży, a tym samym 
dawały one im gwarancję względnej samodzielności finansowej i były 
podstawą ich utrzymania. Tego rodzaju przypadki należały jednak do 
rzadkości, zazwyczaj wiązały się one bowiem z długoletnim proce
sem, który zresztą rzadko uzyskiwał ostateczne rozwiązanie w pierw
szej instancji i z reguły wymagał dość wysokich nakładów finanso-

38 Jan Zdanowski do tegoż, 1 V 1774 z Siebieża, AGAD AR V nr 18929.
39 Szczepan Wulfers do Hieronima Wincentego Radziwiłła, 16 IX 1780 z Lipska, 
AGAD AR Vnr 18090.
40 Tenże do tegoż, 19 II 1785 z Dubna, AGAD AR V nr 18090.
41 AGAD AR XXI nr M 151.
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wych. Wyjątek pod tym względem wydaje się stanowić przypadek 
wspominanego ks. Felicjana Zabielskiego, kapelana na dworze Ra- 
dziwiłłowskim na przełomie lat 30-tych i 40-tych, któremu pod zarzu
tem pieniactwa i złych obyczajów42 groziło usunięcie z zajmowanego 
beneficjum (był plebanem mirskim), ponieważ jednak był on prote
gowanym księcia hetmana, biskup wileński przez dłuższy okres czasu 
wstrzymywał się z podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie dalszych 
losów uciążliwego kapłana43. W końcu jednak wyczerpała się cierpli
wość ordynariusza i za zgodą Radziwiłła został on w ramach kary 
przeniesiony na mniej posażne i prestiżowe beneficjum darewskie. 
Decyzję tę Zienkowicz w liście do Michała Kazimierza motywował 
chęcią uniknięcia „niepotrzebnych kłótni”, których powodem był Za- 
bielski i „oddalenia tych okazyi”, które były wszystkim „tak do nie- 
ukontentowania i ustawicznych irytacji, jako też do turbacyi i niezno
śnego uprzykrzania się”44.

By uniknąć sytuacji wzbudzających uzasadnione lub nie podejrze
nia o zaniedbywanie obowiązków bądź nielojalne postępowanie, roz
taczano nad duchownymi całkowitą kontrolę. Najczęstszą formą tej 
kontroli był obowiązek regularnej korespondencji z dworem nieświe- 
skim, za pośrednictwem której zwykle przesyłano raporty z przebiegu 
zleconych misji lub realizacji powierzonych zadań45. List służył Ra
dziwiłłom jako ważne medium przekazywania podległym sobie du
chownym szczegółowych informacji i wskazówek tyczących się ich 
dalszego postępowania i oczekiwanych jego rezultatów. Dłuższe za
niedbania w zakresie przesyłania korespondencji były częstą przyczy
ną wymówek ze strony patrona, stąd w przypadku zaistnienia jakiejś 
zwłoki w tym względzie duchowni starali się z niej w następnym li
ście obszernie usprawiedliwić, przypisując ją  bądź to opóźnieniom 
poczty46 bądź natłokowi obowiązków47. Duchowny nie mógł, bez 
wcześniejszego skonsultowania się z patronem, podjąć żadnej osta
tecznej decyzji. Przykładowo Michał Woronicz, opiekun Karola Sta
nisława w jednym z listów pisał, że nie otrzymując od księcia od ja

42 AGAD AR VIII nr 256.
43 Michała Zienkowicz do Michała Kazimierza, 30 XII 1745 z Wilna, AGAD AR V 
nr 18763.
44 Tenże do tegoż, 12 X 1750 z Tawrogin, AGAD AR V nr 18763.
45 Np. listy Józefa Frezera do Michała Kazimierza, AGAD AR V nr 3888.
46 Michał Woronicz do Michała Kazimierza, 16 VIII 1756 z Wilna, AGAD AR V 
nr 18027.
47 Tenże do tegoż, 25 VI 1755 z Wilna, AGAD AR V nr 18027.
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kiegoś już czasu „codziennie z wielkim utęsknieniem wyglądanych” 
listów i nie odbierając od niego żadnych „ustnych rezolucyi”, nie wie
dział, jakie działania miał podjąć w dalszej kolejności, a wahał się 
cokolwiek uczynić bez wcześniejszej porozumienia się z księciem, by 
nie narazić się na jego gniew48. Podjęcie przez duchownego samowol
nych rozstrzygnięć odbierane było zwykle jako próba podważenia 
książęcego autorytetu i spotykało się zawsze z wyraźną dezaprobatą 
ze strony patrona. Wszelkie decyzje pryncypała przyjmowano nato
miast bez słowa sprzeciwu, starając się zawsze bez względu na oko
liczności z oddaniem i sumiennością wypełniać jego wolę, nawet 
w sytuacjach, gdy wątpiono w racjonalność i skuteczność formułowa
nych przez niego uwag i zaleceń49.

Prócz regularnego przesyłania korespondencji na duchownych spo
czywał również obowiązek stawiania się w regularnych odstępach cza
su na dworze nieświeskim lub pojawiania się na nim w trybie wyjątko
wym, na specjalne życzenie patrona. Późniejszy kanonik wileński Alek
sander Żółkowski pisał w jednym z listów, że chociaż miał „wiele racyi 
najbardziej defectum zdrowia do exludowania się od drogi cięszkozi- 
mowej (sic!) i dalekiej”, to jednak „więcej ważąc jednostajny respekt 
JOXięcia aniżeli zdrowie”50, zgodnie z rozkazem stawił się w Nieświe
żu, choć „wymordowany i pokaleczony [...] dla przypadłej niespodzia
nie rezolucyi”51.

Stan zdrowia w wielu przypadkach jednak uniemożliwiał wywiąza
nie się z obowiązku okresowego meldowania się na dworze książę
cym52. Na przeszkodzie jego sumiennemu wypełnieniu stały poza tym 
często niekorzystne i dość zmienne warunki pogodowe: srogie zimy, 
silne wichury i częste deszcze, które przy dużych zaniedbaniach infra
strukturalnych na wschodnich obszarach dawnej Rzeczpospolitej nieraz 
na długie okresy czasu wstrzymywały całkowicie komunikację. Jan 
Poszakowski w jednym z listów tłumaczył się, że z powodu roztopów 
nie mógł przybyć do Białej, by osobiście powitać swojego dawnego 
wychowanka, Hieronima Floriana po jego powrocie z dwuletniej po
dróży zagranicznej. Dotarł jedynie do Dylatycz, lecz ponieważ “cały 
przemókł” i “omal życia nie stracił”, zaniechał dalszej jazdy, czekając

48 Tenże do tegoż, 19 VII 1756 z Czartoryska, AGAD AR V nr 18027.
49 Szczepan Wulfers do Karola Stanisława, 11 VIII 1772 z Pragi, AGAD AR V nr 18090.
50 Antoni Żółkowski do Michała Kazimierza, 12 I 1757 z Wilna, AGAD AR V nr 18090.
51 Tenże do tegoż, 24 II 1757 ze Stwołowicz, AGAD AR V nr 18990.
52 A. Wołłowicz do Michała Kazimierza, 25 X 1757 z Janowa, AGAD AR V nr 17950.
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na poprawę pogody53. Podobnie, złymi warunkami pogodowymi tłuma
czył swoją niemożność przybycia na zawołanie patrona również Michał 
Woronicz, pisząc że “niespodziewana lwowska wichura drogę mu za
tamowała”54. W razie niemożności zadośćuczynienia obowiązkowi 
stawienia się na dworze pokornie przepraszano, obiecując poprawę 
w przyszłości55 56. Nawet śmierć członka rodziny nie była w takich sytu
acjach stosownym usprawiedliwieniem, a każdorazowe oddalenie się 
z dworu wymagało osobistego zezwolenia patrona .

Służba na dworze magnata, jak widać często narażała zatem duchow
nego na różnego rodzaju niebezpieczeństwa oraz wymagała w wielu 
przypadkach postępowania wbrew przyrzeczeniom przyjętym w cza
sie składania profesji zakonnej lub przyjmowania ślubów kapłańskich; 
nieraz stawiała księży w trudnej sytuacji i zmuszała ich do sprzenie
wierzenia się interesom swojego środowiska; była też nieraz przyczy
ną wewnętrznych rozterek. Wincenty Suchocki przykładowo z troską 
pisał, że z powodu zleconych mu przez pryncypała obowiązków nie 
będzie mógł uczestniczyć” w Pułtusku na kapitule Trzech Królów”. 
„Bóg wie -  dodawał -  czy mnie nie odsądzą kanonicy dla tej niebyt- 
ności, ileż to miesięcy moich dla tej szarży (separacji Konstancji Ra
dziwiłłówny- przyp. K.S.-S.) [obowiązków moich] tam odprawić nie 
mogłem, niech się dzieje wola Boga, abym tylko pokazał się bydź 
WXM sługą wiernym i życzliwym”. Również Jan Argiel czuwający 
w Rzymie nad przebiegiem sprawy separacyjnej kasztelanowej troc
kiej Konstancji z Radziwiłłów prosił w jednym z listów księżną Annę 
z Sanguszków, by nikt nie rozpowiadał o jego zaangażowaniu się w ten 
proces, bo stąd może przyjść samo „utrapienie” tak dla niego samego, 
jak i całej prowincji57. Wielu duchownych narzekało poza tym na 
przeciążenie obowiązkami i wynikające z tego zaniedbywanie swojej 
służby w klasztorze (vel kolegium) lub na beneficjum parafialnym. 
Wielu duchownych stawało więc w różnych okresach swego życia 
przed tragicznym wyborem między wiernością swoim obowiązkom 
i ideałom, z myślą o realizacji których wstępowano do stanu kapłań
skiego, a chęcią wyjednania łaski patrona, zyskania jego przychylności

53 Jan Poszakowski do Anny z Sanguszków, 1 IX 1735 ze Slucka, AGAD AR V nr 12212.
54 Michał Woronicz do Karola Stanisława, 28 VII1770 z Kamienia, AGAD AR V nr 18027.
55 Ludwik Riaucour do Hieronima Floriana, 26 XI 1742 z Janowa, AGAD AR V nr 13104/11.
56 Bonawentura Borzymowski przepraszał, że nie przybył do Nieświeża z kapelanem
Mackiewiczem i prosił o pozwolenie na oddalenie się na dwa tygodnie w związku ze
sprawami rodzinnymi (do Karola Stanisława, 11 VI 1783 z Wilna, AGAD AR V nr 1279).
5 Tan Argiel do Anny z Sanguszków, 21 XI 1722 z Rzymu, AGAD AR V nr 197.

TROSKI I RADOŚCI W ŻYCIU DUCHOWNYCH 275

i pomocy na dalsze długie lata życia, obfitujące nieraz w trudne i nie
bezpieczne sytuacje.

Perspektywa korzyści, jakie związane były z opieką możnego patro
na i służbą na jego dworze w wielu przypadkach w dużym stopniu 
równoważyła jednak wiążące się z nią niebezpieczeństwa. Zdawał 
sobie z tego przykładowo sprawę były jezuita, Mikołaj Kuczewski, 
który pozostał wiernym i oddanym sługą księcia Karola Stanisława 
„Panie Kochanku” nawet wtedy, gdy ten udał się na emigrację, służąc 
mu w roli pośrednika i łącznika z pozostałymi w kraju przyjaciółmi, 
i nie zniechęciły go do jego osoby nawet ostrzeżenia samego biskupa 
ordynariusza, Ignacego Massalskiego, który “kazawszy mu stanąć 
przed sobą, blisko godzinę dziwnie niedyskretnie łajał go i wekslował 
[...] i karcerstwem groził”, zapewniając, że jeśli powróci na dwór nie- 
świeski przykaże go łapać jako włóczęgę58 *.

Zaufanie, jakim darzył książę duchownych i dopuszczanie ich do 
grona najbliższych doradców domu Radziwiłłowskiego było powodem 
ich prawdziwej dumy oraz autentycznej i nieukrywanej radości. Za
ufanie to było tym bardziej pożądane, że często wiązało się ono z oso
bistymi zobowiązaniami patrona do świadczenia różnego rodzaju opieki 
podległym sobie duchownym. W osobie pryncypała większość ducho
wieństwa pokładała nadzieję na poprawę własnych warunków bytu 
i ogólne podniesienie standardu życia. W związku z tym pozostawał 
podstawowy i powszechnie uznawany za jeden z ważniejszych obo
wiązek świadczenia przez patrona wszelkiej pomocy i opieki w cho
robie i starości. Do duchownych wymagających fachowej opieki me
dycznej ordynowano zwykle z polecenia pryncypała prywatnych dok
torów i cyrulików, przesyłano im niezbędne lekarstwa lub finansowa
no ich zakup , nieraz też wykazywano osobiste zainteresowanie sta
nem zdrowia i samopoczuciem obecnych i dawnych sług60. W razie 
potrzeby zaś, gdy z powodu kłopotów zdrowotnych i zaawansowane
go wieku okazywali się oni niezdolni do dalszego piastowania swoich 
dotychczasowych funkcji przyjmowano ich na dwór książęcy w cha
rakterze rezydentów, oferując im jakąś „stancyję przy dworze”61 lub

58 M. M a t u s z e w i c z, D ia r iu sz  ż y c ia  m e g o , t. 2, oprać. Z. Z i e l i ń s k a ,  B. K r ó - 
1 i k o w s k i , Warszawa 1986, s. 489.

Ks. Mateusz, reformata z konwentu ołyckiego dziękował w liście do Anny z Sangusz
ków (b.d., prawdopodobnie 1739/1740) za opiekę w chorobie (AGAD AR V nr 12982).
60 Zob. przyp.
61 Michał Kostrzemba do Karola Stanisława, b.d. i m., AGAD AR V nr 7517.
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,jaki kącik w oficynach przy pałacu”62, w którym mogliby w wygo
dzie i bezpieczeństwie spędzić ostatnie lata swojego życia, a po ich 
śmierci zaś patron organizował im pogrzeb i pokrywał wszelkie zwią
zane z nim wydatki63. W nagrodę za pełnione usługi mianowano odda
nych księży na dochodowe beneficja64, wstawiano się za nimi u wyż
szych władz zakonnych65 66 lub protegowano na wyższe i bardziej pre
stiżowe godności w strukturach zakonnych bądź diecezjalnych, czę
sto też dodatkowo ich uposażano na kolejne lata, by mogli wieść do
statnie życie, na odpowiednim poziomie i wolne od niebezpieczeństw 
zewnętrznych. W każdej sytuacji mogli oni poza tym liczyć na pomoc 
i wsparcie patrona, który nawet po opuszczeniu przez nich jego dworu 
nie przestawał się dowiadywać o to, jak sobie radzili w nowym miej
scu, wykazując żywe zainteresowanie ich losami. W przypływie szcze
gólnej łaski nieraz też ich odwiedzał w klasztorze lub na parafii, za
jeżdżał do nich w gościnę i wspólnie z nimi ucztował, co stanowiło 
w mniemaniu księży formę najwyższego uznania ze strony danego 
chlebodawcy i jego żywej sympatii ku gospodarzowi67. Nie wszyscy 
jednak mogli liczyć na większe zainteresowanie patrona swoim losem 
w okresie choroby i starości, zależało ono bowiem w większej mierze 
od kryteriów emocjonalnych niż racjonalnych i od jego “afektu” 
względem swojego sługi. Wielu duchownych po opuszczeniu dworu 
Radziwiłłowskiego bez wieści przepadało w mrokach dziejów, cza
sami tylko już po wielu latach odnajduje się jakiś adresowanych przez 
nich list z prośbą o prezentę na wakujące beneficjum lub protekcję 
w osiągnięciu wyższej godności w klasztorze, pomoc w polubownym

62 A. Wołłowicz do M. K. Radziwiłła, 12 VIII 1752 z Piotrkowa, AGAD AR V 17950.
63 Expensa na wyprowadzenie ciała i na pogrzeb śp. Jmci Xiędza Dominika Antoniego 
de Rouchenberg guwernera Jmci Xiążąt Ichmciów ordynatów wojewodziców wileń
skich fundatorów dnia 8 Aprila 1749 roku uczyniona, AGAD AR XXI R 70.
64 Józef Katenbring został plebanem nieświeskim (list do Karola Stanisława, 6 VI 1790 
z Nieświeża, AGAD AR V nr 6535), Michał Woronicz prosił zaś o nominacje na 
kustosza (list do Michała Kazimierza, b. d. i m., AGAD AR V nr 18027); Jan Zda
nowski został plebanem siebieskim, a Felicjan Zabielski plebanem mirskim.
65 Jan Poszakowski do Anny z Sanguszków, 4 V 1735 ze Słucka, AGAD AR V 
nr 12212 dziękuje za wstawiennictwo w wyborze na rektora kolegium słuckiego.
66 Mikołaj Bykowski do Karola Stanisława, 17 VI 1785 z Nieświeża, AGAD AR V 
nr 1793 dziękuje za wstawienncitwo w nadaniu mu sakry biskupiej.
67 M. K. Radziwiłł, Diariusz, AGAD AR VI nr II 80-a, s. 40 (wspomina o odwiedzi
nach u byłego guwernera, obecnego scholastyka katedralnego i audytora łuckiego, 
Wincentego Suchockiego), s. 1370 (pisze o pobycie na parafii u Kazimierz de La Tour, 
„młodości mentora”).
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rozwiązaniu konfliktów czy wsparcie finansowe w trudnej sytuacji. 
Opieka Radziwiłła napełniała duchownych przebywających na dworze 
Radziwiłłów niekłamaną radością, dawała uczucie zadowolenia i sa
tysfakcji, przejawiające się w bardziej optymistycznym spojrzeniem 
na życie i często również poczuciem beztroski i spokoju, co znajdo
wało swój wyraz w przesyłanej na ręce patrona korespondencji68. Ko
respondencja ta pełna była jednak również uczuć negatywnych, uczuć 
zrezygnowania i nieraz bezsilności wobec trudności i problemów ota
czającego świata.

Troski i radości stanowiły bowiem dwa przeciwległe bieguny życia 
duchownych na dworze Radziwiłłowskim, wyznaczające rytm ich 
codziennej egzystencji. W niewielu miejscach różniły się one od tych 
doświadczanych i przeżywanych przez świeckich członków dworu 
nieświeskiego i były z nimi zasadniczo zbieżne w wielu aspektach 
dotyczących życia codziennego w ramach dworu magnackiego 
w wieku XVIII. Pozycja duchownych w otoczeniu Radziwiłłów była 
w gruncie rzeczy podobna do tej, jaką posiadały osoby świeckie; sta
wiano przed nimi takie same wymagania, jak przed innymi członkami 
dworu nieświeskiego, oczekując od nich lojalności i kompetentnego 
wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Z powodów religijnych 
nie przysługiwały duchownym żadne przywileje czy względy ze stro
ny patrona. Podobnie jak świeccy działacze i klienci Radziwiłłowscy, 
również duchowni byli wystawiani na różnego rodzaju niebezpieczeń
stwa i przykrości, będące powodem ich zmartwień i trosk, z drugiej 
strony doświadczali oni także wielu przyjemności, które współtworzy
ły bieg ich życia i nieraz otrzymywali ze strony patrona dowody 
uznania i sympatii, dodające radosnego zabarwienia ich codziennej 
egzystencji.

68 Np.: Mikołaj Bykowski do Karola Stanisława, 17 VI 1785 z Białej, AGAD AR V 
nr 1793.
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PRĄDY SPOŁECZNO-POLITYCZNE I KULTUROWE 
W EUROPIE W CZASACH I ŻYCIU ŚW. KLEMENSA 

MARII HOFBAUERA (1751-1820)1

Człowiek realizuje się w określonym czasie i przestrzeni. Jego eg
zystencja i dzieło osadzone są zawsze w realiach konkretnej epoki 
historycznej i naznaczone jej piętnem.

Epoki mają swoje idee przeobrażeń i wartości. Zespoły takich idei 
nazywane są w historiografii prądami, które nieraz splatają się ze sobą 
lub rozgałęziają, nasilają się w jakichś granicach historycznych, a w 
innych tracą swoją żywotność. Skategoryzowanie ich i wyczerpanie 
w krótkim tekście prowadziłoby do uproszczeń, byłoby encyklope
dyczne i mało eksplanacyjne, a więc mijałoby się z celem niniejszego 
referatu, charakteryzującego żary sowo prądy społeczno-polityczne 
i kulturowe, jakie stanowiły kanwę dziejową ziemskiego bytowania 
i działalności jednego człowieka. Zastosowana paralelność historycz- 
no-biograficzna, w przedsięwziętym, syntetycznym ujęciu prądów 
epoki, przydatna była w przeprowadzeniu selekcji merytorycznej 
i opracowaniu kompozycji tekstu.

Życie św. Klemensa Marii Hofbauera, pierwszego redemptorysty re
zydującego w położonej na północ od Alp części Europy i kreatora naj
wcześniejszych placówek tego Zgromadzenia poza Włochami (w War
szawie i Wiedniu), przypadało na przełomowy, pełen burzliwych prądów 
i wątków okres dziejów nowożytnych, mianowicie na drugą połowę 
XVIII i pierwsze dwudziestolecie XIX wieku. Ten czasokres w rozwoju

1 Niniejsze opracowanie powstało jako referat na sympozjum naukowym „Św. Klemens 
Hofbauer, apostoł Warszawy i Wiednia - promotor kultury wieku oświecenia”, zorgani
zowanym 25. czerwca 2008 r. w WSKSiM w Toruniu.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 279-288.
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kultury i nauki dokładnie odpowiada przyjętej przez większość history
ków, modelowej cezurze chronologicznej epoki oświecenia.

Był to także etap wielkich transformacji społeczno-gospodarczych 
i ustrojowych, w wyniku których ukształtował się klasyczny kapitalizm 
z jego wszystkimi istotnymi cechami, tak pozytywnymi jak i nega
tywnymi, przenikającymi każdą sferę życia. Nasiliła się pauperyzacja 
warstw niezamożnych, ukształtowały się nowe stereotypy państwa 
i prawa, nowe idee, prądy kulturowe, formy społecznego organizowa
nia i komunikowania się ludzi między sobą. Miały miejsce groźne 
starcia konfrontacyjne w skali masowej, dokonywał się gwałtowny 
postęp w dziedzinie naukowo-cywilizacyjnej, ale poza empirią i ro
zumem nie doceniano innych środków poznania.

Isaak Newton już w czasach przedoświeceniowych zrewolucjoni
zował fizykę i matematykę, posługując się empiryczno-racjonalnymi 
metodami badań, ale w swoim dziele metodologicznym „Philosophiae 
naturalis principia mathematica” zawarł przesłanie, że związki między 
nauką a religią i teologią należy pielęgnować, żeby były obopólnie 
pożyteczne. Drogi „fides et ratio” zaczęły się jednak w czasach oświe
cenia rozchodzić. Część inteligencji twórczej opowiedziała się za de- 
izmem wolteriańskim, czy też naturalizmem Rousseau, ale byli i tacy, 
jak n. p. wybitny, francuski biolog tego okresu, Jan Baptysta Lamarc, 
który uważał, że tylko istnienie i wszechmoc Boga stanowią całą wie
dzę pozytywną człowieka.

W czasach życia św. Klemensa Marii Hofbauera (1751-1820), czyli 
w okresie oświecenia, rozwijała się nauka, a kultura i sztuka osiągnęły 
swoiste „imago”. Dalszy ich rozwój postępował drogą neonawrotów, 
eklektyzmów i coraz bardziej modernistycznych, żywiołowych po
szukiwań. Towarzyszyło temu nieraz deptanie uświęconych chrześci
jańską tradycją, fundamentalnych wartości.

Priorytetowy i dominujący składnik kultury stanowi religia. Chrze
ścijańska Europa uświadomiła sobie, ze w dobie oświeceniowych 
osiągnięć i towarzyszących im kontestacji, zachodzi konieczność po
pierania postępu, ale i obrony chwiejącej się wiary i zagrożonej reli- 
gii: przed ateizacją, skrajnym racjonalizmem, narastającą nienawiścią 
na tle posiadania, przed nędzą desperującą ubogich, a jednocześnie 
przed kultem pieniądza i pazerną żądzą bogactw, jaka cechowała 
część elit finansowych; przed budzącym się ruchem socjalistycznym, 
pełnym utopii, a potem popychającym do walki rewolucyjnej jako 
metody rozwiązań; przed zagadkowym liberalizmem masońskim, czy 
też przed ruchami reformatorskimi, np. jansenizmem.

Katolicy, uczestnicząc w przemianach oświeceniowych, poczuli się 
zobowiązani do strzeżenia swej religii, doktryny i norm aksjologicz
nych. Wysuwali rozmaite inicjatywy; formowały się grupy działania, 
aktywizowały dawne i erygowały nowe zgromadzenia zakonne, które 
nieraz charyzmatycznie podejmowały wyzwania czasu.

Takim było Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Łaciński 
wariant miana wytworzył potoczną nazwę -  redemptoryści. Początki 
zgromadzenia wiążą się z Neapolem, gdzie zostało ono założone 
w 1732 roku przez włoskiego prawnika, arystokratę Alfonsa Marię 
Liguoriego.Neapol pozostawał wtedy jeszcze w granicach Państwa 
Kościelnego. Był miastem sztuki i dobrobytu, ale także przeludnio
nym siedliskiem nędzy, rozpusty, rozbojów i złodziejstwa. Ten drugi 
aspekt motywował inicjatora do erygowania właśnie tam Zgromadze
nia, które postanowiło służyć ludziom najbardziej poszkodowanym 
pod względem moralno-duchowym, materialnym i edukacyjnym.

Ówczesny papież Klemens XII zdobył sobie, poza zasługą pełnie
nia funkcji głowy Kościoła, więcej uznania jako protektor sztuki 
i nauki, niż jako społecznik, ale właśnie w czasie jego pontyfikatu 
„Italia sacra” zrodziła wielkie dzieło apostolskie o wymiarze religijno- 
misyjnym, wychowawczym i społecznym, jakim było Zgromadzenie 
zapoczątkowane przez Alfonsa Liguoriego (biskupa, doktora Kościo
ła, kanonizowanego już 52 lata po śmieci w 1839 r.).

Włochy znajdowały się, de facto od średniowiecza, w sferze rywa
lizacji między-dynastycznych, zwłaszcza burbońsko-habsburskich, 
których celem było utrwalanie własnych (Hiszpanii, Francji, Austrii) 
wpływów w tymże rozdrobnionym konglomeracie księstw, kró
lestw, republik miejskich, państewek o rozmaitym statusie polityczno- 
prawnym i administracyjnym. Z daleka mieszała się w te konflikty 
i wygrywała je dla siebie Anglia. Papieskie próby poprawiania sytu
acji, czy też jednoczenia państewek włoskich wokół Watykanu, były 
słabe i nie przynosiły trwałych efektów. Wojny niszczyły kraj. W 1734 
roku oddziały hiszpańskie zajęły Państwo Kościelne, w granicach któ
rego znajdował się Neapol, gdzie zainicjowane zostało zgromadzenie 
redemptorystów.

Kiedy Jan Hofbauer, późniejszy św. Klemens przyszedł na świat 
w Tasowicach na Morawach w 1751 r., Zgromadzenie to liczyło 19 lat. 
Neapol nie należał już ani do Państwa Kościelnego, ani do żadnej 
z potęg dynastycznych, gdyż po roku 1748 (pokój akwizgrański) 
wszystkie państewka włoskie, poza księstwami Mediolanu i Mantui, 
były już wolne, chociaż długo jeszcze nie zjednoczone. A także nowe
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Zgromadzenie rozprzestrzeniło się szeroko po Włoszech. Hofbauer 
jako dziecko nie miał nic wspólnego z tym krajem, ani zapewne nie 
słyszał o zgromadzeniu, z którym później związał życie.

Dezintegracja polityczna determinowała sytuację materialną i du- 
chowo-intelektualną Italii, która od XIV do XVII wieku nadawała ton 
kulturze europejskiej i była ojczyzną wszelkich nowych prądów. Te
raz, otwierając się na wpływy oświeceniowe, zapoczątkowane głów
nie na terenie Francji, nie zatraciła własnej tożsamości. Ludność Italii 
postrzegała dokonujące się w Europie przemiany jako pewną trawe- 
stację własnych, wielowiekowych tradycji, albo jako ich spłaszczoną 
kontynuację. Inteligencja twórcza Italii, chociaż chłodno zdystanso
wana, wniosła również swój oryginalny, liczący się wkład w rozwój 
myśli oświeceniowej. Nie płynęła jednak z prądami oświecenia bier
nie, potrafiła odważnie krytykować trendy skrajne, np. racjonalizm 
kartezjański (Giambattista Vico).

Fenomen tego kraju powodował, że Włosi obserwowali niemal na 
bieżąco sytuację w całej Europie. Mając kontakt z przybywającymi 
tu pątnikami, naukowcami, podróżnikami, turystami dowiadywali się 
od nich, co dzieje się na Półwyspie i w ogóle na kontynencie; zdawali 
sobie sprawę, że newralgiczny punkt rozwoju kultury i nauki znalazł 
się teraz za Alpami, że Francja, Niemcy, Austria, Anglia należą do 
państw najbardziej liczących się w skali międzynarodowej, że margi
nes ludzi żyjących w ciemnocie i nędzy, najbardziej ponętnych na 
demagogiczne obietnice, wszędzie w Europie się poszerza.

Redemptoryści postanowili więc rozprzestrzenić swe Zgromadze
nie, czyli wyjść z Włoch za Alpy, jak mówili „na północ”, gdzie do
strzegali szerokie pole swego przyszłego apostołowania. Jednakże 
posłanie zakonnika do kreowania nowej placówki na obcym terenie 
wymagało osoby silnej pod względem formacyjno-duchowym, inte
lektualnym i psychicznym. Kandydaci pojawili się, gdy redemptoryści 
wyświęcili na księży w 1785 r. pierwszych cudzoziemców niemiecko
języcznych, o. Jana Hofbauera, który otrzymał imię zakonne Klemens, 
którym posługiwał się już w eremickim okresie swego życia, i jego 
kolegę, o. Tadeusza Hübla. Ówczesny generał Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela posłał ich do „ojczyzny”, by zakładali tam 
nowe placówki zakonne.

Morawy, rodzinne strony Hofbauera, od średniowiecza przynale
żały państwowo do Czech, a od XVI wieku razem z Czechami 
wchodziły w skład Monarchii Austriackiej Habsburgów, którzy do 
połowy XIX wieku bezwzględnie wynarodowiali obywateli swego
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wielo-etnicznego państwa. Było to zgodne z ideą prądu kulturowo- 
politycznego, jaki szerzył się w Europie w drugiej połowie XVIII 
wieku, a nazywany był absolutyzmem oświeconym. Prąd ten pozo
stawał w kręgu myśli społeczno-politycznej oświecenia, propagował 
monarchiczną formę rządów, silną władzę, scentralizowane państwo, 
ograniczenie praw instytucji stanowych, kościelnych, kulturowo- 
oświatowych; kasatę większości zakonów, likwidowanie wszelkiej auto
nomii językowej i samorządowej, czyli wprowadzenie monarchicz- 
nego „rządu dusz”. W Austrii gorliwie realizował ten ideał cesarz 
Józef II z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, sprawując władzę razem 
z matką Marią Teresą w latach 1765-1780 oraz samodzielnie od 
1780 do 1790 r. W odniesieniu do tego państwa absolutystyczno- 
oświeceniowe tendencje w polityce wewnętrznej nazywano więc 
,józefmizmem”. Rodzina Hofbauerów na Morawach żyła w germani- 
zowanym od wieków kraju i wrosła w jego rzeczywistość. Ojciec 
Jana-Klemensa za Marii Teresy zmienił nazwisko rodowe „Dworzak”, 
przyjmując wariant niemiecki „Hofbauer”.

Antykościelne prądy józefińskie w polityce wewnętrznej Habsbur
gów spowodowały, że Klemens Hofbauer nie mógł pozostać w oj
czystych Morawach, dokąd przybył po wyświęceniu, by tam zaszcze
pić swoje zgromadzenie.

Udał się więc w roku 1787 w kierunku, który raczej losowo otwo
rzył się przed nim, do Warszawy, pozostającej jeszcze wtedy stolicą 
okrojonej po I rozbiorze Rzeczypospolitej, a zarazem wielkim cen
trum polskiej myśli oświeceniowej. Król Stanisław August Poniatow
ski, słaby dyplomata, manipulowany przez carycę Katarzynę II, jed
nak starannie wykształcony w duchu oświeceniowym, oczytany w pi
smach encyklopedystów francuskich, skłaniał się ku liberalnemu ra
cjonalizmowi. Był to jedyny król Polski, który nie odwiedził Jasnej 
Góry. „Mędrca szkiełko i oko” triumfowało w otoczeniu królewskim, 
nadawało ton spotkaniom towarzyskim, np. obiadom czwartkowym, 
dyskusjom i atmosferze dworu.

Gdy Klemens Hofbauer dotarł do Warszawy, spotkał się ze Stani
sławem Augustem, a także z nuncjuszem papieskim i dostojnikami 
kościelnymi osobiście. Otrzymał do dyspozycji kościół pod wezwa
niem św. Benona, średniowiecznego biskupa Miśni. W kościele tym 
już wcześniej sprawowano opiekę duszpasterską nad tamtejszymi 
katolikami niemieckojęzycznymi. Redemptoryści rozpoczęli pracę 
kaznodziejską i penitencjarną w języku niemieckim, a po nauczeniu 
się języka polskiego również w polskim. Powierzono im także utrzy
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manie kościoła pojezuickiego, jako drugiego, w którym mieli duszpa- 
sterzować. Otarli się więc bezpośrednio o kasatę zakonu zasłużonego 
dla edukacji, którą sami uważali za obszar również swego apostolatu, 
chociaż o nieco innym wymiarze. Warszawiacy zaaferowani polityką 
i prądami oświeceniowymi nie rozeznawali początkowo, jacy nowi 
zakonnicy przybyli, lecz nazywali ich, od prowadzonych przez nich 
kościołów, benonitami lub jezuitami, garnąc się do nich coraz liczniej.

Komisja Edukacji Narodowej i Sejm Grodzieński obiecali redemp
torystom sponsoring, gdy zaczęli prowadzić sierociniec, internat, 
szkołę elementarną dla chłopców i dziewcząt oraz inne dzieła filantro- 
pijno-wychowawcze. Zakonnicy wychodzili więc czynnie na przeciw
ko ideałom KEN-u i prądom oświeceniowym. Spośród absolwentów 
rekrutował o. Klemens także kandydatów do nowicjatu, kształcąc ich 
i wspomagając formacyjnie. W 1808 r. ekumeniczne zgromadzenie 
liczyło już 36 redemptorystów spośród tutejszej ludności.

Klemens Hofbauer przebywał w Warszawie, kiedy obradował Sejm 
Czteroletni, wydana została Konstytucja 3 Maja, dotarły tam wojska 
napoleońskie i powstało Księstwo Warszawskie; ale także w tragicz
nych latach Targowicy, upadku Powstania Kościuszkowskiego oraz II 
i III rozbioru Polski, po którym Warszawa znalazła się pod panowaniem 
ekspansywnych, powiązanych z masonerią, protestanckich Prus.

Pracując w Warszawie, pod wpływami rozwijających się wówczas na 
naszych ziemiach prądów oświeceniowych, poznawał Hofbauer żywot
ność kulturową narodu, na który mocarstwa sąsiednie wydały wyrok; 
mógł ocenić nowoczesne na miarę epoki formy tamtejszego życia kultu
ralnego. Czytał zapewne po opanowaniu języka wydawaną w Warszawie 
prasę np. dzienniki, takie jak: „Gazeta Warszawska” (po wkroczeniu 
Francuzów w 1807 r. ukazywała się po francusku), „Gazeta Narodowa 
i Obca” (edycja w czasie Sejmu Czteroletniego), „Gazeta Krajowa” (or
gan „targowiczan”), „Gazeta Wolna Warszawska”, „Gazeta Obywatelska 
i Patriotyczna Warszawska” oraz inne. Ruch prasowy i temperatura życia 
społeczno-politycznego wzrastały, gdy działo się coś pozytywnego lub 
niekorzystnego dla Polski. Życie kulturalne pobudzał Teatr Narodowy. 
Szerzyły się, nowatorskie jak na środkowo-europejskie stosunki poglądy, 
np. że warunkiem wolności państwa jest przyznanie swobód i praw oby
watelskich mieszczaństwu oraz zniesienie pańszczyzny i poddaństwa 
chłopów. Rozmaity stopień radykalizmu poglądów, czy też kompromi- 
sowości dzielił Polaków i prowadził do wyodrębniania się wśród nich 
rozmaitych opcji i prądów społeczno-politycznych. Najbardziej radykal
nymi byli Jakobini polscy”, aktywni w powstaniu kościuszkowskim.
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W czasie ponad 20 lat pobytu Klemensa Hofbauera w Warszawie 
Europą wstrząsnęła przełomowa pod względem ustrojowym, społeczno- 
gospodarczym i politycznym Wielka Rewolucja Burżuazyjna, która 
zapisała się w historii pod znakiem nośnego ideału „wolności, równo
ści i braterstwa”, ale także bezprawia, nietolerancji, bezwzględnych 
egzekucji i mordów (np. Wandea). Hofbauer na pewno nad tym re
flektował, a potrafił być krytyczny i dalekomyślny.

Prawdopodobnie nie podzielał także euforii warszawiaków, gdy 
witali przybywające wojska napoleońskie. Może przewidział, że mo
carstwowa polityka Napoleona jest zaborcza, że i tak nie spełni on 
pokładanych w nim przez Polaków nadziei. Jako obywatel Austrii sym
patyzował z koalicjami anty-napoleońskimi. Wolnomyślnym Francu
zom nie podobała się poza tym jego postawa ani gorliwość duszpa
sterska, niszczyli więc redemptorystów równie zaciekle jak Prusacy, 
aż do wydalenia ich z Księstwa 20 czerwca 1808 roku.

Klemens udał się w tej sytuacji do Wiednia, Znal miasto z czasu 
swych studiów jako ośrodek akademicki i stolicę państwa, do którego 
należały jego rodzinne Morawy. Wiedeń zajęty został przez wojska 
napoleońskie w 1805 r. Franciszek II musiał zrzec się wtedy na rzecz 
Napoleona prestiżowego tytułu cesarza rzymskiego narodu niemieckie
go, którego od średniowiecz używali Habsburgowie austriaccy. Od tej 
pory sprawował władzę jako Franciszek I cesarz Austrii. Klemens 
Hofbauer zastał tu więc nową rzeczywistość polityczną i specyficzną 
atmosferę oświeceniowo-klasycystyczną. Doczekał się też upadku Na
poleona. Mimo przeszkód stwarzanych przez środowiska innowiercze, 
wolnomularskie i wolnomyślne, zaangażował się w duszpasterstwo 
akademickie, służąc młodzieży uniwersyteckiej pomocą duchową 
i materialną. Skupił wokół siebie część inteligencji, z którą razem przy
czynił się do odrodzenia religijnego pogrążonej w inercji stolicy Austrii.

O jego otwarciu na rodzące się w Europie, przeciwstawne klasycy
zmowi nowe prądy preromantyczne, świadczyło zainicjowane i pro
wadzone przez niego, słynne, romantyzujące „kółko rozmów”, czyli 
rodzaj wspólnoty dyskusyjnej, nazywanej także „Kręgiem Hofbauera”. 
Na spotkania przybywała młodzież związana z Uniwersytetem Wie
deńskim, także poeci i pisarze niemieckojęzyczni z różnych krajów 
Rzeszy, którzy sympatyzowali z neoromantycznymi prądami w kultu
rze, n. p. Friedrich Schlegel, Klemens Brentano, Joseph Eichendorf.

Wszyscy oni weszli potem w poczet niemieckich poetów roman
tycznych. Schlegel stał się teoretykiem wczesnego romantyzmu, twór
cą koncepcji nowej estetyki, w której piękno postrzegane było jako
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przejaw tożsamości narodu i ducha czasu. Razem ze swym bratem 
założył programowe pismo romantyków pt. „Athenäum”. Brentano 
pozostawał pod wpływem romantycznej ludomanii, zachwycał się 
prostotą i urokiem wsi, pisał liryki, liryczno-epickie ballady, także 
baśnie, wydawał pieśni ludowe. Eichendorfa uważano za romantycz
nego liryka, a także historyka literatury, należącego do kręgu pisarzy 
katolickich, co na terenie Prus, gdzie później mieszkał, nie przysparza
ło mu sympatii. Po upadku Napoleona, przeciwko któremu walczył, 
został referentem katolickim w Ministerstwie Wyznań w Berlinie. 
Z „Kręgu Hofbauera” wyszli więc późniejsi preromantycy i romanty
cy zaliczani do znaczących reprezentantów tego prądu w Europie.

Stolica Austrii spełniała wówczas nie tylko rolę wielkiej metropo
lii polityczno-administracyjnej i kulturalno-naukowej, lecz stała się 
również salonem bawialnym Europy. Przejawiało się to np. w czasie 
Kongresu Wiedeńskiego, na którym zwycięska koalicja wytyczyła po 
upadku Napoleona nowe granice państw europejskich. Zjechała wtedy 
do Wiednia międzynarodowa elita dyplomatyczna i towarzyska. Od 
jesieni 1814 r. do lata 1815 organizowano imprezy muzyczne, bale, 
rauty. Koncertów Beethovena w sali redutowej słuchała np. cesarzowa 
Austrii, cesarzowa Rosji, król Prus.

Ludwik van Beethoven i starsi od niego: Wolfgang Amadeusz Mozart 
oraz Joseph Haydn, czyli genialna trójca tzw. „klasyków wiedeńskich” 
rozsławiła późny klasycyzm i preromantyzm w muzyce, zyskując po
mnikowe miejsce w historii. Beethoven poznał Goethego osobiście 
i współpracował z nim na polu opery. Działalność kompozytorsko- 
koncertową prowadził Franciszek Schubert, debiutował Johann Strauss 
starszy. Klasycyzm wiedeński splatał się swoiście z oświeceniem, ale i z 
preromantyzmem oraz romantyzmem. Nowe prądy kulturowe (umysłowe 
i literackie), które zwiastowały zbliżający się romantyzm, pojawiające się 
w literaturze i sztuce oświeceniowej obok klasycyzmu, można zauważyć 
także wcześniej, był nim np. sentymentalizm. Pewne jego cechy wystę
powały już w czasach późnego rokoka, zaliczanego przez część history
ków do schyłkowego baroku. Rokoko jako styl i zjawisko kulturowe 
weszło na salony i do literatury pod koniec XVII wieku, zdobiąc je fine
zyjnym smakiem, bibelotami, sztukaterią. Przewijało się przez wiek 
XVIII. Po 1815 r. wnętrza wiedeńskich salonów, urzędów i instytucji 
przybrały nowy, surowszy kształt biedermeierowski, co rozpoczęło się na 
początku XIX wieku, ale trwało do czasów romantyzmu i postromanty
zmu. Prądom kulturowym, przynależnym do nich stylom i kierunkom nie 
można bowiem wyznaczać ostrych cezur.
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Początek romantyzmu w Polsce odnosi się umownie do roku 1822, 
czyli liczy się go od roku wydania w Wilnie pierwszego tomu „Poezji” 
Adama Mickiewicza. Natomiast na Zachodzie Europy ideały romantycz
ne weszły już do estetyki kulturowej i upodobań literackich w latach 
siedemdziesiątych XVIII wieku. Goethe w 1774 r. wydał reprezentatyw
ną dla tego prądu powieść epistolamą „Cierpienia młodego Wertera”. Jej 
bohater tytułowy stał się idolem entuzjastów romantyzmu, których epa
tował nieszczęśliwą miłością, nadwrażliwym egotyzmem, introwertycz- 
nym szamotaniem się z samym sobą i samobójczą desperacją.

Klemens Hofbauer właśnie w okresie „Sturm und Drang” osiągnął 
wiek 24 lat, uporczywie poszukując swojej drogi. W młodości jako piel
grzym, wagabunda, pustelnik przebijał się do Pana Boga i ludzi, by im 
służyć w kapłaństwie, nieść chleb i „oświecenie” zgodnie z duchem epo
ki, którą współtworzył. Miał nie tylko „mędrca szkiełko i oko”, lecz rów
nież „czucie i wiarę”, czyli romantyczną wrażliwość, które jednak orien
towały go w kierunku nie werterowskim. Traumą była dla niego ludzka 
nędza i ciemnota. Przeżywał ją  jak osobiste nieszczęście. Jego ludomania 
przejawiała się nie w balladach i romansach, lecz w realnym, wspomaga
jącym współczuciu.

Rok śmierci Hofbauera, 1820, uchodzi w periodyzacji dziejów za 
chronologiczne wygaśnięcie oświecenia. Był więc Klemens Maria 
Hofbauer świętym oświecenia, przekraczającym jednak granice swej 
epoki. Osiągnięcia kulturowo-cywilizacyjne i kontestacje tamtych czasów 
mobilizowały go, nie niszcząc jego wiary, pasji apostolskiej i społeczni
kowskiej. Konsekwentnie „robił swoje”. Dzieło jego życia jest świadec
twem pozytywnego zaangażowania w kulturę oświecenia, ale i krytycy
zmu wobec prądów epoki, poza którą przyszłościowo wykraczał.

Dawał temu wyraz czynnie otwierając się na negowany przez klasycy- 
stów romantyzm. Preromantycy uważali Klemensa Hofbauera za swego 
idola. Integrował ich i patronował im w swoim „Kręgu...”. Gdy zmarł, 
oni wystąpili z inicjatywą pochowania go na Cmentarzu Romantyków w 
Maria Enzersdorf. Dopiero później przeniesiono jego szczątki do zabyt
kowego kościoła Maria am Gestade.

Można powiedzieć, że realizując ideał duchownego i zakonnika wy
pracowany w chrześcijańskiej kulturze religijnej w ciągu wieków, był 
klasykiem oświecenia, a także obiektywnie uznanym prekursorem i kre
atorem zbliżającego się romantyzmu. W jego życiu i działalności można 
dopatrzyć się nawet pewnych cech organicznikostwa i pracy u podstaw, 
które dopiero 50 lat po jego śmierci pojawiły się w dobie pozytywizmu 
na ziemiach polskich.
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KANONICY REGULARNI LATERAŃSCY 
W POWSTANIU 1863 ROKU I ICH PÓŹNIEJSZE LOSY

W powstaniu narodowym 1863 roku duchowieństwo katolickie ode
grało rolę ogromną i jedną z pierwszoplanowych. Nie uczestniczył 
jednakże i nie popierał tego ruchu cały kler Kościoła polskiego, ale 
jego najbardziej patriotyczna i świadoma obowiązków wobec ojczy
zny znaczna część. Ówczesne władze rosyjskie, jeśli nawet dostrzega
ły zróżnicowanie politycznych postaw kleru, to w swoich publicznych 
wypowiedziach i opiniach całe duchowieństwo na równi ze szlachtą 
oskarżały o wywołanie i przewodzenie ruchowi buntowniczemu tam
tych lat. Taka ocena służyła za prostą i wygodną argumentację za ko
niecznością ukarania całej kościelnej wspólnoty. Historycy przyznają, 
że tak Kościół jako instytucja, jak też jego duchowieństwo doznało -  
w stosunku do innych grup społeczeństwa polskiego -  represji naj- 
sroższych i nieproporcjonalnych do winy. Tragiczna historia zakonów 
po 1863 roku jest tego znamiennym przykładem.

Najczynniejsze i najbardziej zaangażowane w tamten ruch narodo
wy były zgromadzenia franciszkańskie, a pośród nich kapucyni. Ka
nonicy regularni, choć stanowili wtedy skromny ułamek zgromadzeń 
zakonnych, to proporcjonalnie do swej liczby równie mocno zazna
czyli swój udział w tamtym zrywie narodowym. Byli też tacy pośród 
nich, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny i Kościoła.

Po kasatach zakonów w I połowie XIX wieku do początków lat 
sześćdziesiątych na ziemiach Królestwa Polskiego i Litwy ostały się 
jedynie trzy klasztory1. Historycy wymieniają najczęściej dwa: w Kra
śniku na Lubelszczyźnie2 i w Wilnie na Litwie, trzeci -  w Wolbromiu,

1 Zob. o historii zakonu K. Ł a t a k, K r a k o w s k a  K o n g r e g a c ja  K a n o n ik ó w  R e g u la r n y c h  
B o ż e g o  C ia ł a , E n c y k lo p e d ia  K a t o l ic k a , t. 8, Lublin 2000, kol. 587-590.
2 E. Jabłońska-Deptuła i J. Gawrysiakowa napisały, że w Królestwie Polskim w 1861 r. 
istniał tylko klasztor w Kraśniku. Zob. M a t e r ia ły  d o  z a a n g a ż o w a n ia  p a t r io ty c z n e g o  
z a k o n ó w  m ę sk ic h  w  K r ó le s t w ie  P o ls k im  w  la ta c h  1 8 6 1 -1 8 6 4 , w: M a t e r ia ł y  d o  h is to r ii

,Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 289-312.
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w okolicy Olkusza, nie miał charakteru typowego konwentu, bowiem 
od lat czterdziestych przebywało w nim, jak na ogół w każdej innej 
niedużej parafii diecezjalnej, jedynie dwóch księży kanoników regu
larnych: proboszcz i wikary3. W latach 1860-1864 przez te trzy domy 
przewinęło się blisko 30 zakonników, w tym 8-10 w Kraśniku i 14-16 
w Wilnie (w tym 6 kleryków)4. W roku 1863 należało do tych klaszto
rów 24-25 zakonników. Faktycznie w klasztorach kraśnickim, a szcze
gólnie wileńskim przebywało na co dzień znacznie mniej księży niż 
rejestrują wykazy, bowiem niektórzy oddelegowani byli na stałe do 
prac duszpasterskich w pobliskich parafiach, kaplicach lub prywatnych 
rezydencjach ziemiańskich5. W konwencie wileńskim w 1864 roku sy
tuacja była wyjątkowa, bowiem na miejscu pozostawało tylko trzech 
księży wraz z klerykami6.

W manifestacjach i walce zbrojnej
Gdy w maju i kwietniu 1861 roku w patriotyczno-religijnych manife

stacjach w Warszawie pod kulami wojska rosyjskiego padli zabici, kraj 
okrył się żałobą. Biskupi w obowiązku religijnym i akcie solidarności 
z cierpiącymi nakazali powszechne modły i nabożeństwa za-poległych.

zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich XIX i początku XX wieku, oprać. 
H. D y l ą g o w a , E .  J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a  i in., Lublin 1976, s. 130.
5 Zob. Schematyzmy diecezji kielecko-krakowskiej 1860-1864.
4 W Krakowie w latach 1860-1865 bywało 13-16 księży. Zob. też K. Ła t a k ,  Kon
gregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, 
Kraków 2002, s. 304.
5 Poza klasztorem w Kraśniku przebywał od 1861 r. ks. Serapion Chmurski, był kape
lanem kaplicy w Zwierzyńcu na Zamojszczyźnie (E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo 
lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji. Lublin 2002, 
s. 218, przypis); poza klasztorem wileńskim pracowali: Kajetan Narkiewicz -  kapelan 
domu obłąkanych w Wilnie, Ignacy Tatura -  prefekt szkoły w Słonimiu, Franciszek 
Zawadzki -  kapelan filii w Konstantynowie, Teodor Wobolewicz -  proboszcz 
w Wyszkowie, Stanisław Sakowicz -  proboszcz w Niemoniunach (P. K u b i c k i ,  
Bojownicy kapłani za sprawą Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915, cz. 2, t. 4, 
Sandomierz 1938, s. 332, 333).
6 Tamże, cz. 2, t. 3, Sandomierz 1936, s. 643-652; cz. 2, t. 4, s. 332, 333. Według 
danych Kubickiego w 1864 r. w Wilnie było 10 kapłanów i 6 kleryków; według 
P. P. Gacha -  8 kapłanów i 6 kleryków (zob. tegoż, Struktury i działalność duszpa
sterska zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, 
Lublin 1999, s. 483, tabela; tenże, Kasaty klasztorów w XIX stuleciu, w: Kanonicy 
regularni w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV-XIX wieku, pod 
red. Z. J a k u b o w s k i e g o ,  Kraków 1975, s. 81, tabela -  tu autor podał, że 
w 1864 r. w Wilnie było 15 zakonników).
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Przyczynili się tym zarówno do wzrostu uczuć religijnych i patriotycz
nych, ale także niechcący do podniesienia nastrojów antyrosyjskich. 
Kręgi zwolenników walki -  czerwoni potrafili umiejętnie wykorzystać 
świątynie dla politycznych celów, ale było też wielu duchownych, 
którzy świadomie uczestniczyli w religijno-patriotycznych śpiewach 
„Boże, coś Polskę” i innych pieśni określanych przez władze jako re
wolucyjne, a równocześnie głosili patriotyczne kazania z politycznymi 
akcentami. Procesje ze śpiewem wychodziły poza świątynie, w ich 
obrębach i na cmentarzach stawiano krzyże na pamiątkę zabitych 
w Warszawie, noszono żałobę i patriotyczną biżuterię, tradycyjne 
pielgrzymki do miejsc świętych nacechowane były elementami pro
testu politycznego. Powszechnie modlono się za zabitych, wołano
0 wolność Kościoła i ojczyzny. Przodowały w tych drażniących i nie
pokojących władze akcjach miasta i miasteczka, wieś przypatrywała 
się temu nieufnie.

Warszawa w Królestwie Polskim, a nieco później Wilno na Litwie 
stały się centrami tych zdarzeń, prowincja szukała w nich inspiracji
1 wzorców. Na mieszkańców i duchowieństwo Kraśnika bezpośrednio 
oddziaływały echa tego, co działo się w Lublinie i regionie. Nie ma 
bezpośrednich źródeł, które by w szczegółach opisywały patriotyczne 
nabożeństwa w kraśnickim kościele kanoników i zachowania samych 
księży. Możemy się mimo to domyślać, że msze żałobne były tu od
prawiane, bowiem biskup lubelski wyraźnie nakazywał to duchowień
stwu. Miejscowe władze policyjne odnotowały też, że niektórzy kano
nicy głosili patriotyczne kazania. Byli pośród nich księża Ludwik 
Żytko, Andrzej Sobański i przybyły później do Kraśnika Szymon Kró
likowski, pozostali z ruchem sympatyzowali7. Nie ma żadnych prze
słanek, by sądzić, że kanonicy w Wolbromiu przejawiali podobnego 
rodzaju aktywność. Przypuszczalnie panował tam spokój, jak bywało 
także w wielu innych prowincjonalnych kościołach.

Na Litwie i Białorusi manifestacje patriotyczne pierwszych miesię
cy 1863 roku nie były tak masowe jak w Królestwie i miały charakter 
umiarkowany. Dopiero od maja zaczęły przybierać znamiona otwar
tych wystąpień przeciw rządowi. W Wilnie śpiewanie hymnów naro-

E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a ,  J. G a w r y s i a k ó w  a, Materiały do zaangażowa
nia patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w latach 1861-1864, 
w: Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i począt
ku X X  wieku, oprać. H. D y l ą g  o w a ,  E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a  i in., Lublin 
1976, s. 130, 131; E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo,s. 125, 130 (mapa).
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dowych stało się dość powszechnym zjawiskiem. Centrum tych zda
rzeń była Ostra Brama i kościół franciszkanów, wkrótce dołączyli 
bernardyni. Manifestacje rozprzestrzeniły się na prowincji. Historyk 
Dawid Fajnhauz tak charakteryzuje tamten ruch: „Istotną rolę w mani
festacjach odgrywał kler katolicki. Większość księży biorących udział 
w ruchu, wygłaszających kazania patriotyczne, działała samodzielnie. 
Niektórzy byli powiązani z konspiracją”8.

Kanonicy regułami nie pozostawali na uboczu tych zdarzeń. We
dług generał-gubematora w klasztorze św. Piotra i Pawła w Wilnie na 
Antokolu nie tylko śpiewano podburzające hymny, ale sami zakonni
cy brali w tym czynny udział. O ks. Jakubie Demidowiczu, probosz
czu w Wołożynie w pow. oszmiańskim, donoszono, że aktywnie 
uczestniczył w rewolucyjnych śpiewach w swoim kościele, nie od
mawiał obowiązujących modlitw za cara, a będąc opiekunem miej
scowej szkoły, zgadzał się na nauczanie dzieci polskiego języka 
i używanie podręczników nie mających cenzury rządowej9. Ks. Tade
usz Rogala-Zawadzki wspominał po latach, że jego stryj, kanonik 
Franciszek Zawadzki, filialista w Konstantynowie w pow. dziśnień- 
skim, miał mieć „wstrząsające kazania”, nawołujące lud do powsta
nia10. Nie wykluczone, że jako dobry i znany kaznodzieja mógł się 
angażować w ruch patriotyczny, ale chyba nie w takim stopniu jak 
napisano; wzywanie wtedy i później do walki kończyło się najczęściej 
zesłaniem księdza do Rosji.

Czynne uczestnictwo kanoników regularnych w manifestacjach 
zarówno na Lubelszczyźnie, jak i Wileńszczyźnie nie miało jednakże 
rewolucyjnych znamion, bowiem nikogo z kanoników wtedy nie aresz
towano, ani też w inny sposób nie represjonowano. Tymczasem z nie
których miast Królestwa Polskiego już w połowie 1861 roku transpor
towano do Rosji na zesłanie pierwszych księży świeckich, a wkrótce 
także zakonników ze zgromadzeń franciszkańskich11.

W roku 1862 cały kraj przygotowywał się do powstania. Jawne do
tąd życie narodowe schodzi do podziemia, tworzy się siatka organiza

8 D. F aj n h a u z, 1 8 6 3 . L itw a  i B ia ło r u ś , Warszawa 1999, s. 44.
9 P. K u b i c k i, B o jo w n ic y  k a p ła n i , cz. 2, t. 3, s. 644.
10 [T. R o g a l a - Z a w a d z k i ] ,  W sp o m n ie n ie  z  ż y c ia  k s. F r a n c is z k a  R o g a la -  
Z a w a d z k ie g o  (1 8 2 9 -1 9 1 5 ) , o sta tn ie g o  z a k o n n ik a  w ile ń sk ie j d ie c e z ji, Wilno 1938, s. 16. 
P. K u b i c k i { B o jo w n ic y  k a p ła n i, cz. 2, t. 4, s. 332) nic takiego ze źródeł rosyjskich 
nie wynotował.
11 E. N i e b e 1 s k i, D u c h o w ie ń s t w o , s. 68, 97.
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cji spiskowej. Agitatorzy szukają bliskiego kontaktu z duchownymi 
i starają się ich wciągnąć do robót narodowych, licząc słusznie, że ich 
poparcie i agitacja będą rękojmią powodzenia. W Kraśniku uczestni
czył aktywnie w organizowaniu ruchu zbrojnego ks. Walenty Pajdow- 
ski, a ks. Szymon Pożyciński stał się nawet ważną osobistością pod
ziemia.

Jesienią tamtego roku czerwoni zainicjowali tajne zjazdy ducho
wieństwa w poszczególnych diecezjach Królestwa Polskiego licząc, 
że kler opowie się za Komitetem Centralnym Narodowym w Warsza
wie i zaakceptuje plany zbrojnego powstania przeciwko zaborcy. Du
chowieństwo lubelskie najliczniej poparło wtedy podziemne władze 
warszawskie, jakkolwiek na Lubelszczyźnie, jak i w innych regionach 
i diecezjach Królestwa wielu księży sprzeciwiło się udzielaniu popar
cia i współpracy z tajną organizacją -  nie zaakceptowało walki12 Po 
zjazdach diecezjalnych w niektórych miejscach odbyły się też spotka
nia księży w dekanatach. Według donosu do władz jednego z księży 
diecezjalnych, 8 stycznia 1863 roku doszło do takiego zjazdu w Urzę- 
dowie. Spotkało się tam 16 księży z dekanatu, w tym trzech kanoni
ków z Kraśnika: Franciszek Albiniak, Antoni Boraczyński i Szymon 
Pożyciński. Księża dokonali też wyboru męża zaufania, którego zada
niem było zbieranie składek na cele ruchu, rozwożenie w terenie roz
porządzeń rządu rewolucyjnego w Warszawie oraz badanie nastrojów 
pośród mieszkańców i kleru w dekanacie. Mężem zaufania został ka
nonik Pożyciński i już kilka dni później rozpoczął akcję w dekanacie. 
Jeździł do parafii, rozdawał księżom druki władz warszawskich, zbie
rał podatek narodowy (po 25 rubli srebrnych od proboszczów, po 10 
od wikarych), upominał ociągających się z wpłacaniem określonych 
sum ostrzegając, iż zostaną przedstawieni , jako nieprzychylni sprawie 
narodowej”1 . W Wilnie mogli mieć jakieś kontakty z organizacją 
księża Bolesław Filipowicz i Szymon Denisewicz, choć potwierdzić 
tego nie można żadnym zapisem dokumentowym.

Gdy w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 roku wybuchło po
wstanie, spiskowcy Kraśnika i Zwierzyńca wychodzili do walki

12 Tenże, „ J a k i ś  z a d z iw ia ją c y  d u c h  p o w ia ł  n a  s łu g i  o ł t a r z a ( D u c h o w i e ń s t w o  k a to 
lic k ie  K r ó le s t w a  P o ls k ie g o  w  1 8 6 2  ro k u  w o b e c  K o m ite tu  C e n t r a ln e g o  N a r o d o w e g o ) ,  
w: K o ś c i ó ł  -  s p o łe c z e ń s t w o  -  k u ltu ra . P r a c e  o fia r o w a n e  p r o f . W ie s ła w o w i M u lle r o w i  
z  o k a z ji p ię ć d z ie s ię c io le c ia  p r a c y  n a u k o w e j i  d y d a k ty c z n e j, red. J. D r ó b ,  M. L a s z 
ki  e w i c z i in., Lublin 2004, s. 465-485.
13E. N i e b e l s k i ,  D u c h o w ie ń s t w o , s. 151, 152.
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z błogosławieństwem kanoników kraśnickich. W nocy z 23 na 24 
stycznia grupa kilkunastu młodych ludzi przybyła do ks. Chmur- 
skiego, do kościółka na wysepce na stawie w Zwierzyńcu; według 
wspomnień Stanisława Dekańskiego „pobłogosławił wszystkim, 
wzywając do walki z wrogiem na śmierć i życie”14. Z klasztoru 
w Kraśniku ruszył ze spiskowcami do lasu ks. Walenty Pajdowski. 
Już 20 stycznia odprawił on mszę świętą dla młodzieży należącej do 
formacji zbrojnej, która odmaszerowała do lasów Stróży. Dwa dni 
później z oddziałem formowanym w mieście wyszedł Pajdowski 
w stronę Janowa Ordynackiego. Całą dobę przebywał z powstańcami 
w lasach stróżyńskich, następnie powrócił do klasztoru15. W jakiś 
czas później został aresztowany.

Uczestnictwo ks. Szymona Pożycińskiego w walkach zbrojnych 
przedstawia się dość zagadkowo. Mikołaj Pawliszczew, Rosjanin, 
warszawski dygnitarz, autor cotygodniowych raportów do cara o wy
darzeniach w Królestwie, napisał, że w szeregach powstańczych w noc 
styczniową znalazł się kanonik regularny z Kraśnika „ks. Torzyciń
ski”16, a w innych regionach Królestwa dwaj inni księża: Stanisław 
Brzóska z Łukowa i reformat Edward Abratowski z Płocka. Z naszych 
ustaleń wynika, że ów Torzyciński to ks. Szymon Pożyciński 
z Kraśnika, gdyż ktoś taki jak Torzyciński w ogóle nie figuruje w spi
sach kościelnych w tamtym czasie. Zginął on 11 lutego17 wraz z re- 
formatą o. Cyprianem Wielechą z Chełma w czasie bitwy oddziałów 
Mariana Langiewicza pod Świętym Krzyżem w Górach Świętokrzy-

14 Zob. S. P o m a r a ń s k i ,  Wspomnienia Stanisława Dekańskiego w powstaniu 
styczniowym w Zamojszczyźnie, Zamość 1920, s. 9. H. M a t ł a w s k a  (Zwierzy
niec, Zwierzyniec 1991, s. 154) uznała na tej podstawie, że Chmurski współ
pracował z grupą spiskowców w Zwierzyńcu, co wydaje się przesadną interpre
tacją.
15 E. Niebelski, Duchowieństwo, s. 228, 229, tekst i przypis 33.
16 N. I. P a w l i s z c z e w ,  Siedmicy polskogo miatieża 1861-1864, cz. 1, Peters
burg 1887, s. 334. W polskim wydaniu tejże książki (Tygodnie polskiego buntu, 
Warszawa 2003, t. 2: Walka orężna 1863-1864, s. 597) tłumacz przekręcił nazwi
sko na Torzycki.
17 W wydawnictwie źródłowym E. Jabłońskiej-Deptułowej i J. Gawrysiakowej (Mate
riały, s. 131) zanotowano, że chodzi o ks. Torczyńskiego vel Torzycińskiego, który 
poległ w bitwie oddziałów Wagnera i Wierzbickiego w lesie strużyńskim (!) 21 lipca 
1863 r. K. Ł a t a k (.Kongregacja, s. 111, przyp. 52), powołując się na to źródło po
wtórzył błędnie, że wymienionego dnia zginęło dwóch kanoników: Pajdowski 
i Pożyciński.
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skich18. Wspomniany Pawliszczew zanotował w innym miejscu, że po 
tamtej bitwie „wśród 70 poległych znaleziono dwóch księży z bro
nią”1 . Nie podał nazwisk, ale z całą pewnością chodziło o Pożyciń
skiego i Wielechę. To, że Wjelecha był w oddziale, to nie ulega wąt
pliwości, czy walczył z bronią, to już sprawa dyskusyjna -  Pawlisz
czew osobiście tych zdarzeń nie badał, lecz posługiwał się źródłami 
tamtych czasów, często zwyczajną plotką.

Z kanonikiem Pożycińskim rzecz jest bardziej skomplikowana. 
Dwojakie bowiem źródła kościelne notują, że znalazł się on w okoli
cach bitewnych przypadkowo i został zamordowany. W kronice ma
cierzystego klasztoru zakonnika, zatytułowanej „Opis historyczny 
miasta Kraśnika i kościołów kraśnickich”, spisano następującą histo
rię20: ks. Pożyczyński (!) wziął z klasztoru pieniądze i z furmanem 
Maciejem Żytko wyjechał do Wolbromia lub Krakowa. Przed Słupią 
Nową „Polacy go zaaresztowali”21. Gdy potem nadeszli Moskale, 
ksiądz został zabity, ale nie wiadomo czy przez Polaków, czy przez 
Moskali. Żytko konie i powóz porzucił, a sam uciekł i prawdopo
dobnie zabrał pieniądze22.

Wydaje się, iż bardziej wiarygodne są zapisy w parafialnych księgach 
zgonów w Słupi Nowej, ale też i one nie tłumaczą ostatecznie zagadki. 
Na podstawie trzech fragmentów z aktu nr 66 „Unikatu akt zmarłych”, 
pod którym odnotowano wszystkich poległych 11 lutego23 *, trzeba zauwa
żyć że:
1. Wojsko moskiewskie 11 lutego 1863 roku około godziny 7 rano

napadło na obóz powstańców, który stał na brzegu lasu od strony
Słupi, na miejscu zwanym „pod Skałką”;

2. Zabito m.in. ks. Pożycińskiego z Kraśnika, „ranionego przypadko
wo będącego na Łysej Górze”;

18 E. F a j k o s z, Powstanie styczniowe w świetle ksiąg stanu cywilnego, „Rocznik 
Świętokrzyski 2 (1971), s. 131; E. N i e b e 1 s k i , Duchowieństwo, s. 229, 230, tekst 
i przypisy.

M. P a w l i s z c z e w ,  Tygodnie, t. 2, s. 84.
20 Zapisów tych dokonał proboszcz ks. J. Kobyliński 1 grudnia 1910 roku na luź
nych kartach załączonych do księgi, którym nadał tytuł „Wyciąg z archiwum 
kościelnego w Kraśniku”. Zob. Archiwum Parafialne w Kraśniku (APKraśnik), 
Opis historyczny.
21 Polacy, czyli powstańcy.
22 APKraśnik, Opis historyczny.
23 Często błędnie w literaturze, że bitwa pod Świętym Krzyżem miała miejsce 12
lutego 1863 r. Powtórzył to też za innymi E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo, s. 495.



3. Dziesięć osób, w tym obydwu księży, zamordowano „na placu”, 
czyli w obozie24.

Powyższe zapiski o morderstwie pozostających w obozie powstań
czym przekonują, że nie stało się to w wyniku walk. Potwierdza to też 
Stanisław Zieliński w swojej „encyklopedii” bitew 1863 roku, gdy 
pisze: „Moskale wpadli do Słupi Nowej, gdzie nie było powstańców, 
lecz tylko odwach z 8 więźniami i tych pomordowali”2 . To z kolei 
przeczyłoby zapiskom Pawliszczewa, że wymienieni księża -  kanonik 
regularny i reformat -  mieli przy sobie broń.

Wszystkie powyższe informacje źródłowe analizowane na tle ogól
nie znanego przebiegu bitwy pod Świętym Krzyżem, pozwalają na 
następującą rekonstrukcję zdarzeń: Główna bitwa rozegrała się pod 
klasztorem i w jego okolicy, natomiast pod Słupią wojsko napadło na 
pozostawiony tu obóz i wymordowało obsługę i straż, w tym księży: 
kanonika Pożycińskiego i reformatę Wielechę. Co do Pożycińskiego 
należy jeszcze zadać pytanie, czy rzeczywiście kierował nim przypa
dek, gdy wcześniej opuszczał klasztor i wcale nie ruszał z Kraśnika 
najkrótsza i najprostszą drogą na Kraków, lecz odbijał na zachód 
i znalazł się w okolicy gęstej od powstańców (o czym było głośno 
w kraju), a w efekcie — pośrodku walk? Czy raczej nie było tak, że 
świadomie szukał kontaktu z powstańcami albo nawet pełnił jakąś 
misję? A może nawet pieniądze, które miał ze sobą, były na cele po
wstania? Zbierał przecież wcześniej podatek narodowy pośród księ
ży na cele powstania. Dziś nie da się tych pytań i wątpliwości roz
strzygnąć. Faktem bezspornym jest, że zginął w okolicznościach bi
tewnych, zabity przez wojsko. Obydwu księży i pozostałych pole
głych w obozie „pod Skałką” pochowano na cmentarzu parafialnym 
w Słupi Nowej.

Nie wiadomo, w jakim czasie aresztowano w Kraśniku ks. Walen
tego Pajdowskiego, który wyprowadzał z miasta spiskowych do lasu. 
Prawdopodobnie stało się to krótko po „nocy styczniowej”. Skazany 
przez sąd wojenny na osiedlenie na Syberii, został odprawiony trans
portem z Warszawy 2 sierpnia 1863 roku26. Inni księża kanonicy 
z Kraśnika -  Andrzej Sobański i Ludwik Żytko w bliżej nieokreślo-
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24 Archiwum Parafii w Nowej Słupi, Unikat akt zmarłych w parafii Słupia Nowa od 
roku 1854 do 1873 r.,k. 121, 122.
25 S. Z i e 1 i ń s k i, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 128.
26 E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo, s. 488.
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nym czasie i okolicznościach ukrywali jakichś powstańców w klaszto
rze. Władze rosyjskie nie zdołają im tego udowodnić, ale skrzętnie to 
odnotują i wykorzystają w odpowiednirp momencie -  podczas kasaty 
klasztoru w listopadzie 1864 roku27.

* * *

Kanonicy wileńscy także zaznaczyli swój udział w ruchu zbrojnym. 
Miało to miejsce w maju 1863 roku. Z różnych fragmentarycznych 
zapisków wynika, że 14. tego miesiąca dwóch zakonników wyszło 
potajemnie z klasztoru celem spotkania się czy też przyłączenia do 
oddziału powstańczego. 33-letniego Szymona Denisewicza28 29 areszto
wano tego samego dnia, a jego współbrata, 27-letniego Bolesława Fi
lipowicza, jesienią tego roku. Obydwaj wymienieni są w źródłach ja
ko „uczestnicy powstania”, ale żaden nie brał udziału w walkach.

Kilka dni po wydarzeniach z 14 maja władze wileńskie zaaresz
towały przełożonego kanoników regularnych ks. Rafała Fijałkow
skiego, czyniąc go odpowiedzialnym za opuszczenie klasztoru przez 
dwóch jego zakonników; podczas rewizji w konwencie odnaleziono 
też „obcy kapitał”, co mogło nasuwać podejrzenie, że to fundusze na 
cele ruchu. Fijałkowskiego przetrzymano w cytadeli od 18 maja do 
11 czerwca i następnie zwolniono, pozwalając powrócić na stanowi
sko przełożonego25.

Ks. Denisewicz pozostawał w więzieniu pod śledztwem jeszcze 
w grudniu30, co się z nim dalej działo, nie wiadomo. Filipowicz nato
miast przyłączył się na krótko do oddziału Gustawa Czechowicza-Ostoi, 
a następnie ukrył się u swojego krewnego ziemianina Henryka Świ
derskiego w Wierbinie. Zdradzili go miejscowi chłopi i nocą 26 listopada 
aresztowało go wojsko, dokonując rewizji u Świderskiego. W śledz
twie Filipowicz przyznał się, że przebywając w partii, nosił broń. Au- 
dytoriat Polowy wileński zaliczył go do przestępców politycznych 
II kategorii, pozbawił szlachectwa, wszelkich praw i godności oraz

27 E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł  a, J. G a w r y s i a k ó w  a, Materiały, s. 131, 132.
P. K u b i c k i {Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 4, s. 322) notuje go także jako: Danilewicza.

29 Tamże, cz. 2, t. 3, s. 647.
30 Zob. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), rkps 5747, (b.p.), Lista 
kapłanów diec. wileńskiej represjonowanych i zamordowanych, sporządzona przez 
wydział litewski Rządu Narodowego 21 grudnia 1863 r.; tamże, rkps 6764, (b.p.), 
Korespondencja Sekcji Prasy Wydziału Litwy RN, pismo z 26 grudnia 1863 r. do 
obywatela Mrówki, ze spisem księży zesłanych i aresztowanych (tu wymienieni Deni
sewicz i Filipowicz); P. K u b i c k i , Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 3, s. 646.
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majątku i 30 lipca 1864 roku skazał na 10 lat katorgi na Syberii. Wy
rok konfirmowano 3 sierpnia, a 17 września wysłano księdza z Wilna 
do Moskwy, skąd miał udać się na wyznaczone miejsce na Syberii31.

Na początku grudnia 1863 roku wojsko aresztowało we dworze 
w Konstantynowie ks. Franciszka Zawadzkiego (mieszkał u ziemianina 
Okuszki), dokonawszy wpierw rewizji w jego mieszkaniu; żadnych 
dowodów przestępczej działalności nie znaleziono. Według Tadeusza 
Zawadzkiego powodem była jego nieukrywana działalność na rzecz 
ruchu: „na wezwanie Rządu Narodowego we wstrząsających kazaniach 
wzywał lud do orężnego powstania, przebiegał okolice, rozwożąc roz
kazy Rządu Narodowego, uzbroił brata swego Wincentego, 19-letniego, 
i wysłał do partii”32. Pod śledztwem był ks. Zawadzki najpierw w Głę- 
bokiem, gdzie więziono go w pokarmelickim klasztorze, następnie 
w Dyneburgu. Według zapisków dokumentowych bp. P. Kubickiego 
powodem aresztowania księdza było oskarżenie, że namawiał sołtysa, 
by ten agitował chłopów do powstania. Ksiądz nie przyznał się do winy, 
sąd nie zdołał mu też niczego udowodnić. Decyzją Audytoriatu Polo
wego z 4 stycznia 1865 roku został uwolniony „od wszelkiej odpowie
dzialności” i przywrócony na wcześniejsze kościelne stanowisko'3. Bra
tanek ks. Zawadzkiego twierdzi z kolei, że stryja uwolnił sam gen. Ma- 
niukin, po tym jak otrzymał petycję podpisaną przez 60 włościan kon
stantynowskich o uwolnienie ich księdza. Pisze on też dalej, że jakiś 
czas później naczelnik powiatu znów dokonał u księdza rewizji i prze
trzymał go w areszcie przez kilka dni, co stało się powodem głębokich 
przeżyć jego matki i następnie jej śmierci34 *.

Wypuszczono ks. Zawadzkiego, ale jeszcze 18 marca tego roku 
aresztowano w Graużyszkach kanonika Jakuba Demidowicza i ode
słano pod śledztwo do Wilna. Osądzano go za sprawy z okresu jego 
wcześniejszej pracy w Wołożynie dowodząc, że w 1862 roku w jego 
kościele śpiewano „podburzające hymny”, on sam brał w tym aktyw
ny udział, odprawiał nabożeństwa za poległych powstańców, ale za to 
opuszczał nakazane modlitwy za cara, że będąc opiekunem miejsco

31 Tamże, s. 648-651.
32 [T. Rogala-Zawadzki], Wspomnienie, s. 16.
33 P. K u b i c k i, Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 3, s. 482, 483. Gen. Murawiew uwolnił 
też brata księdza -  Wincentego, którego wzięto do niewoli po rozbiciu partii w Para- 
fianowie. Zob. [T. Rogala-Zawadzki], Wspomnienie, s. 20.
34 Zbieranie podpisów zainspirował organista miejscowy, zaprzyjaźniony z ks. Zawadz
kim, Stanisław Kremis. [T. Rogala-Zawadzki], Wspomnienie, s. 19, tekst i przypis.
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wej szkoły zgadzał się na nauczanie dzieci włościańskich polskiego 
języka i używanie przez nauczycieli podręczników nie mających rzą
dowej cenzury. 18 czerwca 1865 roku skazano go na utratę majątku 
i zesłanie pod nadzór policyjny do Maryńska w guberni tomskiej33.

Paweł Kubicki wymienia jeszcze jednego kanonika laterańskiego 
jako zesłanego za sprawy polityczne w 1863 lub 1864 roku -  ks. Mi
chała Olechnowicza, ale nie pisze, czy był on związany z klasztorem 
wileńskim, czy może z którymś innym wcześniej skasowanym. W la
tach powstania był on kapelanem filii Saryja (parafia Rosica) w pow. 
siebieskim, w gub. witebskiej, a wcześniej przełożonym (?) klasztoru 
żeńskiego w Oświei. Miejscowe władze oskarżyły go o nieprawomyśl- 
ność, szerzenie polskiej propagandy i przeciąganie prawosławnych na 
katolicyzm, i aresztowały. W śledztwie udowodniono mu, że będąc 
prefektem szkoły w Saryi uczył dzieci języka polskiego i modlitw po 
polsku, przy tym także dzieci prawosławne zachęcał do chodzenia do 
swojego kościoła, że chrzcił dzieci z małżeństw mieszanych. Poprzez 
takie działania pociągał ludność prawosławną do katolicyzmu, „a to było 
podstawą rozwoju w tutejszym kraju powstania polskiego”. Audytoriat 
Polowy postawił wniosek, aby księdza zesłać do gub. tobolskiej na 
stałe zamieszkanie pod surowy dozór policji, co też zostało wykonane36.

W sumie pięciu kanoników laterańskich wzięło aktywny udział w po
wstaniu styczniowym -  dwóch z Kraśnika i trzech z Wilna. W latach 
1861-1864 zaznaczyło swój udział w ruchu narodowym i było represjo
nowanych 14 kanoników. Jeden z nich zginął, czterech poszło na zesła
nie, czterech odcierpiało więzienie, pięciu następnych nie ukarano, ale 
odnotowano jako wrogich i nieprawomyślnych. Było to około 60 procent 
ogółu kanoników laterańskich z opisywanych klasztorów ziem polskich 
zaboru rosyjskiego. Jesienią 1864 roku zaborca uderzy we wszystkich 
zakonników poprzez kasaty, które zniosą z krajobrazu kościelnego ziem 
Królestwa i Litwy ostatnie konwenty kanonickie.

Pokasacyjne i zesłańcze losy
Gdy kanonicy z Kraśnika i Wilna odbywali kary zesłania, ich klasz

tory ulegały kasacie. W obydwu przypadkach władze zdecydowanie 
podnosiły, że zakonnicy tych domów czynnie włączyli się w polski

35 P. K u b i c k i, Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 3, s. 644-646.
36 Tamże, s. 651, 652; BCz, rkps 6764 (b.p.), Lista księży wysłanych lub w kazama
tach Dyneburskich przetrzymywanych [1864 r., lista zawiera 54 nazwiska], poz. 21.
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ruch narodowy. W przypadku Kraśnika możemy mówić o zaangażo
waniu wyjątkowym, objęło ono bowiem bez mała wszystkich jego 
członków. Dla kasaty Wolbromia zaborca specjalnej argumentacji 
zapewne nie szukał -  wedle prawa było tu zbyt mało zakonników.

Decyzje co do likwidacji konwentu w Wilnie zapadły w miesiącach 
letnich 1864 roku. Już w czerwcu generał-gubemator wileński Michał 
Murawiew otrzymał za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych 
carskie orzeczenie o zamknięciu klasztoru. 24 sierpnia przesłał on więc 
gubernatorowi wileńskiemu nakaz porozumienia się z władzą duchow
ną i podjęcia odpowiednich kroków. Kościół miał pozostać parafial
nym, zakonników należało przesłać do innych klasztorów, gmachy 
oddać pod zarząd miasta, a ziemię na rzecz skarbu. Cztery dni później 
gubernator przedstawił szczegółowy projekt realizacji zadania składa
jący się z trzech punktów. W pierwszym zakładano, że bibliotekę na
leży oddać kuratorium wileńskiemu, wyłączając z niej teologiczne 
książki dla seminarium duchownego; drugi dotyczył 8 księży i 6 kle
ryków: księży miano pozostawić w zakładach i parafiach, w których 
dotychczas przebywali (m.in. także Franciszka Zawadzkiego, aresz
towanego na krótko w okresie manifestacji), kleryków oddać do semi
narium duchownego37. Na miejscowego proboszcza wyznaczono do
tychczasowego przełożonego klasztoru ks. Rafała Fijałkowskiego, 
dodano mu też dwóch wikariuszy: Józefa Korsaka i Franciszka Za
lewskiego. Trzeci punkt zakładał oddanie części budynków na potrze
by parafii; w części już od wiosny 1863 roku było więzienie. 8 wrze
śnia generał-gubemator „zatwierdził projekt bez żadnej zmiany”38.

Klasztor w Kraśniku skasowano w ramach akcji obejmującej całe 
Królestwo Polskie. Szczegółów zdarzenia nie znamy, ale domyślać się 
można, że spośród księży pozostających tam w listopadzie 1864 roku 
tylko jeden wyraził zgodę na wyjazd za granicę. Był to Andrzej Rufus 
Sobański, wówczas 48-letni. Paweł Kubicki napisał, że otrzymał on na 
wyjazd z kraju „darmowy paszport zagraniczny, bezpłatny bilet kole
jowy do granicy i zasiłku 25 r. 9 Musiał się jednak z tego szybko wy
cofać i pozostał z kraju. 8 grudnia przeniesiono go na Jasną Górę.

37 Byli to: Brażewicz Feliks, Jacewicz Ludwik, Korbutowicz Tomasz, Lenkiewicz 
Franciszek, Sudymta Ignacy i Tałucia Benedykt. Zob. P. K u b i c k i ,  Bojownicy ka
płani, cz. 2, t. 4, s. 332, 333.
38 Tamże, cz. 2, t. 4, s. 332, 333.
39 P. K u b i c k i ,  Bojownicy kapłani, cz. 1, t. 3, Sandomierz 1933, s. 585; na s. 726 
autor wymienił Sobańskiego ponownie jako paulina.
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Klasztor paulinów na Jasnej Górze został wyznaczony jako etatowy 
i tam odesłano także innych księży kanoników: Szymona Królikow
skiego40, Ludwika Marcelego Żytko i Leopolda Czokałło z Kraśnika 
oraz z Wolbromia Jana Grzesiewicza, wówczas przełożonego kanoni
ków w Polsce41. Sobański kilka lat później otrzymał zgodę władz na 
wyjazd z Częstochowy i w czerwcu 1866 roku przeniósł się do Krako
wa. Zmarł tam 4 stycznia 1871 roku i został pochowany na Cmentarzu 
Rakowickim42. Pośród paulinów na Jasnej Górze dokonali żywota Żyt
ko (zmarł 18 października 1884) i Królikowski (zmarł 9 października 
1887). Obydwu pochowano na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Według zapisów w kronice kraśnickiej, po kasacie w 1864 roku 
niektórzy księża wyjechali z Kraśnika (zapewne za zgodą władz ro
syjskich) do klasztoru w Krakowie na Kazimierzu, zabrawszy ze sobą 
fundusze43 * * * * *. Ks. Chmurskiego pozostawiono na kapelaństwie w Zwie
rzyńcu, bowiem władze nie wykryły jego kontaktów ze spiskowcami 
w styczniu 1863 roku. Za to w maju 1865 znalazł się on pod sądem 
wojennym w Lublinie. Stało się to za przyczyną zwierzynieckiego 
pocztyliona Pławińskiego, który skradłszy 4 tys. rubli, przybył do 
ks. Chmurskiego, wyspowiadał się i zostawił pieniądze na przecho
wanie, zmuszając w ten sposób kanonika do milczenia. Ksiądz zwró
cił pieniądze, gdy Pławiński przyznał się do kradzieży, i wtedy zwol
niono go z aresztu. Być może władze dopatrywały się w całej sprawie 
jakichś ukrytych celów politycznych, bowiem w wykazach policyj
nych Chmurskiego rejestrowano jako „politycznego przestępcę”. Po

40 Ewa Jabłońska-Deptuła i J. Gawrysiakowa piszą że Królikowski był w Kraśni
ku w 1860 r. (E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a ,  J. G a w r y s i a k o w a ,  Materiały, 
s. 130); schematyzmy diecezji lubelskiej za lata 1860-1864 nie notują wówczas 
takiego nazwiska. Królikowski musiał zatem przybyć do Kraśnika dopiero 
w 1864 r.
41 Zob. S. S z a f r a n i e c  OSP, Konwent paulinów jasnogórskich 1382-1864, Rzym 
1966, s. 107, przypis. Ks. Grzesiewicz wkrótce potem zmarł. K. Lat ak ,  Kongrega
cja, s. 350.
42 P. K u b i c k i  {Bojownicy kapłani, s. 682) pisze błędnie, że Sobański zmarł 
w Kraśniku.
43 APKraśnik, Opis historyczny, s. 59. Możliwe, że do Krakowa wyjechali wtedy
księża zarejestrowani w schematyzmach lubelskich za rok 1864: Gotz Kazimierz
i Lebiocki Wiktor. Według ustaleń ks. K. Łataka (Kongregacja, s. 111, przyp. 52)
dwaj inni kanonicy kraśniccy pozostali w diec. lubelskiej: Piątkowski Felicjan był
wikariuszem w Starym Zamościu (1870 r), Antoni Boraczyński -  wielu parafiach
lubelskich.
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wypuszczeniu z aresztu przez następne lata pracował w kilku lubel
skich parafiach; zmarł w Wielączy w 1870 roku44.

Ks. Antoni Boraczyński pozostawał po kasacie jako filialista 
w Bożej Woli, w 1866 roku sekularyzował się. Nie był represjonowa
ny ani też notowany jako nieprawomyślny, stąd wniosek, że w żadne 
polityczne sprawy się nie angażował, nie licząc uczestnictwa we 
wspomnianym zjeździe w styczniu 1863. W następnych latach praco
wał w różnych parafiach diecezji lubelskiej jako wikariusz, a następ
nie administrator, m. in. w Zakrzówku, Kiełczewie i Bychawie. Zmarł 
jako administrator parafii bychawskiej 8 marca 1897 roku45.

W zlikwidowanym klasztorze kraśnickim od jesieni 1864 roku po
został jako wikary46 dotychczasowy jego przełożony, 34-letni ks. Fran
ciszek Albiniak. Możliwe, że władze zaborcze zgodziły się jego wła
śnie pozostawić, bowiem nie należał on do zakonników o specjalnej 
gorliwości, wręcz przeciwnie -  miał duże kłopoty z zachowaniem kar
ności kościelnej. Niemniej trwał na stanowisku w Kraśniku do jesieni 
1866 roku, by następnie przejść przez wikariaty w kilku parafiach die
cezji lubelskiej. Zmarł w Czemięcinie 8 października 1885 roku.

Spośród czterech kanoników skazanych na zesłanie syberyjskie 
dwóch znalazło się w Syberii Zachodniej, w gub. tomskiej, dwóch we 
Wschodniej. O Jakubie Demidowiczu wiadomo tyle, że z początkiem 
1869 roku posyłał list do ks. Wincentego Dziemianowicza, dziekana 
brzeskiego47. W 1876 r. donosiły o nim dwukrotnie „Wiadomości Ko
ścielne”, że zamieszkuje wraz z innymi księżmi zesłańcami w Maryń- 
sku; według spisów ks. Aleksandra Kierońskiego tego roku prawdo
podobnie przeniesiony do Kurlandii48, gdzie w tamtym czasie przesie
dlono z Syberii dziesiątki księży zesłańców. O Michale Olechnowiczu

44 E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo, s. 218, przypis (tu zob. źródła do biogramu ks. 
Chmurskiego).
45 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Konsystorz Generalny Lubelski, Rep. 60 
Ilb B35, Akta osobiste ks. Antoniego Boraczyńskiego 1867-1897.

Administratorem parafii kraśnickiej wyznaczono proboszcza w Popkowicach, księ
dza diecezjalnego Leona Raszewskiego; od listopada 1866 r. proboszczem był przez 
następnych 30 lat ks. Apolinary Łopuski (zm. w lutym 1897 r.). Zob. APKraśnik, 
Opis historyczny, s. 58.
47 P. K u b i c k i, Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 3, s. 644-646.
48 „Wiadomości Kościelne” 1876, nr 18, z 20 czerwca, s. 182; nr 28, z 1 października, 
s. 274; [A. Kieroński, A. Maryański], Wykaz alfabetyczny biskupów i kapłanów oraz 
zakonników polskich przebywających do obecnej chwili na wygnaniu w Syberyi i głębo
kiej Rossyi, [Lwów] 1881 (druk litograficzny), poz. 30.
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wiemy z „Wiadomości Kościelnych”, że mieszkał jesienią 1876 w 
Tomsku, gdzie nadal przebywało około 10 innych księży49. Pajdowski 
i Filipowicz znaleźli się daleko za Bajkałem.

Z wyrywkowych i bardzo szczątkowych danych sądzić można, że 
Pajdowski i Filipowicz przez jakiś czas pracowali razem w Akatui50 
i tam zapewne bliżej się poznali. Akatuja to było główne miejsce 
ciężkich prac dla duchownych w terenach zabajkalskich. W końcu 
1865 roku władze syberyjskie zgromadziły tam około 70 księży i za
konników różnych diecezji i klasztorów z Królestwa i Litwy, uczest
ników powstania. Komentowano to złośliwie, że Akatuja to „klasztor 
dla polskich księży”, natomiast świeckim zesłańcom tam kierowanym 
władze ironicznie przepowiadały, że idą „na rekolekcje do klasztoru”. 
Ks. Stanisław Pomirski z diecezji płockiej w jednym ze swoich listów 
do przyjaciela tak pisał o tym miejscu 10 października 1867 roku: 
„Jest to jedno z najcięższych więzień. Do stu osób tu się mieści. 
Wszystkich prawie katorżnych nas tu zebrano z różnych prowincji, 
diecezji i klasztorów, prócz chorych do robót niezdolnych”51. Więź
niowie żyli tu skoszarowani, byli zakuwani w kajdany i wysyłani do 
pracy w kopalniach rudy. Inny katorżnik, dominikanin z Warszawy
o. Ignacy Klimowicz, notował w maju 1866 roku, że spośród księży 
władze więzienne wyznaczyły wtedy 25 księży zdolnych do ciężkiej 
pracy i Jednych wyznaczyli na łamanie rudy do sztolni, innych na 
górę na trzy oddziały: srebra, żelaza i miedzi”52. Pracować mieli co
dziennie prze 12 godzin, wyjąwszy święta wielkanocne, Bożego Na
rodzenia i najgłośniejsze oficjalne święta carskie. Okresowo nakłada
no na księży prace przy więzieniu, jak noszenie wody i drewna, sprzą
tanie wszelkich pomieszczeń, łącznie z kloaką53.

Warunki i czas skazania na katorgę łagodzono stopniowo po car
skich amnestiach w 1866 i 1868 roku. Władze Syberii Wschodniej

49 „Wiadomości Kościelne” 1876, nr 9 z 20 marca, s. 95; nr 28 z 1 października, s. 275.
50 Pośród zesłańców krążyły też informacje, że ks. Pajdowski był na katordze w Ku- 
tamarze; nie zdołano tego zweryfikować. Zob. Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
rkps I 10101/1-3, Modlitewnik ze spisem zesłańców w siedmiu kopalniach Katorgi 
Nerczyńskiej oraz w Siwakowej i Tunce sporządzony przez zesłanego w 1864 r. Win
centego Szuwalskiego, s. 845.
51 M. M. G r z y b o w s k i ,  Syn ziemi zawkrzeńskiej ks. Stanisław Pomirski 1835- 
1 9 2 9 , Płock 1994, s. 20.
52 Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie (ADK), rkps R. 731, I. K l i m o 
w i c z ,  Pamiętnik, t. 2, s. 243.
53 Tamże, s. 150, 245.
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wyznaczyły też nowe miejsce osiedlenia dla księży zesłanych w tamte 
rejony Imperium. Była to wioska Tunka, leżąca około 200 km na po
łudnie od Irkucka, w pobliżu granicy z Mongolią. W latach 1866-1875 
zgromadzono tam w sumie 156 duchownych uczestników powstania, 
zsyłanych na Sybir zarówno z terenów Królestwa Polskiego, jak i Li
twy. Izolowano ich, by nie mieli zbytniego wpływu na świeckie śro
dowiska zesłańcze w duchu narodowym i religijnym. Władzom rosyj
skim zależało na wtapianiu się Polaków w społeczności syberyjskie 
i rosyjskie, tymczasem księża przeciwdziałali zatracaniu polskości 
i małżeństwom mieszanym z prawosławnymi, co zdarzało się pośród 
zesłańców, nie było jednakże zjawiskiem powszechnym.

Do Tunki skierowano też obydwu kanoników regularnych. Wiado
mo, że Pajdowski od 22 lutego 1866 roku otrzymywał w Tunce 6 rubli 
srebrem rządowej zapomogi54, zatem mógł przebywać w wiosce już 
wcześniej. Filipowicza przysłano tu w listopadzie 1868 roku z „idin- 
skoj wołosti”55. Tutaj nie zmuszano duchownych do pracy, większość 
otrzymywała 6-rublowe miesięczne karmowe, byli jednakże pod stałą 
kontrolą policyjną, pozbawieni prawa odprawiania mszy świętej, od
dalania się poza wioskę, z możliwością ograniczonej korespondencji 
z krajem i bliskimi do 4 listów rocznie -  skazani na wegetację i przy
szłość bez nadziei, w środowisku często niechętnym, a nawet wrogim. 
„Przyczyna tego leży w tutejszych mieszkańcach -  żalił się wspomnia
ny ks. Pomirski -  odpowiedniego kąta nie można dostać. Przenosiny 
i stosunki, od których niepodobna się uchronić, tak nam dokuczyły, że 
za jaką bądź cenę postanowiłem od nich się uwolnić... Zachciało się 
nabyć jaką budę, wyporządzić i zamieszkać w niej tylko z kolegą”56. 
W innym zaś liście pisał o nostalgii i braku nadziei: „To tęsknota mnie 
ogarnia za krajem i za Wami, to znowu obraz śmierci staje przed oczy
ma i Bóg wie, co tłoczy mi się i to gwałtownie do głowy i serca. Może 
to jest powodem, żeśmy tu niedawno pogrzebali jednego kolegę z Pod
lasia i jeszcze mamy kilku chorych, kandydatów na drugi świat. Żyjemy 
tylko z dnia na dzień i oczekujemy zmiłowania Bożego”57.

54 AGAD, Zbiór z Muzeum Narodowego, zespół 391, vol. 1016 b, Materiały dotyczą
ce Polaków księży zesłańców w Syberii (w Tunce), zebrane na miejscu przez 
ks. Żyskara i ofiarowane Towarzystwu [opieki nad zabytkami w Moskwie], s. 51, zob. 
też s. 62, 361.
55 Tamże, s. 589, 590.
56 M. M. G r z y b o w s k i ,  Syn ziemi zawkrzeńsk, s. 25, 26.
57 Tamże, s. 24.
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Księża starali się przeciwdziałać biedzie, tworzyć wspólnotę naro
dową i kapłańską, ale na ogół to się nie udawało. Przyjaźnie i wspól
noty powstawały w małych kręgach, a działalność kulturalna i eko
nomiczna przynosiły bodaj najbardziej pozytywne efekty. Wspólnie 
założono aptekę, bibliotekę, klub, obsiewano zbożem wydzierżawione 
pola, utworzono spółdzielczy sklep. Ci, którym nie wystarczało rzą
dowe karmowe, dające faktycznie możliwość nędznej wegetacji, do
rabiali różnym rzemiosłem, wielu uprawiało działki warzywne, nie
którzy założyli własne gospodarstwa, inni handlowali. Pajdowski 
trudnił się zarobkowo łowieniem ryb na wędkę58.

Od połowy 1869 roku stopniowo łagodzono rygory kontroli poli
cyjnej wobec księży, najpierw co do korespondencji, następnie posze
rzono zakres swobodnego poruszania się w okolicy dla handlujących 
itp. W jednym obowiązywał stały zakaz -  odprawiania mszy świętej, 
choć miejscowy komendant patrzył przez palce na wykroczenia księży 
w tym względzie. W tym roku zwolniono do kraju pierwszych księży, 
poddanych austriackich.

Do 1875 roku Tunkę opuścili bez mała wszyscy duchowni -  władze 
przenosiły ich głównie do Rosji europejskiej. Stało się to po carskich 
manifestach z 1871 i 1874 roku. W czerwcu 1874 roku w drogę wyru
szył ks. Filipowicz wraz z kolegą ks. Erazmem Kluczewskim z diece
zji żytomierskiej. Wspomniany dominikanin o. Ignacy Klimowicz, 
także podążający do Europy, spotkał ich na statku w Tomsku. „[...] 
w 8 dni 1500 wiorst przebyli” -  wspominał o ich drodze Klimowicz59. 
Dalej podróżowali wspólnie. Rozstali się we wrześniu na jednym 
z przystanków na Wołdze; Filipowicz z Kluczewskim popłynęli do 
Kazania60. Ich miejscem przeznaczenia był Cywilsk w guberni kazań
skiej. Spotkali tam oni jeszcze trzech innych księży z Tunki, m.in. 
byłego bernardyna z Radomia Rocha Klimkiewicza, który jeszcze 
w Akatui publicznie wyparł się wiary i Kościoła61. Wiadomo, że Fili
powicz przebywał w Cywilsku jeszcze w 1878 roku62. Według

E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo, s. 373.
59 ADK, ¡ . K l i m o w i c z ,  Pamiętnik, t. 2, s. 38, 46.
60 Tamże, s. 46, 47.

„Wiadomości Kościelne” z 20 kwietnia 1876 r., nr 12, s. 121. O Klimkiewiczu zob. 
E. N i e b e 1 s k i, Roch Klimkiewicz — sybirak 1863 roku i głośny apostata, „Zeszyty 
Sandomierskie”. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, 2003, nr 17, 
s. 7-8.
62 [A. Kieroński, A. Maryański], Wykaz alfabetyczny, poz. 43.
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ks. Stanisława Matrasia, drukującego swoje wspomnienia w 1895 roku, 
Filipowicz „mieszkał w Rosji”63 64.

Także Pajdowski opuścił Tunkę, a władze wyznaczyły mu na za
mieszkanie miasto Wielki Ustiug w guberni wołogodzkiej. W 1876 
roku było tu w sumie siedmiu duchownych, w tym pięciu tunkińczy- 
ków, oraz dwóch zesłanych z Królestwa w latach 1875 i 1876 .  Nowo 
zesłanymi księżmi byli: misjonarz Stanisław Wojczulański, wikary 
w Chodlu diecezji lubelskiej, za spowiadanie byłych unitów, i ks. Lu
dwik Woźniakowski z Radomia, za założenie Bractwa Serca Jezuso
wego. Do kraju powrócili na początku lat osiemdziesiątych65. Z Ustiuga 
ks. Pajdowski kontaktował się listownie z kolegą ks. Aleksandrem 
Kierońskim w Galicji, byłym zesłańcem w Tunce, któremu przekazy
wał informacje o innych księżach rozrzuconych po Rosji, bowiem 
Kieroński zajmował się pomocą materialną duchownym pozostającym 
nadal w Imperium. Pisywał też m.in. do innego tunkińczyka ks. Jana 
Pomiechowskiego (z diecezji płockiej), zamieszkującego w Spassku66. 
Zmarł ks. Pajdowski w Ustiugu 11 marca 1880 roku67.

Jeden z pierwszych historyków zesłań duchowieństwa po 1863 roku 
Józef Stanisław Pietrzak napisał, że Pajdowski i Filipowicz razem 
przebywali w Ustiugu przez długie lata68. Czy jest to informacja pew
na, nie jesteśmy w stanie tego niczym potwierdzić. Gdyby tak było 
faktycznie, to również i ks. Filipowicz mógł zakończyć życie w tym 
samym mieście.

Ślady pamięci tragicznych zdarzeń w Górach Świętokrzyskich
Po tamtych tragicznych wydarzeniach w jednym miejscu w Polsce 

pozostały trwałe pamiątki zaangażowania kanoników regularnych 
w ruchu narodowym 1863 roku. Jest to Słupia Nowa pod Świętym 
Krzyżem, gdzie na cmentarzu parafialnym spoczął wraz z innymi po

63 [S. M a t r a ś ] Ks. S. M., Podróż do Syberyi po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 
r . ,  Chicago 1895, s. 359.
64 „Wiadomości Kościelne” z 20 kwietnia, 1 października i 10 grudnia 1876 r., nr 12, 
28, 35, s. 120, 276,340.
65 P. K u b i c k i ,  Bojownicy kapłani, cz. 1, t. 2, Sandomierz 1933, s. 284, 285; cz. 1, 
t. 3, Sandomierz 1933, s. 29, 30.
66 P. K u b i c k i ,  Bojownicy kapłani, cz. 3, t. 2 Sandomierz 1939, s. 397; E. N i e -  
b e ł s k i ,  Duchowieństwo, s. 398-404 (o ks. Kierońskim).
67 E. N i e b e 1 s k i, Duchowieństwo, s. 488.
68 J. S. P i e t r z a k, Księża powstańcy 1863, Kraków 1916, s. 73.

wstańcami z formacji Langiewicza ks. Szymon Pożyciński. Mogiła się 
nie zachowała i pamięć o miejscu na cmentarzu pośród miejscowych 
też się zatarła. Świadomość o pochowanych tu męczennikach 1863 
roku jednakże przetrwała, o czym przypominały zapisy w parafial
nych księgach zmarłych. W 1972 roku we wschodniej części cmenta
rza społeczność Słupi ufundowała pomnik z czerwonego piaskowca, 
który miał upamiętniać zarówno powstańców styczniowych, jak i żoł
nierzy Armii Krajowej poległych w latach II wojny światowej. W ro
ku następnym ówczesny proboszcz ks. ppłk. Walenty Ślusarczyk, 
zbieracz militariów i wszelkich pamiątek narodowych wszystkich pol
skich powstań XIX wieku i czynów zbrojnych w wojnach wieku XX, 
wystawił pomnik na cmentarzu przykościelnym ofiarom bitwy z lute
go 1863 roku. Jest to wysoki kamienny kopiec zwieńczony ozdobnym 
żeliwnym krzyżem. Na tablicy nazwiska poległych -  jako pierwsi 
wymienieni duchowni: Pożyciński i Wielecha, następnie inni -  w su
mie 17 osób.

Nazwiska na tablicy występują w układzie jak w przechowywanej 
w parafialnej kancelarii księdze, która nosi tytuł: „Unikat akt zmar
łych w parafii Słupia Nowa od roku 1854 do 1873 r.” Wpisu dokonał 
ks. L. Krzemiński pod kolejnym numerem jako akt 66, na stronach 
księgi 121-122. Wydarzenie z lutego 1863 roku zarejestrował ksiądz 
dopiero 1 października, prawdopodobnie uczyniwszy to wcześniej na 
jakiejś osobnej karcie -  możliwe, iż czynił tak z obawy przed kontrolą 
władz rządowych. Słowo „październik” zostało następnie przekreślo
ne, a na marginesie wpisano: marzec. Zatem 1 marca był dniem spo
rządzenia aktu zabitych w bitwie 11 lutego 1863 roku i pogrzebanych 
na cmentarzu w Słupi. Zapis głosi, że owego 1 marca, o godzinie 
9 rano, stawili się przed księdzem dwaj obywatele Słupi Nowej, Fran
ciszek Smoliński, lat 50, i Ignacy Pawlikiewicz, lat 36, którzy byli 
świadkami przy sporządzaniu aktu. Ks. Krzemiński tłumaczył, że za
bitych pogrzebano z dużym opóźnieniem, bowiem wielu nieznanych 
było z imienia i nazwiska i próbowano to wyjaśnić. Udało się to osta
tecznie -  „bardzo znaczna ilość imion i nazwisk została wykryta”. 
„Pogrzeb pomordowanych -  głosi inne zdanie -  miał miejsce w obec
ności całego miasta i włościan wsi sąsiednich zgromadzonych”. Cała 
też parafia zaświadczyła, że 11 lutego około godziny 7 rano wojsko 
napadło na obóz Langiewicza „pod Skałką i wymordowało następują
ce osoby na śmierć”. Po tym zdaniu wynotowano nazwiska oraz naj
ważniejsze zebrane o nich dane. Jako pierwszego wpisano kanonika 
regularnego, przełożonego klasztoru w Kraśniku, Szymona Pożyciń-
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skiego, którego wymieniono jedynie z nazwiska jako X. Pożyczyńskie- 
go, lat 40, „ranionego przypadkowo będącego na Łysej Górze”. Niewie
le więcej wiedziano o drugim zabitym, także księdzu, znano jednakże 
jego imię, choć nazwisko także zniekształcono: X. Cyprian Wietucha, 
lat 45, ze zgromadzenia reformatów w Chełmie. Po kolejnych ośmiu 
nazwiskach następował zapisek: „Powyżsi na placu na śmierć zostali 
pomordowani”, co dowodzi, że zabito ich w obozie powstańczym.

Kanonik regularny laterański ks. Szymon Pożyciński ma swój grób 
i pomnik wraz z innymi bohaterami i męczennikami 1863 roku, którzy 
oddali życie za wolność Ojczyzny i Kościoła. Może ktoś kiedyś trafi 
w Rosji na ślad mogił Filipowicza i Pajdowskiego.

ZARYSY BIOGRAMÓW KSIĘŻY UCZESTNIKÓW 
POWSTANIA 1863 R. I REPRESJONOWANYCH

Albiniak Franciszek, kapłan w klasztorze w Kraśniku w 1863 r. Uro
dził się 10 września 1830 r. w Janowie Ordynackim, syn Kazimierza i Ro
zalii z Królikowskich. W 1845 r. ukończył szkoły elementarne, następnie 
kształcił się prywatnie u księży wikariuszy w Białej. W 1849 r. wstąpił do 
kanoników w Kraśniku, wyświęcony w 1854 r. Po kasacie pozostawał jako 
wikary w Kraśniku do listopada 1866 r. Jeszcze w klasztorze i później na 
parafiach miał duże kłopoty z karnością kościelną. W 1866 krótko był wi
karym w Łukawie, potem w Tamogórze. Według zapisów komisji śledczej 
w Warszawie z lipca 1865 r. znalazł się na listach „sympatyków powsta
nia”. W 1870 r. przeznaczony na wikarego w Ratoszynie, od 1872 admini
strator w Świerżem. W 1874 przeniesiony kamie do Czemięcina z powodu 
angażowania się w sprawy unitów. Zmarł w Czemięcinie 8 października 
1885 r.

Boraczyński Antoni Walerian, kapłan z klasztoru w Kraśniku. Urodził 
się 28 października 1832 r., jako syn Jana, wojskowego na służbie rosyj
skiej, i Tekli z Kwiecińskich. Szkoły elementarne kończył w Tarnogrodzie 
w 1843, potem uczył się korespondencyjnie w domu do 1848 r. W wieku 
19 lat, od 1851, przez następne dwa lata, pracował najpierw jako prywatny 
kontroler dóbr Zamch w po w. zamojskim, następnie zarządzał gospodar
stwem rolnym w Żółkiewce. 2 lipca 1853 r. wstąpił do kanoników w Kra
śniku i po studiach został wyświęcony na kapłana 8 grudnia 1857 r. W la
tach 1857-1861 był wikariuszem w Kraśniku, następnie do 1863 -  wikariu
szem w Zakrzówku i jeszcze t. r. wyznaczony do Bożej Woli, gdzie prze
bywał do grudnia 1867. W styczniu 1863 r. wziął udział w tajemnym zjeź-
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dzie (wraz z kanonikami Albiniakiem i Pożycińskim) duchowieństwa de
kanatu urzędowskiego w Urzędowie, na którym decydowano o poparciu 
dla powstańczych władz w Warszawie. Nie wiadomo nic, by w jakikolwiek 
inny sposób angażował się w ruch narodowy. Sekularyzował się w 1866 r. 
Od końca 1867 był kolejno administratorem w Kiełczewie, Łukawie i By
chawie. Zmarł w Bychawie 8 marca 1897 r.

Chmurski Serapion, kapłan klasztoru w Kraśniku. Urodził się 
13 listopada 1824 r. w Książu Wielkim, w gub. radomskiej, syn Wojciecha 
i Apolonii z Czemieckich. Szkoły elementarne kończył w Kromołowie 
w 1834 r., następnie pobierał nauki prywatnie. W sierpniu 1842 r. wstąpił 
do kanoników w Kraśniku; święcenia kapłańskie otrzymał w 1848. Od ro
ku 1847 był profesorem alumnów, w latach 1848-1853 wikarym, następnie 
proboszczem. W 1861 r. odszedł na kapelaństwo do Zwierzyńca na Zamoj- 
szczyźnie. W nocy z 23 na 24 stycznia 1863 r. błogosławił grupę młodzieży 
wyruszającą do walki; władze tego nie wykryły. W 1865 r. znalazł się pod 
sądem wojennym w Lublinie jako współwinny w kradzieży pieniędzy do
konanej przez pocztyliona zwierzynieckiego; w śledztwie nie mógł o tym 
mówić, ponieważ pocztylion wyspowiadał się wcześniej u niego. Uwolnio
ny został z aresztu, gdy pracownik poczty przyznał się do winy. 1866 r. 
starał się bezskutecznie o sekularyzację. W 1868 był krótko wikarym 
w Szczebrzeszynie, a następnie w Wielączy. Zmarł tam 15 czerwca 1870 r.

Demidowicz Jakub, kapłan z klasztoru w Wilnie. Urodzony w 1819 r., 
syn Bartłomieja. Proboszcz parafii Wołożyn, od 1864 w Graużyszkach 
wpow. oszmiańskim. 18 marca 1865 r. aresztowany w Graużyszkach 
i oskarżony o wcześniejszą polityczną działalność w Wołożynie: że w 1862 
r. brał udział w śpiewie „hymnów podburzających” w kościele, odprawiał 
nabożeństwa za poległych powstańców, opuszczał modlitwy za cara. 
18 czerwca 1865 r. skazany na utratę majątku i zesłanie na stałe zamieszka
nie pod nadzorem policyjnym w Maryńsku w gub. tomskiej. Przebywał tam 
nadal w 1876 r.; jeszcze t. r. prawdopodobnie przeniesiony do Kurlandii.

Denisewicz Szymon, kapłan z klasztoru w Wilnie, urodzony w 1830 r. 
Dnia 14 maja 1863 r. potajemnie opuścił klasztor i tegoż dnia aresztowany 
jako obwiniony o udział w powstaniu. Prawdopodobnie kontaktował się, 
być może wraz z ks. Filipowiczem, z partią Gustawa Czechowicza-Ostoi. 
Kubicki napisał: „występował w ruchu powstańczym m. Wilna”. W grud
niu wydział litewski Rządu Narodowego wpisał go na listę przetrzymywa
nych w więzieniu w Wilnie i oczekujących na wyrok i posłał do agencji 
polskiej w Paryżu. Dalszych losów nie zdołano ustalić.
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Fijałkowski Rafał, kapłan z klasztoru wileńskiego. Urodzony około 
1818 r. W latach powstania był przełożonym klasztoru na Antokolu. 
18 maja 1863 r. został aresztowany i osadzony w cytadeli za to, że dopuścił 
do odejścia z klasztoru do powstania dwóch swoich podwładnych. Uwol
niono go 11 czerwca, powracając do funkcji przełożonego. Po kasacie 
klasztoru pozostał przy kościele jako proboszcz. 5 kwietnia 1870 r. ponow
nie uwięziony w cytadeli z rozkazu gubernatora, bowiem nie doniósł, że 
otrzymał „odezwę podburzającą”, prawdopodobnie powstałą w związku 
z narzucanym Kościołowi przez władze rytuałem w języku rosyjskim. Gu
bernator zdecydował usunąć kanonika z Wilna i zamknąć na rok w klaszto
rze dominikańskim w Nieświeżu. 8 maja wysłano go do Mińska i oddano 
w ręce tamtejszego gubernatora. Dalszych losów nie zdołano ustalić.

Filipowicz Bolesław (Władysław), kapłan z klasztoru w Wilnie. Szlach
cic z pow. poniewieskiego w gub. kowieńskiej, syn Adama, urodzony 
w 1836 r. Dnia 14 maja 1863 r. odszedł potajemnie z klasztoru i przystąpił do 
partii Gustawa Czechowicza-Ostoi. Po krótkim pobycie w oddziale ukrywał 
się u swego krewnego we wsi Wierbinie. W końcu listopada tego roku aresz
towany; przyznał się w śledztwie, że nosił broń. 3 sierpnia 1864 r. pozbawio
ny wszystkich praw i skazany na 10 lat katorgi na Syberii. Skonfiskowano 
także jego majątek. Na katordze przebywał w Akatui, a od listopada 1868 r. 
na osiedleniu w Tunce. W połowie 1874 r. przeniesiony do Cywilska w gub. 
kazańskiej, pod nadzór policyjny. Przebywał tu nadal w 1878 r. Według za
pisów ks. Stanisława Matrasia z 1895 r. „mieszkał w Rosji”.

Królikowski Szymon, kapłan z klasztoru w Kraśniku. Urodził się 
15 października 1833 r., wstąpił do zakonu w 1852 r. Do Kraśnika przybył 
w 1864 r. prawdopodobnie z Krakowa (w dokumentach zanotowano: 
z diecezji kielecko-krakowskiej). Oskarżony o wygłaszanie podburzających 
kazań; uznany za nieprawomyślnego z tego powodu, że w jego klasztorze 
ukrywano powstańców. 8 grudnia 1864 r. odesłany z Kraśnika do klasztoru 
Paulinów na Jasnej Górze. Zmarł tam 9 października 1887 r.; pochowany 
na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Olechnowicz Michał, kapłan, nie wiadomo z którego klasztoru. 
W latach powstania był kapelanem w filii Saryja, w gub. witebskiej, oraz 
prefektem miejscowej szkoły; wcześniej przełożony (?) klasztoru żeńskie
go w Oświei. W 1863 lub 64 roku oskarżony przez miejscowe władze 
o nieprawomyślność i szerzenie polskiej propagandy poprzez nauczanie 
dzieci polskiego języka oraz zachęcanie uczniów prawosławnych do cho
dzenia do kościoła, chrzczenie dzieci z małżeństw mieszanych. Według 
orzeczenia sądowego Audytoriatu Polowego działalnością swoją pociągał 
prawosławnych do katolicyzmu, a to było na tamtych terenach „podstawą
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rozwoju” powstania polskiego. Zaliczony do przestępców IV kategorii 
i wysłany na stałe zamieszkanie do gub. tomskiej pod surowy nadzór poli
cyjny. W 1876 r. przebywał w Tomsku; jesieniąt. r. przebywało tam jesz
cze ok. 10 duchownych. Dalsze losy nieznane.

Pajdowski Walenty, kapłan klasztoru w Kraśniku. Urodził się w 1825 
r., wstąpił do klasztoru w 1850 lub 1853 r. W 1862 r. przybył z Wolbromia 
do Kraśnika; był tu wikarym kościoła. 20 stycznia 1863 r. odprawił nabo
żeństwo dla powstańców przed wyjściem partii do lasów, a 22 poszedł do 
nich w okolice wsi Stróża przebywał tam przez całą dobę („cięły sutki”). 
Aresztowany w nieznanym czasie (prawdopodobnie krótko po 22 stycznia), 
został skazany na osiedlenie na Syberii. Odprawiony na miejsce przezna
czenia 21 lipca/2 sierpnia 1863 r. (w opracowaniach historycznych, że był 
na katordze w Akatui, w spisach Szuwalskiego, że w Kutamarze, co zdaje 
się błędne), .przebywał w guberni krasnojarskiej, potem na osiedleniu w 
Tunce; tutaj trudnił się zarobkowo łowieniem ryb na wędkę. W 1873 r. 
przeniesiony do Europy do Ustiuga w gub. wołogodzkiej. Zmarł tam 11 
marca 1880 r.

Pożyciński (Pożycznicki) Szymon, kapłan, w latach 1862-1863 
w Kraśniku. Zaangażowany w ruch podziemny lat powstania. Według do
nosów do władz zaborczych jednego z księży diecezjalnych ks. Pożyciński 
został wybrany w styczniu 1863 r. na dekanalnego męża zaufania (do kon
taktów z władzami narodowymi w Warszawie) na zjeździe duchowieństwa 
dekanatu urzędowskiego. Później jeździł do księży, przekazywał rewolu
cyjne druki i zbierał podatek narodowy. Prawdopodobnie krótko po wybu
chu odszedł z klasztoru do powstania. Wraz z reformatą Cyprianem Wiele- 
chą znalazł się pośród wojsk powstańczych gen. Langiewicza na Świętym 
Krzyżu. Zginęli w obozie pod Słupią Nową, w trakcie bitwy z wojskami 
rosyjskimi 11 lutego 1863 r.; pochowani na miejscowym cmentarzu.

Sobański Andrzej Rufus, kapłan klasztoru w Kraśniku. Urodził się 26 
listopada 1816 r. w Liszkach, syn Mateusza i Magdaleny Malak. Do zako
nu wstąpił w 1837 r., śluby składał w Krakowie, wyświęcony w 1843 r. 
w Lublinie. Do Kraśnika przybył z Krakowa w lipcu 1863 r. Zarzucano mu 
głoszenie kazań podburzających i ukrywanie powstańców w klasztorze. Po 
kasacie klasztoru otrzymał od rządu darmowy paszport zagraniczny, bez
płatny bilet kolejowy do granicy i 25 rubli. Z opuszczenia kraju zrezygno
wał i 8 grudnia 1864 r. wraz z Królikowskim i Żytko został osadzony przez 
władze w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze. W czerwcu 1866 r. za zgo
dą władz wyjechał do Krakowa. Zmarł tam 4 stycznia 1871 r., pochowany 
na Cmentarzu Rakowickim.



312 EUGENIUSZ NIEBELSKI

Zawadzki Franciszek, kapłan z klasztoru w Wilnie, szlachcic herbu 
Rogala. Urodził się 2 października 1829 r. w okolicy Downary, z ojca Józe
fa. Wyświęcony na kapłana w roku 1855. W latach powstania kapelan 
w filii w Konstantynowie (parafia Udział), w pow. dziśnieńskim; mieszkał 
w majątku szlachcica Okuszki. W grudniu 1863 r. aresztowany jako agitu
jący do powstania i osadzony w fortecy w Dyneburgu. Według wspomnień 
jego bratanka, pod wpływem Rządu Narodowego angażował się jawnie 
w ruch podziemny: mówił patriotyczne kazania, wzywając lud do walki, 
rozwoził rozkazy rządowe, młodszego swojego brata Wincentego uzbroił 
i wysłał do powstania; według P. Kubickiego, namawiał miejscowego wój
ta, by ten agitował chłopów do walki. 4 stycznia 1865 r. uwolniony z wię
zienia i od wszelkiej odpowiedzialności. Bratanek napisał, że uwolniono go 
pod wpływem petycji 60 włościan konstantynowskich; Kubicki -  że nicze
go mu nie udowodniono. W więzieniu wiele chorował: przeszedł febrę 
i tyfus plamisty. Uwolniony, powrócił do Konstantynówki. Od 1899 r. kie
rował parafią św. Piotra i Pawła w Wilnie. W 1905 r. obchodził 50-lecie 
kapłaństwa. Zmarł w Wilnie o północy z 27 na 28 października 1915 r. 
jako ostatni zakonnik diecezji wileńskiej.

Żytko (Żydko) Ludwik Marceli, kapłan klasztoru w Kraśniku. Uro
dzony 19 lipca 1823 r. w Janowie, syn Tomasza i Rozalii z Czarneckich. 
Do klasztoru w Kraśniku wstąpił w 1842 r. jako Ludwik Żyłka; od 1850 
notowany jako Żytko. Wyświęcony w 1848 r. W latach 1861-1864 wikary 
w klasztorze. Oskarżony, że miał kazania podburzające i nie doniósł 
o ukrywanych w klasztorze powstańcach. Po kasacie przewieziony z inny
mi kanonikami do klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Zmarł tam 18 paź
dziernika 1884 r., pochowany na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

MAGDALENA PYTER

WKŁAD PROF. OSWALDA BALZERA W POWSTANIE 
I FUNKCJONOWANIE KATEDRY HISTORII PRAWA 

POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE WE LWOWIE

Uwagi wstępne

„Praca naukowa, ustawiczna, intensywna stała mi się potrzebą ży
cia”1. Tymi słowami prof. Oswald Balzer podsumował obchody czter
dziestej rocznicy pracy naukowej. Ten wybitny historyk ustroju i pra
wa polskiego, autorytet naukowy i moralny związał niemal całe swoje 
naukowe i zawodowe życie z uniwersytetem lwowskim. Celem niniej
szego artykułu jest prezentacja sylwetki Profesora oraz jego zaanga
żowania na rzecz powstania katedry historii prawa polskiego. Jak 
istotne znaczenie dla adeptów prawa miało posiadanie wspomnianej 
katedry, mogą świadczyć liczne petycje młodzieży polskiej domagają
cej się jej powołania oraz długotrwała opozycja ze strony rządu wie
deńskiego. Słuszne wydaje się przekonanie, że osoba Profesora, jego 
wkład w rozwój nauki oraz jego dorobek badawczy nie spotkały się 
współcześnie z dostatecznym zainteresowaniem2 * *.

W artykule wyszczególniono trzy części merytoryczne oraz wstęp 
i podsumowanie. W pierwszej przedstawiono pochodzenie i intelektu
alne kształtowanie się osobowości Profesora. Godny podkreślenia jest 
fakt silnych wpływów rodzinnych. Przyjmuje się, iż zamiłowanie do 
nauki oraz szczególne zainteresowanie losami ojczyzny były cechami, 
które późniejszy Uczony wyniósł z rodzinnego domu.

1 P. D ą b k o w s k i ,  S p r a w o z d a n ie  d z ie k a ń s k ie  z a  r o k  a k a d . 1 9 2 5 -1 9 2 6 , Lwów 
1926, s. 17.
2 Z nowszych prac monograficznych należy wspomnieć książkę autorstwa R. N o 
w a c k i e g o ,  O s w a ld  B a lz e r  ( 1 8 5 8 -1 9 3 3 ) , wydaną w Opolu w 1998 r. Można od
nieść wrażenie, iż znacznie większe zainteresowanie osobą Balzera miało miejsce
w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz kilka lat po zakończeniu II wojny 
światowej.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 313-327.
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W Rozdziale drugim zaprezentowano poglądy Balzera na istotę 
nauki. Uwzględniono też jego wypowiedzi na temat jej funkcjonalno
ści. M. in. wyrażał on pogląd, że nauka ma służyć celom utylitarnym. 
Przekonanie to miało zasadnicze znaczenie po 1918 r., kiedy przyszło 
kształcić zastępy urzędników, prawników czy nauczycieli dla potrzeb 
nowobudowanego państwa. Swoje opinie na temat nauki Balzer wyra
ził w pokaźnym oraz merytorycznie cennym dorobku naukowym.

W dalszym ciągu niniejszych rozważań Oswald Balzer jawi się jako 
twórca Katedry Historii Prawa Polskiego i organizator seminarium 
naukowego. Powstanie Katedry było bez wątpienia istotnym przeło
mem w nauczaniu prawa polskiego oraz historii prawa na lwowskiej 
uczelni. Tym samym nastąpiło stopniowe wypieranie przedmiotów zwią
zanych z prawem niemieckim. Warto podkreślić, iż oprócz prowadzo
nych w ramach Katedry wykładów z zakresu historii prawa polskiego, 
równie znaczące było seminarium naukowe poświęcone tej dziedzinie. 
Gromadziło ono nie tylko studentów prawa, ale i historii, a nadto 
uczęszczali na nie wykładowcy uniwersyteccy oraz osoby zaintereso
wane z innych ośrodków naukowych, w tym nawet z zagranicy.

W artykule wykorzystano materiały archiwalne z archiwum Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Biblioteki Zakładu Narodowe
go im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zawierają one cenne i interesujące 
informacje biograficzne oraz dotyczące działalności naukowej lwow
skiego uczonego. Posłużono się również pamiętnikami ze spotkań se
minaryjnych, jak również publikacjami książkowymi i prasowymi.

Podjęta tu próba zaprezentowania profesora Balzera jako organiza
tora nauki w Odrodzonej Polsce jest ograniczona nie tylko szczupło
ścią artykułu, ale także rozległością badanej tematyki.

1. Rodowód uczonego

Oswald Balzer urodził się 23 stycznia 1858 r.3 w miejscowości 
Chodorów4. Jego rodzicami byli Franciszek Balzer -  austriacki urzęd-

3 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [dalej: BZNO], 
Dz. rkps., sygn.7708/III, t. I, Papiery Oswalda Balzera. Papiery rodzinne i osobiste, 
k. 39. Balzer zmarł 11 stycznia 1933 r. Został pochowany na cmentarzu Łyczakow
skim we Lwowie.
4 Błędnie datę narodzin wskazuje uczeń i przyjaciel Balzera, Przemysław Dąbkowski. 
Według niego fakt ten nastąpił 11 stycznia 1858 r. Pomyłka ta może budzić tym 
większe zdziwienie, że w swojej monografii poświeconej Balzerowi, Dąbkowski 
zamieścił kopię metryki chrztu na której widnieje poprawna datacja. Por. P. D ą b 
k o w s k i ,  Oswald Balzer. Życie i dzieła (1858-1933), Lwów 1934, s. 6 i 190.
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nik oraz Antonina Balzer -prim o voto Andaházy z domu Kloss5. Ro
dzina ta pozostawała w kręgu dualizmu kulturowego: niemiecko- 
polskiego. Na ogół sądzi się, że obie sfery kulturowe wywarły zasad
niczy wpływ na osobowość Balzera. Podkreśla się, że systematycz
ność w pracy, zdolności organizatorskie, jasność i ścisłość formuło
wanych poglądów zawdzięczał Balzer niemieckim przodkom. Ide- 
owość, polemiczne usposobienie oraz poetyckie zdolności, to z kolei 
cechy przyswojone z kultury polskiej6. Niejednokrotnie wspomina się 
silną więź łączącą Balzera z ojcem. Autor monografii poświęconej 
Oswaldowi Balzerowi -  Roman Nowacki -  zwrócił uwagę na decydu
jący wpływ ojca, Franciszka na syna. Wspomniany autor głównie 
podkreśla zainteresowanie młodego Balzera nauką7.

Po złożeniu 17 czerwca 1878 r. egzaminu dojrzałości, w tym samym 
roku rozpoczął Balzer studia na Wydziale Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie im. Franciszka Józefa I we Lwowie8. Wspomniane stu
dia dały mu sposobność do zetknięcia się ze znakomitymi wykładow
cami prawa. Na podstawie indeksu uniwersyteckiego można stwierdzić, 
że wśród nich byli m.in.: Ferdynand Źródłowski -  wykładający prawo 
rzymskie, Andrzej Fangor -  wykładowca polskiego prawa prywatnego, 
Edward Rittner -  profesor prawa kościelnego oraz Gustaw Roszkowski 
-  zajmujący się historią filozofii prawa9. Istotny wpływ na młodego 
adepta prawa -  co ogólnie przyjmuje się w pracach poświęconych Bal
zerowi -  wywarł prof. Ksawery Liske -  wykładowca historii po
wszechnej, a zarazem kierownik seminarium historycznego.

Celem doskonalenia wiedzy prawniczej i historycznej, Balzer prze
niósł się w 1881 r. na studia prawnicze do Krakowa. Uczęszczał tam
m.in. na wykłady z zakresu historii prawa polskiego oraz na semina
rium historyczne10. Należy wspomnieć, że w czasie studiów krakow

5 Por. Testimonium Copulationis, BZNO, Dz. rkps., sygn.7708/III, t. I, Papiery 
Oswalda Balzera. Papiery rodzinne i osobiste, k. 37.

P. D ą b k o w s k i ,  Przemówienie Przemysława Dąbkowskiego, w: Pamięci Oswal
da Balzera. Przemówienia na uroczystej akademii urządzonej staraniem Towarzystwa 
Naukowego 22 stycznia 1934 r., Lwów 1934, s. 14.
7 R. N o w a c k i ,  Oswald Balzer..., s. 15.
8 M. B a r c i k [i in.], Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918 (A-D), 
red. J. Michalewicz, Kraków 1999, s. 101.
9 BZNO, Dz. rkps., sygn. 7708/III, t. I, Papiery Oswalda Balzera. Papiery rodzinne 
i osobiste, Indeks uniwersytecki, k. 83-97.

„Zaświadcza się, że pan Oswald Balzer uczeń IV r. Wydziału prawniczego UJ 
uczęszczał w ciągu półrocza zimowego roku szkolnego 1881/2 na seminarium 
z prawa polskiego i w ciągu tego czasu przedłożył pracę pt. Przyczynek do krytyki
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skich protektorem Balzera stał się znakomity krakowski historyk, prof. 
Michał Bobrzyński. Kierunek obranych studiów ostatecznie utwierdził 
Balzera w wyborze historii prawa jako uprawianej przez niego dziedziny 
naukowej. W czasie odbywania studiów, Balzer przeniósł się 5 lipca 
1881 r. z aplikantury archiwalnej we Lwowie na podobną w Krakowie. 
Powierzając swojego ucznia Bobrzyńskiemu, który pełnił funkcję dyrek
tora krakowskiego Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich, Liske pisał: 
„[...] Odznaczał się zawsze [Balzer-M.P.] wielką gorliwością i sumien
nością a przy niezwykłych jego uzdolnieniach i znacznym zasobie wia
domości paleograficznych, historycznych i prawniczych było mu można 
z zupełnym zaufaniem powierzyć nawet najtrudniejsze prace z zawodu 
archiwalnego”11.

Dnia 7 września 1882 r. Balzer uzyskał na Wydziale Prawa 
i Administracji UJ w Krakowie absolutorium12. W tym samym roku 
powrócił do Lwowa, gdzie zapisał się na studia filozoficzne na 
tamtejszym uniwersytecie13. Równocześnie w Krakowie wszczął 
procedurę mającą na celu dopuszczenie go do egzaminów, które 
były obligatoryjne przy ubieganiu się o uzyskanie stopnia dokto
ra1* Pierwszy ze wspomnianych, tzw. „ścisłych” egzaminów 
z prawa i procesu cywilnego austriackiego oraz z prawa i procesu 
karnego austriackiego Balzer zdał 1 maja 1883 r. Drugi z zakresu 
prawa rzymskiego, kanonicznego oraz niemieckiego -  31 lipca, zaś 
trzeci z nauk politycznych i prawa narodów 30 października 1883 r.15 
W wyniku pomyślnego złożenia powyższych egzaminów, w dniu

tekstu i egzegezy statutów Kazimierza Wielkiego”. BZNO, Dz. rkps., sygn. 7708/III, t. I, 
Papiery Oswalda Balzera. Papiery rodzinne i osobiste, Indeks uniwersytecki, k. 177. 
Por. także, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: AUJ], Wykaz członków 
seminarium Wydziału Prawa i Administracji, WP II 162
11 BZNO, Dz. rkps., sygn. 7708/III, t. I, Papiery Oswalda Balzera. Papiery rodzinne 
i osobiste, Indeks uniwersytecki, k. 148.
12 M. B a r c i k [i in.], Corpus Studiosorum Universitatis..., s. 101.
13 BZNO, Dz. rkps., sygn. 7708/III, t. I, Papiery Oswalda Balzera. Papiery rodzinne 
i osobiste, k. 114.
14 „Do Świetnego Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. 
Oswald Marian Balzer ukończony uczeń prawa, Lwów, ul. Ormiańska 29, upra
sza o wyznaczenie terminu do rygorosum sądowego. Świetny Dziekanacie! Niżej 
podpisany uprasza o łaskawe wyznaczenie terminu do rygorosum sądowego 
w czasie o ile możliwości najbliższym po dniu 20 kwietnia 1883 r. Na poparcie 
swojej prośby dołącza podpisany: l)metrykę chrztu, 2)absolutorium ukończonych 
nauk prawnych”. AUJ, Podania studentów o dopuszczenie do egzaminów ści
słych, WP II 509.
15 Tamże, Liber rigorosum Facultatis iuridico-politicae, WP II 519.
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31 października 1883 r. Balzer uzyskał stopień doktora prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego16.

2. Oswald Balzer o istocie i funkcji nauki

Uzasadnione wydaje się twierdzenie, że poglądy Balzera na istotę 
nauki oscylowały pomiędzy zagadnieniami tzw. czystej nauki oraz 
nauki uprawianej dla celów utylitarnych. Swoje stanowisko co do 
pierwszego zagadnienia Balzer zaprezentował podczas uroczystego 
aktu promocji na doktora filozofii honoris causa Uniwersytetu Lwow
skiego. W towarzyszącym promocji wykładzie pt.: Kultura duchowa 
powiedział, iż pracował dla nauki głównie z powodu wewnętrznej 
potrzeby. Zapewnił równocześnie, że z takim samym zapałem i odda
niem pracowałby także wówczas, gdyby wiedział że nie spotka go ca 
to żadne uznanie czy wyróżnienie. Podkreślił, iż priorytetowym celem 
naukowca jest wyjaśnienie prawdy. Uznawał też, że dojście do praw
dy powinno być dla badacza jedyną satysfakcją17. Balzer uważał że 
praca dla nauki ma znamiona służby. Twierdził, iż w zamian za bez
graniczne oddanie nauce, otrzymuje się nagrodę najwyższą, czyli 
wspomniane odkrycie prawdy naukowej. Drugim, niejako ubocznym 
laurem może być uznanie wśród ludzi18.

Kilka lat przed zakończeniem kariery naukowej Balzer wyraził 
pogląd, że praca naukowa dawała mu optymalną satysfakcję duchową 
i intelektualną, jaką poza tą profesją nie byłby w stanie znaleźć. Da
wała mu pełne zadośćuczynienie, w którym widział nagrodę wszel
kich ułomności fizycznych oraz ogromu wniesionej pracy19.

16 Tamże.
17 O. B a l z e r ,  Oswald Balzer o kulturze duchowej, „Kurier Poznański” z 14 VI 
1926, nr 268, s. 6.
18 Kultura duchowa. Przemówienie prof. Oswalda Balzera przy uroczystym akcie 
promocji na doktora fdozofii honoris causa, Lwów 1903, s. 9.
19 Tamże, s. 6. Mimo, iż Uczony zasadniczo nie eksponował swoich fizycznych sła
bości, warto wspomnieć o licznych dolegliwościach, których doświadczał. I tak np., 
w wieku dziecięcym zachorował na szkarlatynę. Pochorobowe powikłania oraz dwu
letnia bezskuteczna rekonwalescencja nasiliły stany chorobowe, które towarzyszyły 
Balzerowi do końca życia. Uczeń Balzera -  Leon Halban wspominał: „Widzieliśmy, 
jak ten fizycznie ułomny człowiek, chodzący z trudem [...] już o ósmej rano pracował 
w Archiwum Akt Dawnych [...]. Zdawaliśmy sobie sprawę jak ten człowiek bardzo 
z natury towarzyski coraz bardziej był odosobniony od ludzi przez szybko postępują
cą głuchotę. [...] Już przed rokiem 1914 często trzeba było [podczas egzaminów- 
M.P.] podawać na kartkach pytania i odpowiedzi”. L. Ha l b a n ,  Oswald Balzer. 
Człowiek i dzieło..., s. 113.
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Mimo wyraźnego eksponowania przez Balzera tzw. czystej nauki, 
czyli takiej której zasadniczym celem jest odkrywanie prawdy nauko
wej, należy zaznaczyć, że część jego zapatrywań odnosiła się do utyli
tarnej roli nauki. W jednym z wygłoszonych przemówień stwierdził, że 
w pracy naukowej uczeni powinni kierować się aktualnymi potrzebami 
narodu, nie zaś skłonnościami osobistymi. Praca badawcza -  według 
Balzera -  miała oddziaływać na kulturę narodu, a nawet ją  kreować20.

Balzer nie poprzestał na nawoływaniu do kształtowania wspomnia
nej kultury wyłącznie w dobie narodowej niewoli. Jak wynika z jego 
wypowiedzi, praca naukowa i związany z nią postęp w dziedzinie 
kultury, osiągnęły jeszcze większą wartość wraz z faktem odrodzenia 
polskiej państwowości. Uczony głosił, iż nauka oraz kultura są gwa
rantem podniesienia społeczeństwa na wyższy poziom rozwojowy. 
„Kto patrzy w przyszłość -  pisał Balzer -  z troską zapyta: na jakim 
poziomie stanie za kilka lat umysłowość narodu? Przyszłe jej losy 
zależeć będą głównie od jakości pracy twórczej samych badaczy. 
Niech im przyświeca umiłowanie nauki, dla jej samej; najlepsza rę
kojmia jej trwania, wydatności, niezawodnego powodzenia”21.

Zaprezentowane poglądy były w nauce traktowane jako dowód na 
zainteresowanie Balzera problematyką społeczną22. Balzer konstato
wał, iż nauka jest służbą dla sprawy społecznej. W momentach po
święcenia się dla dobra wspólnego, nauka -  która była dla Balzera 
celem -  stawała się środkiem do osiągnięcia celu wyższego. Uczony 
twierdził także, że z pomyślnego stanu spraw publicznych wynikają 
korzyści osobiste23.

Nawiązując do powyższego, godne uwagi wydaje się przytoczenie 
tezy wygłoszonej przez Balzera w okresie narodowego zniewolenia. 
Zgodnie z jego poglądami nauka oraz kultura narodowa, określana 
przez Balzera również jako „dusza narodu”, mogą rozwijać się nieza
leżnie od tego, czy kształtują się w obrębie własnej organizacji pań
stwowej, czy też poza nią. Balzer zauważył, iż fizycznie ukształtowa
ne państwo stanowi jedynie ramę, w którą ujęty jest byt narodu. Jest

20 Kultura duchowa. Przemówienie p ro f Oswalda Balzera..., s. 10. Zob. także, 
M. L e c z y k, Druga Rzeczpospolita 1918-1939. Społeczeństwo Gospodarka Kultura 
Polityka, Warszawa 2006, s. 13-26.
21 Przemówienie prof. Oswalda Balzera na uroczystości wręczenia złotego medalu 
dnia 4. 12. 1928 r., „Słowo Polskie” nr 338 z dnia 7 grudnia 1928, s. 6.
22 Por. np. P. S k w a r c z y ń s k i ,  Zapatrywania naukowe i społeczne Oswalda Bal
zera, „Przewodnik Historyczno-Prawny” R. IV(1933), Lwów 1934, s. 8-14.
23 Tamże, s. 10.
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ono pewnego rodzaju organizacją na płaszczyźnie której urzeczywist
niają się zadania narodu w zakresie wspomnianej kultury i nauki. Pań
stwo jest czymś niezwykle istotnym, ale nie bezwzględnie koniecz
nym. „Znamy rozliczne upadki państw -  pisał Balzer -  [...], ale cała 
historia nie ukazuje ani jednego upadku narodu, który pozostał wierny 
swemu posłannictwu w zakresie kultury”24. Jednocześnie ze wspo
mnianych wyżej powodów byt państwa jest czymś istotnie doniosłym 
w życiu poszczególnych narodów i -  co zrozumiałe zwłaszcza w cza
sie niewoli -  stwarza ciągłe dążenie do odzyskania oraz utrzymania 
państwa niepodległego.

Mając powyższe na uwadze, nie sposób nie zgodzić się ze słowami 
lwowskiego historyka, prof. Franciszka Bujaka. Zabierając głos na uro
czystości z okazji pierwszej rocznicy śmierci Balzera podkreślił on, iż 
zmarły był jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach kultury pol
skiej na przełomie XIX i XX w. Na szczególną uwagę zasługuje jed
nak teza, zgodnie z którą był uczonym z natury, a nie z przypadku, 
czy tym bardziej z pobudek komercyjnych25.

Zasadna wydaje się również teza znakomitego krakowskiego histo
ryka prawa Adama Vetulaniego, że ośrodek lwowski ożywiony du
chem i owocną pracą Oswalda Balzera, stał się głównym centrum 
badań historyczno-prawnych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż bada
nia te w dużej mierze zostały zarzucone z powodu działań wojennych 
oraz marginalizowane po wojnie z przyczyn ideologicznych. Jedynie 
wybrane ośrodki akademickie odnowiły lwowskie tradycje naukowe 
i wydawnicze26.

3. Geneza katedry i proces jej kształtowania się

Słuszne zatem wydaje twierdzenie, iż zasadniczy rozwój nauki 
historii prawa dokonał się dzięki prowadzonym przez Balzera wykła
dom oraz kierowanemu przez niego seminarium naukowemu. W celu 
otrzymania veniam legendi konieczne było uzyskania habilitacji. 
W 1884 r. Oswald Balzer podjął starania o dopuszczenie go do habili
tacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Lwowskiego27.

24 Por. Kultura duchowa. Przemówienie prof. Oswalda Balzera..., s. 10-11.
25 F. B u j a k, W hołdzie wielkiemu Polakowi, „Kurier” z 27 I 1934, nr 25, s. 3.

A. V e t u 1 a n i, Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków 1948, s. 35.
27 W przedłożonym Radzie Wydziału podaniu habilitacyjnym Balzer nakreślił kierun
ki przyszłych badań. I tak np. wśród głównych zainteresowań naukowych wskazał 
analizę polskich średniowiecznych instytucji prawnych. Wspomniane badania miały
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Habilitacja odbyła się we Lwowie w 1885 r. na podstawie rozprawy 
pt.: „Geneza Trybunału Koronnego”28. W jej następstwie podjęto uchwa
łę o powierzeniu Balzerowi wykładów z prawa polskiego oraz z histo
rii tego prawa29 *.

Należy podkreślić, że fakt zlecenia wspomnianych wykładów miał 
istotne znaczenie dla społeczności polskiej Lwowa, głównie zaś dla 
młodzieży akademickiej. Sytuacja ta wiązała się przede wszystkim 
z nadzieją na powołanie katedry prawa polskiego oraz katedry historii 
prawa polskiego. Trzeba przypomnieć że w lwowskiej uczelni wykła
dano prawo polskie od początku XIX w., jednak zawsze był to przed
miot należący do grupy fakultatywnych °. Pod wpływem licznych

dać podstawę do zrozumienia i oceny tych instytucji w dalszym stadium ich rozwoju. 
Następnie Balzer podkreślił zamiar zwrócenia większej uwagi na marginalizowane 
dotychczas w nauce prawo zwyczajowe. Ponadto zaznaczył, że w ramach badań 
uwzględni instytucje prawne krajów słowiańskich i państw Europy Zachodniej. 
P. D ąb  k o w s k i, Oswald Balzer. Życie i dzieła ..., s. 27-29. Co do ogólnych posta
nowień dotyczących przeprowadzania habilitacji w Monarchii austriackiej zob. AUJ, 
Organizacja i sprawozdawczość Wydziału Prawa, WP II 137.
28 Recenzent pracy Balzera, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Michał Bobrzyński, 
wydał przychylną opinię co do jego dorobku naukowego. Stwierdził on, iż osiągnięcia 
badawcze Balzera znacznie przekroczyły wymogi stawiane kandydatom ubiegającym 
się o docenturę. Recenzent postrzegał Balzera jako naukowca, który ma umiejętność 
swobodnego posługiwania się metodą badawczą samodzielnie i trafnie dobierając oraz 
analizując tematy badawcze. (P. D ąb  k o w s k i, Przemówienieprof. dr. Przemysława 
Dąbkowskiego, [w:] Pamięci Oswalda Balzera..., Lwów 1934, s. 15-16.). Z protokołu 
posiedzenia grona profesorów z dnia 5 lutego 1885 r. wynika następujący zapis: „[...] 
Przewodniczący Dziekan [...] wnosi, ażeby habilitację z prawa polskiego dra Oswal
da Balzera uznać jako dokonaną nadać mu odnośną veniam legendi i przedłożyć 
uchwałę Ministerstwu do zatwierdzenia”. Tenże, Oswald Balzer ..., s. 206.
29 BZNO, Dz. rkps, sygn. 7709/III, t. I, Papiery Oswalda Balzera, k. 29. Interesująca 
jest sugestia kolegi Balzera, Eugeniusza Swobody, wyrażona w liście z 7 maja 1884 
r., a zatem na rok przed habilitacją. Pisał on: „[...1 niech cię Pan Bóg broni, żebyś 
miał przyjąć docenturę w Krakowie. Słyszałem, że miałeś się w tym względzie poro
zumieć z drem Bobrzyńskim i prosić go o radę. Rozpuścił to Orłowski po Lwowie, że 
masz otrzymać katedrę zwyczajnego profesora na uniwersytecie Lwowskim. Nie 
wiem ile jest w tym prawdy, ale [...] we Lwowie wyjdziesz na tym lepiej, niż 
w Krakowie”. Tamże, Korespondencja Oswalda Balzera, litera S (1884-1932), sygn. 
7691/11, t. XXXIII.
30 Prawo polskie zaczęto wykładać na Uniwersytecie Lwowskim od 1810 r. Należy 
jednak zaznaczyć, że od samego początku przedmiot ten był traktowany marginalnie. 
Świadczyć o tym może fakt przypisania go razem z prawem cywilnym, handlowym 
oraz wekslowym do jednej katedry. Pierwszym wykładowcą był Jan de Dobra Do
brzański. W literaturze podkreśla się, iż wykazywał zupełną ignorancję co do wykła
danego przez siebie przedmiotem. Podobny stosunek do dydaktyki mieli też jego 
następcy -  pochodzący z Wiednia Maurycy Staubenrauch oraz Morawianin: Franci-
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petycji lwowskiego środowiska akademickiego, kierowanych do ów
czesnych władz, Sejm Krajowy zwrócił się do rządu wiedeńskiego 
z wnioskiem o powołanie katedry historycznoprawnej31.

26 maja 1887 r. Oswald Balzer został mianowany profesorem nad
zwyczajnym prawa polskiego oraz historii prawa32, zaś trzy lata póź
niej, 29 czerwca powierzono mu stanowisko profesora zwyczajnego33. 
Bez wątpienia był to istotny przełom w nauczaniu dyscyplin histo- 
rycznoprawnych na lwowskiej uczelni. Nominacje te miały dla śro
dowiska naukowego o tyle doniosłe znaczenie, że dzięki temu historia 
prawa polskiego zyskała własną, odrębną katedrę34. Profesorowie

szek Tuna. L. F i n k ę  1, S. S t a r z y ń s k i ,  Historia Uniwersytetu Lwowskiego,
Lwów 1894, s. 260.
31 W Petycji młodzieży Wszechnicy Polskiej do Sejmu Krajowego względem równo
uprawnienia nauki „prawa polskiego” z nauką „prawa niemieckiego” młodzież aka
demicka wnosiła by rozpatrzeć jej wniosek dotyczący uczelni Galicji, w przedmiocie 
równego dostępu do nauki historii państwa i prawa polskiego oraz polskiego prawa 
prywatnego. Por. BZNO, Dz. rkps, sygn. 7709/III, t. II, cz. 1, Papiery Oswalda Balze
ra, k. 3-6.
32 „Jego Cesarska i Królewska Mość postanowieniem z 26.05.1887 r. mianował do
centa prywatnego prawa polskiego i historii prawa przy tutejszym ck Uniwersytecie 
Oswalda Balzera nadzwyczajnym profesorem tego przedmiotu”. (Tamże, Dz. rkps, 
sygn. 7708/III, t. I, Odpis rozporządzenia CK Namiestnictwa, k. 257). Katedra historii 
prawa polskiego podobnie jak katedra historii Polski, historii gospodarczej, historii 
oświaty i szkolnictwa, filozofii, antropologii, ekonomii, psychologii oaz cały Wydział 
Teologii zostały w 1939 r. uznane przez władze sowieckie za „niebezpieczne” i pod
dane likwidacji. W to miejsce powołano nowe struktury organizacyjne uczelni, ukie
runkowane na szerzenie marksizmu i leninizmu. A. G ł o w a c k i ,  Sowieci wobec Pola
ków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941), Lodź 1998, s. 460-461.
33 „Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość 29 czerwca b.r. raczył zamianować 
Oswalda Balzera zwyczajnym ck profesorem polskiego prawa prywatnego i historii 
tego prawa. Lwów 12.07.1890”. BZNO, Dz. rkps, sygn. 7708/III, t. I, Pismo Wydzia
łu Krajowego, k. 267.
34 W literaturze podaje się niejednokrotnie błędną datę powołania katedry. (Zob. np. 
S. B r z o z o w s k i ,  Warunki organizacyjne życia naukowego w trzech zaborach, [w:] 
Historia nauki polskiej, red. B. S u c h o d o 1 s k i, t. IV, cz. I, Wrocław 1987, s. 289). 
Na szczególną uwagę zasługuje przypomnienie, iż Balzer był zwolennikiem powoła
nia drugiej katedry historii prawa polskiego, która zajmowałaby się badaniami nad 
polskim prawem sądowym. Przewidywano, iż nowopowstałą katedrę obejmie Prze
mysław Dąbkowski. Odnośne starania rozpoczęto w 1911 r., tj. jeszcze za rządów 
austriackich. Głównie wspomniany powód decydował o odkładaniu decyzji rządu. 
Austriackie organy rządowe nie chciały wyrazić zgody na uprzywilejowane stanowi
sko przedmiotu, który nie był przewidziany w obowiązującej ówcześnie w Austrii 
ordynacji studiów prawniczych. (Por. L. P a u 1 i, W setną rocznicę urodzin Przemy
sława Dąbkowskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 30 (1987) z. 2, s. 189). 
W związku z powyższą sytuacją władze Uniwersytetu zdecydowały się na wystąpię-



322 MAGDALENA PYTER

Lwowskiej uczelni oceniając po latach to niespodziewane ustępstwo 
ze strony rządu austriackiego twierdzili, że władze mając na uwadze 
rosnącą z dnia na dzień powagę młodego uczonego [Balzera-M.P.] 
oraz jego nieprzeciętną pracowitość, były niejako zmuszone do za
miany stanowiska docenta prywatnego na wyższe stanowisko i do 
powierzenia mu katedry35.

Również dla lwowskiej społeczności nie związanej bezpośrednio 
z nauką, wspomniany fakt był istotny. Świadczyć o tym mogą liczne 
informacje zamieszczone w prasie lokalnej i ogólnokrajowej. „Stało się 
zadość życzeniu kraju — donosili prasowi redaktorzy — bo utworzona 
została ostatecznie na Uniwersytecie Lwowskim katedra, której domaga
liśmy się od 1872 r., to jest od czasu wykreślenia prawa polskiego z rzędu 
przedmiotów ścisłych egzaminów prawniczych, zastępując je prawem 
niemieckim”36. Słuszne wydaje się twierdzenie, że ustanowienie nowej, 
długo oczekiwanej katedry oraz prowadzenie przez Balzera wykładów 
z zakresu historii prawa, w dużej mierze przyczyniło się w ciągu kolejnych 
kilkudziesięciu lat do zasadniczego rozwoju wspomnianej gałęzi nauki.

Balzer nie ograniczał się jedynie do wykładów z zakresu historii prawa 
sądowego. Jego zainteresowania równolegle oscylowały wokół histo
rycznych zagadnień ustrojowych. Ponadto od roku akad. 1887/8 prowa
dził oddzielne wykłady z historii prawa procesowego polskiego37. 
W 1894 r. zostały powierzone mu wykłady z historii państwa austriac
kiego38. Przedmiot ten wykładał do 1918 r., tj. upadku monarchii 
habsburskiej39.

nie do władz austriackich z prośba o utworzenie na Wydziale Prawa katedry historii 
prawa niemieckiego, licząc na przychylność rządzących. Katedra powstała dopiero 
w 1916 r., zaś jej kierownikiem został P. Dąbkowski. (R. Nowacki, Druga katedra 
prawa polskiego na Uniwersytecie Jana Kazimierza, [w:] Lwowscy uczeni XIX i XX  
wieku -  prawnicy, cz. I, red. R. Nowacki, Opole 2000, s. 43-48). Na skutek licznych 
petycji młodzieży akademickiej składanych do Ministerstwa Wyznań i Oświaty 
w Wiedniu, uzyskano obietnicę utworzenia katedry historii prawa polskiego. Prze
szkodą okazał się wybuch wojny w 1914 r., który zniweczył realizacje planów. Do
piero po zakończeniu działań wojennych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego w Warszawie wydało decyzję o powołaniu Katedry dawnego pra
wa prywatnego polskiego, powierzając ją  Przemysławowi Dąbkowskiemu. (P. D ą b 
k o w s k i ,  Oswald Balzer..., s. 85).
35 BZNO, Dz. rkps, sygn. 7708/III, 1.1, Papiery Oswalda Balzera, k. 29.
36 J. K o t u 1 a, Katedra prawa polskiego, „Dziennik Polski”, R. XX, nr 142, s. 4.
37 C.K. Uniwersytet im. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład personelu i program 
wykładów w półroczu letnim 1888/9, Lwów 1889, s. 6.
38 BZNO, Dz. rkps, sygn. 7708/III, t. I, Papiery Oswalda Balzera, Pismo Dziekana
Wydziału Prawa i Umiejętności Politycznych z 10 IX 1894 r. W. Abrahama, nr 1327,
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W wykładach z zakresu historii prawa Balzer wskazywał na 
tkwiącą u podstaw państwowości Polski zasadę prawa. Podkreślał 
również element sprawiedliwości, który uznawał za odpowiednik 
funkcjonującej w narodzie „kultury duchowej”. Odwoływał się do 
przynależności do narodu polskiego, krzewił kulturę prawną oraz 
wskazywał ideały obywatela. Balzer był postrzegany wśród spo
łeczności akademickiej jako osoba godna zaufania. Oprócz dydak
tyka był również wychowawcą adeptów prawa. Przyjmuje się, że 
zarówno materia wykładu z zakresu historii prawa, jak również 
metoda prowadzenia oraz jego cechy osobowościowe przyczyniły 
się do wyjątkowego zainteresowania wykładami. W efekcie poza 
studentami prawa, uczestnikami wykładów Balzera byli studenci 
innych wydziałów uniwersyteckich40.

Biorąc powyższe pod uwagę, jedynie częściowo można się zgo
dzić wygłoszoną przez Władysława Semkowicza tezą. W jednej z pra
sowych publikacji dał wyraz przekonaniu, że to nie wykłady zjednały 
Balzerowi sławę znakomitego profesora, lecz seminarium z historii 
prawa polskiego41. Przypisane do Katedry Historii Prawa seminarium 
było prowadzone przez Balzera w latach 1888-193242. Do grona 
uczestników zaliczano studentów tzw. kursów wyższych, tj. od dru
giego roku studiów. Liczba słuchaczy oscylowała pomiędzy 20 a 40

k. 277. Reskrypt ministerialny datowany na 26.07.1894 r. Informacji co do wspo
mnianych wykładów nie potwierdza jednak program wykładów Uniwersytetu Lwow
skiego z 1895 r. Balzer figuruje w nim jedynie jako wykładowca Historii ustroju 
Polski. Por. C.K. Uniwersytet im. Cesarza Franciszka I  we Lwowie. Skład personelu 
program  wykładów w półroczu zimowym 1895/6, Lwów 1895, s. 28-29.
3 Nieliczne oraz zawierające wiele luk i nieścisłości opracowania zawierające genezę 
instytucji prawnych cesarstwa, skłoniły Balzera do podjęcia badań we wspomnianym 
zakresie. Zadaniem priorytetowym było opracowanie nowego podręcznika akademic
kiego. Ukazał się on we Lwowie w 1899 r. (O. B a l z e r ,  Historia ustroju Austrii 
w zarysie). Należy jednak zaznaczyć, że opublikowanie pierwszego zeszytu podręcz
nika nastąpiło już w 1896 r. Zdaniem Władysława Semkowicza, podręcznik był 
uznawany za jeden z najlepszych podręczników w tej materii, zdecydowanie dosko
nalszy od ówczesnych wydawnictw niemieckich. Por. W. S e m k o w i c z ,  Oswald 
Balzer jako profesor, „Kurier Poznański” z 5 III 1933, nr 105, s. 7.
40 K. K o b y 1 a ń s k i, Ś.P. Oswald Balzer, „Kurier” z 28 I 1934, nr 2, rok VI, [b.p.].
41 W. S e m k o w i c z, Oswald Balzer jako profesor..., s. 7.
42 Por. C.K. Uniwersytet im. Cesarza Franciszka /..., za lata 1888-1918, passim; UJK 
we Lwowie. Skład personelu i program wykładów za lata 1919-1932, passim. Na 
temat danych statystycznych co do liczby członków seminarium oraz przedstawio
nych i omówionych prac w latach 1898-1910 zob. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego 
za lata 1898/9-1909/10, Lwów 1912, s. 316-317.
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osobami43. Z tego też powodu, w ostatnich latach pracy, Balzer ogra
niczył grono uczestników. Oprócz studentów Wydziału Prawa, uczęsz
czali na nie także słuchacze z innych kierunków, głównie z historii. 
Wśród zainteresowanych byli też absolwenci uniwersytetu, z kraju 
i zagranicy. Spośród uczestników stałych, połowa miejsc była zare
zerwowana dla prawników, połowa dla historyków. Przedstawiony 
skład seminarium nie może budzić zdziwienia, biorąc pod uwagę hi- 
storyczno-prawne wykształcenie profesora. Lwowski historyk dziejów 
gospodarczych Polski -  Franciszek Bujak zauważył, że o ile z reguły 
u historyków prawa przeważa w badaniach prawnicze nastawienie,
0 tyle w przypadku Balzera oba wspomniane kierunki pozostawały 
w nadzwyczajnej koincydencji44.

Balzer podkreślał, iż priorytetowym celem seminarium jest samo
dzielna praca badawcza jego uczestników, zaś seminarium uniwersy
teckie to podstawowa i optymalna forma kształcenia pracowników 
naukowych. Stąd też -  zdaniem Uczonego -  winni brać w nim udział 
jedynie przyszli uczeni. Tym samym uznawał je za zbędne dla studen
tów kształcących się w celu poświęcenia pracy zawodowej. Jak za
uważył prof. Jan Kodrębski praktyka seminarium zaprzeczała jednak 
tym założeniom: ze wszystkich uczestników seminarium' nie więcej 
niż sześćdziesiąt osób pozostawiło jakiś ślad w nauce45. Wydaje się 
jednak, iż przedstawiona powyższej wątpliwość nie do końca jest 
uzasadniona. Należy bowiem zwrócić uwagę, że na przełomie XIX
1 XX w. studia prawnicze miały głównie przygotować prawników dla 
potrzeb tworzonego aparatu państwowego oraz wymiaru sprawiedli
wości. Kształcono zatem specjalistów z poszczególnych dziedzin pra-

43 P. D ą b k o w s k i ,  Seminarium prawa polskiego na Uniwersytecie Lwowskim, 
„Gazeta Wieczorna” z 29 V 1912, nr 704, s. 5. W Curriculum vitae Balzer wymieniał 
następujących uczestników seminarium: Przemysława Dąbkowskiego, Aleksandra 
Dubieńskiego, Ludwika Ehrlicha, Jana Friedberga, Franciszka Jaworskiego, Zbignie
wa Pazdro, Tadeusza Mańkowskiego, Alfreda Ohanowicza, Helenę Polaczkówną, 
Władysława Semkowicza, Tadeusza Silnickiego oraz Adama Szelągowskiego. (BZNO, 
Dz. rkps, Papiery Oswalda Balzera, sygn. 7709/III, t. II, cz. 1, Dokumenty dotyczące 
działalności naukowo-organizatorskiej, k. 32). Kompletną listę słuchaczy seminarium 
zaprezentował kilkanaście lat później P. Dąbkowski. Wśród kilkudziesięciu uczestni
ków do postaci najbardziej znanych należy zaliczyć: Marcelego Chlamtacza, Alojzego 
Winiarza, Leona Halbana, Karola Maleczyńskiego, Michała Wyszyńskiego oraz Fran
ciszka Longchamps. Zob. P. D ą b k o w s k i ,  Oswald Balzer..., s. 71-72.
44 F. B u j a k, W hołdzie wielkiemu Polakowi, „Kurier” z 27 I 1934, nr 25, s. 3.
45 J. K o d r ę b s k i ,  Oswald Balzer i jego szkoła historii prawa polskiego, w: 
Z dziejów humanistycznych i matematycznych szkół naukowych, Warszawa 1993, s. 58.
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wa, praktyków mających swój udział w coraz rozleglejszym procesie 
kodyfikowania prawa46.

Balzer rozpoczynał zajęcia seminaryjne szczegółową alokucją, 
w której przedstawiał cel posiedzeń oraz oczekiwania w stosunku do 
uczestników. Jak wspomniał jeden ze słuchaczy głosił on, że stosunek 
do każdej pracy naukowej określany jest głównie odpowiedzią na 
pytanie „co nowego?”. Jeżeli praca nie zawiera żadnego novum, to 
należy uznać ją  za nieużyteczną dla nauki47. Rozprawy seminaryjne 
które zasługiwały zdaniem Balzera na szczególne uznanie nagradzane 
były honorariami pieniężnymi. Inną formą uhonorowania autora było 
oddanie rozprawy do druku. W celu publikacji wybranych prac semi
naryjnych Balzer powołał do życia wydawnictwo: „Studia nad historią 
prawa polskiego”.

Na uwagę zasługuje pogląd W. Semkowicza, zgodnie z którym 
Balzer był sędzią surowym i wymagającym. Umiał docenić i obdarzyć 
uznaniem każdy rzetelny wysiłek zmierzający do zdobycia wiedzy. 
Jednocześnie był bezwzględnym przeciwnikiem wszelkiej powierz
chowności i braku logicznego myślenia48 49. Oprócz poprawności mery
torycznej zwracał uwagę na reguły językowe i stylistyczne. Był bez
względnym oponentem stosowanych w pracach rusycyzmów i germa- 
nizmów . Przemysław Dąbkowski w artykule poświeconym zagad
nieniom związanym z seminarium historycznoprawnym konkludował, 
iż poprzez wspomniany sposób prowadzenia posiedzeń Balzer budził 
zapał do nauki, miłość prawdy, starał się przelać na uczniów cechy 
swojego niezwykłego charakteru50.

46 Por. S. P ł a z a ,  Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod  
zaborami, Kraków 2002, s. 19.
47 Z. D ę b i c k i, Iskry w popiołach, Warszawa 1932, s. 35.
48 W. S e m k o w i c z, Oswald Balzer jako profesor..., s. 7.
49 Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Oswald Balzer, „Kwartalnik Historyczny” (XLVII) 1933, 
z. 3, s. 99.
50 P. D ą b k o w s k i ,  Seminarium prawa polskiego..., s. 5. W jednym z artykułów 
prasowych Władysław Semkowicz wyraził pogląd, iż „[...] seminarium Oswalda 
Balzera przyćmiło inne lwowskie seminaria: Abrahama, Wojciechowskiego, Finkla, 
Dembińskiego” (W. S e m k o w i c z ,  Oswald Balzer jako profesor..., s. 7.).
Wydaje się jednak, że jest to odosobniony pogląd. Literatura bowiem zdecydowanie 
przychylnie ocenia funkcjonowanie wspomnianych seminariów naukowych. Na uwa
gę zasługuje podkreślanie roli, jaką w kształtowaniu intelektu odegrał uniwersytet we 
Lwowie. „Gdy mowa o UJK jako o placówce pracy badawczej, nie można przemil
czeć najważniejszych szkół naukowych, których uczelnia ta -  dzięki twórczym 
a zarazem pedagogicznym uzdolnieniom ich kierowników -  była kolebką i warszta
tem”. ( S . M ę k a r s k i ,  Z dziejów Uniwersytetu Jana Kazimierza w okresie niepodle-
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Podsumowanie

Uzasadniona wydaje się teza, że okres narodowej niewoli i następu
jący po nim okres niepodległości państwowej, należy uznać za nie
zwykle istotny w dziejach polskiego społeczeństwa. Wśród wielu 
czynników kształtujących ludzkie postawy i nastawienia społeczne, 
były m.in. ówczesne ośrodki naukowe. Z całą pewnością należy 
wspomnieć iż jednym z nich -  oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie -  był Uniwersytet Lwowski, przemianowany następnie 
na Uniwersytet Jana Kazimierza.

Jednym z luminarzy ówczesnej nauki był prof. Oswald Balzer. 
Godny wspomnienia wydaje się pogląd Balzera na istotę nauki. Poza 
celem stricte poznawczym, upatrywał on w nauce cel utylitarny. 
Twierdził, że nauka kształci intelekt, ale również kulturę poszczegól
nych jednostek oraz poszczególnych narodów. Zapatrywania Balzera 
okazały się niezwykle cenne na progu niepodległości państwa pol
skiego, kiedy należało kształcić zastępy młodych ludzi niezbędnych 
w administracji, szkolnictwie i innych dziedzinach budowanej Polski.

Trzeba również podkreślić wielkie zaangażowanie Balzera w ery
gowanie Katedry Historii prawa polskiego na Wydziale Prawa lwow
skiej uczelni. Z całą pewnością można przyjąć, iż jego patriotyzm 
i postawa nakierowana na losy narodu i kraju, były wynikiem wycho
wania jakie odebrał w domu rodzinnym. Jego rodzicom, a w szcze
gólności ojcu przypisuje się rozmiłowanie młodego Oswalda w nauce. 
Potwierdzeniem tego było uzyskanie przez Balzera gruntownego wy
kształcenia prawniczego we Lwowie oraz w Krakowie.

Należy przypomnieć, iż prawie wszystkie stopnie kariery naukowej 
Balzer uzyskał na lwowskiej uczelni. Również z tą uczelnią związał 
całe swoje zawodowe życie. Był czynnie zaangażowany w utworzenie 
samodzielnej Katedry historii prawa polskiego, zaś jego postawa 
i starania odniosły pozytywny efekt. Oprócz formalnego powołania 
katedry, równie ważna była umiejętność gromadzenia studentów zain
teresowanych szeroko pojętą historią prawa. Dzięki temu powstało 
uznane w polskim, jak również powszechnym środowisku naukowym 
seminarium. Było ono prowadzone przez ponad czterdzieści lat. Nie
jednokrotnie w literaturze wspomniane posiedzenia określono mianem * I,

głości 1919-1939, w: Kongres współczesnej nauki i kultury polskiej na obczyźnie, cz.
I, red. M. S a s - S k o w r o ń s k i ,  Londyn 1970, s. 180). Co do pozostałych szkół 
naukowych funkcjonujących na lwowskiej uczelni, zob. tamże, s. 180-181.
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„szkoły”. Wspólne założenia metodologiczne oraz problemy badaw
cze, rozpatrywane w gronie uczniów, są -  bez wątpienia -  argumen
tem uzasadniającym stosowanie powyższej terminologii.

Mając na uwadze szczególne osiągnięcia Balzera na polu nauki, 
istotny oraz zasadny wydaje się postulat o podjęcie pogłębionych ba
dań w zakresie zaprezentowanej wyżej problematyki. Niniejszy arty
kuł stanowi jedynie wstęp do dalszych poszukiwań.

MAGDALENA PYTER

La participation du prof. Oswald Balzer au fondement 
et au fonctionnement de la faculté de l’histoire 

du droit polonais a l’Université de Lvov

Résumé
L’article intitulé: „La participation du prof. Oswald Balzer au développement des 

sciences historiques et juridiques à l’Université de Lvov (1887-1932)” fut consacré à 
la présentation d’Oswald Balzer. Entre le XIXe et le XXe s, le prof. Balzer constitue 
l’une des plus célèbres figures en matière d’histoire du droit polonais. Il mena sa vie 
scientifique et professionnelle dans deux centres universitaires; l’Université 
Jagellonne et l’Université de Lvov. Son activité scientifique et didactique eut lieu 
principalement à l’Universtité de Lvov.

L’activité du Professeur Balzer dans l’est de la République de Pologne était du 
domaine scientifique. Cependant par l’intermédiaire de la science, il se fit aussi le 
précurseur du patriotisme et de l’amour pour la patrie. Il disait souvent que grâce à la 
science, l’homme touche à la culture spirituelle. Cette culture propre à chaque 
individu forme la culture nationale. Dans cet esprit de lutte nationaliste, Balzer fonda 
la Faculté du droit polonais, et se fit maître de conférences et de séminaires 
scientifiques. Grâce à son activité, les jeunes de l’époque eurent la possibilité de se 
préparer spirituellement et pratiquement au recouvrement de la liberté en 1918.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

MAGDALENA PYTER -  dr, adiunkt w Instytucie Prawa na Wydziale Zamiejsco
wym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Autorka wielu artykułów po
święconych problematyce historyczno-prawnej. Oprócz zainteresowań dotyczących 
historii prawa, kierunki badawcze dotyczą obowiązkowego prawa oświatowego.
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PRZYWILEJE ODPUSTOWE DLA DOMINIKANÓW 
TORUŃSKICH PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW ŻYCIA 

RELIGIJNEGO ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA

Klasztor dominikanów odgrywał ważną rolę w życiu religijnym 
oraz kulturalnym średniowiecznego i nowożytnego Torunia. Należał 
równocześnie do największych i najbardziej znaczących w całej pol
skiej prowincji dominikańskiej. Jednym z przejawów życia religijne
go, koncentrującego się wokół tego klasztoru, są dokumenty odpusto
we wystawiane dla dominikanów toruńskich od XIII do XV wieku. 
W Archiwum Państwowym w Toruniu znajduje się sześć takich do
kumentów indulgencyjnych1. Nie są to jednak wszystkie przywileje 
odpustowe związane z toruńskim kościołem Braci Kaznodziejów. 
Znacznie więcej takich dokumentów zachowało się w regestach, sta
nowiących część XVII-wiecznej kroniki dominikańskiej przechowy
wanej obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie“. Dokumenty 
odpustowe przynoszą interesujące informacje mówiące przede 
wszystkim o życiu religijnym, koncentrującym się wokół dominikań
skiego klasztoru i kościoła św. Mikołaja w Toruniu. Poza tym pozwa
lają one także na poznanie materialnej kondycji konwentu, a nawet 
etapów budowy klasztoru. 1 2 * *

1 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT), Klasztor dominikanów, Toruń, 
7, 9, 11, 12, 13,21.
2 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Monastica Toruń -  Dominikanie (dalej cyt. ADP,
Monast. Tor.-dom.) 1. Registratorem i autorem większej części kroniki był dominikanin 
i dwukrotny przeor toruńskiego konwentu (w latach 1636-1638 i 1650-1653) Marcin 
Ostrowicki, zob. Ł. M y s z k a ,  Ostrowicki Marcin, w: Toruński Słownik Biograficz
ny, pod red. K. Mikulskiego, t. V: 2008, s. 148-150. Więcej na temat autorstwa i czasu 
powstania kroniki zob. Ł. M y s z k a ,  Klasztor dominikanów w Toruniu i jego działal
ność w mieście i okolicy w świetle toruńskich archiwaliów podominikańskich 
w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. dr. hab. K. Maliszewskiego, Toruń 2005, Arch. UMK 143150, s. 26-28.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 329-344.
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Przywileje odpustowe były w wiekach średnich, kiedy to cieszyły 
się szczególną popularnością, jednym ze środków pozwalających zwięk
szyć atrakcyjność kościołów mendykanckich, a w konsekwencji przy
ciągających do nich wiernych. Zjawisko to szczególnie widoczne jest 
w początkowym okresie istnienia danego klasztoru, kiedy zakorzeniał 
się on dopiero w lokalnej społeczności, od której hojności zależało 
jego istnienie. Zakon Kaznodziejski bowiem, pragnąc przepowiadać 
Słowo Boże verbo et exemplo, już na pierwszej kapitule generalnej 
w 1220 r. przyjął praktykę zupełnego ubóstwa zbiorowego, odrzucając 
wszelką stałą własność (nie dotyczyło to prawa własności budynków 
klasztornych czy kościołów) oraz dochody konwentualne. Skazywał 
się tym samym z góry na utrzymanie wyłącznie z ofiar, zdając się na 
łaskę i niełaskę ludzką. „Było w tym -  pisze Jerzy Kłoczowski -  ryzy
ko, a zarazem wiara w moc i, rzec można, autorytet społeczny konse
kwentnego życia ewangelicznego”3. W XIV w. wraz z rozrostem za
konu i kryzysami ekonomicznymi w Europie, obserwancja ścisłego 
ubóstwa stawała się coraz trudniejsza. Większego znaczenia zaczynają 
wtedy nabierać pojawiające się już w XIII w. stałe renty i dochody 
różnego rodzaju, a nawet stała własność, która nigdy jednak nie osiąga 
u dominikanów rozmiarów spotykanych w zakonach mniszych. Prawa 
nabywania własności udzielił dominikanom dopiero papież Sykstus IV 
w 1475 r. (sankcjonując ustalony od dawna zwyczaj)4.

Na sytuację materialną zakonników wpływały też okoliczności 
fundacji wspólnoty zakonnej w danym miejscu. Klasztory dominikań
skie fundowano w miastach, gdzie istniały już kościoły parafialne, 
a czasem również inne klasztory mendykanckie. W sytuacji, gdy 
wierni nie byli formalnie zobowiązani do uczęszczania do kościołów 
przyklasztornych (sakramenty święte winni byli przyjmować w swoim 
kościele parafialnym), a Bracia Kaznodzieje utrzymywali się począt
kowo wyłącznie z dobrowolnych ofiar wiernych, podstawowym wa
runkiem istnienia zakonników w danym mieście była obecność w ich 
kościołach odpowiedniej liczby wiernych gotowych wspomóc ich ma
terialnie. Wiernych do kościołów dominikańskich miała przyciągnąć 
m.in. możliwość uzyskania w nich przywilejów odpustowych.

3 J. K ł o c z o w s k i ,  Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 
2003, s. 262.
4 Ibid., s. 262, 385-386; W. A. H i n n e b u s c h, Dominikanie -  krótki zarys dziejów, 
w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, pod red. M. A. B ab  r a j  a , Poznań 1986, 
s. 97, 161, 191.

PRZYWILEJE ODPUSTOWE DLA DOMINIKANÓW 331

Odpusty, czyli darowanie kar (liczonych w dniach, o które skrócony 
miał być pobyt w czyśćcu) zaciągniętych na skutek grzechów, odpusz
czonych już co do winy w sakramencie pokuty, udzielane były przez 
biskupów. Ich otrzymanie związane było z określonymi praktykami reli
gijnymi, połączonymi najczęściej z ofiarami materialnymi. Wypełnienie 
jakiejkolwiek z nich pozwalało otrzymać określony liczbą dni odpust5.

Pierwszy odpust związany z dominikanami toruńskimi, 40-dniowy, 
przyznany został przyszłym dobroczyńcom klasztoru już 27 VI 1263 r. 
przez biskupa chełmińskiego Heidenryka w jego collatio spiritualium 
dla toruńskiego konwentu dominikańskiego. Dokument został wysta
wiony w stolicy diecezji, czyli w Chełmży. Dobrodzieje zostali też 
dopuszczeni do uczestnictwa w dobrach duchowych płynących z mo
dlitw i dobrych uczynków braci6.

Niespełna dwa lata później, 5 III 1265 r. w Toruniu, biskup cheł
miński Fryderyk von Hausen udzielił 40 dni odpustu tym, którzy ze 
swoich dóbr, wedle możności, wspomogą budowę kościoła, która nie 
może zostać wykonana z własnych środków Braci Kaznodziejów7.

Z tego samego prawdopodobnie okresu -  o czym świadczy 
zbieżność formularza8 -  pochodzi wystawiona w Toruniu niedato- 
wana indulgencja biskupa sambijskiego Henryka von Strittberga. 
Zachęcał on w niej do składania ofiar na budowę kościoła, która 
nie może zostać ukończona z własnych środków dominikanów to

5 Na temat odpustów zob. m.in.: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi 
Kościoła, oprać. S. G ł o w a ,  I. B i e d a ,  Poznań 2001, s. 449-456; S. Jamiołkowski], 
Odpust, w: Encyklopedia kościelna, wyd. M. Nowodworski, t. 17, Warszawa 1891, 
s. 97-116; W. H. K e n t, Indulgences, w: The Catholic encyclopedia. An international 
work o f reference on the Constitution, doctrine, discipline and history o f the Catholic 
Church, ed. Ch. G. Herbermann [et al.], New York 1913-1914, vol. VII, s. 783-788; 
K. R a h n e r ,  L. H ö d l ,  A. A n t w e i l e r ,  Ablaß, w: Lexikon für Theologie und 
Kirche, begr. v. M. Buchberger, hrsg. v. J. Höfer und K. Rahner, Freiburg 1986, Bd. 
1, kol. 46-54; L. H ö d l ,  Ablaß, w: Lexikon des Mittelalters, Verlag J. B. Metzler, 
Stuttgart-Weimar 1999, Bd. 1, kol. 43-46.
6 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 56v-57; 2, s. 7-8; por. T. Jasiński, Początki klasztoru 
dominikańskiego w Toruniu, Zapiski Historyczne, t. 54: 1989, z. 4, Aneks nr 2, s. 45; 
idem, Znaczenie toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym 
w Pelplinie, Studia Pelplińskie, t. 18: 1987, s. 344-345. Dokument biskupa Heidenryka 
był uzupełnieniem przywileju fundacyjnego dla dominikanów toruńskich z 2 IV 1263 r. 
Zezwalał im na odprawianie mszy św., sprawowanie kultu Bożego, głoszenie kazań, 
słuchanie spowiedzi i czynienie innych rzeczy dla pożytku dusz w swoim kościele.
7 APT, Klasztor dominikanów, Toruń, 7; ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 34v; Preussisches 
Urkundenbuch (dalej cyt. PU), Bd. 1/2, bearb. v. A. Seraphim, Königsberg 1909, nr 233.
8 Wskazał na to już T. J a s i ń s k i ,  Początki, s. 37.
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ruńskich, którzy cierpieli niedostatek. Dobrodziejom nadał on 40 
dni odpustu9.

W dokumencie wystawionym w Toruniu w 1266 r. biskup włocławski 
Wolimir zachęcał i prosił wierzących w Chrystusa, aby wspomogli ko
ściół dominikański, który ucierpiał (est debilitata) wskutek najazdu Pru
sów, przyznając im za tę pomoc 40-dniowy odpust. Biskup zatwierdził 
także odpust nadany a suis con fra tribusdiecezji włocławskiej10.

Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka dokumentem wydanym 
8 V 1285 r. w Gnieźnie przyznał 40 dni odpustu wszystkim, którzy 
z pobożności (causa devotionis) nawiedzą kościół dominikański w na
stępujące święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świę
tego i dwa kolejne dni, Zwiastowanie, św. Marii Magdaleny, obydwa 
święta Krzyża Świętego (Znalezienie i Podwyższenie), św. Michała 
Archanioła, św. Mikołaja, św. Marcina oraz św. Katarzyny. Arcybiskup 
w dokumencie tym nazywa braci „prawdziwymi synami Kościoła” 
i chwali ich gorliwość o zbawienie dusz11.

Ostatni z XIII-wiecznych przywilejów odpustowych dla toruńskich 
Braci Kaznodziejów wystawiony został 2 VI 1299 r. w Anagni przez 
dziewięciu biskupów12. Udzielili oni 40 dni odpustu tym, którzy z po
bożności nawiedzą kościół dominikanów w Toruniu w następujące 
święta w ciągu roku: św. Mikołaja, poświęcenia kościoła, Boże Narodze
nie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, wszyst
kie święta Najświętszej Maryi Panny, św. Michała, św. Jana Chrzci
ciela, św. Piotra i Pawła, św. Szczepana, św. Wawrzyńca, św. Błażeja, 
św. Piotra, św. Marcina, św. Dominika, św. Katarzyny, św. Łucji,

9 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35v; por. T. J a s i ń s k i, Początki, s. 37, przyp. 53.
10 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 34v. T. J a s i ń s k i ,  Początki, s. 37, przyp. 54 po
daje: „Ratificat nostram indulgentiam a suis confratribus in dioecesia Wladislauiensi. 
Datum Torunii 1266”, powinno być: „Ratificat etiam indulgentiam a suis confratribus 
in dioecesia Wladislauiensi datam. Torunii 1266”. Registrator zapisał tylko skrót 
imienia biskupa: „N.”, wyjaśniając następnie, że w oryginale nie zostało wymienione 
imię, ale z „Żywotów biskupów włocławskich” [Macieja Łubieńskiego] wynika, że 
był to Wolimir. Por. uwagę T. Jasińskiego, ibid. Na temat okoliczności nadania tego 
odpustu zob. J. M a c i e j e w s k i ,  Jeszcze o działalności kościelnej biskupa Wolimir a, 
Nasza Przeszłość, t. 80: 1993, s. 103-104.
11 „[...] ubi etiam fratres vocat veros ecclesiae filios et salutis animarum praecipuos 
et ferventes zelatores”, ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33; T. J a s i ń s k i ,  Początki, 
s. 38, przyp. 55, podaje: „[...] ubi nostros fratres vocat veros ecclesiae filios et salutis 
animarum praecipuos et ferventes solatores”.
12 „Fr. Aegidius Bradensis patriarcha, Thomas Coronensis, Nicolaus Seniensis, Nico-
laus Capritanis, Fr. Maurus Ameliensis, Landulfus Brixinensis, Fr. Nicolaus Tunba-
lensis, Landonolanus et Fr. Jacobus Calcedonensis episcopi”.
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św. Agnieszki, św. Małgorzaty, św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety, 
św. Krystyny, wszystkich świętych dziewic oraz przez osiem dni na
stępujących bezpośrednio po tych świętach. Przywileje mogli uzyskać 
także ci, którzy złożyli ofiarę na odnowienie (reparatio) kościoła. 
Odpust miał zostać zatwierdzony przez miejscowego biskupa13.

Dokumentem indulgencyjnym wydanym 30 XI 1310 r. w Chełmnie 
arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, biskup włocławski Gerward 
(Bernard), chełmiński Herman z Pryzny i meteleński Dominik nadali 
40-dniowy odpust tym, którzy z pobożności i dla modlitwy przybędą 
do kościoła w poszczególne święta w ciągu roku: św. Mikołaja, Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Święte
go, wszystkie święta Najświętszej Maryi Panny i apostołów, św. Sta
nisława, św. Piotra, św. Marcina, św. Augustyna, św. Grzegorza, św. 
Ambrożego, św. Hieronima, św. Dominika, św. Agnieszki, św. Kata
rzyny, św. Krystyny, św. Marii Magdaleny, Wszystkich Świętych, 
przez osiem dni następujących bezpośrednio po tych świętach, także 
w Wielki Czwartek oraz w czasie, gdy bracia przyjmować będą 
wspólnie komunię świętą14.

W 1334 r. biskup chełmiński Otton wydał dokument, w którym 
stwierdził, że ponieważ ziemie wokół Torunia zostały zniszczone 
(sunt destructae et vastatae) przez wojny (chodzi tu o wojny polsko- 
krzyżackie w latach 1327-1332), Bracia Kaznodzieje z klasztoru 
św. Mikołaja cierpiąc niedostatek nie mogą z własnych środków do
kończyć budowy chóru i zakrystii, którą już dawno zaczęli. Dlatego 
zachęcał do składania wedle możności ofiar na budowę i udzielił za to 
40 dni odpustu. Zatwierdził również wcześniejsze indulgencje15.

Biskup sambijski Jan Clare udzielił 10 X 1343 r. 40 dni odpustu tym, 
którzy z pobożności i dla modlitwy przystąpią do ołtarza św. Augustyna

13 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 34v.
14 Ibid. 1, k. 35; por. komentarzT. J a s i ń s k i e g o ,  Początki, s. 38, przyp. 56.
15 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35-35v, lv (tam też opis wojen polsko-krzyżackich). 
T. J a s i ń s k i ,  Początki, s. 39, przyp. 58 podaje: „Quia terror in circuitu civitatis...”, 
zamiast: „Quia terrae in circuitu civitatis...”. Badacz ten twierdzi powołując się na 
wspomnianą indulgencjię, że „wprawdzie dokument nie mówi wyraźnie o zniszczeniu 
jakichś budynków klasztornych, ale nie ulega wątpliwości, że wojny polsko-krzyżackie 
(1327-1332) dały się poważnie we znaki nie tylko klasztorowi, ale także całemu mia
stu”, podczas gdy „w dotychczasowych badaniach przyjmowano, że wojny te nie sta
nowiły żadnego zagrożenia dla Torunia”, ibid. Dokument mówi jednak tylko, że znisz
czone zostały ziemie wokół Torunia, nie wspominając nic o ewentualnych szkodach 
wyrządzonych miastu. Sprawa więc pozostaje dyskusyjna, choć wydaje się, że zniszcze
nia okolic Torunia wpłynęły niekorzystnie także na sytuację gospodarczą miasta.
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i tamże uczczą relikwie świętych. Indulgencję miał jeszcze zatwier
dzić ordynariusz miejsca16. W dokumencie wystawionym 21 VII 1392 r. 
w Toruniu biskup Konstancji Jakub nadał 40 dni odpustu nawiedzającym 
kościół w święta patronów i patronek klasztoru, modlącym się i składają
cym wówczas ofiary. Przywilej można było uzyskać także za pobożną 
obecność podczas przyjmowania przez braci komunii świętej, dokładnie 
40 dni za każdą komunikującą osobę. Wreszcie odpust był udzielany za 
każde odmówienie 5 „Ojcze nasz” i 7 „Zdrowaś Mario” w kaplicy ku
śnierzy, gdzie znajdował się słynący cudami wizerunek Najświętsze Ma
ryi Panny17.

Tenże biskup dwa dni później (23 VII 1392 r.) przyznał, również 
w Toruniu, 40-dniowy odpust (po uzyskaniu zgody biskupa miej
sca) za pobożne nawiedzenie relikwii świętych znajdujących się in 
tumbaprope altare maius in choro i odmówienie przed nimi 5 „Oj
cze nasz” i 5 „Zdrowaś Maryjo”. Przywilej można było także uzy
skać za odmówienie tych samych modlitw przed Najświętszym 
Sakramentem, drzewem Krzyża Świętego i przed większym krucy
fiksem {similiter [...] de Crucifixo maiori) umiejscowionym po
środku kościoła18.

Trzeci dokument odpustowy dla dominikanów toruńskich z 1392 r., 
wystawiony został 29 listopada w Wąbrzeźnie przez biskupa chełmiń
skiego Mikołaja z Sępolna. Udzielił on 40 dni odpustu za ofiarę na 
budowę kościoła albo na jakikolwiek użytek braci, za modlitwy przed 
każdą cząstką relikwii, przed głównym ołtarzem i przed tabernakulum 
z Najświętszym Sakramentem. Biskup chełmiński zatwierdził także 
indulgencje przyznane przez innych biskupów19.

16 APT, Klasztor dominikanów, Toruń, 9; ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33, 36; 
PU III/2, nr 603.
17 APT, Klasztor dominikanów, Toruń, 11; ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35v. Biskup 
ten podpisał się: „Fr. Jacobus episcopus Constantiensis Theczonis episcopi Ottoniensi 
vicarius generalis in spiritualibus”. Krystyna Zielińska-Melkowska podaje rok 1352 
jako datę nadania odpustu, identyfikując wspomnianego biskupa z Jakubem biskupem 
chełmińskim i sambijskim, który w tymże roku miał wizytować toruński klasztor 
dominikanów. Nie dokumentuje jednak tych stwierdzeń, zob. K. Z i e l i ń s k a -  
M e l k o w s k a ,  Średniowieczne miejsca pielgrzymkowe w ziemiach chełmińskiej, 
lubawskiej i michałowskiej, w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Euro
py , pod red. H. M a n i k o w s k i e j  i H. Z a r e m s k i e j ,  Warszawa 1995, s. 245; 
eadem, Z dziejów kultu maryjnego w średniowiecznym Toruniu, w: Scriptura custos 
memoriae. Prace historyczne, pod red. D. Z y d o r e k ,  Poznań 2001, s. 84-85.
18 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 34.
19 Ibid. l ,k.  35.
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W 1393 r. referendarz i nuncjusz papieski na Królestwo Polskie, 
Prusy, Litwę i Inflanty, biskup mesyński Jan przyznał w Toruniu 100 
dni odpustu tym, którzy pobożnie nawiedzą kościół i kaplicę (prawdo
podobnie św. Anny20) w następujące święta w ciągu roku liturgicznego: 
Boże Narodzenie, Obrzezanie, Objawienie, Wielkanoc, Wniebowstą
pienie, Boże Ciało, św. Jana Chrzciciela, Narodzenie i Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, św. apostołów Piotra i Pawła, poświęcenie 
kościoła, Wszystkich Świętych, przez oktawę tychże świąt, Zesłanie 
Ducha Świętego i sześć kolejnych dni oraz wyciągną pomocną dłoń 
na budowę i wyposażenie kościoła oraz utrzymanie braci21.

Biskup chełmiński Jan Kropidło dokumentem wydanym 24 VII 1399 r. 
w Wąbrzeźnie udzielił 40 dni odpustu tym, którzy ex devotione na
wiedzą kościół i znajdujące się w nim ołtarze, odmówią tam po jed
nym „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” bądź złożą ofiarę ze swoich 
dóbr na utrzymanie kościoła czy też braci (40 dni odpustu można było 
otrzymać za każde takie nawiedzenie ołtarza i za każde wyświadczone 
dobro).

Poza tym przywilej mogli uzyskać także ci, którzy odmówią na 
klęczkach „Zdrowaś Maryjo” za pokój Kościoła i za pomyślność 
tej ziemi, gdy zostanie dany znak po komplecie, oraz którzy ob
chodząc dookoła ambitus ipsorum fratrum  pomodlą się za wier
nych zmarłych, będą obecni podczas głoszenia Słowa Bożego, będą 
uczestniczyć w egzekwiach, wigiliach i pochówkach braci albo 
wyświadczą klasztorowi jakieś dobro w postaci ornatów, kieli
chów, świec czy jakichkolwiek innych rzeczy. Biskup zezwolił 
także, aby Najświętszy Sakrament nudę et aperte w każdy czwartek 
podczas uroczystych mszy św. na ołtarzu bądź na innym przezna
czonym do tego odpowiednim miejscu był wystawiony i okazany 
ludowi dla pobożnej adoracji, a za obecność wówczas i 3 „Ojcze 
nasz” odmówione na chwałę Wcielenia {in laudem Incarnationis) 
przyznał 40 dni odpustu.

Podobnie indulgencję można było uzyskać za obecność w każdy 
piątek i inne dni, kiedy okazywana jest dla adoracji relikwia Krzy
ża Świętego i za 3 „Ojcze nasz” odmówione na pamiątkę naszego

20 Registrator zapisał jedynie: „ecclesiam hanc et dictam capellam”. W poprzedzają
cym regeście indulgencji z 1482 r. mowa jest o ołtarzu św. Anny, wymagającym 
renowacji, a zatem stosunkowo starym. Najprawdopodobniej więc dokument z 1393 r. 
dotyczył kaplicy św. Katarzyny, w której znajdował się ołtarz poświęcony tej świętej 
i wzmiankowany w 1482 r.
21 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 34-34v.
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odkupienia (inmemoriam redemptionis Biskup zatwier
dził też wszystkie inne odpusty, w tym swego biskupa pomocniczego 
(sui suffraganei episcopi Thanisiensis)22.

Biskup chełmiński Arnold Stąpił dokumentem indulgencyjnym 
wystawionym 4 IV 1403 r. w Wąbrzeźnie udzielił 40 dni odpustu tym, 
którzy odmówią trzy „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Maryjo”: w ja 
kiejkolwiek poświęconej kaplicy czy przed którymkolwiek ołta
rzem w kościele dominikanów, obchodząc cmentarz (i ofiarując 
wspomniane modlitwy za zmarłych), przed Najświętszym Sakra
mentem, przed cząstką drzewa Krzyża Świętego, na bicie dzwonu 
rano lub wieczorem (odmawiając te ostatnie modlitwy za pokój). 
Poza tym biskup przyznał 40-dniowy odpust tym, którzy będą 
obecni podczas przyjmowania komunii świętej przez braci albo 
wyciągną pomocną dłoń na utrzymanie braci, budowę kościoła 
i potrzeby klasztoru, albo wysłuchają głoszonego Słowa Bożego. 
Odpust w liczbie 10 dni przyznał tym, którzy pobożnie przyjmą 
pocałunek pokoju i miłości ( osculumpacis et charitatis) przed ko
munią świętą podczas tak uroczystych, jak i prywatnych mszy św. 
sprawowanych przez braci. Zatwierdził również wszystkie inne 
odpusty dla dominikanów toruńskich23 24.

Ten sam biskup 5 XII 1405 r. w Rybnie udzielił 20 dni odpustu 
tym, którzy odmówią pobożnie na klęczkach 5 „Ojcze nasz” i 5 „Zdro
waś Maryjo” przed krucyfiksem znajdującym się pośrodku kościoła, 
bądź ofiarują dla niego świece i ornam

Dnia 15 II 1407 r. archiepiscopus Soltanensis seu totius Orientis 
Jan dokumentem wystawionym w Toruniu nadał takie same odpusty, 
jak biskup chełmiński Jan Kropidło w 1399 r. Przywilej miał zostać 
zatwierdzony przez ordynariusza miejsca25.

22 Ibid. 1, k. 34. Sufraganem chełmińskim za rządów Jana Kropidły był dominikanin 
Jan Kaldeborn, w 1399 r. mianowany biskupem tytularnym Tauris i sufraganem 
W Moguncji. Dotychczas podawano, że pełnił on funkcję sufragana chełmińskiego 
wiatach 1400-1402, por. P. N i t e c k i ,  Biskupi Kościoła Polsce w latach 965- 
1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 191, 3*. Tymczasem wzmiankowany 
jest w tym charakterze w dokumencie (co prawda znanym z regestu) datowanym na 
24 VII 1399 r.
23 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33-33v.
24 Ibid. 1, k. 33v. Registrator pisze tylko o wizerunku („imago”) i identyfikuje ten 
wizerunek z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, wzmiankowaną także w innych indul- 
gencjach; por. ibid. 1, k. 35; w oryginalnym dokumencie wyraźnie jednak mówi się 
o krucyfiksie („coram imagine Crucifixi”), APT, Klasztor dominikanów, Toruń, 12.
25 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35; por. ibid. 1, k. 3.
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Biskup warmiński Henryk Vogelsang 15 VI 1410 r. w Toruniu 
przyznał 40-dniowy odpust wszystkim, którzy nawiedzą kościół albo 
jakąś z jego kaplic w następujące święta: Boże Narodzenie i trzy ko
lejne dni, Obrzezanie, Objawienie, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielkanoc i trzy kolejne dni, Trójcy Świętej, Boże Ciało, Wniebo
wstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego i trzy kolejne dni, św. Jana 
Chrzciciela, wszystkie święta Najświętszej Maryi Panny i apostołów, 
św. Wawrzyńca, Znalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, św. Mi
chała Archanioła, św. Marcina, św. Mikołaja, wszystkich świętych pa
tronów kaplic i w rocznice poświęcenia tychże kaplic. Przywilej można 
było uzyskać także za udział we mszy św., która w niedziele i wspo
mniane święta będzie w tych miejscach śpiewana.

Dalej przywilej przyznano także tym, którzy: będą uczestniczyć 
w kazaniach, złożą ofiarę na budowę bądź wyposażenie kaplic, na 
utrzymanie klasztoru i braci w nim mieszkających; pobożnie pochylą 
się, ilekroć w jakimś oficjum zostanie wymienione imię Jezusa 
Chrystusa czy Najświętszej Maryi Panny albo odmawiane będzie 
„Chwała Ojcu”; odmówią jedno „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Ma
ryjo” przed tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, przed któ
rymkolwiek konsekrowanym ołtarzem, przed cząstką drzewa Krzyża 
Świętego, przechowywaną w krzyżu srebrnym pozłacanym, przed 
relikwiami świętych znajdujących się w tym kościele i kaplicach in 
reservaculis, przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego ( 
Crucifixi) przymocowanym do kolumny pośrodku kościoła; odmó
wią na klęczkach trzy „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Maryjo”, ilekroć 
pro pace będzie bite w dzwony tak z rana, jak i wieczorem -  błaga
jąc Boga o pokój dla tej ziemi; którzy pokornie przyjmą pocałunek 
pokoju podczas jakiejkolwiek mszy św.; będą uczestniczyć we 
mszach, gdy bracia wspólnie przyjmują komunię świętą; którzy 
przechodząc dookoła ambitus pomodlą się za zmarłych tam pocho
wanych; wreszcie za „Salve Regina”, które będzie śpiewane 
w Wielkim Poście. Na udzielone odpusty wyrazić miał jeszcze zgo
dę biskup miejsca26.

Następnego dnia, tj. 16 VI 1410 r., również w Toruniu, tenże bi
skup Henryk udzielił 40 dni odpustu za nawiedzenie kaplicy św. Kata
rzyny znajdującej się przy wejściu do klasztoru (in introitu monasterii) 
i odmówienie w niej na kolanach trzy „Ojcze nasz” i trzy 3 „Zdrowaś 
Maryjo”, a także za jeden „Ojcze nasz” i jeden „Zdrowaś Maryjo”

26 Ibid. 1, k. 33v.
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odmówione na klęczkach przed konsekrowanym ołtarzem w tej kapli
cy bądź przed relikwiami przechowywanymi tu w małym srebrnym 
pozłacanym relikwiarzu (tabulaf1.

Z roku 1410 pochodzi jeszcze jeden przywilej indulgencyjny, wy
stawiony 2 lipca w Toruniu przez biskupa pomezańskiego Jana Reima- 
na. Biskup udzielił w nim 40 dni odpustu tym, którzy pobożnie nawie
dzą kościół i kaplice oraz odmówią na kolanach 5 „Ojcze nasz” 
i 5 „Zdrowaś Maryjo” w tym kościele, kaplicach, przed którymkol
wiek ołtarzem, przed Najświętszym Sakramentem albo na uderzenie 
dzwonu za pokój rano bądź wieczorem oraz tym, którzy będą obecni 
podczas głoszenia słowa Bożego albo złożą ofiarę na kościół i kaplice. 
Ponadto 10 dni odpustu za modlitwy przed jakąkolwiek cząstką reli
kwii przechowywanych w kościele i kaplicach. Przywilej odpustowy 
miał jeszcze zatwierdzić biskup miejsca27 28 29 30 * * *.

Dla kolejnego dokumentu odpustowego znamy bliżej okoliczno
ści jego wydania. Biskup chełmiński Jan Mergenau na prośbę 
mieszczanina toruńskiego Hermana Vitte, który okazał mu cząstkę 
drzewa Krzyża Świętego w krzyżu srebrnym pozłacanym, dnia 31 
VII 1419 r. w Kowalewie udzielił 40 dni odpustu tym, którzy po
bożne na kolanach odmówią trzy „Ojcze nasz” i trzy ' „Zdrowaś 
Maryjo” przed tymże drzewem, które znajdowało się w kościele 
dominikanów w Toruniu, albo spełnią jakiekolwiek inne stosowne 
powinności (condigna servitia) na cześć Boga. Natomiast za każ
dorazową podobną praktykę spełnioną ku czci świętych biskup 
udzielił 10 dni odpustu29.

Ten sam biskup dokumentem wystawionym 17 II 1422 r. w Luba
wie przyznał to wszystko, co wcześniej biskup Arnold Stąpił oraz 
zatwierdził inne odpusty30.

27 APT, Klasztor dominikanów, Toruń, 13; ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33v.
28 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35.
29 Ibid. 1, k. 35v; registrator zapisał, że przyznane zostały 4 dni odpustu za modlitwy 
przed drzewem Krzyża Świętego, ale jest to zapewne pomyłka; por. ibid. 1, k. 3v, 
gdzie brak jednak informacji o wymiarze odpustu. Registrator nie stwierdza expressis 
verbis, że drzewo Krzyża Świętego, o którym jest mowa w dokumencie biskupim, 
znajdowało się w kościele dominikanów w Toruniu, ale fakt ten wydaje się być 
oczywistym, jako że wszystkie regesty przywilejów indulgencyjnych zamieszczone 
w kronice dotyczą dominikanów toruńskich.
30 Ibid. 1, k. 34v. Datę dzienną podano na marginesie w wykazie przeorów, gdzie
zapisano tylko, że odpust udzielony został wyciągającym pomocną dłoń na utrzyma
nie braci, budowę kościoła i potrzeby klasztoru, a także, że zostały zatwierdzone inne
odpusty „eiusdem tenoris et motivi” od roku 1392, ibid. 1, k. 3v.
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Dnia 15 III 1468 r. w Toruniu biskup chełmiński i pomezański 
Wincenty Kiełbasa do wcześniejszych indulgencji biskupa Arnolda 
Stapila dodał 40 dni odpustu dla tych, którzy pobożnie pochylą się, 
ilekroć w jakimś oficjum zostanie wymienione imię Jezusa Chrystu
sa.czy Najświętszej Maryi Panny albo odmawiane będzie „Chwała 
Ojcu”. Taką samą liczbę dni odpustu nadał tym, którzy odmówią 
jedno (zapewne „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Maryjo”31) przed 
tabernakulum z Najświętszym Sakramentem i przed wizerunkiem 
Chrystusa Ukrzyżowanego przymocowanym do kolumny pośrodku 
kościoła, a także za „Salve Regina”, które będzie śpiewane w Wiel
kim Poście. Wreszcie przywileju udzielił również tym, którzy po
bożnie przyjmą pocałunek pokoju i miłości przed komunią świętą 
podczas tak uroczystych, jak i prywatnych mszy św. sprawowanych 
przez braci. Biskup zatwierdził też inne odpusty dla dominikanów 
toruńskich32.

Piętnastu kardynałów33 dokumentem wydanym 29 XII 1475 r. 
w Rzymie przyznało na wieczne czasy 100 dni odpustu tym, którzy 
pobożnie nawiedzą kościół dominikanów toruńskich w następujące 
święta w ciągu roku: pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, św. Marii 
Magdaleny i najbliższą niedzielę po nim, św. Mikołaja, Trzech Króli 
i poświęcenia kościoła, od pierwszych do drugich nieszporów włącz
nie, i wyciągną pomocną dłoń na prace remontowo-budowlane w klasz
torze oraz jego utrzymanie (ad reparationem, munitionem et augmen- 
tationem praefatique monasterii sustentationem). O odpust wystarał 
się w Rzymie duchowny diecezji chełmińskiej Tomasz Kinast. Do
kument ten potwierdził 18 IV 1476 roku w Toruniu biskup chełmiński 
Wincenty Kiełbasa, dodając od siebie 40 dni odpustu34.

31 Registrator nie pisze tego expressis verbis (jest tylko: „unam”), ale przy redakcji 
tego dokumentu korzystano w tym miejscu z formularza indulgencji biskupa warmiń
skiego Henryka z 15 VI 1410 r., który mówi o jednym „Ojcze nasz” i jednym „Zdro
waś Maryjo”.
32 Ibid. 1, k. 34v. Za ostatnią praktykę biskup Arnold przyznawał 10 dni odpustu.
33 „Philippus Portuensis, Angelus Prenestensis episcopi, Bartholomeus S. Clementis, 
Oliverius S. Eusebii, Marcus S. Marci, Julianus S. Petri ad Vincula, Amicus S. Mariae 
in trans Tiberim, Stephanus S. Adriani, Ausias S. Vitalis, Joannes S. Praxedis, Anto
nius Jacobus S. Viti, Joannes Baptista S. Ceciliae praesbiteri et Franciscus S. Eusta- 
chii, Franciscus S. Mariae Novae, Michael S. Angelí diaconi”.
34 Ibid. 1, k. 36.; APT, Klasztor dominikanów, Toruń, 21; M. B i s k u  p, U schyłku 
średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454-1548) {Historia Torunia, t. II, cz. I), 
Toruń 1992, s. 206-207; potwierdzenie biskupa chełmińskiego Wincentego Kiełbasy 
znajduje się na zakładce dokumentu.
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Biskup chełmiński Stefan z Niborka zatwierdził 25 IX 1481 r. 
w Toruniu wcześniejsze przywileje indulgencyjne, dodając 40 dni od
pustu tym, którzy pomogą w utrzymaniu braci i kościoła35.

Ostatni znany dokument wystawił 5 XII 1482 r. w Toruniu arcybi
skup ryski i legat papieski cum potestate de latere na Inflanty i Prusy 
Stefan. Przywilej 40 dni odpustu związał z ołtarzem św. Anny, a do
kładnie z jego pobożnym nawiedzeniem we wspomnienie św. Anny 
oraz w dzień poświęcenia tego ołtarza, z pomocą w jego renowacji 
(in reparationem ac conservationem), a także z ofiarowaniem przed
miotów potrzebnych do sprawowania liturgii, np. ksiąg liturgicznych, 
kielichów i świec36.

Zestawiając dokumenty indulgencyjne dla dominikanów toruń
skich, zauważyć możemy znaczną ich liczbę w początkowym okre
sie istnienia klasztoru oraz jego rozbudowy. Dla drugiej połowy 
XIII w. (okres bezpośrednio po fundacji klasztoru) znamy aż sześć 
dokumentów indulgencyjnych. Ich udzielanie wiązało się niewąt
pliwie z koniecznością zebrania funduszy na budowę kościoła 
i klasztoru. Postęp prac budowlanych uzależniony był bowiem od 
ofiar wiernych, stanowiących wówczas jedyne źródło dochodu 
braci. Ofiarność tę starano się zwiększyć właśnie poprzez wysta
wianie przywilejów odpustowych. Dużą liczbę odpustów wydano 
pod koniec XIV i na początku XV w. (11 dokumentów w latach 
1392-1410); z drugiej połowy XV w. znamy cztery odpusty. W obu 
okresach dominikanie toruńscy rozbudowują czy też remontują 
swój kościół i klasztor. Jeden z dokumentów indulgencyjnych uzy
skali dominikanie w roku jubileuszowym 1475 w Rzymie. Starania 
o uzyskanie przywilejów odpustowych w latach jubileuszowych nie 
należały wówczas do rzadkości, np. w tym samym roku o przywilej 
wystarało się w Rzymie między innymi Bractwo Bożego Ciała 
z Elbląga37.

Dokumenty indulgencyjne przynoszą liczne wzmianki, pozwalające 
na bliższe określenie etapów budowy kościoła i klasztoru dominika
nów w Toruniu. Dla okresu średniowiecza zestawił je Tomasz Jasiń-

35 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 34v.
36 Ibid. 1, k. 34.
37 W. R o z y n k o w s k i ,  Brackie dokumenty odpustowe w wielkich miastach pru
skich w średniowieczu, w: „Ecclesia et civitas”. Kościół i życie religijne w mieście 
średniowiecznym, Warszawa 2002, s. 229, 232. Zob. także S. K w i a t k o w s k i ,  
Odpust jubileuszowy roku 1450 w państwie zakonnym w Prusach, Komunikaty Ma
zursko-Warmińskie, nr 3-4 (177-178): 1987, s. 407-429.
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ski, powołując się w znacznej mierze na archiwalia pelplińskie38 39. Nie 
uwzględnił on jednak wszystkich informacji dotyczących prac budow
lanych na terenie dominikańskim (do XV w.), które znaleźć można 
w tym źródle.

Jak przypuszcza wspomniany badacz na podstawie wzmianek o ołta
rzach bocznych, budowę głównej bryły kościoła po wojnach polsko- 
krzyżackich (1327-1332) ukończono wkrótce po wzniesieniu prezbite
rium i zakrystii (1334-1339), zapewne przed połową XIV w. Nie był 
to koniec budowy świątyni. Z regestu dokumentu indulgencyjnego 
biskupa chełmińskiego Mikołaja z Sępolna z 29 XI 1392 r. dowiadu
jemy się, że budowa kościoła była wówczas w toku40. Podobnie 
w 1393 r., kiedy to nuncjusz papieski Jan przyznał w Toruniu odpust 
tym, którzy m.in. wyciągną pomocną dłoń na budowę i wyposażenie 
kościoła41 42. O budowie kościoła mówi jeszcze przywilej indulgencyjny 
biskupa chełmińskiego Arnolda Stapila z 4 IV 1403 r. , którego treść 
powtórzył 17 II 1422 r. biskup chełmiński Jan Mergenau. Milczą jed
nak na ten temat regesty dokumentów odpustowych: biskupa chełmiń
skiego Jana Kropidło z 24 VII 1399 r. oraz arcybiskupa Jana z 15 II 
1407 r. (przyznającego to samo). Dokument biskupa warmińskiego 
Henryka Vogelsang z 15 VI 1410 r. (znany z regestu) nie mówi 
expressis verbis o budowie kościoła (wydaje się, że była już ukończona), 
lecz tylko kaplic43. O pracach remontowych oraz o rozbudowie klasz
toru dominikanów świadczy odpust przyznany 29 XII 1475 r. przez 
kolegium kardynalskie tym, którzy m.in. wyciągną pomocną dłoń ad 
reparationem, munitionem et augmentationem praefatique monasterii 
sustentationem.

Przywileje odpustowe są także niezwykle przydatne do poznania 
form i przejawów życia religijnego, koncentrującego się wokół toruń

38 T. J a s i ń s k i ,  Początki, s. 36-42. Nie będziemy tu opisywać etapów budowy 
kościoła i klasztoru; przedstawimy tylko informacje pominięte przez T. Jasińskiego.
39 Ibid., s. 39-40, 43; idem, Toruń XIII-XIV wieku -  lokacja miast toruńskich i począt
ki ich rozwoju (1231-około 1350), w: Historia Torunia, 1.1, Toruń 1999, s. 150.
40 „Frater Nicolaus episcopus Culmensis concessit 40 dies, qui ad structuram ecclesiae 
[...] manus adiutrices porrexerint [...]”, ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35.
1 „[...] ad dictae ecclesiae fabricam et ornatum”, ibid. 1, k. 34-34v.

42 „[...] vel qui ad fratrum sustentationem, ad ecclesiae fabricam, ad monasterii pium 
usum et profectum manus porrexerint adiutrices [...]”, ibid. 1, k. 33-33v.
43 „[...] qui eandem ecclesiam seu aliquam ex capellis ipsius in festis [...] et omnium 
sanctorum patronorum capellarum et in anniversariis dedicationis earundem visitaverint 
[...]. Item qui ad fabricam seu ornatum earundem [...] manus porrexerint adiutrices [...]”, 
ibid. 1, k. 33v.
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skiego klasztoru i kościoła dominikanów. Wzmianki dotyczące kaplic, 
ołtarzy oraz innych miejsc i przedmiotów kultu, mieszczących się 
w tym ośrodku duszpasterskim -  znajdujące się m.in. w przedstawio
nych wyżej dokumentach indulgencyjnych -  zestawił już (dla okresu 
do końca XV w.) Tomasz Jasiński44 45 46; o kaplicach i obrazach w kościele 
dominikańskim pisał też Jakub Fankidejsla.

Częste odwołanie w dokumentach odpustowych do dnia wspo
mnienia liturgicznego św. Mikołaja (czyli do 6 grudnia) wskazuje 
niewątpliwie na odniesienie do patrona świątyni mendykanckiej . 
Z kolei częste występowanie w tychże dokumentach świąt Najświęt
szej Maryi Panny wiąże się zapewne z charakterystycznym dla du
chowości dominikańskiej kultem Matki Bożej47 48 49, zaś świąt Krzyża 
Świętego -  z najcenniejszą relikwią przechowywaną w kościele Braci 
Kaznodziejów w Toruniu.

Dokumenty odpustowe, tudzież ich regesty, zawierają wzmianki 
o otaczanych czcią wizerunkach, znajdujących się w kościele i klasz
torze dominikańskim w Toruniu. W 1392 r. po raz pierwszy wzmian
kowana jest rzeźba Jezusa Ukrzyżowanego (de Crucifixo maiori) po
środku kościoła. Była ona niewątpliwie już wówczas otoczona kultem 
wiernych, skoro za modlitwę przed nią można było uzyskać odpust. 
Dokumenty nadające odpusty związane z tym krucyfiksem pochodzą 
z lat 1405,  141040 i 1468. Z dwóch ostatnich dokumentów dowiadu
jemy się, że rzeźba znajdowała się przy jednej z kolumn. Do drugiej 
kolumny przywieszony był świecznik (antiquus candelaber), na któ
rym zwykły się palić świece na cześć (in honorem) tego wizerunku,

44 T. J a s i ń s k i, Początki, s. 40.
45 J. F a n k i d e j s k i ,  Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, 
Pelplin 1880, s. 7-9, 29-30; idem, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi 
chełmińskiej, Pelplin 1880, s. 29-32.
46 W. R o z y n k o w s k i ,  W poszukiwaniu średniowiecznych patrociniów -  o świę
tych państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Polska w kręgu polityki, kultury 
i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksy
miliana Grzegorza, pod red. Z. Zyglewskiego, Bydgoszcz 2007, s. 139.
47 W. R o z y n k o w s k i ,  Święci patronowie kościoła dominikanów w Gdańsku -  
wokół średniowiecznych wezwań dominikańskich w Polsce, w: Dominikanie. Gdańsk- 
Polska-Europa, pod red. D. A. Dekańskiego, A. Gołembnika, M. Grubki, Gdańsk- 
Pelplin 2003, s. 236-240.
48 Zob. przyp. 24.
49 „[...] coram imagine Crucifixi in medio ipsius ecclesiae, cuidam columnae affixa”,
ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33v. T. J a s i ń s k i ,  Początki, s. 40, umieszcza infor
mację o tym krucyfiksie dopiero pod rokiem 1468.

PRZYWILEJE ODPUSTOWE DLA DOMINIKANÓW 343

o czym mówi przywilej indulgencyjny z 1405 r. Kronikarz dominikań
ski, pisząc swe dzieło w połowie XVII w., identyfikuje ten wizerunek 
z rzeźbą, która na początku XVII w. przymocowana była do kolumny 
w nawie południowej (adplagam australem) kościoła. Kiedy w 1622 r. 
zawaliło się sklepienie i dach świątyni, krucyfiks ten ocalał, jak wie
rzono -  cudownie, podczas gdy wszystko naokoło zostało zniszczone. 
Po tym zdarzeniu, „dla większej pobożności” (causa maioris devotionis), 
przeniesiony został na ołtarz św. Dominika, stojący przy pierwszej 
kolumnie przed ołtarzem Różańca Świętego. W latach trzydziestych 
XVII w. rzeźba otrzymała pierwsze srebrne wotum50.

O wizerunku Najświętszej Maryi Panny, słynącym licznymi i niezwy
kłymi cudami (multis et miris miraculis), znajdującym się w kaplicy ku
śnierzy, mówi po raz pierwszy dokument odpustowy z 1392 r. Kronikarz 
nie wiedział, o jaki obraz chodziło. Podejrzewał jednak, że był to wizeru
nek Matki Bożej trzymającej Dziecię Jezus na lewej ręce i podtrzymują
cej Je prawą, namalowany w 1190 r. na Rusi. Ojciec Adam Clama, do
minikanin z konwentu przemyskiego -  relacjonuje kronikarz -  opowia
dał, że obraz ten został przywieziony z Kijowa przez św. Jacka51. Podob
nie twierdzono o marmurowym wizerunku stojącym niegdyś w Krakowie 
w kaplicy św. Wincentego, a następnie ofiarowanym konwentowi prze
myskiemu. Również dominikanie we Lwowie utrzymywali, że mają u 
siebie taki wizerunek.

Nie wiadomo, na czym o. Adam Clama opierał swoje twierdzenie, iż 
właśnie obraz toruński jest tym przywiezionym przez św. Jacka. Kroni
karz sądził, że być może na fakcie, iż Rusini nie mieli rzeźbionych wize
runków (sculptae imagines), a takie właśnie rzeźby miały się znajdować 
w Krakowie -  później w Przemyślu -  oraz we Lwowie. Trudno też po
wiedzieć, jak obraz znalazł się w Toruniu. Wizerunek, malowany na 
drewnie, był zdaniem kronikarza piękny (picturae pulchritudinem ac 
maiestatem) i niewielki, choć stosunkowo ciężki. Zażywał też wielkiej 
czci (existimatio) oglądających. Kronikarz pragnął, aby został on z na
leżytym szacunkiem wystawiony dla publicznego kultu. Swego czasu 
obraz znajdował się przy stopniach prowadzących do chóru, następnie 
na ołtarzu w dormitorium oraz w innych miejscach. Wreszcie obraz, 
znaleziony w celi przeorów, kronikarz przeniósł do swej celi (czy też 
pokoju — camera). Chciałby znaleźć dla niego godne miejsce w ko-

50 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33v-35.
Zob.: W. R o z y n k o w s k i ,  O tradycji świętojackowej w Toruniu, w: Zakony 

mendykanckie w średniowiecznej aglomeracji Krakowa, Kraków 2008 [w druku].
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ściele, jeśli Bóg zachowa braci od grasującej w Toruniu w 1656 r. 
zarazy5 .

W kościele św. Mikołaja (w tym w bocznych kaplicach) przecho
wywane były również relikwie, będące przedmiotem kultu wiernych. 
Niestety, prawie wszystkie pozostają one dla nas anonimowe. Najcen
niejszą cząstką były niewątpliwie relikwie drzewa Krzyża Świętego, 
wzmiankowane kilkakrotnie w dokumentach odpustowych: po raz pierw
szy w 1392 r. {de ligno S. Crucis), następnie w latach 1399 {de praetioso 
ligno Dominico), 1410 {coram vitali ligno S. Crucis in cruce argentea 
deaurata) i 1419 {lignum S. Crucis in cruce argentea deaurata)52 53.

Na koniec zauważmy także, że nie po raz pierwszy okazuje się, jak 
bardzo istotnymi dla historii średniowiecza są źródła nowożytne. 
Skrywają one bowiem często odpisy i regesty średniowiecznych do
kumentów, których oryginały nie zachowały się. W przypadku domi
nikanów toruńskich XVII-wieczna kronika klasztorna zawiera regesty 
dwudziestu pięciu dokumentów indulgencyjnych dla kościoła domini
kanów w Toruniu, wydanych od XIII do XV w. (oraz dodatkowo od
pis collatio spiritualium biskupa Heidenryka z 1263 r., w którym rów
nież udzielił on odpustu). Są one tym bardziej cenne, że znamy tylko 
pojedyncze tego typu dokumenty dla innych instytucji kościelnych 
średniowiecznego Torunia.

Łukasz MYSZKA -  doktorant na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszczy. 
Zajmuje się dziejami dominikanów toruńskich, a także dydaktyką historii i historią 
lokalną.

52 ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 35v; por. J. F a n  k i d e j  ski ,  Obrazy cudowne, 
s. 28. Zdaniem K. Zielińskiej-Melkowskiej według kroniki klasztornej, przechowy
wanej w Pelplinie (chodzi tu o wykorzystane w niniejszym artykule toruńskie archi
walia podominikańskie) dominikanie posiadali cudowny obraz Matki Bożej od same
go początku swego istnienia w Toruniu. Kronika nic jednak nie mówi o czasie przy
bycia obrazu do Torunia. K. Z i e l i ń s k a - M e l k o w s k a ,  Średniowieczne miejsca 
pielgrzymkowe, s. 245; eadem, Z dziejów kultu maryjnego, s. 84-85.
53 Najwcześniejsza informacja o relikwiach świętych pochodzi z 1343 r. („ad altare 
S. Augustini et ibidem reliquias sanctorum”), kolejne z lat 1392 („reliquias sanctorum 
in tumba contentorum prope altare maius in choro; de qualibet partícula religuia- 
rum”), 1410 („de orationibus reliquiarum in ipsa ecclesia et capellis reconditarum; 
capellam B. Catarinae [...] et coram reliquis sanctorum et sanctarum in quadam tabula 
parva argentea et deaurata in ipsa reconditis; coram reliquis sanctorum et sanctarum in 
quibuscunque reservaculis in dictis ecclesia et capellis reconditis”) i 1419 („ad hono
rem Dei et reliquiorum sanctorum”), ADP, Monast. Tor.-dom. 1, k. 33v-34, 35-36.
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POLESKI MĘCZENNIK -  CZY PATRON 
TRUDNEGO POJEDNANIA?

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 
Brześć-Janów Poleski 16-17 maja 2007 r.

Kultura i przebieg zdarzeń z retrospekcją historyczną

Konsulat Generalny RP na Białorusi, z siedzibą w Brześciu, we 
współpracy z Kurią Metropolitalną w Pińsku, zorganizował międzyna
rodową konferencję naukową z okazji przypadającej 16 maja 2007 r. 
350. rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli (1591-1657), jezuity, nazy
wanego apostołem Polesia, wiary, pojednania, patronem spraw trudnych.

W ciągu stuleci, jakie minęły od śmierci, a zwłaszcza od momentu 
odnalezienia w 1702 r. w kościele Kolegium jezuickiego w Pińsku ciała 
Boboli, które nie ulegało rozkładowi, aż do chwili obecnej trwa pamięć 
i kult męczennika, a jego wizja w świadomości wiernych i zdolność 
pojmowania go ciągle na nowo, przybierają rozmaity wymiar w zmie
niających się okolicznościach dziejowych. Cześć religijna dla Andrzeja 
Boboli spotęgowała się wśród katolików obu obrządków po jego be
atyfikacji (30 października 1853 r., przez Piusa IX) oraz po kanonizacji 
(17 kwietnia 1938 r., przez Piusa XI), przypadających na czasy potęż
niejącego kapitalizmu, wolnomyślicielstwa i ateizacji, a także narastają
cych w XX wieku ludobójczych, totalitarnych transformacji społeczno- 
ustrojowych. Bobola wyniesiony został na ołtarze w przededniu II woj
ny światowej jako święty oddany wartościom pojednania i pokoju, ce
nionym przez wszystkie obrządki Kościoła katolickiego.

Wczesne dzieciństwo apostoła Polesia przypadało na czasy po za
warciu Unii w Brześciu, szlak jego młodości i późniejszego życia 
wiódł głównie przez Braniewo, Wilno, Nieśwież, Bobrujsk, Pińsk, Ja
nów Poleski. W dojrzałym wieku oddawał posługę kapłańską przede 
wszystkim prześladowanym unitom. Śmierć Jozafata Kuncewicza 
(1623 r.) zapewne nim wstrząsnęła, gdyż miał już wtedy kilkuletni

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 345-350.
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staż kapłański i gotowość do pracy na kresach. Nie ograniczał się do 
głoszenia kazań z ambony, wyruszał do wsi, kościółków i cerkiewek 
Polesia, skupiając wokół siebie miejscową ludność. Gdy tamtejsze 
tereny zajęli wysługujący się prawosławnej Moskwie Kozacy, został 
przez nich napadnięty w Peredylu, skąd zawleczono go do rzeźni 
miejskiej w Janowie i tam zakatowano.

Od tej pory zaczyna się historia kultu oraz niezwykłego „życia po 
życiu” tegoż Męczennika. Po ustąpieniu Kozaków zwłoki jego po
chowano w kościele pińskim, obserwując wokół nich dziwne, mi
styczne zjawiska. Stąd jezuici w 1808 r. translatowali za zgodą cara 
Aleksandra I dobrze zachowane ciało do Potocka, czyli bardziej w głąb 
Rosji. Tu przez jakiś czas (prawie przez 40 lat po kasacie TJ) akcep
towano zakonników, a ci umieścili szczątki w swoim tamtejszym ko
ściele obok Kolegium.

W 1922 r. władze radzieckie sprofanowały ciało, ale ponieważ jak 
się okazało nadal nie ulegało ono procesowi gnilnemu, przetranspor
towano je z Potocka do Moskwy, jako eksponat naturalnie zachowanej 
mumii, i wystawiono na pokaz w tamtejszym Komisariacie Zdrowia. 
3 października 1923 r. przebywająca w ZSRR Misja Papieska Niesie
nia Pomocy Głodującej Rosji odzyskała relikwię i ekshumowała ją  
w 1924 r. do Rzymu, jednakże nie przez Polskę, bo takie było katego
ryczne żądanie władz radzieckich, lecz przez Odessę, Konstantynopol, 
Brindisi. Po kanonizacji ceremonialnie przewieziono relikwię do War
szawy, co było zauważane przez opinię publiczną jako wydarzenie na 
skalę międzynarodową. Uroczystości, kompatybilne zajścia, relacje 
i komentarze medialne przypominały o sytuacji ówczesnej Polski, wy
jaśniały przyczyny zróżnicowań i rozłamów w religii chrześcijańskiej, 
stanowiły rodzaj wołania o ratunek dla Europy owładniętej totalitary- 
zmami oraz dla szczególnie zagrożonej Rzeczypospolitej.

Prasa międzywojenna, zwłaszcza w roku kanonizacji, śledziła po
śmiertne podróże Andrzeja Boboli w aspekcie religijno-kulturowym, 
patriotycznym, społeczno-politycznym, a nawet sensacyjnym1. Po
wstawały także opracowania naukowe na jego temat2. Zaczęto wycią
gać konstruktywne wnioski z historii odnośnie zbliżenia i pojednania 
narodów, proponując oczyszczenie idei zbratania „z wszelkich nale

1 Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 
Iesuitica, 3159, passim.
2 Np.: J. P o p 1 a t e k TJ, Błogosławiony Andrzej Bobola. Życie -  męczeństwo -  kult,
Kraków 1936, ss. 331.
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ciałości politycznych, z wszelkich animozji i niechęci obrządko
wych”, przewidując, że „im więcej w grunt tej idei włoży się poświę
ceń, tym obfitsze i rychlejsze będzie żniwo”3. Rozpatrywano dylemat 
„Moskwa czy Rzym”4, to znaczy ateizm czy wiara, jako egzystencjal
ny problem dla wyznawców wszystkich religii. W powojennych cza
sach socrealistycznej ateizacji idee zbratania na tej płaszczyźnie były 
tępione, a myślenie pozytywne wplatające się w historię religii stanowi
ło temat tabu.

Obecnie kult św. Andrzeja Boboli ożywa w religiach katolickich 
różnych obrządków, a sam Święty jako niezwykła postać historyczna 
wzbudza zainteresowania naukowe. Świadczy o tym tegoroczna kon
ferencja międzynarodowa zorganizowana przez Konsulat Generalny RP 
w Brześciu przy wydatnym wkładzie pracy Konsula RP Jarosława 
Książka oraz jego zastępcy do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kultu
rowego na Białorusi Krzysztofa Czajkowskiego.

Dwudniowe obrady toczyły się w lokalu Konsulatu Generalnego 
w Brześciu. W konferencji uczestniczyli zaproszeni jako referenci pra
cownicy naukowi z ośrodków akademickich Polski: Warszawa (UW, 
UKSW, Nacz. Dyr. AP); Kraków (AP, WSFP Ign.); Częstochowa 
(AJD), oraz z Białorusi: Mińsk (Państw. Uniw.) i Ukrainy: Lwów 
(Ukr. Uniw. Katolicki). Obradom przysłuchiwali się i zabierali głos 
w dyskusjach Polacy z Brześcia i okolicy oraz młodzież z tamtejszej 
Polskiej Szkoły Społecznej.

Konferencję otworzył Konsul Generalny RP Jarosław Książek, 
wygłaszając okolicznościowe przemówienie. W referatach naukowych 
i obradach dominowała problematyka historyczna XVI i XVII wieku 
pośrednio lub bezpośrednio związana z Andrzejem Bobolą (sprawy 
wyznaniowe Rzeczypospolitej, zwłaszcza Unia Brzeska, poczucie toż
samości unitów, prowadzona przez Polskę polityka wschodnia, szkol
nictwo jezuickie na kresach, postać, dzieło i kaznodziejstwo Andrzeja 
Boboli oraz dzieje jego kultu). Zasób zagadnieniowy referatów „kra
kowskich” dotyczył czasów późniejszych. Ks. dr Stanisław Cieślak TJ 
z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum mówił o Dzie
jach relikwii Andrzeja Boboli w XVIII i XIX wieku, a autorka niniej
szego tekstu, jako przedstawicielka Akademii Pedagogicznej, na temat:

3 J. P a w e 1 s k i TJ, Sprawy Kościoła. Powrót św. Andrzeja Boboli do Polski, Prze
gląd Powszechny, R. LV, t. 219, Lipiec, sierpień, wrzesień 1938 r., s. 158.
* Ibidem, Bohater, prorok i patron narodu, Przegląd Powszechny, t. 217, Styczeń, 
luty, marzec, s. 171.
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Prasa polska w 1938 roku o kanonizacji i transporcie relikwii Andrzeja 
Boboli z Rzymu do Warszawy. Problematyka konfliktów wraz z pointą 
pojednania w zasadzie nie występowała w kontekście białoruskim, 
gdyż wbrew sugestii zawartej w tytule konferencji, tu ich raczej w hi
storii nie było. Istniały konflikty podsycane tzw. nienawiścią klasową 
w XX wieku oraz konflikty polsko-rosyjskie, polsko-kozackie i polsko- 
ukraińskie, które tu miały swoje dziejowe konotacje. Poleszucy w cza
sach wczesno-nowożytnych, wyznający katolicyzm lub prawosławie, 
a niektórzy nie stroniący od kultów pogańskich, nie byli bojowi, a i Bo- 
bola nie nawracał ich siłą. Białorusinami manipulowały wrogie Polsce 
siły ideologiczne i polityczne z zewnątrz.

Integralną część konferencji brzeskiej stanowiły bobolańskie uro
czystości religijne w Janowie Poleskim, przygotowane przez probosz
cza tamtejszego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża a zara
zem dziekana pińskiego, ks. Tadeusza Steczkowskiego. Przybyło na 
nie około 100 kapłanów katolickich i grekokatolickich, wspólnoty 
zakonne i liczni wierni obu obrządków z różnych stron Białorusi. Na
bożeństwo rozpoczęło się od modlitwy o zjednoczenie chrześcijan, 
odmówionej przy „krzyżach pojednania” (grekokatolickim i łacińskim), 
znajdujących się w pobliżu kościoła, w miejscu gdzie według tradycji 
Andrzej Bobola poniósł śmierć. Następnie procesyjnie, z relikwiami 
udano się pod kościół, przed którym wcześniej przygotowany został 
ołtarz połowy.

Przy tymże ołtarzu odprawił Mszę św. ks. biskup kardynał Kazi
mierz Świątek w koncelebrze czterech biskupów katolickich, jednego 
grekokatolickiego oraz zgromadzonych księży obydwu obrządków. 
Liczący 93 lata kardynał nie uląkł się burzy, jaka nadeszła, i choć 
mógł przewodniczyć koncelebrze w kościele, punktualnie zaczął od
prawiać przy ołtarzu polowym, stojąc w strugach ulewnego deszczu, 
osłaniany parasolem. Wierni oczekiwali bowiem na Mszę przed ko
ściołem, a on jak zawsze był do ich dyspozycji.

Ks. kardynał Kazimierz Świątek, emerytowany arcybiskup mińsko- 
mohylewski, administrator apostolski diecezji pińskiej, jest żywą legen
dą kościoła katolickiego na Wschodzie. Urodził się w 1914 r. w Estonii 
(Walk), ochrzczono go w Rydze. Jako trzyletnie dziecko razem z rodzi
cami zesłany został na Syberię. Po powrocie z zesłania wstąpił do Wyż
szego Seminarium Duchownego w Pińsku. Tuż przed wybuchem wojny 
w 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę w warun
kach szalejącego terroru antyreligijnego. Został skazany przez władze 
komunistyczne na karę śmierci i przez dwa miesiące oczekiwał w spe
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cjalnej celi na wykonanie wyroku5. Wybuch wojny w 1941 r. przeszko
dził w egzekucji. Nie był to jedyny wyrok śmierci, jaki na niego został 
wydany, gdyż skazywano go później jeszcze kilkakrotnie6. W 1944 r. 
znowu został aresztowany przez władze radzieckie i zesłany na 10 lat 
łagrów najpierw na Syberię, a później w podbiegunowe okolice Wor- 
kuty. W 1954 r. zakończył zesłanie i powrócił do Pińska. Dzięki jego 
wysiłkom odbudowana została, jako jedna z najpierwszych na Biało
rusi, tamtejsza katedra. Jednocześnie w trudnych warunkach animował 
życie religijne i pozyskiwał wyznawców.

W 1991 r. Jan Paweł II powołał go na stanowiska pierwszego me
tropolity nowoutworzonej Metropolii Mińsko-Mohylewskiej i Admi
nistratora Apostolskiego Diecezji Pińskiej. Sam wspomina z dużym 
poczuciem humoru, jak ówczesne władze białoruskie zmieniły sposób 
traktowania go po tym awansie, gdyż przedtem przysyłały mu kore
spondencję urzędową w obcesowej formie i bez żadnych tytułów, 
a potem w przesadnie kurtuazyjnej i z taką ilością tytułów, że z tru
dem mieściły się na kopercie. Mając 77 lat jako biskup zakładał i wi
zytował parafie, tworzył dekanaty, bronił praw wyznawców, brał udział 
w synodzie biskupów w 1991 r., w posiedzeniach Rady Konferencyj
nej Biskupów Europy, angażował się w działalność rozmaitych mię
dzynarodowych instytucji kościelnych. W 1994 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II nadał mu godność kardynalską.

Homilia o św. Andrzeju Boboli, jaką wygłosił ks. Kardynał w Ja
nowie Poleskim, pełna kontekstów historycznych i teologicznych, 
tchnęła szczególną siłą, zwłaszcza gdy mówił o cierpieniu i ofierze 
w sposób niezwykle prosty i zwyczajny. Ks. kardynał Kazimierz Świą
tek swoim słowem i obecnością ubogacił konferencję merytorycznie, 
obrzędowo, a także towarzysko, gdyż razem z całym gremium, mile 
rozmawiając, spożył kolację.

Atrakcją towarzysko-integracyjną oraz turystyczno-krajoznawczą 
była również wycieczka autokarowa „polskimi szlakami” zorganizo
wana dla uczestników konferencji w pierwszym dniu po obradach 
przedpołudniowych. W programie uwzględniono oglądanie pomnika 
oraz zwiedzanie nowo otwartego w Worocewiczach Muzeum Napole
ona Ordy (1807-1883), poleskiego ziemianina, przyjaciela Fryderyka 
Chopina, kompozytora, malarza-akwarelisty, rysownika, który wędru-

5 www.catholic.by.
6 Rozmowa z ks. kardynałem K. Świątkiem przeprowadzona przez autorkę w Janowie 
Poleskim w dniu 16 maja 2007 r.

http://www.catholic.by
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jąc po swej „małej ojczyźnie” i sąsiednim Wołyniu szkicował zwie
dzane obiekty, pejzaże uliczne, panoramy miast, zabytki architektury, 
a później plon wojaży publikował w formie albumowej pod swym 
nazwiskiem. Jego działalność dokumentalno-artystyczna jest dziś tym 
cenniejsza, że wiele z utrwalonych graficznie przez Ordę obiektów 
uległo bezpowrotnie zniszczeniu. Podróżując, bagien poleskich nie 
widzieliśmy, gdyż zostały w minionym okresie osuszone i zniszczone 
razem z unikalną florą i fauną. Podobno pozostały jakieś niewielkie 
skanseny w innych okolicach Polesia. Na osuszonych gruntach nie 
widać było także prawie żadnych upraw.

Konferencja spełniła swój cel jako pilotażowa i wzbudziła nadzieję 
na kontynuację, poszerzenie problematyki, powiększenie liczby repre
zentowanych na niej ośrodków naukowych. Organizatorzy opubliko
wali materiały pokonferencyjne7.

7 Poleski męczennik -  czy patron trudnego pojednania ? Materiały Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli. 
Brześć-Janów Poleski, 16-17. V 2007 r., pod red. A.J. Z a k r z e w s k i e g o ,  Brześć- 
Białystok 2008, ss. 162, nlb. 18.

KS. WALDEMAR GRACZYK 
JOLANTA M. MARSZALSKA

Rec. K. Morajko, P o c zą tk i fu n d a c ji  k la szto ru  C ystersó w  w S zc zy - 
rzyc u , Kraków 2008, ss. 101.

W ostatnich latach w Polsce sporo uwagi badawczej poświęca się 
przybliżaniu bogatej historii zakonów -  zwłaszcza mniszych. Coraz 
bardziej uświadamiamy sobie, że ich oddziaływanie wyrastające 
z określonego typu duchowości miało ogromny wpływ społeczny, 
polityczny czy kulturowe, zwłaszcza dla lokalnego środowiska. 
Wśród tych klasztorów które w ostatnich latach doczekały się wielu 
cennych opracowań jest niewątpliwie klasztor cystersów w Szczy- 
rzycu. Pełny stan badań nad dziejami klasztoru został omówiony 
przez Jolantę M. Marszalską i Waldemara Graczyka w artykule pt. 
Stan badań nad dziejami klasztoru cystersów w Szczyrzycu, ogłoszo
ny w „Roczniku Sądeckim”, t. 36, s. 19-27.

Spośród wielu tytułów warto wymienić przynajmniej trzy, które mają 
charakter monografii i dotyczą pewnych aspektów bogatej historii 
klasztoru szczyrzyckiego. Pierwsze to opracowanie autorstwa Jolanty 
M. Marszalskiej, poświęcone księgozbiorowi klasztornemu i jego dzie
jom do końca XIX w.1 następne również Jolanty M. Marszalskiej, po
wstałe we współpracy z prof. Ewą Łużyniecka a poświęcone dziejom 
budowy opactwa szczyrzyckiego2 oraz trzecie dotyczące opatów klasz
toru, począwszy od XIII a skończywszy na wieku XX3 *.

Ostatnim opracowaniem dotyczącym klasztoru szczyrzyckiego, jakie 
ukazało się na rynku wydawniczym jest recenzowana książka autorstwa 
Krzysztofa Morajki Początki fundacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu.

1 J. M. M a r s z a 1 s k a, Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX  
stulecia. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007.
2 E. Ł u ż y n i e c k a ,  J. M. M a r s z a l s k a ,  Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cy
sterskiego, Wrocław 2005.
3 J. M. M a r s z a l s k a ,  W. Gr a c z y k ,  Opaci i przeorzy klasztoru oo. cystersów
w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Tyniec-Kraków 2006.

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 351-356.
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Metodologia

Książka liczy 101 stron. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 
zakończenia, bibliografii i spisu treści. Autor we wstępie zaznaczył, że 
celem jego opracowania jest zebranie wszystkich dostępnych
obecnie, a podanych przez literaturę informacji dotyczących fundacji 
tego opactwa” oraz usystematyzowanie i zweryfikowanie ze
źródłami drukowanymi jak też dostępnymi mu opracowaniami prze
chowywanymi w archiwum szczyrzyckim (s. 10). Warto w tym 
miejscu wyrazić ubolewanie, że Autor nie pokusił się o zweryfikowanie 
tych nielicznych, publikowanych informacji dotyczących fundacji 
i pierwotnego uposażenia z bogatym zasobem archiwum klasztornego. 
Zaznaczył również we wstępie, że wykorzystuje w niniejszej publikacji 
swoje tezy dotyczące początków opactwa szczyrzyckiego, zamieszczo
ne w artykule jego autorstwa, opublikowane w nr 34 „Rocznika Sądec
kiego” z zaznaczeniem, że zostały one zmodyfikowane o wyniki badań 
przedwojennego historyka Feliksa Pohoreckiego.

Zabrakło we wstępie choćby najmniejszej informacji o tym, że wyżej 
wymieniony artykuł pt. Początki opactwa cystersów w 
Szczyrzycu”, zamieszczony w „Roczniku Sądeckim”, t. 34/20.06, s. 25- 
42, doczekał się już swojego omówienia autorstwa Jolanty M. Marszal- 
skiej i Waldemara Graczyka, ogłoszonego również w Roczniku Sądec
kim t. 26, s. 571-572. Wykazano w nim w oparciu o zachowany mate
riał archiwalny i badania podejmowane już kilkadziesiąt lat wcześniej 
przez Feliksa Pohoreckiego, Stanisława Kurasia i Irenę Sułkowską- 
Kuraś, że teza powtarzana przez Krzysztofa Morajkę za Heleną Polacz- 
kównąo przesunięciu daty fundacji klasztoru szczyrzyckiego z 1234 na 
1196 r. jest nie do utrzymania.

Autor redagując książkę nie ustrzegł się wielu stylistycznych, języ
kowych i literowych nieścisłości. Te dość liczne mankamenty wystę
pujące w pracy sugerują, że niestety nie przeszła ona przed ostatecz
nym drukiem odpowiedniej korekty językowej.

Merytoryczna ocena książki

Już we wstępie do książki Autor zaznaczył, że sformułuje w niej 
także kilka hipotez dotyczących poruszanych w publikacji kwestii”. Wła
śnie do tych hipotez Autorzy recenzji pragną poczynić swoje uwagi.

W paragrafie pierwszym drugiego rozdziału, poświęconym funda
torowi klasztoru, Teodorowi Gryficie Autor podaje dwie przypusz
czalne daty śmierci fundatora -  1237 i 1238 r. Tymczasem wiadomo,
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że po raz ostatni Teodor wystąpił na dokumencie z 13 I 1238 r., 
w którym książę Henryk Brodaty potwierdził zakup przez Teodora 
wsi Krzyszkowice k. Wieliczki od Lewosza i Krystka4. Zatem nie 
pozostawia to najmniejszych wątpliwości, że jego śmierć musiała 
nastąpić po 13 I 1238 r.

Zaliczenie fundatora klasztoru do możnego rodu Gryfitów nie budzi 
wątpliwości ale już powielanie podstawowych informacji na temat Gryfi
tów z Herbarza Kacpra Niesieckiego, wydanego prawie dwa wieki temu 
rodzi pewne zastrzeżenia, tym bardziej, że zagadnienie pochodzenia, 
genealogii i rozsiedlenia rodu Gryfitów do końca XIII w. doczekało się 
opracowania autorstwa Marka Wójcika5. Autor mylnie podaje pewne 
informacje dotyczące niektórych przedstawicieli rodu Gryfitów np. na 
s. 26 napisał „[...] Za panowania Leszka Białego (1187-1227) opuścili 
oni te tereny [Małopolski] i przez pewien czas działali na Mazowszu. Po 
śmierci bpa Gedeona z rodu Gryfitów (fll85 ) stracili tam swoje popar
cie i wpływy. Przenieśli się na Śląsk [...]”. Autor pomylił biskupa kra
kowskiego Gedkę z Gedką, biskupem płockim. Lata rządów diecezją 
biskupa krakowskiego Gedki przypadają na 1167-1186, zaś biskupa 
płockiego na 1206-1223. Przyporządkowanie biskupa płockiego Gedki 
do rodu Gryfitów, zawdzięczamy Janowi Długoszowi. Za nim powtórzyli 
tę informację XIX -  wieczni badacze Stosław Laguna i Antoni Małecki. 
Już XX -  wieczne badania, począwszy od Władysława Semkowicza 
a skończywszy na Marku Szymaniaku, jednoznacznie wskazują na po
chodzenie biskupa płockiego Gedki z rodu Powałów. Ród ten swoje ko
rzenie wywodzi od Wojsława, stolnika Bolesława Krzywoustego, którego 
ojcem był Sasin zaś stryjem (brat ojca) Żyro, wojewoda mazowiecki. 
Gedko płocki pozostawał w bliskim stopniu pokrewieństwa z Gedko, 
biskupem krakowskim. Biskup krakowski był stryjem Gedki płockiego. 
Również błędnie Autor książki zakwalifikował Wizennę (Wisenga), cór
kę Klemensa III, pierwszą ksienię ufundowanego przez ojca klasztoru 
w Staniątkach jako bratanicę Teodora, fundatora klasztoru cystersów 
najpierw w Ludźmierzu a następnie w Szczyrzycu (s. 27). Klemens III 
był bratem stryjecznym Teodora, syna Jana.

4 „Noverint universi presentes et futuri, quod nos Levos et Crisek filii quondam Cris- 
conis, vendidimus Comiti Theodoro Palatino Cracoviensis villam nostram, que dicitur 
Criscovichi Kodeks Dyplomatyczny Małopolski (dalej KDM), t. 1, wyd. F. 
P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1876, nr22, s. 27.
5 M. Wó j c i k ,  Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie -  genealogia -  
rozsiedlenie, Wrocław 1993.
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Chociaż książka nie pretenduje do rangi opracowania naukowego, 
to nie znaczy wcale, że Autor może wprowadzać do toku narracyjnego 
opracowania, treści, które zyskały już swoją ocenę w historiografii 
polskiej. W ten sposób utwala się w świadomości przeciętnego czytel
nika mało wiarygodne przekazy. Przykładem jest tu przytoczenie za 
Janem Długoszem opowiadania o tym jakoby „[...] szczyrzycki 
wydzierżawił Szaflary pewnemu Żydowi, neoficie, który w tamtejszym 
zamku zaczął wybijać fałszywe monety. Skargi okolicznej szlachty 
dotarły do króla, który zażądał od opata bezzwłocznego usunięcia 
przestępcy. Gdy napomnienia nie przyniosły pożądanego skutku, król 
wysłał starostę krakowskiego, Sędziwoja z Szubina (1377-1389) z roz
kazem zburzenia grodu i ukarania fałszerza, którego spalono na stosie. 
Cystersom zaś odebrano wszystkie podhalańskie posiadłości” (s. 59-60). 
Jest to bez wątpienia barwne opowiadanie i gdyby miało swoje po
twierdzenie w rzeczywistości niewątpliwie zostałoby odnotowane 
w źródłach klasztornych. Tymczasem kopiarz dokumentów klasztor
nych tzw. Origo II, odnotowuje wprawdzie dawną przynależność do 
klasztoru wsi Szaflary, ale zaznacza jedynie, że odeszła ona od klasz
toru (nie wiadomo czy wskutek sprzedaży czy zamiany) w 1381 r.

Wiadomo jest, że klasztor cysterów w Szczyrzycu przez wieki pro
wadził duszpasterstwo parafialne między innymi w parafii Góra św. 
Jana czy Ludźmierz. Na s. 69 swego opracowania Autor odnotował 
„Jedną z głównych przyczyn wycofania się cystersów z Podhala była 
działalność cesarza Franciszka, który systematycznie likwidował 
klasztory w zaborze austriackim. Od 1824 roku świątynią i parafią 
ludźmierską kierują księża diecezjalni”.Mamy tu do czynienia z pod
stawowym niezrozumieniem pojęć „klasztor” i „parafia”. Wiadomo 
jest, że w latach 1795-1796 rząd austriacki usiłował dokonać kasaty 
klasztoru cystersów w Szczyrzycu i konfiskaty większości majątku. 
Krokiem do realizacji tego zamierzenia było to, że w roku 1796 na 
polecenie cesarza Franciszka I starostwo w Nowym Sączu nie zezwoli
ło na wybór nowego opata. Tym samym klasztor stracił status opactwa, 
a klasztor wraz z konwentem został oddany pod jurysdykcję opata jędrze
jowskiego i stał się przeoratem. Opactwo szczyrzyckie zostało zredu
kowane do rangi przeoratu, ale nie znaczy to wcale, że przestało ist
nieć a dobra jego uległy rozproszeniu jak było w przypadku wielu 
skasowanych opactw cysterskich na ziemiach polskich. W takim cha

6 „[■■■]Abstractum una cum villis a Monasterio Anno Domini 1381 Arch.
i BOCist. Z. S t r y c h o w s k i ,  De Origine II [ . . . ] ,  k. 123, sygn. 3263.
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rakterze przetrwał aż do 1918 r., kiedy to papież Benedykt XV na 
prośbę przeora Teodora Magiery, przywrócił klasztorowi status opac
twa. Zatem klasztor szczyrzycki nigdy nie został zlikwidowany a przy
czyny oddania parafii ludźmierskiej duchowieństwu diecezjalnemu 
leżą zupełnie gdzie indziej.

Pewne wątpliwości budzi również paragraf 4, rozdziału 2, noszący 
tytuł „ Inauguracja życia zakonnego w klaszorze ludźmierskim Po
wszechnie przyjmuje się, że fundacja klasztoru cystersów w Ludźmie
rzu miała miejsce w 1234 r. na co wskazuje dokument wydany w tym 
właśnie roku przez biskupa krakowskiego Wisława, w którym udzielił 
on zgody wojewodzie Teodorowi na ufundowanie klasztoru i wybu
dowanie kościoła w Ludźmierzu6 7, nie zaś jak chce Autor opracowania 
„[...] dzień w którym konwent zakonników w uroczysty sposób wpro
wadził się do nowego domu zakonnego” (s. 41). Już około 1235 r. do 
ufundowanego klasztoru przybył z Jędrzejowa pierwszy opat ludź
mierski - Tecelin wraz z 12 mnichami8. Jego imię Tecelin -  wskazuje 
na obce pochodzenie. Teza Autora jakoby Tecelin miał objąć właści
we rządy w klasztorze dopiero w chwili uroczystej inauguracji życia 
zakonnego jest co najmniej dziwna. Co więcej twierdzenie, że nastąpiło 
to dopiero w 1238 r. jest jeszcze bardziej dziwne. Autor wyprowadza 
swoją tezę z dokumentu wydanego w 1238 r. roku w Jędrzejowie 
przez archidiakona sandomierskiego Salomona i Ugera zwanego Bu- 
zakarinem, który zawiera jedynie wyrok polubowny w sporze jaki 
miał miejsce pomiędzy opatem klasztoru cystersów w Ludźmierzu 
a komesem Zdzisławem w sprawie patronatu nad kościołem w Szczy
rzycu . Jest w tym dokumencie wymieniony opat ludźmierski, ale czy 
można na tej podstawie dowodzić, że to właśnie wtedy miała miejsce 
inauguracja życia zakonnego w klasztorze ludźmierskim?

Szkoda również, że Autor pisząc o początkach fundacji, zaledwie 
dwa zdania na s. 48 poświęcił kwestii pierwotnego uposażenia klasz
toru. Właściwie zaczerpnął je z opracowania Jolanty M. Marszalskiej 
i Waldemara Graczyka pt. Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów

KDM), 1.1, 16, s. 22; Arch, i BOCist. W. K o l o r ,  Cysterski klasztor w Szczyrzycu 
1881 rok, (mps), bez sygn., s. 1.
8 Arch, i BOCist. W. K o l o r ,  Cysterski klasztor w Szczyrzycu, s. 1; T. M a g i e r a , 
Series Antistitum Monasterii Szczyrzyc [...] Series Abbatum Szczyrzycensium, w: Xenia 
Bernardina, t. 3, Wien 1891, s. 317; Arch, i BOCist. Ser v ite  Sancta coram Deo, et 
omnibus Sanctis eius per voturum missionem secundum Regulam S.P. Benedicti Consti- 
tutiones Ordinis Cisterciensis [...]compílala descriptus 1751, 3, bez sygn.
9 KDM,t. 1, nr 23, s. 28-30.
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w Szczyrzycu od XIII do XX wieku 0 Tymczasem zachowane źródła 
klasztorne pozwalają na w pełni odtworzenie stanu początkowego 
uposażenia klasztoru i jego rozwoju.

Reasumując należy podkreślić, że recenzowana książka posiada 
dużo nieścisłości merytorycznych. Można było ich uniknąć gdyby 
została przygotowana bardziej starannie. Widać wyraźnie, że jej Auto
rowi brakuje podstawowych wiadomości z zakresu metodologii histo
rii, właściwego doboru i poprawnego analizowania materiału źródło
wego jak również umiejętnego wykorzystania literatury przedmiotu. 
Wprawdzie zaznaczył, że ma ona charakter popularno-naukowy ale 
nie usprawiedliwia to w niczym popełnionych przez Autora błędów.

Waldemar GRACZYK -  ks. prof. dr hab., kierownik katedry Historii Mazowsza na 
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie; profesor Historii 
Kościoła i dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Autor 
opracowań naukowych z dziejów Mazowsza i diecezji płockiej w okresie przełomu 
średniowiecza i epoki nowożytnej.
Jolanta Małgorzata MARSZALSKA -  dr hab. nauk humanistycznych w zakresie 
historii. Prowadzi badania nad księgozbiorem rodowym książąt Lubartowiczów- 
Sanguszków, małopolskimi księgozbiorami klasztornymi m. in. benedyktynów, cyster
sów i karmelitów bosych, a także historycznymi księgozbiorami diecezji tarnowskiej 
i płockiej.

10 J. M. M a r s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci i przeorzy klasztoru..., s. 23.

MICHAŁ KORWIN-SZYMANOWSKI

Rec. J. Kłoczowski, M łodsza  E u ropa , E u ropa  Środkow o-  
W schodnia w  kręgu  cyw ilizacji chrześcijańskiej średn iow iecza , 
Warszawa 1998, PIW, ss. 534.

Autorem Młodszej Europy wydanej w 1998 roku, jest znany me- 
diewista, prof. KUL Jerzy Kłoczowski. Jego książka będąca rozsze
rzeniem i kontynuacją wydanej w 1984 roku Europy Słowiańskiej 
w XIV-XV wieku, otrzymała w 1999 roku nagrodę autorską Klio. Upły
nęło już wiele już kilka lat od wydania obu pozycji i ucichły głosy 
uznania przy cichym zawodzie dla popularyzacji tego typu publikacji.

Autora znają polscy i obcy historycy z szeregu dzieł o charakterze 
naukowym i popularyzatorskim, z wielu prac badawczych powstałych w 
jego Katedrze Historii Średniowiecznej KUL, a także licznych wystąpień 
na krajowych i międzynarodowych sympozjach. Prowadził wykłady na 
wielu europejskich uniwersytetach, m.in. w College de France, Merton 
College Oxford University, czy University of Madison-Wisconsin. Wy
tworzył wokół siebie grono znakomitych współpracowników o określo
nym światopoglądzie, który rzutuje na metodę badawczą nie zawsze 
akceptowaną przez historyków i szarych czytelników oczekujących syn
tetycznych studiów nie oderwanych jednak od realiów faktograficznych, 
a tym więcej bez narzucanego a priori sentymentu ideologicznego. Jerzy 
Kłoczowski jako badacz kultury polskiej zestawia ją  na tle europejskiej 
wspólnoty o wyraźnym obliczu chrześcijańskim, w której mniejszości 
etniczne, czy religijne, miały swoje miejsce i uznanie. Jest autorem i re
daktorem wielu publikacji o takim właśnie charakterze, których nie spo
sób tu przypominać. Cieszy się popularnością i uznaniem, choć nie brak 
nawet w jego kręgu badawczym zaciekłych opozycjonistów, czemu dzi
wić się nie można, bo prace jego niejednokrotnie co najmniej intrygują.

Młodsza Europa jest syntezą dziejów gospodarczych, politycznych 
i ideowych szeroko pojętej Środkowej Europy. Praca szeroko traktuje 
o historii regionu zarówno tej politycznej, jak i historii sztuki oraz 
historii gospodarczej. Szeroki zakres tematyczny oraz specyfika serii
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wydawniczej sytuuje pozycje na granicy pracy naukowej i popularno
naukowej. Autor podkreśla duże znaczenie regionalnych porozumień 
(polsko-ruskich, czesko-węgiersko-polskich), istotnych wobec zagro
żeń jak i dążeń tamtych czasów. Na publikacje składa się 9 rozdzia
łów, w których znajdują się kolejno omówione zagadnienia dotyczące 
takich problemów jak chrystianizacja, dzieje polityczne regionu, 
przemiany na wsi, rola klasztorów i uniwersytetów, a także tworzącej 
się samorządności miejskiej.

Już w pierwszych zdaniach wstępu do Młodszej Europy prof. Kło- 
czowski precyzuje tytuł książki, pisząc, że „(...) to, co dziś chętnie 
nazywamy Europą Środkowo-Wschodnią [...] pozostają historyczne 
obszary związane z Polską, Czechami i Węgrami, trzema monarchia
mi ukształtowanymi w X-XII stuleciu” (s. 11). Zwrot młodsza w tytu
le pracy, w świetle książki Profesora rozumieć można jako określenie 
w odniesieniu do czasu recepcji chrześcijaństwa, a nie jako młodszo- 
ści cywilizacyjnej (w domyśle coś gorszego). To osobista uwaga.

W pierwszym rozdziale obejmującym chronologicznie IX-X wiek 
autor zajmuje się zagadnieniem szeroko pojętej ewangelizacji. W swo
im opisie daleko wybiega poza temat nakreślony w tytule, bowiem co 
chwilę przywołuje przykłady z Islandii, Szwecji, Norwegii. Te zesta
wienia z narodami nordyckimi, w dalszej części książki ku Rusi, sta
nowią niemalże stały schemat autora. Taki zabieg, choć niezwykle 
pomocny, gdy chcemy osadzić temat naszych rozważań w szerszym 
kontekście geopolitycznym, najwyraźniej męczy czytelnika dostarcza
jąc mu zbyt wielu wątków i tematów marginalnych względem tematu 
zapowiedzianego nie tylko w tytule, co i we wstępie.

Dobrze została osadzona rola chrystianizacji Młodszej Europy 
w rycie słowiańskim, jak również okoliczności ścierania się drugiego 
kierunku płynącego z Rzymu i cesarstwa Rzymskiego narodu niemiec
kiego. W tym kontekście ciekawy jest punkt odniesienia do roli przyję
cia chrztu, jego akceptacji nie na zasadach korzyści gospodarczo poli
tycznych ile na przekonaniu o jego istotnej religijnej treści. Podkreśla 
bowiem atrakcyjność ideową nowej religii, pisząc m.in.: „Zasadnicze 
znaczenie miała eschatologiczna wizja zaświatów (Tamtej Strony) na
dzieja życia wiecznego -  uwarunkowana sposobem życia na ziemi 
z perspektywa nieba lub piekła” (s. 55). Tę motywację religijną do
strzegł u pierwszych Piastów, wspierała ich postawa obcych i rodzi
mych misjonarzy, którzy względy materialne spychali na ostatni plan, 
zaś eschatologiczną ideąprzepajali niemal wszystkie gałęzie kultury.
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Są problemy w omawianej pozycji, które dają się co żywo przeno
sić do współczesności. 1 tak autor porusza zagadnienie Zjazdu Gnieź
nieńskiego jak też dokumentu Dagome iudex. Nie kwestionuje wiary
godności tego dokumentu, co więcej widzi w nim zachowane imię 
pierwszego historycznego władcy polski, z czym niektórzy badacze 
najwyraźniej się nie zgadzają. Pomijając ten problem w Zjeździe 
Gnieźnieńskim autor dostrzega nie bez racji „symboliczny akt naro
dzin cywilizacyjnego kręgu chrześcijańskiego”. Sam zjazd odegrał 
kluczowe znaczenie dla Polski jako akceptację młodszych braci przez 
starszą Europę, reprezentowaną w osobie cesarza Ottona III.

Inaczej niż w Polsce przebiegała recepcja chrześcijaństwa według 
wzorców zachodnioeuropejskich na ziemiach Czech i Węgier. Nie 
ulegliśmy kolonizacji ani silnym naciskom jakich doznały oba pań
stwa, czy ze szkodą lub zyskiem dla obu regionów — należy patrzeć 
odrębnie, a bilans wypadłby także różny.

Z uznaniem przyjmuje czytelnik ocenę przemian na półwyspie Bał
kańskim. Analityczne studium ich problemów i uwarunkowań geopoli
tycznych pozwala w innym świetle odczytać przemiany religijne i proces 
nakładających się trudności. Tym razem prezentacja wielu faktów una
ocznia powiązania państw bałkańskich z ciążeniem ku Bizancjum z ni
kłym wpływem kulturowym Europy zachodniej. Mimo to autor nie 
wchodząc w historie poszczególnych państw bałkańskich, związał je 
wspólnym elementem spajającym obie Europy jakim było rywalizujące 
ze sobą chrześcijaństwo orientacji bizantyjskiej i rzymskiej. Oba obrządki 
krzyżując się na terenie środkowej Europy tworzyły cywilizację syntezy.

Do ciekawszych tez prezentowanych w kolejnych rozdziałach książki 
należy zdecydowana krytyka polityki dynastycznej Jagiellonów oraz 
zdecydowane uznanie żywione względem Habsburgów, bardziej spraw
nych i zdecydowanych w dążeniu do celów według autora. Nie podzie
lam tej skrajnej opinii, jak nie podzielali jej w ciągu swej historii Czesi 
i Węgrzy, bo wiedzieli, jakie przyświecały im cele. Za największy sukces 
Jagiellońskiej polityki zagranicznej autor poczytuje długotrwałą współ
pracę państwa Polsko-Litewskiego.

W rozdziałach poświęconych Kościołowi zyskaliśmy przegląd naj
ważniejszych wydarzeń, ruchów i problemów religijnych, które dotknę
ły Europę Środkową od X do XV wieku. Obszemość materiału zmusiła 
autora do skrótów, myśl główna zdaje się być jednak czytelna: w opar
ciu o chrześcijańskie założenia ideowe postępował wyraźnie rozwój 
kultury, a on był zwornikiem integrującym Europę. W tym kontekście 
na uznanie zasługują rozdziały dotyczące nauki i szkolnictwa, płynące
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z Bizancjum poprzez Bałkany i Ruś. Zauważenie tego zagadnienia 
zasługuje na uwagę tym więcej, że kwestie wpływów kultury wschod
niej na życie i obyczaje, przynajmniej we wschodnich rejonach daw
nej Rzeczpospolitej nie mają właściwej dotąd oceny i uznania.

A jak na tym tle wyglądała współpraca gospodarcza państw środkowo 
europejskich? Autor przedstawił je w opisie rozwoju miast i wsi, zesta
wiał je z przemianami na terenie Europy zachodniej, czy przekonująco 
nie łatwo to ocenić, tym więcej, że załączone w pracy suche tabele staty
styczne mająjak zwykle swoje słabe strony, gdy brak im analiz głębi. Na 
domiar wszystkiego, w omawianym dziele, część tabel nie posiada do
kładnego opisu, co uniemożliwia korzystanie z nich. Rozświetlają te 
braki interesujące liczne ilustracje architektury zarówno polskiej jak też 
z terenu Czech, Bośni, Chorwacji i innych. Fotografie architektury uzu
pełniają niejako ogólne przesłanie książki, które można by zawrzeć 
w zdaniu: Młodsza Europa, lecz nie gorsza czy mniej rozwinięta. Man
kamentem są jednak niepełne opisy fotografii bez podania lokalizacji 
obiektów, np. przy poz. 22. Wartością książki poza stroną merytoryczną 
jest pokaźna literatura tematu i dobrze wykonane indeksy.

Publikacja prof. Kłoczowskiego wypełniła lukę w ujęciu problemu, 
który ma swoje konotacje w podręcznikach, w większych lub mniej
szych monografiach, brakowało jednak stosownej syntezy. Obecnie 
z dystansu kilku lat od ukazania się Młodszej Europy, gdy nasz konty
nent jednoczy się we wspólnocie interesów politycznych i ekonomicz
nych -  dobrze się stało, że przypomniano również, jak jednoczył się we 
wspólnocie duchowej, bardziej trwałej aniżeli poprzez pryzmat rynku 
i fałszywie rozumianej hegemonii narodowej, który zrodził nazizm czy 
komunizm. Słabości tej pozycji, wynikające ze stylu narracji autora, 
muszą ustąpić samej idei, która integrowała Europę i w tym wydaniu 
mimo wszystko omawiane dzieło spełnia ona bardzo pożyteczną.

ANDRZEJ KOPICZKO

Rec. Z. Zieliński, H istoria  K ościoła. O dbicie rzeczyw istości B o że j 
w św iecie , Oficyna Wydawnicza Druk, Poznań 2007, ss. 264.

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna książka ks. prof. Zyg
munta Zielińskiego, poświęcona dziejom Kościoła. Jak wszystkie 
publikacje tego wybitnego znawcy dziejów XIX i XX-wiecznych oraz 
niemieckich, zasługuje na zaprezentowanie szerszemu gronu czytelni
ków. Przede wszystkim jest to opracowanie o charakterze syntezy. 
Autor postawił sobie za zadanie nie tylko opisanie wydarzeń, ale także 
ich zinterpretowanie w świetle najnowszych ustaleń historiografii 
konfesyjnej i świeckiej. Trudno pisać bowiem o wieloaspektowej 
obecności Kościoła w życiu społecznym i -  poniekąd -  politycznym 
bez odwoływania się do wiedzy innych dyscyplin naukowych. We 
wstępie autor pisze, że „ani wydarzenia na niwie Kościoła, ani 
kształt rozwoju społecznego nie mają pełnej autonomii, nie są wol
ne od zależności o sprzężeniu zwrotnym. Kościół europejski nie 
byłby tym, czym jest, bez oddziaływania nań komponenty społeczno- 
cywilizacyjnej, ta z kolei bez obecności Kościoła byłaby zubożona 
o potencjał duchowy, będący siłą napędową kultury w najszerszym 
znaczeniu, zatem także materialnej”.

Jednak nie tylko odważne korzystanie z dorobku nauk historycz
nych i teologicznych charakteryzuje tę książkę. Mimo iż jest to synte
za, i to mieszcząca się tylko na 250 stronach, to odnajdujemy w niej 
odniesienia do prawie wszystkich wydarzeń i problemów w dziejach 
przebogatej -  mówiąc po ludzku -  instytucji kościelnej. Jest w niej 
mowa o obietnicy mesjańskiej i narodzinach Chrystusa, o życiu we
wnętrznym pierwotnego Kościoła i pojawiających się błędach teolo
gicznych i chrystologicznych, a nawet kształtowaniu się tradycji ko
ścielnej. Jak przystało na świetnego znawcę problematyki papieskiej, 
ks. Zieliński dużo uwagi poświęca uniwersalnej działalności Stolicy 
Apostolskiej, zwłaszcza od powstania cesarstwa karolińskiego, a koń
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cząc na „wszechświatowej katechezie” Jana Pawła II. Ważne są wyja
śnienia dotyczące powolnego pozbywania się przez papieży władzy 
świeckiej w XIX wieku. Był to proces trudny, ciążyła bowiem tysiąc
letnia tradycja powiązania sacrum i profanum, ale ostatecznie przy
niósł owoce w postaci wzrostu autorytetu moralnego. W XX wieku, 
dzięki pozbyciu się tego balastu patrimonium, papieże mogli swobod
nie zabierać głos przeciwko wojnom oraz totalitaryzmom, zwłaszcza 
komunizmowi i narodowemu socjalizmowi. W kilku precyzyjnych 
zdaniach ocenia postawę Piusa XII wobec tak nabrzmiałej kwestii 
żydowskiej. Pisze: „Pius XII był przekonany, iż środkami politycz
nymi można cośkolwiek osiągnąć, natomiast jednoznaczne piętnowa
nie reżimu nazistowskiego może przynieść tylko jeszcze większe 
szkody. [...] Niewątpliwie fałszywa taktyka dyplomatyczna Piusa XII 
nie równała się jego niewrażliwości na tragedię zagłady Żydów. Ra
towanie ich i świadczenie pomocy przez samego papieża i instytucje 
kościelne nie stanowi dziś żadnej tajemnicy i należy to przeciwstawić 
gołosłownym oskarżeniom pod adresem tego papieża”.

Styk spraw kościelnych i politycznych widoczny jest także w in
nych rozdziałach, dzięki czemu czytelnik -  niezależnie od wiedzy 
historycznej czy nabytej erudycji -  może lepiej zrozumieć różne zawi
łości z przeszłości Kościoła. Niewątpliwie należy do nich XVI- 
wieczna reformacja z różnymi jej odcieniami. Samo wystąpienie Mar
cina Lutra, jakkolwiek decydujące, niepozbawione było całego ów
czesnego kontekstu religijnego, społecznego, a nawet gospodarczego. 
Ks. Zieliński wszystkim tym czynnikom poświęca proporcjonalnie 
dużo miejsca, co znaczy, że nie chce ograniczyć się tylko do prezenta
cji biografii i poglądów reformatorów, ale ukazuje całe spektrum zda
rzeń, które doprowadziły do rozdarcia Kościoła i trwałych zmian na 
mapie religijnej Europy, a nawet świata. Pisze o tym jako historyk, ale 
też jako teolog, wyjaśniając zawiłości doktrynalne nowych poglądów.

Jeszcze jeden nurt narracyjny, występujący w tej książce, wart jest 
szczególnego podkreślenia. To uwzględnienie -  jak Autor pisze we 
wstępie -  komponentów społeczno-cywilizacyjnych. „Połączenie więc 
drogi Kościoła i kolein, jakimi szły społeczności cywilne, pozwala 
zrozumieć sens procesów dziejowych”. Ten wątek podkreśla także 
wymowny podtytuł książki: „Odbicie rzeczywistości Bożej w świecie”. 
Ks. Zygmunt Zieliński pojmuje bowiem Kościół instytucjonalny jako 
partnera rzeczywistości ziemskiej, natomiast -  będąc także teologiem 
-  wyraźnie ukazuje proces uświęcenia i ślady obecności Boga. Jest to 
widoczne, gdy pisze o konfrontacji ze światem grecko-rzymskim,
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pragmatyzmie Karola Wielkiego, odkryciach geograficznych, racjona
lizmie oświecenia, wrogości rewolucji francuskiej, przeciwstawie
niach konserwatyzmu i liberalizmu czy powstawaniu świata plurali
stycznego. Nie waha się także przed głębszą refleksją nad czasami 
najnowszymi, co jest niezwykle trudne i wielu historyków zadowala 
się tylko przedstawieniem faktów. Znajdziemy więc odniesienia do 
sytuacji Kościoła w krajach komunistycznych. Czytelnik dowie się 
o „nowej” polityce konfesyjnej, tworzeniu państwowych urzędów 
wyznaniowych czy tak powszechnym ruchu księży na rzecz pokoju, 
o którym konstatuje, że „finalnym produktem ich «duszpasterstwa» 
miało być zamieranie religijności”. Porusza problem teologii wyzwo
lenia i sytuacji w Trzecim Świecie. Rekapituluje osiągnięcia Soboru 
Watykańskiego II oraz papieży Jana XXIII i Pawła VI. Wreszcie syn
tetycznie, ale też przejrzyście przedstawia główne dokonania Polaka 
na Stolicy Piotrowej -  Jana Pawła II: nauczanie i pielgrzymki, jego 
dialog z przywódcami świeckimi religijnymi oraz zaangażowanie na 
rzecz ekumenizmu.

Czytelnika polskiego zainteresuje też opis historii Kościoła lokal
nego. Ks. Zygmunt Zieliński stara się zachować proporcje między 
narracją o sprawach powszechnych i ojczystych. Najwięcej uwagi 
poświęca Kościołowi w Polsce od chrztu do reformacji. Ze zrozumia
łych powodów szczegółowiej analizuje genezę i następstwa chrztu 
Polski. Nie pomija jednak żadnego z okresów, co można już zauważyć 
przeglądając spis treści. Jedynie w ostatnim rozdziale, dotyczącym 
XX wieku, nie wyodrębnia podrozdziału dla spraw polskich (co nie 
znaczy, że je pomija), ale wystarczy odesłać czytelnika do innej Jego 
książki „Kościół w Polsce 1944-2002” (Radom 2003).

Dobrym zabiegiem edytorskim jest zamieszczenie obszernych do
datków źródłowych. Ilustrują one opisywane wydarzenia i wprowa
dzają w swoistą atmosferę czy język. Łatwiej jest bowiem zrozumieć 
spory teologiczne i dyscyplinarne w starożytności, gdy przeczytamy 
postanowienia soboru chalcedońskiego przeciwko moniflzytyzmowi 
czy wywody św. Cypriana o jedności Kościoła. Jeszcze wyraźniej 
przemawia tekst „Dictatus papae” z 1075 roku, dający podstawy re
formy gregoriańskiej czy fragment z dzieła Francisca de Vittoria 
„O Indianach”. Meritum sporów doktrynalnych w XVI wieku dobrze 
obrazują przytoczone wypowiedzi głównych reformatorów: Lutra, 
Kalwina i Zwingliego. Wymowne są także treści listów arcybiskupa 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego z 1862 roku i papieża Piusa IX do 
cara Aleksandra II z 1863 roku.



364 ANDRZEJ KOPICZKO

Książkę wzbogaciły ilustracje z sugestywnymi portretami papieży, 
zwłaszcza Jana Pawła II. Niezwykle, pomocne są także wskazówki 
bibliograficzne i indeks nazwisk. Walorem publikacji jest także ładne 
wydanie i sztywna oprawa.

Ks. prof. Zygmunt Zieliński od dłuższego już czasu udostępnia 
czytelnikom swoje syntezy i to poświęcone różnej problematyce. 
Chciałoby się powiedzieć, że to naturalne w przypadku wieloletniego 
dydaktyka oraz promotora prac magisterskich i doktorskich, a przede 
wszystkim autora wielu rozpraw analitycznych. Jednak pisanie syntez 
jest sztuką trudną. Wymaga niezwykłej erudycji, klarownego wykła
du, dobrego pióra i -  pasji. A książka „ Kościoła. Odbicie
rzeczywistości Bożej w świecie” jest napisana i z pasją, i pięknym 
językiem, i rzetelnie, i warto po nią sięgnąć, by zrozumieć drogę Ko
ścioła od narodzin Chrystusa do śmierci Jana Pawła II.

SABINA BOBER

Rec. K siądz B isku p  E d w a rd  F rankow ski.Jego życie  to  słu żba  i  św ia 
dectw o  (red. J. Konefał), Stalowa Wola-Sandomierz 2008, ss. 292.

Książka jest owocem sesji naukowej pod tytułem: Biskup „Solidar
ności” Edward M. Frankowski odbytej w Stalowej Woli 5 paździer
nika 2007 r. współorganizatorem był Wydział Zamiejscowy Nauk
0 Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Swój udział miał też prezy
dent miasta Stalowa Wola, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, 
IPN w Rzeszowie oraz Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 
„Solidarność”.

Okazją do zwrócenia uwagi na postać tak wyrazistą i jednoznaczną, 
jaką jest niewątpliwie biskup Frankowski były jego czterdziestolecie 
kapłaństwa i piętnastolecie biskupstwa.

Ta garść informacji potrzebna do poznania genezy recenzowanej 
książki, wyjaśnia też w znacznej mierze zakres i rozległość podjętej 
w niej problematyki. Pomijając wprowadzenie do uroczystości i treści 
spotkania, a zarazem i książki -  trudno bowiem recenzować laudacje
1 wystąpienia o charakterze gratulacyjnym i kurtuazyjnym -  książka 
składa się z trzech części w sumie stanowiących coś w rodzaju biogra
fii problemowej. Dlaczego takie jej określenie? Otóż powód jest dość 
przejrzysty. Życiorys biskupa tylko w bardzo wybiórczym wymiarze 
dotyka jego losów okresu przed kapłaństwem. Część pierwsza nosi 
tytuł Biografia i pierwsze placówki. Rys biograficzny pióra francisz
kanina, o. Romana Jusiaka skupia się niemal wyłącznie na pracy księ
dza, a potem biskupa Frankowskiego w Stalowej Woli, z wyraźną 
preferencją dla jego roli w tworzeniu ośrodka kulowskiego. Wpraw
dzie autor dotyka także innych obszarów jego działalności, w sumie 
jednak skupia się na tych, które miały odniesienie do spraw społecz
nych. Ks. Frankowski był jednak w pierwszym rzędzie duszpasterzem 
i z myślą o rozbudzeniu życia religijnego w przemysłowym mieści, 
bez głębszych korzeni tradycji, obecnej w starych wspólnotach para
fialnych. Ale pamiętać trzeba o tym, że biskup Tokarczuk nieustannie
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dążył do tworzenia wspólnej płaszczyzny dla aktywności pastoralnej 
i społecznej, bowiem tego wymagały czasy pozornej, raczej fasadowej 
aniżeli opartej na istniejącej rzeczywistości i ją  kształtującej demokra
cji w PRL-u. Człowiek, chcąc zachować swój autentyzm, w tym przy
padku także w sferze przekonań patriotycznych i religijnych, musiał 
znajdować oparcie w wartościach głoszonych poza cenzurą i niezależ
nie od wszechwładzy partii komunistycznej.

Taki sens i wymiar miała od początku działalność ks. Edwarda 
Frankowskiego w Stalowej Woli, toteż iż dziwnego, iż zdominowała 
ona wskazany tu rys biograficzny, po którym można było się spo
dziewać nieco inaczej ukierunkowanej treści. W jakiś sposób uzupeł
nia jednak to, świadome być może przeoczenie, krótki przyczynek 
ks. Jana Warchoła, który omawia szkicowo pracę duszpasterską 
ks. Frankowskiego przed objęciem placówki w Stalowej Woli w 1967 r. 
Szkoda, że jest to szkic pozbawiony całkowicie odniesień do źródeł, 
a nadto bardziej esej aniżeli tekst problemowy. W tej samej konwencji 
utrzymane są trzy dalsze teksty: ks. Jana Kozioła (Tworzenie parafii 
Matki bożej Różańcowej w Stalowej Woli -  Południe i probostwo 
w parafii św. Floriana w Stalowej Woli) -  o bardzo obiecującym tytu
le i ledwo zarysowanej problematyce, ks. Edwarda Madeja {Kościół 

jako wspólnota wspólnot) -  będący próbą swoistej katechezy eklezjo
logicznej oraz Andrzeja Kaczmarka {Wspólnota grup społecznych 
i zawodowych z parafią Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli) 
-  ukazujący także w sposób bardzo szkicowy związki parafii duszpa- 
sterzowanej przez ks. Frankowskiego z rodzącym się ruchem społecz
no-zawodowym w Stalowej Woli, uwypuklając przy tym rolę inspiru
jącą i pomocną w zakresie organizacyjnym tego duszpasterza.

W omawianej tu drugiej części książki zatytułowanej: W mieście 
hutników i energetyków znalazły się trzy dalsze studia mające jednak 
inny charakter. Tekst Jana Konefała (Siła złego na jednego, czyli jak 
władze Stalowej Woli chciały księdza Edwarda Frankowskiego z mia
sta wyrzucić) udokumentowany źródłowo i zilustrowany dwiema ko
piami dokumentów, ukazuje księdza Frankowskiego w sytuacji dla 
czasów opisywanych najtrudniejszej, bowiem zadaniem jego było 
tworzenie parafii, budowa Kościoła, a w dodatku miał tego dokonać 
w mieście przemysłowym. Takie miejscowości władze komunistyczne 
uważały za swoiste mateczniki swych wpływów, dlatego kapłan nie- 
lękający się trudności i nierezygnujący z inicjatyw sięgających poza 
mury kościelne, a takim był ks. Frankowski, musiał się liczyć nie tyle 
z kłopotami stwarzanymi przez administrację miejską mającą w za
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pleczu partię, ile wprost z próbami usunięcia go z placówki pod byle 
jakim pozorem. Wielu padło ofiarami takich machinacji, ale ks. Fran
kowski był pod jurysdykcją biskupa Tokarczuka, zatem czekała go 
raczej walka aniżeli opuszczenie placówki. To właśnie jest przedmio
tem omawianego studium, a kontynuacją lokalnie zakreślonych badań 
jest obszerny i bardzo ciekawy od strony wykorzystanych źródeł arty
kuł ks. Bogdana Stanaszka {Inwigilacja działalności ks. Edwarda 
Frankowskiego przez SB w świetle meldunków operacyjnych Wydzia
łu IV KW MO w Tarnobrzegu z 1980 r.) Można twierdzić, że zarówno 
pod względem metody, jak i treści studium ks. Stanaszka i następujący 
po nim tekst Mariusza Krzysztofińskiego {Działalność lokalnego apa
ratu bezpieczeństwa wobec biskupa Solidarności ks. Edwarda Frankow
skiego) są wyczerpującym omówieniem policyjnych inicjatyw w od
niesieniu do ks. Frankowskiego. Oba opracowania łączą w sobie dwa 
zagadnienia: działalność księdza Frankowskiego w szeroko pojętym 
ruchu patriotycznym, w którym „Solidarność” odgrywała kluczową 
rolę, a Kościół do czasu dostarczał niejako azylu i wspierał tę działal
ność środkami religijnymi. Drugi moment, który w pracy 
ks. Stanaszka wyraźnie dominuje, to techniczne i merytoryczne osa
czanie ks. Frankowskiego, co w gruncie rzeczy jako produkt uboczny 
dało niezłą dokumentację jego aktywności. Badania obu historyków 
prowadzą do szeregu znamiennych wniosków mających odniesienie 
nie tylko do Stalowej Woli i regionu, ale do wielu innych miejsc, 
gdzie zmagania z komunizmem tę samą przyjmowały postać i podob
nych do ks. Frankowskiego wyróżniały bohaterów.

Trzecia i ostatnia część książki nosi tytuł Fascynacje katolicką na
uką społeczną. Część ta zawiera aż 10 przyczynków, co stanowi po
nad połowę książki. Są to opracowania o bardzo zróżnicowanym cha
rakterze, od wywiadu z biskupem Frankowskim (Edward Balawajder), 
poprzez rozważania teoretyczne na temat świadomości jako źródle 
aktywności (Leon Dyczewski) do studium na temat powstania Ośrod
ka Akademickiego w Stalowej Woli pióra Piotra Kryczki. Nie brak też 
tematów bardzo szczegółowych, do których zaliczyłabym syntetyczny 
tekst Adama Bieli o powszechnym uwłaszczeniu, czy bardzo konkret
ną informację na temat roli biskupa Frankowskiego na gruncie Insty
tutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli (ks. Marian Wolic
ki). Inni autorzy starali się dopełnić charakterystyki sylwetki biskupa 
Frankowskiego, uświadamiając czytelnikowi, iż hierarcha ten wyróż
nia się nie tylko jako wszechstronny duszpasterz (ks. Zdzisław Janiec, 
Franciszka Wanda Wawro), ale także jako socjolog religii (ks. Janusz
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Mariański). Z pewnością człowiek o tak szerokich horyzontach i nie
wyczerpanej energii, jakim jest biskup Frankowski pozostawił cząstkę 
swej bogatej osobowości w wielu obszarach życia kościelnego, reli
gijnego i społeczno-patriotycznego. Te dziedziny są ze sobą ściśle 
związane. Książka tu omawiana to ukazuje, choć nie zawsze w pro
porcjach, jakich życzyłby sobie czytelnik. Ale właśnie taka jest cecha 
wszystkich prac zbiorowych, z zwłaszcza publikacji jubileuszowych. 
Pozycja poświęcona biskupowi Frankowskiemu nie stanowi tu wyjątku.

Sabina BOBER -  doktor z nauk humanistycznych z zakresu historii pod kierunkiem 
ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Autorka ponad 30 artykułów i recenzji w tym książ
ki: Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL (2005); redakcja 
i współautorstwo książki Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005 
(wyd. 2006). Zainteresowania badawcze skupiają się na historii najnowszej Polski.

MAŁGORZATA PANKOWSKA

Rec. L. Barszcz, A n d rze j K rzyck i -  p o e ta , d yp lo m a ta , ,
Gniezno 2005, ss. 208, ilustr. 27.

Omnia solus erat Cricius -  jeden Krzycki był wszystkim -  tak 
w Żywotach arcybiskupów gnieźnieńskich charakteryzował swojego 
mistrza i mecenasa poeta Klemens Janicki. W ten sposób wyrażał fe
nomen Krzyckiego, który nie polegał na tym, że był prymasem, poetą, 
sekretarzem królewskim, dyplomatą, prawnikiem, inskrypcjonistą, teo
logiem, satyrykiem, ale że był nimi wszystkimi na raz. Napisania bio
grafii tej wybitnej postaci i scharakteryzowania wszystkich sfer jego 
działalności podjął się doktor Leszek Barszcz. Jak dotąd nie było rze
telnego opracowania na temat życia i twórczości Krzyckiego. W więk
szości dotychczasowych prac był on postacią drugiego i trzeciego 
planu, stąd opinie o nim sprowadzały się do kilku, najczęściej nega
tywnych określeń. Recenzowana pozycja znacząco wypełnia tę lukę.

Książka oprócz wstępu zawiera osiem rozdziałów omawiających 
chronologicznie życie i działalność Krzyckiego, bibliografię oraz spis 
ilustracji i jego utworów. Autor odtwarza po kolei dzieciństwo i młodość 
(urodzonego w 1482 roku w Krzycku w ziemi wschowskiej), krótko 
i zwięźle charakteryzuje jego przodków, wspomina o nauce w Łęczycy 
i studiach w Akademii Krakowskiej i Bolonii oraz początek kariery du
chownej po powrocie do kraju. W odrębnym drugim rozdziale prezentuje 
Krzyckiego jako poetę przebywającego na dworze biskupa poznańskiego 
Jana Lubrańskiego, kreśląc przy tym charakterystykę najbardziej kontro
wersyjnej części jego twórczości. Podobnie też ukazuje go w roli sekreta
rza królowej Barbary Zapolyi -  żony Zygmunta Starego, a następnie 
sekretarza samego króla z okazji przebudowy zamku na Wawelu.

Interesujący jest rozdział piąty, w którym przedstawia twórczość 
Krzyckiego z okresu „papierowej wojny”, w którym odtwarza konflikt 
między prymasem Janem Łaskim a biskupem Piotrem Tomickim 
i kanclerzem Krzysztofem Szydłowieckim. Jak wiadomo Łaski poprzez 
egzekucję ustawy zabraniającej łączenia stanowisk chciał odsunąć bisku-
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pa i kanclerza od władzy. Wojnę tę prowadzono na sejmikach i sejmach 
przy pomocy intryg i oratorskich popisów. W kolejnym przeglądzie god
ności autor zaprezentował Krzyckiego jako biskupa przemyskiego (1523- 
1527) i dyplomatę z misją na Węgrzech oraz w rokowaniach z Zakonem 
Krzyżackim w sprawie jego sekularyzacji. Ostatni wątek jego biografii 
obejmuje Krzyckiego w roli biskupa płockiego (1527-1535), a następnie 
prymasa od 1535 do jego śmierci w 1537 roku.

Leszek Barszcz w swojej pracy obejmuje w zasadzie wszystkie sfery 
działalności Krzyckiego. Nie ogranicza się do schematycznego rekon
struowania biografii i porządkowania faktów, ale wchodzi w głąb opisy
wanych zdarzeń, analizuje relacje rodzinne, więzi towarzyskie, psycholo
gię jednostki twórczej, kulturę prawno -  dyplomatyczną epoki itp. Prze
prowadzona przez niego analiza życia i twórczości pozwala inaczej wi
dzieć pewne fakty z życia Krzyckiego i jego działalność, zwłaszcza po
etycką. Tej sferze autor poświęcił bodaj najwięcej uwagi, co jest zrozu
miale, gdyż Krzycki był wybitnym poetą, a po drugie Leszek Barszcz 
jako polonista zajął się jego literacką spuścizną ze szczególnym znaw
stwem. I tak narrację swoją przeplata fragmentami jego utworów, anali
zując ich treść i wyciągając odpowiednie wnioski dotyczące wydarzeń 
i poglądów Krzyckiego. W opisie utworów swego Bohatera stosuje fa
chową terminologię, nazwy gatunków poezji i prozy, a nade wszystko 
analizuje kilka jego utworów. W ten sposób ukazuje czytelnikowi, jak 
Krzycki był znakomitym i wszechstronnym twórcą na polu kultury.

Lektura książki Leszka Barszcza niejednokrotnie sprawia wrażenie 
polemiki z wcześniejszym wizerunkiem Krzyckiego ukazanym w lite
raturze, wieloma krytycznymi sądami na temat prymasa. Autor nie po
mija dorobku wcześniejszych badaczy i odważnie zbija ich błędne sądy 
na temat swojego Bohatera, popierając swoje poglądy wieloma argu
mentami. Podkreśla, że Krzycki „nie doczekał się bezstronnego i wy
czerpującego opisu, bo kłopotliwa okazywała się jego renesansowa 
wszechstronność"^. 15). Krytyka dotyczyła głównie jego frywolnej 

twórczości. Barszcz bardzo trafnie osadza ją  na tle realiów epoki, 
ukazując pewne cechy literatury renesansu. Przekonuje czytelnika, że 
tego typu twórczość wyszła spod pióra wielu ówczesnych autorów. 
Człowiek odrodzenia, jakim był jego Bohater, jednoczył pogański styl 
życia i wielką zmysłowość ze szczerą wiarą. Na poparcie tego przyta
cza fragmenty utworów o podobnej tematyce innych autorów zachod
nich (głównie włoskich) jak i polskich, np. Jana Dantyszka.

Prezentując talent dyplomatyczny swojego Bohatera, autor ukazuje 
liHyiał Krzyckiego w rokowaniach w sprawie sekularyzacji Zakonu
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Krzyżackiego. Prymas nie wierzył w szczerość intencji ks. Albrechta. 
Obawiał się, że ktoś, kto złamał wiarę i przeszedł na luteranizm, może nie 
dotrzymać słowa danemu królowi Polski. Autor ukazuje tutaj też złożo
ność problematyki hołdu pruskiego, stosunki na linii Polska -  Zakon -  
Cesarstwo -  Papiestwo, którą dostrzegał jego Bohater. Należy pamiętać, 
że Polska znajdowała się wtedy w trudnej sytuacji, była wyizolowana, 
mając przeciw sobie papieża i cesarza, jak wiele więc, zależało od po
myślnego przebiegu negocjacji, w których to Krzycki brał czynny udział.

Lektura książki Leszka Barszcza Krzycki podaje nam nie tylko opis 
wybitnego poety i dyplomaty, ale jako biskupa i prymasa. Autor widzi 
w nim biskupa przemyskiego dbającego o odbudowę zniszczeń powo
jennych po najeździe tureckim w 1524 roku, szczególnie w kwestii 
odbudowy kościołów i odnowienia parafii. Następnie dobrego paste
rza zabiegającego o reformę klasztorów, fundatora kościoła płockiego, 
bardzo zaangażowanego w budowę nowej katedry. Wreszcie ukazuje 
działalność Krzyckiego jako arcybiskupa gnieźnieńskiego zatroskane
go o wiedzę kleru i jego poziom moralny.

Bodajże po raz pierwszy w pozycji Barszcza spotykamy wiele uwag 
na temat wkładu Krzyckiego w przebudowę zamku wawelskiego. Jako 
główny doradca monarchy Krzycki był twórcą programu dewocyjno -  
eschatologicznego i pomnikowo -  triumfalnego Kaplicy Zygmuntow- 
skiej, co zauważył prof. S. Mossakowski. To on w dużej mierze wybierał 
i wskazywał najważniejsze wątki tematyczne, takie jak walkę bogów 
z gigantami czy walkę dobra ze złem. Poza tym na budowlach i przed
miotach ruchomych ryto wiersze Krzyckiego, m.in. inskrypcje na dzwo
nie Zygmunta czy na zewnętrznej ścianie Kaplicy Zygmuntowskiej. Uka
zując te dokonania Krzyckiego, Leszek Barszcz nie tylko przytacza treść 
tych inskrypcji, ale omawia ich artystyczny walor oraz metaforyczne 
znaczenie, które dla współczesnego obserwatora — pozbawionego smaku 
języka łacińskiego -  wydają się tylko ozdobą. Prezentacja owych in
skrypcji z ilustracjami dodaje pracy szczególnej wartości i wzbogaca 
zrozumienie mistrzostwa jego Bohatera.

Wreszcie autor podkreśla, że Krzycki był nie tylko poetą, dyploma
tą i prymasem, lecz również zwykłym człowiekiem z własnymi prze
życiami i rozterkami. I tak wspomina o smutku po śmierci królowej 
Barbary. Jak bardzo ówczesny jej sekretarz przeżył jej zgon zdaje się 
poświadczać fakt, iż poważnie rozważał wycofanie się z życia pu
blicznego i poświęcenie się sprawom duchownym.

Na uznanie zasługuje szeroka i wnikliwa analiza materiału źródłowego 
oraz dzieł innych badaczy zarówno w zakresie historii, sztuki i literatury.
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Dzięki bogatej konfrontacji narosłej już bibliografii przedmiotu Leszkowi 
Barszczowi udało się przedstawić działalność Krzyckiego we wszystkich 
możliwych polach jego zainteresowań. Wyrazy uznania należą się za 
trafny dobór ilustracji, dotyczących nie tylko przebudowy Wawelu, ale 
i choćby fragmenty jego utworów. Pewną słabością pracy jest brak choć
by w przypisach własnych tłumaczeń niektórych zamieszczonych cyta
tów, co współczesnemu czytelnika utrudnia zrozumienie tekstu.

Omawiana książka, jak już wspomniano, ma w dużej mierze charakter 
polemiki z badaczami negatywnie oceniającymi działalność Krzyckiego, 
z krytycznymi poglądami dotyczącymi niektórych jego utworów, z zarzu
tami o prywatę, cynizm i złośliwość, chciwość i mściwość. Czytelnik 
może mieć wrażenie, że autor za bardzo przyjmuje panegiryczny ton 
i przesadza w usprawiedliwianiu swojego bohatera. L. Barszcz nie kryty
kuje faktu, iż Krzycki nie interesował się zbytnio diecezją gnieźnieńską, 
chciał bowiem przez pewien czas zatrzymać dla siebie biskupstwo płoc
kie, wszedł w konflikt ze swoim następcą w Płocku Janem Chojeńskim, 
a nawet w ostatniej fazie sporu polecił zabrać z diecezji płockiej cały 
ruchomy majątek: zboże oraz inwentarz. Autor tłumaczy go, że „w 
zachowaniu dostrzeże się więcej rozpaczy artysty, którego ukochane dzie
ło nie mogło być skończone, niż rzeczywistej chciwości czy 
(s. 178) co odnosi jako usprawiedliwienie do rozbudowy katedry w Płoc
ku. Barszcz odpiera też zarzut o symonię. Gorliwe wspieranie rodziny 
przedstawia jako sposób odwdzięczenia za to, co najbliżsi zrobili dla 
niego -  zwłaszcza przyrodni brat Mikołaj Krzycki i wuj Piotr Tomicki. 
Autor kwituje to po prostu stwierdzeniem, że „ dobro, którego do
świadczył w dzieciństwie’'. Tłumaczy też lojalność wobec Bony, świado
mością tego, ile jej zawdzięczał, nie krytykując królowej, której wizeru
nek w literaturze jest raczej negatywny. Wreszcie opisując kontakty 
Krzyckiego z Filipem Melanchtonem, usprawiedliwia go, iż nie zauważał 
w nim heretyka, a tłumacząc to przez pryzmat chrześcijańskiego humani
zmu. Czy brakowało w tym względzie obiektywizmu autora, czy też 
uległ bezgranicznemu czarowi Bohatera, nie chciałabym się wypowiadać.

Pomijając ostatnie uwagi, trzeba przyznać, że książka Leszka Barszcza 
jest pozycją pożyteczną a nawet potrzebną, bowiem przybliża nieznane 
dotąd możliwości i perspektywy badawcze. Jest nowym spojrzeniem na 
życie i szeroką działalność Andrzeja Krzyckiego, a także polemiką 
z licznymi błędnymi sądami o nim. Syntetyzuje wiedzę o postaci pryma
sa, wzbogacając ją  o wiele nowych analiz i faktów oraz interpretacji jego 
twórczości.

AGNIESZKA OSIADACZ

Rec. G. Lichończak-Nurek, W ojciech  h erb u  J a s trzę b ie c  -  a rcy 
b isk u p  i  m ą ż  s ta n u  (ok. 13 6 3 -1 4 3 6 ), Kraków 1996, ss. 294.

Postać arcybiskupa Wojciecha herbu Jastrzębiec posiada już kilka 
opracowań o różnym ciężarze gatunkowym i wartości badawczej. 
Każda z dotychczasowych prac, niewątpliwie ważnych, prezentowała 
własny punkt autorskich zainteresowań w odniesieniu do Arcybisku
pa, inny aspekt jego aktywności duszpasterskiej, dyplomatycznej lub 
kulturowej. Próby przybliżenia jego działalności pozostawiały pewien 
niedosyt, nosiły na sobie piętno jednostronnego krytycyzmu lub zbęd
nej apologii, tym bardziej, że poza różnorodnymi dokumentami publi
kowanymi zachował się niemały zasób źródeł archiwalnych dotąd 
niewykorzystanych. Brakowało pełnej monografii, która ujęłaby cało
kształt działalności Jastrzębca i zamknęła polemikę z funkcjonującym 
w wielu opracowaniach błędnym stereotypem biskupa-zdrajcy, here
tyka i kunktatora.

Nowe spojrzenie na postać abpa Jastrzębca odnajdujemy w książce 
Wojciech herbu Jastrzębiec -  arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362-1436). 
Autorka książki, dr Grażyna Lichończak-Nurek jest absolwentką 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystką Fundacji Lanckorońskich 
(1985), Konfederacji Szwajcarskiej (1986/7) oraz stypendystką Fun
dacji PAX CHRISTI (1988) w Wiedniu. Pracuje w Muzeum Histo
rycznym Miasta Krakowa (od roku 2005 na stanowisku Kuratora Mu
zeum). Specjalizuje się w historii średniowiecza i działalności Bractw 
Kurkowych, poświęciła ich tematyce blisko sto publikacji. Zajmuje 
się organizacją wystaw muzealnych, ma ich na swoim koncie ponad 
30, w tym wystawę jubileuszową „Kraków -  europejskie miasto pra
wa magdeburskiego 1257-1791” w Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa (5 VI -  19 XI 2007). Jest wiceprezesem Towarzystwa Miło
śników Historii i Zabytków Krakowa i członkiem Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Oddział Kraków. Praca poświęcona

„Nasza Przeszłość” t. 110: 2008, s. 373-377.
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Wojciechowi Jastrzębcowi jest jej rozprawą doktorską, przygotowaną 
pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wyrozumskiego.

Autorka podjęła się niełatwego zadania, biorąc pod uwagę obfitość 
i rozproszenie materiałów źródłowych, które aczkolwiek były już 
wykorzystywane w badaniach, niemniej weryfikacja ich w świetle 
wielu pokrewnych zagadnień pozwoliła jej spojrzeć inaczej na bohate
ra omawianej pracy. Tak też Autorka zestawiając dawne opinie, wy
ciąga nowe wnioski -  słusznie wytykając ich błędy i niejasności. Nie 
waha się wyrazić przy tym własnej opinii, popartej wnikliwą analizą 
źródeł.

Wynikiem tych badań jest przedstawienie niezaprzeczalnych zasług 
i jeśli tak można powiedzieć -  wielkości Jastrzębca, wywodzącego się 
ze średniozamożnej rodziny, niemniej utalentowanego i jak się wydaje 
wykształconego, zasłużonego w służbie królewskiej, na tronie arcybi
skupa gnieźnieńskiego, pełnego doświadczenia, szacunku i zaufania, 
tym samym włączonego do grona najwybitniejszych hierarchów Ko
ścioła w Polsce oraz dostojników mających wpływ na wewnętrzną 
i zagraniczną politykę Królestwa Polskiego.

Wojciech Jastrzębiec doskonale wcielał się w każdą rolę: kościel
nego hierarchy i polityka -  m.in. sprawdził się jako negocjator 
w sporze z Krzyżakami. Pod tym względem autorka przekonała czy
telnika, że Jastrzębiec był człowiekiem nietuzinkowym, co zaznaczyła 
zresztą w podtytule pracy, wykazując jednocześnie, że jako mąż stanu 
był znakomitym politykiem i patriotą, wzorem godnym naśladowania, 
dbającym o interesy polityczne państwa i narodu. Doceniany przez 
króla Władysława Jagiełłę, traktowany jak przyjaciel i powiernik, był 
przez niego dopuszczany do najważniejszych państwowych funkcji 
i politycznych projektów, które wdrażał w życie podczas różnych 
poselstw dyplomatycznych.

Autorka z najwyższym uznaniem rozpisuje się o Jastrzębcu, po
mniejszając i tuszując ekstremalne oceny historyków jemu nieprzy
chylnych. Odcina się m.in. od ostrej opinii ks. Jana Korytkowskiego, 
który przedstawił Jastrzębca jako chciwego i chytrego intryganta, 
inicjatora haniebnego „zamachu stanu” przeciw poczciwemu bisku
powi krakowskiemu Wyszowi, by zająć jego miejsce (J. Korytkowski, 
Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 
100 aż do roku 1821, t. 2, Poznań 1888, s. 76-146). Powstrzymuje się 
od komentowania stawianych przeciw Jastrzębcowi oskarżeń o nepo
tyzm albo interesowną skromność przed królem w celu wyłudzenia 
większych godności i majętności. Grażyna Lichończak-Nurek broni
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Jastrzębca przed zarzutem, że był winny usunięcia klauzuli rozejmu 
z Krzyżakami, wymagającej ich zgody na arbitraż Zygmunta Luksem- 
burczyka do 13 VII 1420 r., co rzekomo przyczyniło się do nieko
rzystnego dla Polski wyroku. Decyzję w spornej polsko-krzyżackiej 
kwestii wydano na zjeździe we Wrocławiu 6 I 1420 r. Luksemburczyk 
potwierdził warunki pokoju toruńskiego i prusko-mazowiecką granicę 
z 1343 r. Oburzony takim arbitrażem Władysław Jagiełło zwołał do 
Łęczycy Zjazd Generalny, na którym odrzucono wyrok wrocławski 
i rozpatrzono sprawę posłów reprezentujących Polskę po przegranej 
rozprawie przed sądem cesarskim (m.in. Jastrzębca). O sądzie w Łę
czycy Lichończak-Nurek pisze Nadarzała się wyjątkowa okazja, by 
usunąć nielubianego a potężnego dostojnika (s. 81) -  to chyba jedyny 
fragment książki, w którym autorka odstępuje na chwilę od budowy 
pomnika Jastrzębcowi, by pokazać, że nie był on tak bardzo popular
ny, jakim go do tej pory przedstawiała. Wspomina przy tej okazji, że 
kilka lat wcześniej próbowano dokonać zamachu na jego życie, ale dla 
podtrzymania swojej wyidealizowanej wizji Jastrzębca pomija fakt, że 
okolicznością zamachu był konflikt z Piotrem Wyszem, a próbę mor
derstwa podjęli krewni pokrzywdzonego biskupa.

Sprawy kraju abpowi Jastrzębcowi były bliskie na tyle, że kurczo
wo trzymał się stolicy biskupstwa krakowskiego, nie chciał być jako 
prymas zepchnięty na polityczny margines. Grażyna Lichończak- 
Nurek udowadnia, że choć przeważnie funkcja prymasa odsuwała 
niechcianych dostojników od kluczowej polityki, Jastrzębiec zostając 
prymasem zachował swoją dotychczasową aktywność, po pierwsze -  
bo chciał, po drugie -  bo cieszył się autorytetem i pozostawał osobi
stym doradcą monarchy. Urasta tu do rangi bohatera, który mimo 
ataku opozycji i propagandy, konsekwentnie realizował swoje zada
nia, służąc dobru państwa.

Autorka nie zapomina podkreślać jego zasług dla Kościoła, zwłasz
cza tych będących wynikiem ogromnej troski o rozwój duszpasterstwa 
jako przeciwwagi dla szerzącej się propagandy husyckiej. W miarę 
możliwości tłumi głos Długosza o podejrzliwej bierności wobec roz
woju nastrojów prohusyckich na ziemiach polskich. Uwypukla po
dwójne działania Jastrzębca: jako polityk nie stronił od kontaktów, 
dysput, aliansu z Czechami, o ile były korzystne dla Polski. Z drugiej 
strony dbał, aby błędne nauki Husa nie rozprzestrzeniały się wśród 
polskiego społeczeństwa. Autorka docenia ten dualizm, charakteryzu
jąc Jastrzębca jako człowieka dialogu, ponieważ nie zasklepia się 
w dogmatycznym myśleniujs. 62), waży racje, ewentualne korzyści
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z każdej decyzji, zarówno politycznej jak i duszpasterskiej. Nie ustosun
kowuje się do dokonanych przez ks. Korytkowskiego porównań Jastrzęb
ca z Oleśnickim, na tle których ten drugi staje się wzorem gorliwego 
duchownego, który dba o czystość wiary katolickiej i kształtuje kręgosłup 
moralny Jagiełły.

Zatem, mimo starań autorki, biografia jest niepełna, pomija wiele 
ciekawych i ważnych epizodów chociażby z kościelnej działalności 
Wojciecha Jastrzębca, a uwzględnione przez nią zasługi arcybiskupa 
są opisane raczej drugoplanowo. Zresztą dr Lichończak-Nurek bar
dziej docenia go jako polityka, bo taki był główny zamiar jej publi
kacji.

Książkę cechuje lapidarnie sformułowana treść i ogromna drobia- 
zgowość, w tym również i aparat krytyczny. Orientację ułatwia 
wpleciony w fabułę zarys polityki wewnętrznej i zagranicznej Króle
stwa Polskiego, ze wskazaniem w jej kontekście W. Jastrzębca. Dla 
zachowania porządku autorka dzieli rozwój osobowości i działalność 
Jastrzębca na trzy zasadnicze części (obok lat młodości i schyłku 
życia): jako biskupa poznańskiego -  biskupa krakowskiego i kancle
rza królewskiego -  arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa. Ponadto 
rozdrabnia (raczej niepotrzebnie) te poszczególne okresy kariery 
Jastrzębca na działalność polityczną, kościelną i gospodarczą. Jak 
z jednej strony ułatwia to czytelnikowi poszukiwanie konkretnych 
spraw, to z drugiej, gdyby zaniechała takiego podziału, uniknęłaby 
zbędnych powtórzeń (np. w przypadku zarysu kontekstu historycz
nego dla działalności politycznej i kościelnej arcybiskupa). Zapre
zentowany schemat jest sztuczny, zresztą samej autorce trudno było 
zachować konieczną proporcję: Podobnie było z kwestią husycką, 
choć tu aspekt polityczny wyraźnie zazębiał się z kwestią religijną, 
interesującą prymasa ex officio, która bardziej szczegółowo poru
szana być powinna przy omawianiu jego działalności kościelnej, ale 
dla większej przejrzystości problem ten przedstawiony zostanie 
w całości w tym miejscu (s. 153).

Orientację w tekście ułatwiają indeksy nazw osobowych i geogra
ficznych. Praca zaopatrzona jest w cieszące oko kolorowe fotografie 
opisanych przez autorkę miejsc i przedmiotów związanych z arcybi
skupem. Odwołuje się także do zabytków kultury materialnej, stano
wiących pamiątkę lub dowód zaangażowania Jastrzębca, co ważne, 
ustala też ich historię i obecną lokalizację. Na koniec dzieli się swymi 
materiałami warsztatowymi, m.in. interesująco skonstruowanym przez
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siebie itinerarium Jastrzębca, wykazem źródeł i opracowań wykorzy
stanych do omawianej pracy.

Książka jest niewątpliwie nowym spojrzeniem na osobowość Pry
masa, mniej krytycznym i zacierającym nieprzychylne mu opinie hi
storyków. Autorka bardzo jednostronnie wyjaśnia wątpliwości z jego 
życiorysu, potrafi z wyrozumiałością obronić przed każdym zarzutem, 
ale ciekawie interpretuje polską politykę zagraniczną pierwszej poło
wy XV w. i pomaga zrozumieć stosunki panujące „na szczycie” ów
czesnego Królestwa Polskiego. Mimo naukowego charakteru publika
cji, jest ona napisana językiem lekkim i zrozumiałym dla różnego 
kręgu odbiorców, w związku z tym z pewnością przypadnie do gustu 
nawet najbardziej wybrednym pasjonatom historii.
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