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100-ROCZNICA URODZIN ZAŁOŻYCIELA 
„NASZEJ PRZESZŁOŚCI”

Po śmierci ks. Redaktora Alfonsa Schletza przez wiele lat w kolejne 
rocznice tego wydarzenia pod koniec marca, zwykle w pobliskie 
niedziele, w krakowskim kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia 
św. Pawła przy ul. Stradomskiej 6 gromadziła się grupa jego przyjaciół 
i uczniów, łącząc się w modlitwie w Jego intencji. Nie ma co ukrywać, 
iż grupa ta była coraz mniejsza, gdyż i oni stopniowo odchodzili do 
Domu Ojca. Spotkania te zakończono w 2006 r., w 25. rocznicę 
śmierci Redaktora. Jeszcze jesienią tegoż roku przypomniano Jego 
sylwetkę wykładowcom i studentom Instytutu Teologicznego Księży 
Misjonarzy w Krakowie podczas uroczystej inauguracji roku akade
mickiego 2006/2007. Mszy św. przewodniczył tak bliski Redakto
rowi bp Jan Kopiec. Zaś w Muzeum Historyczno-Misyjnym przez 
kilka miesięcy prezentowano okolicznością wystawę poświęconą 
ks. Alfonsowi Schletzowi.

Lata szybko mijają i kiedy przygotowywałem do druku tegorocz
ne tomy „Naszej Przeszłości” postanowiłem przypomnieć aktualnym 
czytelnikom naszego periodyku sylwetkę Redaktora -  gdyż nie tylko 
minęła 30. rocznica śmierci, lecz także 100. rocznica Jego urodzin 
(1911-2011). Dlatego kilkadziesiąt stron tego tomu poświęcam na 
przypomnienie jego naukowych tekstów, rzadko dziś dostępnych, 
publikowanych we wczesnych latach jego naukowej drogi badawczej.

„Nasza Przeszłość” potem pochłonęła wiele jego sił i czasu, iż nie 
powstały imponujące opracowania, choć w archiwum NP pozostały 
teczki zebranych materiałów do różnych monografii.

Ks. Alfons Schletz urodził się 29 marca 1911 r. we wsi Ostrowite 
koło Chojnic, w rodzinie Józefa i Anny z domu Brendt. Pierwsze lata 
nauki spędził w miejscowej szkole podstawowej oraz w Gimnazjum
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Klasycznym w Chojnicach. Potem kontynuował ją  w Małym Semina
rium Księży Misjonarzy w Wilnie (1927-1928) i na Kleparzu w Kra
kowie (1928-1932). Zgodnie ze zwyczajem Zgromadzenia już jako 
gimnazjalista po ukończeniu wieku 16 lat przyjęto go do Zgromadze
nia Księży Misjonarzy w 1928 r. Śluby wieczyste złożył 27 września 
1930 r. (co oznaczało przyjęcie na stałe go do zgromadzenia). Studia 
filozoficzno-teologiczne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. Dnia 20 grudnia 1936 r. przy
jął święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Rosponda, biskupa po
mocniczego w Krakowie (NB. brata babci aktualnego redaktora „Na
szej Przeszłości”).

W marcu 1937 r. ks. Józef Kryska, ówczesny wizytator Polskiej 
Prowincji skierował go do pracy duszpasterskiej we Lwowie. Misjona
rzom powierzono tam parafię pw. św. Wincentego a Paulo. Nabożeń
stwa odprawiano przy kościele św. Zofii, a przed II wojną światową 
rozpoczęto budowę okazałego kościoła (niestety wydarzenia wojenne 
i późniejsze prześladowanie Kościoła katolickiego spowodowały zanie
chanie tego dzieła). We Lwowie pełnił obowiązki wikariusza, kapelana 
Szpitala Powszechnego i klinik, kierując żeńską Sodalicją Mariańską. 
Prowadził podczas wojny tajne nauczanie, rozwijał konspiracyjną dzia
łalność kulturalno-oświatową (m.in. tajny teatr młodzieżowy).

Przełożeni prowincji zezwolili mu na podejmowanie dalszych stu
diów z zakresu nauk historycznych na Uniwersytecie im. Jana Kazi
mierza we Lwowie. Magisterium uzyskał na Wydziale Teologicznym 
przedstawiając pracę napisaną pod kierunkiem znanego historyka -  
ks. prof. Józefa Umińskiego. Natomiast promotorem rozprawy doktor
skiej został prof. Stanisław Łempicki (Wydział Humanistyczny). We 
wrześniu 1939 r. uzyskał tytuł doktora filozofii.

Po II wojnie światowej misjonarze zostali zmuszeni do opuszcze
nia Lwowa. Dalsza droga ks. Alfonsa Schletza poprowadziła go do 
Krakowa. Tu został wykładowcą historii Kościoła w Instytucie Teolo
gicznym Księży Misjonarzy (1945-1950), w seminarium OO. Pauli
nów w Krakowie (1946-1948) i w Wyższym Seminarium Duchow
nym w Kielcach (1947-1950). W 1946 r. habilitował się na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego (lecz nie uzyskał pań
stwowego zatwierdzenia).

W tym samym roku założył i zaczął redagować „Naszą Prze
szłość”. Niestety -  podobnie jak inne pisma katolickie -  i to dzieło

zostało zawieszone na okres lat 1948-1956, a on sam opuścił Kraków 
i podjął pracę kapelana Państwowego Domu Rencistów w Zielonkach 
k. Warszawy (1953-1956) ukrywając się pod pseudonimem Adama 
Sosnowskiego.

Po październikowych przemianach roku 1956 dokonało się wiele 
zmian w Polsce. Możliwe stało się wznowienie dzieła wydawania NP 
od 1957 r. Ks. Schletz do końca swoich dni wydał 55 tomów. Konty
nuował także funkcję wykładowcy w Instytucie Teologicznym z za
kresu historii Kościoła, metodologii historii; prowadził też semina
rium naukowe. Organizował wykłady, seminaria i prelekcje dla sióstr 
zakonnych. Szczególnie związał się z siostrami augustiankami, peł
niąc funkcję ich kapelana na krakowskim Kazimierzu (1957-1972).

Mieszkając przez wiele lat w Domu Stradomskim marzył o zbudo
waniu samodzielnego lokum dla redakcji, ale także instytutu naukowe
go. 1 to się spełniło: w latach 1969-1972 powstał w Krakowie przy 
ul. Strzelnica na Woli Justowskiej nowy dom misjonarski. Tam przeżył 
kilkanaście ostatnich lat życia. Zmarł 27 marca 1981 r. Jego ciało spo
częło w samodzielnym grobowcu na cmentarzu Salwatorskim.

Ks. Alfons Schletz pozostawił kilkutysięczny księgozbiór i archi
wum, które tylko w części zostało opisane i opublikowane.

Dla ukazania wkładu Założyciela w powstanie i rozwój „Naszej 
Przeszłości” przypominamy opracowanie Jego przyjaciela i długolet
niego współpracownika -  bpa Wincentego Urbana, który odszedł do 
Niebieskiej Ojczyzny w dwa lata po śmierci ks. Alfonsa.

Stanisław Rospond CM  
Redaktor „Naszej Przeszłości”
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„NASZA PRZESZŁOŚĆ” 
DZIEŁO KS. ALFONSA SCHLETZA1

Nie potrzeba dowodzić i akcentować roli i znaczenia czasopism na
ukowych w badaniach i rozwoju twórczości umysłowej. Jest ona oczy
wista. Niewielu spośród uczonych i badaczy ma pełne możliwości pu
blikacji swych dociekań i wyników naukowych w osobnych monogra
fiach. Większość dokonanych prac pozostaje w rękopisach lub maszy
nopisach, chociaż są wśród nich niejednokrotnie osiągnięcia wartościo
we. Nie zawsze strzeże się ich w zbiorach różnych instytucji z prawdziwą 
pieczołowitością. Stąd szczęśliwi są ci, którzy mogą dotrzeć do czaso
pisma naukowego i podzielić się owocami swego trudu.

Dlatego też słusznie, jak Polska jest piękna długa i szeroka, wdzięcz
ne echo towarzyszyło wielkiemu naprawdę wydarzeniu, jakim było 
w 1946 roku ukazanie się w druku pierwszego tomu „Naszej Przeszło
ści”. Wszystkim wiadomo, że miejscem wydania pierwszego tomu stał 
się Kraków, miasto bardzo bogatych tradycji w twórczości naukowej 
i strzeżeniu pomników oraz świadectw naszej ojczystej kultury. Z praw
dziwym entuzjazmem należy złożyć słowa uznania ks. prof. Alfonsowi 
Schletzowi, Redaktorowi „Naszej Przeszłości”, który w ciągu minio
nych 32 lat działalności wydawniczej potrafił wzbogacić skarbiec na
szej myśli teologicznej i historycznej czterdziestoma dziewięcioma 
tomami tak bardzo bogatymi w treść naukową2.

Jeśli wolno cofnąć się nieco myślą i reminiscencją w odleglejsze 
trochę czasy, to z uznaniem trzeba stwierdzić, że Ziemia Przemyska, 
a ściślej Przemyśl, w latach 1833-1840 cieszył się znacznym wydarze-

1 Bp W. U r b a n ,  „Nasza Przeszłość” -  dzieło ks. Alfonsa Schletza, NP, 50 (1978), 
s. 43-56.
2 Wnikliwą analizę charakteru „Naszej Przeszłości” z okazji srebrnego jubileuszu 
podał K. G ó r s k i, Ćwierćwiecze „ Naszej Przeszłości ”, NP, 36(1971), s. 85-90.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 9-22.
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niem na niwie wydawniczej, mianowicie pierwszym polskim nauko
wym czasopismem teologicznym pt. „Przyjaciel Chrześciańskiey Praw
dy”. Czasopismo Teologiczne dla oświecenia i zbudowania kapłanów 
nayprzód, a potem katolickich chrześcian, ułożone przez ks. Michała 
Korczyńskiego Doktora S. Teol. Dziekana Kat. Przemyskiego (R. 1, Z. 1, 
1833) w Przemyślu w Drukami Biskupiey Obr. Gr. kat. Twórca jego 
i redaktor -  od 1834 roku biskup przemyski -  ks. Michał Tomasz Kor
czyński (1784-1839) -  napisał w Przedmowie wymowne słowa, że u nas 
„teologia spoczywa odłogiem, nie masz u nas ani jednego dziełka perio
dycznego dla Plebanów, kaznodziejów”3. Ks. Michał Korczyński musiał 
się wówczas wiele borykać z trudnościami; o tym lepiej nie mówić, 
ponieważ były to czasy gorzkiej i ciężkiej narodowej niewoli. Podejmo
wano później u nas również i inne próby. I tak, jezuici zaczęli wydawać 
znakomity organ „Przegląd Powszechny”, który przez dziesiątki lat zdo
bywał sobie uznanie, pomnażał kredyt zaufania i karmił nasze społe
czeństwo naprawdę zdrową i stojącą na wysokim poziomie myślą.

Dzięki inicjatywie biskupa Stanisława Zdzitowieckiego ośrodek teo
logiczny we Włocławku, znany z działalności braci Zenona i Stanisława 
Chodyńskich na polu historii Kościoła polskiego i diecezji włocław
skiej, rozpoczął w 1909 roku wydawanie czasopisma naukowego, teo
logicznego pt. „Ateneum Kapłańskie”, które było oddawane do ręki 
czytelnika w formie miesięcznika i przyczyniało się wydatnie do pod
niesienia kultury umysłowej księży.

Nie można pominąć wielkiego wkładu naukowego w organie „Polo
nia Sacra” pod redakcją ks. profesora Jana Fijałka, wznowionego póź
niej pod tytułem „Nova Polonia Sacra”. Chociaż byliśmy tak bogaci 
w tradycje katolickie, to nie mieliśmy organu naukowego pomyślanego 
w takim duchu jaki stworzyła „Nasza Przeszłość”.

Gdy ukazał się pierwszy tom „Naszej Przeszłości”, pisał ks. Józef 
Umiński: „Było kompromitacją nauki polskiej, że jak trafnie jeszcze 
w roku 1925 (na Zjeździe historyków w Poznaniu) zauważył profesor 
krakowskiego Uniwersytetu Władysław Konopczyński, mieliśmy w kraju 
czasopismo, poświęcone historii reformacji, a nie mieliśmy naukowego 
organu dla dziejów Kościoła”4.

3 J. K w o ł e k, Przyjaciel Chrześciańskiej Prawdy. Szkic monograficzny pierwszego 
polskiego czasopisma teologicznego, NP, 43(1975), s. 201-236.
4 „Tygodnik Warszawski”, 1947, nr 1 (5 styczeń). Por. też NP, 10(1959), s. 5.

Dzięki ks. prof. Alfonsowi Schletzowi „Nasza Przeszłość -  Studia 
z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” to czasopismo nauko
we, które stanęło w czołówce wszystkich dotychczasowych szlachetnych 
i pięknych wysiłków. Jest to wspaniałe osiągnięcie ks. prof. Schletza, 
który mimo borykania się z przeróżnymi trudnościami, zdołał zdobyć to 
czołowe miejsce. Nikt Mu zapewne żadnego odznaczenia nie przydzieli 
za te osiągnięcia, ale ważniejsze są wartości duchowe zdrowej ambicji 
wewnętrznej i one na pewno wystarczą.

Trzeba tu podać pewne myśli odnośnie genezy powstania tego cenne
go organu naukowego. Wszystkim dobrze wiadomo, że myśl założenia 
pisma tak pojętego zrodziła się w świadomości ks. Schletza w okresie 
studiów uniwersyteckich na uczelni Jana Kazimierza we Lwowie, 
w środowisku żywotnym i mającym swoje piękne tradycje. Jak Kraków 
na zachodzie, tak też i to miasto chętne dla myśli polskiej, katolickiej 
i teologicznej, tętniło podobnymi zamiłowaniami w swoich gościnnych 
murach. Niestety, w naszych czasach nastało wielkie nieszczęście. 
W 1939 roku zapanowała wojenna groza. Szlachetne zamiary ks. Schlet
za nie mogły przyjąć kształtów konkretnej realizacji. Śmiała myśl 
ks. Schletza przyoblekła realne kształty dopiero 8 września 1946 roku. 
Na ten temat napisał sam Redaktor, ks. Alfons Schletz, znamienne sło
wa: „Myśl założenia pisma zrodziła się w okresie studiów w Uniwersy
tecie Jana Kazimierza we Lwowie, ale jej realizacji przeszkodziła wojna. 
W czasie koszmarnej okupacji, gdy patrzało się na barbarzyńskie nisz
czenie dzieł sztuki, zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, myśl ta kon
kretyzowała się jeszcze bardziej”. W rok po przyjeździe ze Lwowa uka
zał się pierwszy tom „Naszej Przeszłości”. Słowo wstępne redakcji nosi 
datę 8 września 1946 r., tj. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Pan
ny. Tę datę należy uznać za dzień narodzin „Naszej Przeszłości”5.

Ks. prof. Alfons Schletz jako redaktor „Naszej Przeszłości” wyzna
czył też wyraźny kierunek i oblicze zamierzonego wydawnictwa. Oto 
w słowie do redakcji (Kraków, 8 września 1946 r.) czytamy: „Wydaw
nictwo «Nasza Przeszłość» będzie zawierało studia z dziejów Kościoła 
i kultury katolickiej w Polsce” (NP, 1(1946), s. 3-4). Zamierza ono 
umocnić w świadomości narodowej przekonanie o duchu Polski, że 
„duch ten natchniony, męczeński, zawsze wierzący i miłujący, i ufny -  
nieodrywalnie związany jest z Krzyżem i Kościołem katolickim”. Re-

„NASZA PRZESZŁOŚĆ” -  DZIEŁO KS. ALFONSA SCHLETZA 1 ]

5 A. S c h 1 e t z, Dziesięć tomów „Naszej , NP, 10(1959), s. 5.
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dakcja podaje jasno, że będzie zamieszczać rozprawy z dziedziny teolo
gii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogól
niejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne, społecz
ne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego 
wydawnictwa. Po latach przerwy redakcyjnej wyszedł w 1957 roku tom 
piąty „Naszej Przeszłości”, ale Redakcja wyznała, że będzie unikać 
w piśmie „tego wszystkiego, co bezpośrednio dotykać będzie współcze
sności” (NP, 5(1957), s. 5).

Warto też nadmienić, że w pierwszym tomie „Naszej Przeszłości” 
profesor Kazimierz Hartleb umieścił wymowny w tym względzie arty
kuł pt. Dla pomnożenia chwały Bożej. Jagiełłowie i Jadwigi fundacje 
i darowizny na rzecz Kościoła w Koronie i Litwie (NP, 1(1946), s. 7-42).

Z wielką słusznością napisał ks. biskup Czesław Falkowski, zamiło
wany historyk Kościoła, profesor uniwersytetu, (Łomża, 25 stycznia 
1957 roku), że wydane w latach 1946-1948 pierwsze cztery tomy „Na
szej Przeszłości” spotkały się „z żywym uznaniem historyków i budziły 
zachętę do dalszych badań naukowych” (NP, 5(1957), s. 8).

Każdy z chętnych czytelników brał wówczas ten pierwszy tom 
z prawdziwym rozrzewnieniem i z uczuciem wielkiej radości, a zara
zem z podziwem, że po tak trudnych latach zniszczenia i zubożenia 
naszego narodu ks. profesor Schletz porwał się na tak piękne a równo
cześnie naprawdę śmiałe dzieło.

Warto tu przytoczyć niektóre tylko wypowiedzi w tej sprawie. Oto jako 
pierwszy napisał z radością ks. prof. Józef Umiński (Warszawa, 11 grud
nia 1946 r.): „Gratuluję «Naszej Przeszłości». W tej formie, w jakiej ją 
otrzymałem i na tym papierze wygląda wspaniale”. Z Pelplina skiero
wał ciepłe słowa do ks. redaktora Schletza dnia 20 grudnia 1946 roku 
ks. Antoni Liedtke: „Z prawdziwym wzruszeniem, bo przypomniał mi 
się mój zacny kolega śp. ks. Franciszek Śmidoda, przyjąłem przesyłkę, 
zawierającą pierwszy tom wydawnictwa «Nasza Przeszłość». Ogromnie 
się ucieszyłem, że wznawia się w Polsce naukowe wydawnictwo 
z dziedziny historii Kościoła. Życzyć należy całym sercem, aby obecnie 
rozpoczęte wydawnictwo rozwijało się bez przeszkód i utrzymało na 
takim poziomie, na jakim jest pierwszy jego tom. Tom ten bardzo mi 
się podoba i naprawdę całym sercem dziękuję”. Z uznaniem skreślił 
słowa życzliwości prof. Jakub Sawicki, pisane w Warszawie 29 grudnia 
1946 roku: „Serdeczne dzięki za pierwszy tom «Naszej Przeszłości», 
który prezentuje się naprawdę poważnie i wielce zachęcająco. Każdy

artykuł z osobna jest dobrą pozycją naukową, mnie szczególnie ucieszy
ły (jestem przecież historykiem prawa) artykuły Hartebla i ks. Glemmy”. 
Znakomity znawca dziejów Kościoła, zwłaszcza XIX wieku, ks. prof. 
Mieczysław Żywczyński wyraził swe zadowolenie z ukazania się „Na
szej Przeszłości” (Lublin, 18 stycznia 1947 roku). Oto jego słowa: „Po 
powrocie z ferii Bożego Narodzenia znalazłem przysłany mi łaskawie 
przez ks. Profesora jeden egzemplarz «Naszej Przeszłości». Dziękuję zań 
serdecznie, muszę zarazem wyrazić ks. Profesorowi mój szczery podziw 
z racji wydania pisma w tak trudnych warunkach, staraniem jednego 
człowieka, gdy «Kwartalnik Historyczny» dotąd ukazać się nie może”.

Nie przeoczył też wydania „Naszej Przeszłości” profesor Edmund Bu
landa, rektor uniwersytetu, i nie skąpił słów uznania w liście skierowa
nym do ks. Schletza z Wrocławia 20 lutego 1947 roku: „Bardzo serdecz
nie dziękuję za przesłanie «Naszej Przeszłości», o której już dawno czyta
łem sprawozdanie w «Tygodniku Powszechnym». Przeczytałem z ogrom
nym zainteresowaniem i muszę Księdzu pogratulować przede wszystkim 
szybkości wydawnictwa, bo tu we Wrocławiu wszystko kuleje”.

Zasłużony profesor prawa kanonicznego i historii Kościoła w Prze
myślu, ks. Jan Kwolek, z uznaniem wyraził się o nowym czasopiśmie 
w Polsce (6 czerwca 1948 r.): „«Nasza Przeszłość» imponuje mi i za
chwyca. Uważałbym sobie za zaszczyt, gdybym mógł coś dać do druku 
w tak wspaniałym wydawnictwie, ale obawiam się, że nic odpowied
niego nie zdołam przygotować”. W tymże czasie (5 marca 1948 r.) 
zwrócił się do ks. Schletza listownie profesor Władysław Konopczyński 
z następującą propozycją: „Jakkolwiek dotąd nie miałem zaszczytu 
figurować w «Naszej Przeszłości», widząc jednak w niej artykuły cał
kiem źródłowe i nawet udokumentowane, zdecydowałem się spytać: 
czy Redakcja umieściłaby moje studium (ok. 24-28 str.) pt. „Sprawa 
dysydencka w dobie pierwszego rozbioru 1768-75”. Jest to opowiada
nie o tym, jak załamała się, mimo bezsilności Państwa Polskiego, akcja 
akatolików po pierwszym sukcesie w r. 1768; oparte przeważnie na 
zagranicznych archiwach rosyjskich, duńskich, angielskich, polskich 
etc. Pytam w trybie warunkowym, bo chodzi o decyzję zasadniczą; 
mam możność ogłoszenia tego w «Reformacji w Polsce», która ma być 
wznowiona, ale namyślam się nad wyborem”6.
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6 Archiwum „Naszej Przeszłości” (dalej ANP): Listy do ks. Alfonsa Schletza i Redak
cji, 1 .11 (1948-1955).
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Słusznie podniósł też Hans-Jürgen Karp: „Wśród periodyków po
święconych historii Kościoła w Polsce «Nasza Przeszłość» zdobyła 
sobie szczególną rangę”7. Z uznaniem podał tenże autor, że jest ona 
dziełem jednego człowieka8. Stwierdzono też słusznie, że Redakcja 
„Naszej Przeszłości” stanowi „prawdziwy fenomen w tym względzie”9. 
Ks. Schletz miał w swej pracy redakcyjnej także i trudności, ale bez 
nich nie rodzi się żadna piękna myśl, ani też nie krystalizuje, nie przy
biera coraz piękniejszych kształtów. Każdy tom „Naszej Przeszłości” 
został „zrodzony w cierpieniach -  takich czy innych” (ANP, Listy).

Pisano do ks. Schletza, że trzeba mieć naprawdę silną wolę, żeby się 
nie załamać i rzucić wszystko. Trudności były różnej natury. Oto jeden 
z kapłanów mówił Redaktorowi: „Naszą Przeszłość” powierzajmy le
piej miłosierdziu Bożemu (ANP, Listy). Inny głosił, że zamiast „pisać 
i wydawać «Naszą Przeszłość» lepiej pisać katechizmy” (ANP, Listy). 
Głosy takie wychodziły z subiektywnego przekonania, ale niewątpliwie 
podcinały skrzydła twórczości. Po ukazaniu się w 1947 r. drugiego 
tomu „Naszej Przeszłości” powiedział ks. Schletzowi jako redaktorowi 
wymowne słowa ks. prof. Konstanty Michalski: „Jeśli Księdzu uda się 
wydać wiele tomów «Naszej Przeszłości», postawi sobie pomnik. Ale 
im więcej Ksiądz napisze prac i im więcej wyda tomów «Naszej Prze
szłości», tym bardziej Ksiądz w Kongregacji będzie osamotniony i opusz
czony”. Ks. Schletz wówczas odpowiedział: „Przecież ks. Kryska jest 
mi bardzo życzliwy i cieszy się z każdego tomu i każdej pracy”. 
Ks. Michalski mu na to: „Jegomość, ks. Kryska nie jest wieczny” 
(ANP, Listy). To prawda, że jednostki wybijające się nie są akceptowa
ne w swoim środowisku.

Mimo wszystko ks. Schletz trwał przy swoim postanowieniu, chociaż 
miał dziewięć lat przerwy w swoim redagowaniu. Od 1957 roku pismo 
mogło wychodzić regularnie, z zadziwiającą dokładnością i ścisłością, 
z coraz piękniejszym pogłębieniem i podnoszonym poziomem treści

7 H.-J. Ka r p ,  Aufsätze und Forschungsberichte zur Kirchengeschichteforschung in 
Volkspolen. Bernhard Stasiewski zum 70. Geburtstag am 14. November 1975. „Zeit
schrift für Ostforschung", 25(1976), Heft 1, s. 21: „Die Halbjahresschrift”, „Nasza 
Przeszłość” (Unsere Vergangenheit) nimmt unter den kirchengeschichtlichen Periodi
ka in Polen einen besonderen Rang ein”.
8 Tamże, s. 21: „das Werk eines einziges Mannes”. Zob. też R. Z i e I i ń s k i, jednak 
jednostka, „Za i przeciw”, 15(1971), nr 43, s. 11.
9 P. S t a n i s z e w s k i ,  Fides ąuaerens intellectum, „Życie i Myśl”, 5(1974), s. 14.

i form redakcyjnych. Liczne ilustracje, fotografie i mapy wzbogacały 
lekturę i treść i dawały żywy obraz dokumentów. Dotychczasowych 
49 tomów objęło w sumie 14.900 stronic druku, 344 rozprawy i artyku
ły, 13 zestawień bibliografii, 46 miscellaneów, 17 kronik, 82 recenzje, 
12 sprawozdań, jedną informację, 4 dyskusje i polemiki. Wśród autorów 
„Naszej Przeszłości” -  a było ich 274 -  występują trzej kardynałowie, 
12 biskupów, 84 księży, 48 zakonników, 15 zakonnic, 112 osób świeckich.

Ksiądz redaktor Schletz umiał w swoim programie naukowym uczcić 
godnie, z ogromną ekspresją, wnikliwością naukową i zrozumieniem 
nie tylko wielkie wydarzenia w dziejach naszego katolickiego Kościoła, 
narodu i ojczyzny, ale także instytucje i badaczy10. Do naczelnych nale
ży zaliczyć uczczenie w tomie XXIII „Naszej Przeszłości” Sacrum 
Poloniae Millennium (966-1966)". Wydarzenie to naprawdę zasługiwa
ło na szczególne uwzględnienie właśnie w tym miejscu i w tym okresie. 
Wszak tyle sprzecznych i opacznych niekiedy sądów usiłowano wypo
wiadać na temat włączenia Narodu Polskiego w Chrystusa, zbratania się 
z Krzyżem i zapoznania się z Ewangelią. Ks. redaktor Schletz umiał 
uwypuklić i uwydatnić w naszej świadomości to wielkie wydarzenie nie 
tylko na drogach zbawienia naszego narodu, ale i otwarcia śmiałych 
nurtów bogatej narodowej kultury.

Uczcił też pięknie ks. Redaktor 1000-lecie biskupstwa poznańskiego 
(„Nasza Przeszłość”, tom XXX, 1969), 600-lecie kresowej diecezji 
w Przemyślu (tom XLIII, 1975 oraz XLVI, 1976), 50-lecie młodej die
cezji katowickiej (tom XLIV, 1975). Mówiąc o tym absolutnie nie moż
na pominąć Kościoła Chrystusowego nad Odrą i na ziemiach północ
nych, któremu ks. profesor Schletz w 1965 roku, z okazji 20-lecia po
świecił piękny tom, dając obraz wkładu Kościoła w kulturę polską, 
ogromnego poświęcenia duchowieństwa i ludu Bożego na tych ziemiach, 
gdzie żyje i działa lud polski w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

Można tu mnożyć jeszcze inne akcenty w twórczości ks. Schletza, 
mianowicie umiejętność wydobywania bogactwa treści pism i pięknych 
postaci w Kościele katolickim w naszej Ojczyźnie. Na pierwszym miej-
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10 Każdy tom został w prasie katolickiej i innej odnotowany czy w formie informacji 
o zawartości, czy szerszego omówienia. Por. w niniejszym tomie Bibliografia artyku
łów i wzmianek o „Naszej Przeszłości ” i Księdzu Redaktorze.
11 Ks. Schletz jako pierwszy po wojnie myślał zaraz o przygotowaniach do Millen
nium, por. „Tygodnik Powszechny”, nr 43 z 25 X 1970 r.
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scu ks. Redaktor poświęcił w 1965 roku tom XXI „Naszej Przeszłości” 
pismom brata Alberta Chmielowskiego, człowieka dobrego serca, czułe
go dla wszystkich, a szczególniej dla człowieka biednego i doświadczo
nego. Przypomniał ks. redaktor Schletz godnie tę postać, przyjaciela 
biedoty i poniżenia. Umiał też odsłonić ks. Redaktor niezmiernie szla
chetną postać w naszej hagiografii, działającą w ukryciu, ale niezmor
dowanie, o. Honorata Koźmińskiego, ogłaszając w 1968 roku wybór jego 
pism w XXVIII tomie „Naszej Przeszłości”. Trzeba też tu dołączyć jesz
cze jeden rzetelny wysiłek w 1968 roku, mianowicie wybór pism sługi 
Bożego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, ordynariusza przemyskiego, 
który tak pięknie i rozumnie ongiś sterował łodzią św. Kościoła diecezji 
przemyskiej, mając w sąsiedztwie inną postać godną zauważenia, 
abpa Józefa Bilczewskiego. W owych czasach te dwie postacie umiały 
się spleść i złączyć w szlachetnym i twórczym wysiłku dla podnoszenia 
Narodu, naszego społeczeństwa na właściwy poziom (tom XXIX, 1968).

Trzecia myśl to pamięć o naszej katolickiej monasteriologii, o zako
nach katolickich w Polsce, ich zasługach w dziedzinie kultury, duszpa
sterstwa, twórczości naukowej. Pamiętał ks. redaktor Schletz o pijarach 
(tom XV, 1962): „Pijarom -  z racji ogłoszenia św. Józefa Kalasantego 
Patronem wszystkich chrześcijańskich szkół powszechnych w całym 
świecie na zawsze przez Piusa XII w 1948 roku. W 300-lecie usamo
dzielnienia prowincji krakowskiej (1662-1962); w 1964 roku o jezu
itach (tom XX, 1964): „Z okazji 400-lecia osiedlenia się zakonu Towa
rzystwa Jezusowego w Polsce”; o szlachetnym apostole świeckim Ed
mundzie Bojanowskim w 1967 roku (tom XXVI); o założycielu Księży 
Misjonarzy św. Wincentym a Paulo (tom XI, 1960): „1660-1960 Wiel
kiemu św. Wincentemu a Paulo wyjątkowemu w dziejach Geniuszowi 
Miłości i Miłosierdzia stwarzającemu w księgach kultury i służby 
dla człowieka swój własny apostolskiej i społecznej akcji rozdział 
w 300-lecie Jego zgonu”, swoistym biedaku, ale dającemu ubogim 
w społeczeństwie, jak słusznie zauważono w jego biografiach, więcej 
środków materialnych, aniżeli skarb króla francuskiego. Znaleźli się też 
w orbicie uwagi ks. Redaktora paulini, filipini, ostatnio dominikanie 
(z okazji 750-lecia założenia prowincji polskiej zakonu dominikanów, 
tom XXXIX, 1973), norbertanki (tom XLVII, 1977), karmelici (tom 
XLVIII, 1977), i benedyktyni (tom XLIX, 1978).

Czwartym pięknym akcentem, który jest godny podkreślenia 
w działalności redakcyjnej ks. Schletza -  to fakt, że jest On jako redak-
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Okładka I tomu „Naszej Przeszłości” (rok 1946)
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tor człowiekiem bardzo szerokiego serca. Na ogół słusznie akcentujemy 
u ludzi intelekt. Kładziemy wiele uwagi na racjonalne tylko podstawy. 
Tymczasem jest jeszcze inna dziedzina piękna, nie tylko teologia rozu- 
mu, ale i serca. Nie wiadomo, co w jakiej epoce, w okresie ludzkich 
dziejów, jest ważniejsze -  czy predominancia theologiae rationis czy 
coráis. Wydaje mi się, że w naszych czasach trzeba zająć się więcej 
i akcentować theologiam coráis.

Ksiądz Schletz zechce przyjąć w tej chwili to pełne uznanie, że umiał 
się otworzyć szeroko i szczerze na te właśnie piękne niwy teologii ser
ca, wiodącej poprzez miłość do najlepszego Boga. I oto w tych zainte
resowaniach znalazł osoby godne Jego uwagi i już w 1948 roku po
święcił IV tom „Naszej Przeszłości” 30-leciu pracy naukowej wybitnego 
profesora i szlachetnego człowieka, a równocześnie wzorowego kapłana, 
ks. prof. Józefa Umińskiego. Był to człowiek wysokich wartości du
chowych, bogatej twórczości, a przede wszystkim arcyprzyjacielskiego 
podejścia do człowieka, do studenta, od którego wymagał wiele wysiłku 
1 pracy, 1 przez pracę żądał wyrobienia, dojścia do pewnego stopnia 
naukowego. Słusznie tej pięknej postaci w dziejach Kościoła katolic
kiego i nauki polskiej ks. profesor Schletz poświęcił również obszerną 
biografię zamieszczoną w tomie VIII.

Ks. Schletz umiał też hierarchicznie podejść i uczcić Jego Eminencję 
Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski aż dwoma pięk
nymi tomami. W 1958 roku dedykował Księdzu Prymasowi tom VIII 
„Naszej Przeszłości : „Najdostojniejszemu Prymasowi Polski Jego Emi
nencji Księdzu Kardynałowi Dr Stefanowi Wyszyńskiemu w 30-letnią 
rocznicę Jego pracy pisarskiej i w 10-tą rządów w Metropolii Gnieź
nieńskiej i Warszawskiej”, a w 1971 roku poświęcił „Prymasowi Polski 
Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Dr Stefanowi Wyszyńskiemu na 
XXV-lecie sakry biskupiej w imieniu Redakcji «Naszej Przeszłości»
1 autorów” -  tom XXXV.

Nie pominął też wielkiej i świetlanej postaci w naszych dziejach 
kościelnych, Ks. Augusta kardynała Hlonda, ofiarując Mu w 1974 roku 
specjalny tom XLII „Naszej Przeszłości” na 25-lecie Jego zgonu. Kim 
był kardynał Hlond, jak wielkie ma zasługi dla naszej nadodrzańskiej 
rzeczywistości kościelnej, o tym nikogo nie potrzeba przekonywać 
Jego ważkie decyzje z 15 sierpnia 1945 roku stworzyły w trudnych 
warunkach pierwsze fundamenty organizacji kościelnej, która tak pięk
nym wykwitem uwieńczyła się w 1972 roku w formie stabilizacji doko-
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nanej przez Ojca św. Pawła VI. Rzecz jasna, że ks. Redaktor nie pomi
nął osoby wielkiego dzisiaj człowieka w Kościele naszym, metropolitę 
krakowskiego, ks. Karola kardynała Wojtyły. W 1967 roku ukazał się 
XXVII tom „Naszej Przeszłości” poświęcony „Arcybiskupowi Metro
policie Krakowskiemu Jego Eminencji ks. Karolowi Wojtyle z okazji 
Jego nominacji kardynalskiej, który złożyła w hołdzie Redakcja 
i Współpracownicy”. W 1976 roku złożył w dani tom XLV: „Metropo
licie Poznańskiemu Księdzu Arcybiskupowi Dr Antoniemu Baraniako
wi na 25-lecie sakry biskupiej”. Nie zapomniał też w 1971 roku o bi
skupie Kazimierzu Józefie Kowalskim, filozofie, teologu i człowieku 
ogromnej dobroci, wielkiej pobożności, a zwłaszcza pobożności Maryj
nej, i jemu to jako ordynariuszowi diecezji chełmińskiej na srebrny 
jubileusz sakry biskupiej poświęcił XXXIV tom „Naszej Przeszłości”. 
W 1972 roku dedykował XXXVII tom „Księdzu Biskupowi Profeso
rowi Doktorowi Wincentemu Urbanowi z okazji 25-lecia działalności 
na Śląsku”. Nie zapomniał o ks. doc. Józefie Bańce, któremu poświęcił 
w 1972 roku tom XXXVIII.

Jeszcze jedno. Przyjaciele, koledzy i uczniowie w 1971 roku nie 
pominęli postaci Ks. redaktora i profesora Alfonsa Schletza; z najwięk
szym przekonaniem, aczkolwiek w skromniejszych może wymiarach, 
poświęcili Mu na 25-lecie Jego trudów redaktorskich zmagań i poczy
nań XXXVI tom „Naszej Przeszłości” („Księga pamiątkowa ku czci 
Księdza Profesora Doktora Alfonsa Schletza z okazji 25-lecia pracy 
redaktorskiej -  Komitet Redakcyjny”) z dedykacją: „Założycielowi 
i Redaktorowi «Naszej Przeszłości» Księdzu Profesorowi Doktorowi 
Alfonsowi Schletzowi na srebrny jubileusz pracy redaktorskiej -  Przy
jaciele, Koledzy, Uczniowie”.

Śledząc dalszy tok prac w redagowaniu „Naszej Przeszłości”, musi
my zaznaczyć, że układ graficzny ulegał modyfikacjom. Stale się ubo
gacał w swej formie. Ważnym osiągnięciem są obcojęzyczne streszcze
nia prac (francuskie, łacińskie i inne). I tak Anna Żółtowska, pracow- 
niczka PAN, obowiązała się od 1957 roku dokonywać przekładów 
streszczeń na język francuski. Od 1965 r. Czesława Lewandowska- 
Gorgoń zgodziła się wykonywać projekty okładek do tomów millenij- 
nych „Naszej Przeszłości”. Prace te kontynuowała dalej.

W latach 1946-1948 wyszły cztery tomy „Naszej Przeszłości”. Potem 
nastąpiła przerwa dziewięciu lat i wznowienie w 1957 roku. Od tego
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czasu (1957) dzięki przychylności hierarchii kościelnej i władz pań
stwowych pismo może ukazywać się regularnie (NP, 10(1959), s. 8).

Z wielką radością zaznaczył ks. Redaktor w swych Dziennikach, że 
dnia 8 stycznia 1957 roku otrzymał pismo z Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy w Warszawie zezwalające na wydawanie czasopisma „Nasza 
Przeszłość” w nakładzie 1500 egzemplarzy, objętości 20 arkuszy12. 
W dniu 9 stycznia 1957 roku ks. Schletz oddał część rozpraw do składa
nia w Drukami Związkowej przy ul. Mikołajskiej w Krakowie. W dniu 
18 stycznia ks. Redaktor stwierdził osobiście w drukami, że tom V był 

już w składaniu. Dnia 26 stycznia ks. Schletz czynił starania w Dyrekcji 
PKO celem założenia własnego konta dla Redakcji „Naszej Przeszłości” 
(Dziennik, I, s. 9). Konto takie otrzymał 28 stycznia 1957 roku (Dzien
nik, I, s. 10).

Od początku zabiegów o założenie „Naszej Przeszłości” ks. Schletz 
doznał wiele życzliwości od Ks. Prymasa kardynała Stefana Wyszyń
skiego. Jak sam to stwierdził (Dziennik, I, s. 10), 31 stycznia 1957 roku 
przedstawił plan wydawniczy na najbliższe lata ks. Prymasowi Wyszyń
skiemu, który okazał duże zainteresowanie i zapewnił pomoc materialną 
i moralną (Dziennik, I, s. 10). Listem z dnia 22 lutego 1957 roku 
ks. Prymas Wyszyński przysłał swe błogosławieństwo na dalsze prace 
„Naszej Przeszłości” (Dziennik, I, s. 13-14). W dniu 27 września 1957 ro
ku ks. Prymas wyraził radość ze wznowienia „Naszej Przeszłości” 
(Dziennik, I, s. 57). Wielkie zrozumienie dla poczynań ks. Schletza 
okazało Ministerstwo Kultury i Sztuki i 2 lutego 1957 roku zapewniło 
mu przydział papieru (Dziennik, I, s. 11).

Ale pojawiły się też i kłopoty na drodze życia Ks. redaktora Schletza, 
który 1 kwietnia 1957 r. stwierdza, że „Nasza Przeszłość” jest „wydaw
nictwem deficytowym i trzeba więc robić wszystko samemu, ludzi do 
pracy bez pieniędzy nie ma” (Dziennik, I, s. 18). Już 13 kwietnia 1957 ro
ku Redaktor ma powód do radości z powodu ukazania się V tomu „Na
szej Przeszłości” po dziewięcioletniej przerwie (Dziennik, I, s. 19). 
Pierwsze egzemplarze wysłała administracja autorom. Ozdobne oprawy 
miała przygotować firma „Starodruk”.

Do radosnych momentów należy też zaliczyć fakt kiedy to w 1959 ro
ku, ks. abp Eugeniusz Baziak, ówczesny ordynariusz krakowski, w cza

12 A. S c h 1 e t z, Dziennik, 1.1, s. 5.
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sie pobytu w Rzymie przekazał Ojcu św. Janowi XXIII w darze od Re
dakcji 10 tomów „Naszej Przeszłości”.

Dnia 12 października 1957 roku Zbigniew Sowiński, pracownik Pań
stwowego Instytutu Sztuki w Warszawie, po powrocie z Włoch, zapro
ponował wymianę i wysyłkę „Naszej Przeszłości” do ośrodków intere
sujących się kulturą polską i dostarczył spis instytucji {Dziennik, I, 
s. 60). Warto dodać, że dnia 7 listopada 1957 roku nadszedł list z The 
Library of Congress z Waszyngtonu z prośbą wysyłania regularnie do 
tamtejszej biblioteki „Naszej Przeszłości” {Dziennik, I, s. 65). Gdy 
w grudniu 1957 roku ukazał się w druku tom VI, to na życzenie 
ks. Prymasa kardynała Wyszyńskiego ks. Schletz zaczął wysyłać eg
zemplarze „Naszej Przeszłości” wszystkim biskupom polskim {Dzien
nik, I, s. 70). W 1959 roku New York Public Library zamówiło „Naszą 
Przeszłość” do swej biblioteki {Dziennik, I, s. 188).

W grudniu 1958 roku ks. Schletz otrzymał „oficjalnie” dla admini
stracji wydawnictwa osobny pokój w domu księży misjonarzy, na 
I piętrze {Dziennik, I, s. 147). Pismem z dnia 11 sierpnia 1959 roku ks. 
Prymas Wyszyński przysłał ks. Schletzowi dekret z nominacją na do
żywotniego cenzora „Naszej Przeszłości” {Dziennik, I, s. 194).'

„Nasza Przeszłość” budziła coraz to żywsze zainteresowanie. Dnia 
6 stycznia 1964 roku ks. arcybiskup Bolesław Kominek zaprosił 
ks. Schletza na rozmowę w klasztorze Sióstr Urszulanek w Krakowie 
w sprawie specjalnego tomu „Naszej Przeszłości” poświęconego dziejom 
Śląska {Dziennik, III, s. 9-10). Zebranie w tej sprawie odbyło się w Opo
lu u biskupa Franciszka Jopa 20 lutego 1964 roku {Dziennik, III, s. 43-44, 
51). Przedstawiciele poszczególnych diecezji zachodnich i północnych 
przedstawili tematy. Każda diecezja zobowiązała się wykupić od Redak
cji po 100 egzemplarzy „Naszej Przeszłości” {Dziennik, III, s. 51). Warto 
tu dodać, że w dalszym ciągu życzliwi ludzie nie zaprzestali torować 
dróg dla „Naszej Przeszłości” w różnych środowiskach. W 1965 roku 
Andrzej Feliks Grabski stworzył bardzo przychylną atmosferę dla wy
dawnictwa w środowisku uniwersyteckim w Łodzi {Dziennik, IV, s. 167).

W toku prac ks. Schletz marzył jeszcze o czymś większym. W dniu 
15 grudnia 1965 roku pisał on :, jakby dobrze było, gdyby «Nasza Prze
szłość» miała osobny dom dla siebie”. Chciał on usilnie stworzyć Insty
tut Badań Dziejów Kościoła i Kultury katolickiej w Polsce z własną 
drukarnią {Dziennik, IV, s. 199), chociaż i w tym czasie nie omijały go 
trudności i opory.

Dnia 15 października 1966 roku pisał ks. Schletz: „Noszę się z po
ważną myślą rezygnować po XXV tomie z dalszego redagowania stu
diów. Ale co na to ks. kardynał Wyszyński” {Dziennik, IV, s. 374). 
Ks. Schletz nie załamał się w chwilach doświadczeń i szedł zdecydo
wanie do celu jakim była realizacja jego planów i marzeń. W 1969 roku 
(6 maja) pisze ks. Schletz: „W Rzymie: byłem z wizytą u Ojca Generała 
Jamesa W. Richardsona w towarzystwie naszego polskiego asystenta 
ks. Floriana Kapuściaka. Przedstawiłem mu plan rozwoju wydawnic
twa, projekt założenia Instytutu Badań Historii Kościoła w Polsce 
i w związku z powyższym zakupienia lub zbudowania osobnego domu. 
Interesował się tym wszystkim i nie widzi przeszkód w jego założeniu” 
{Dziennik, VI, s. 365). W tymże roku 1969 architekt inżynier Andrzej 
Freyer zaproponował kupić działkę przy ulicy Strzelnica; panuje tam 
cisza, powietrze wspaniałe, trzy minuty od przystanku autobusowego. 
Cenę jednego domu w stanie surowym ocenia na 467.500 złotych 
{Dziennik, VII, s. 27-29).

Ks. Schletz podzielił się swymi kłopotami z Prymasem Polski 
kard. Wyszyńskim (16.8.1969) przedstawiając Jemu stan faktyczny 
wydawnictwa „Naszej Przeszłości”, jego niezależność od Instytutu 
Teologicznego, kłopoty lokalowe w związku ze zwiększaniem się sta
łym biblioteki i archiwum, konieczność zwiększenia personelu i projekt 
budowy domu dla wydawnictwa. Ks. Prymas powiedział: „kupić parce
lę i zacząć budowę” {Dziennik, VII, s. 30). Wizytator misjonarzy 
ks. Franciszek Myszka wyraził również zgodę na budowę domu i utwo
rzenia niezależnego Instytutu {Dziennik, VII, s. 50). Akt erekcyjny 
budowy Instytutu Badań Historii Kościoła w Polsce i Wydawnictwa 
„Naszej Przeszłości” podpisany został 17 października 1969 r. Zazna
czono w nim, że Zgromadzenie wypełni uzgodnione wcześniej warunki. 
Ale już 12 czerwca 1970 roku ks. Myszka wręczył ks. Schletzowi 
oświadczenie, że dom wraz z instytutem będzie własnością Zgro
madzenia Księży Misjonarzy, pod pewnymi warunkami. Trudem 
ks. Schletza stanął okazały dom przy ul. Strzelnica 6, który ma służyć 
tej owocnej pracy.

„Nasza Przeszłość” ciekawie rozpoczęła swój trud w 1946 roku „dla 
pomnożenia chwały Bożej”13. Ks. Schletz wysiłkiem redaktorskim i na
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13 Warto dodać, że idea budowy domu nie była nowa, bo myślał o tym ks. redaktor 
Schletz już w 1958 r. za czasów wizytatora ks. J. Barona. Por. Dziennik, I, s. 121.
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ukowym stawia pomniki pomnażające chwałę Bożą w naszym Kościele 
katolickim w Polsce i w naszym narodzie. „Nasza Przeszłość” wykazuje 
też w swej twórczości przepiękną myśl, mianowicie przeświecania Krzy
ża Chrystusowego poprzez doczesną historię myśli polskiej, naszego 
słowa, miłości wiary i wierności.

Mówiono dawniej, że dulcís est memoria praeteritatis. Na kartach 
„Naszej Przeszłości” każdy z nas czyta i czytał będzie, że dulcís est et erit 
memoria praeteritatis. Duch narodu natchniony, niekiedy męczeński, ale 
zawsze wierzący i trwający idzie przez karty „Naszej Przeszłości”, pod
kreśla nova et vetera. Niech w dalszych pracach redaktorskich i owoc
nych badaniach zwycięża triumf ducha, postępu i urzekającej prawdy14.

Na koniec warto zacytować słowa prof. Karola Górskiego pod adresem 
„Naszej Przeszłości”: „Pragnę tu dać wyraz wierze, że do dzieła przyjdą 
pomocnicy i następcy i otoczy je zrozumienie, którego nie przesłoni żad
na mgła, zrodzona z własnego wejrzenia ludzi, stojących z dala lub opo
dal warsztatu jakże ciężkiej, mozolnej, niewdzięcznej pracy. Z życzeniem 
wielu bardzo sił i zdrowia, łask i świateł, życzliwości ludzkiej i tego pro
stego, dobrego słowa, którego tak potrzebuje samotny pracownik”15.

Bp Wincenty URBAN -  (ur. 13 lutego 1911 r. w Grodzisku Dolnym, zm. 13 grudnia 
1983 r. we Wrocławiu) -  prof. dr hab., wykładowca historii Kościoła, patrologii, 
archiwista, biskup pomocniczy w Gnieźnie (1960-1967), następnie we Wrocławiu 
(1967-1983).

14 W latach 1946-1967 (tomy I-XXVI) na karcie tytułowej „Naszej Przeszłości” wid
niała nazwa: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, w latach 
1967-1971 (tomy X XV II-X X X V )- Wydawnictwo „Nasza Przeszłość”, a od 1971 (od 
tomu XXXVI) -  Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”.
15 Złota Księga Redakcji „Nasza Przeszłość”, II, 1977, sygn. 26 Rcs, pod datą 4 V 1977.
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Przepiękną postacią Kościoła w Polsce z końca XVII i początku 
XVIII wieku jest ks. Michał Bartłomiej Tarło, najpierw wizytator 
misjonarzy polskich i proboszcz parafii św. Krzyża w Warszawie, 
następnie biskup poznański.

Michał Bartłomiej z Czekarzewic Tarło, h. Topór, urodził się 
24 sierpnia 1656 roku w Lubowli na Spiszu z ojca Jana, wojewody 
lubelskiego, a od roku 1665 sandomierskiego, i Anny z Czartoryskich, 
wojewodzianki wołyńskiej. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzi
cielskim. W roku 1676 wysłał go ojciec na dalsze studia do Rzymu. 
W tym samym czasie odprawiał jego ojciec, Jan Tarło, wraz z księ
ciem Czartoryskim rekolekcje u misjonarzy świętokrzyskich w War
szawie. Rekolekcjami tymi kierował wówczas ks. Godąuin. Między 
wojewodą sandomierskim a misjonarzem świętokrzyskim zawiązała 
się szczera przyjaźń. To też, skoro Jan Tarło dowiedział się, że syn 
jego zamierza poświęcić się studiom teologicznym, poradził mu zgło
sić się do seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Monte 
Citorio w Rzymie. W roku 1677, dnia 25 sierpnia wstąpił młody Tarło 
do Zgromadzenia Misji, a po dwóch latach, 27 sierpnia 1679 roku, 
złożył w Rzymie śluby św. Bezpośrednio potem, zawezwał go ówcze
sny generał misjonarzy, ks. Edmund Jolly, do Paryża. Tam ukończył 
młody Tarło studia filozoficzno-teologiczne i został wyświęcony na 
kapłana. Ksiądz Jolly, widząc jego nadzwyczajne zdolności, zamia
nował go profesorem filozofii w domu centralnym Zgromadzenia 
Misji przy św. Łazarzu w Paryżu.

1 Przedruk artykułu: Ks. biskup Michał Bartłomiej Tarło, opiekun ubogich, „Caritas”, 
2(1946), nr 5, s. 15-17.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 23-32.
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W owym czasie sprawowali w Polsce rządy w poszczególnych 
domach misjonarskich superiorzy -  Francuzi. Ks. Godquin, superior 
warszawski, nalegał usilnie, by przysłano księdza Tarłę do Polski. Tak 
się też stało. W roku 1685 został młody, 29-letni ks. Tarło superiorem 
domu świętokrzyskiego, proboszczem parafii i wizytatorem Zgroma
dzenia Misjonarzy w Polsce. Był on pierwszym wizytatorem nowo 
utworzonej w roku 1685, na konwencie generalnym w Paryżu, pro
wincji polskiej. W chwili objęcia rządów wizytatorskich, zastał Tarło 
w Polsce trzy „domy: w Warszawie (św. Krzyża), w Chełmnie i Kra
kowie na Zamku.

Jako wizytator rozwinął wszechstronną działalność. Starał się zarów
no o zewnętrzny, jako też i o wewnętrzny rozwój swego zgromadzenia. 
W roku 1865 przyjął fundację domu misjonarzy w Wilnie. Osobiście 
układa się z biskupem Kotowiczem i kapitułą wileńską, by wspólnie 
obmyślić plany działania na przyszłość. W ciągu urzędowania wizyto
wał kilkakrotnie dom wileński na górze Zbawiciela, a w roku 1695 
poświęcił kamień węgielny pod wspaniały kościół Zbawiciela. W roku 
1686 założył Tarło dom Zgromadzenia XX. Misjonarzy w Krakowie na 
Stradomiu. W sprawie fundacji tego domu toczyły się długie pertrakta
cje Tarły z Wielopolskim, właścicielem pałacu stradomskiego. Za jego 
rządów powstały jeszcze domy w Przemyślu i Samborze (1687) oraz 
w Łowiczu (1689). Wszystkie te placówki obowiązane były, zgodnie 
z duchem powołania misjonarskiego, odbywać misje ludowe i wycho
wywać przyszłych kapłanów.

Ksiądz Tarło był również właściwym budowniczym monumentalne
go kościoła św. Krzyża w Warszawie. Co prawda budowę tego kościoła 
rozpoczął był jeszcze w roku 1682 ówczesny superior ks. Godąuin. 
W tym bowiem roku królewicz Jakub Sobieski położył w obecności 
biskupa poznańskiego, St. Wierzbowskiego, kamień węgielny pod 
świątynię. Kościół budowano według planów włoskiego architekta na 
dworze króla Sobieskiego -  Józefa Bellottiego. W 1693 roku ukoń
czono dolny kościół. Konsekrował go sufragan wileński ks. biskup 
Jan Kirszenstein. W roku zaś 1696 stanął już kościół górny, poświę
cony przez księdza wizytatora Tarłę (1 kwietnia). Pierwszą Mszę św. 
w nowo poświęconym kościele odprawił nazajutrz nuncjusz papieski 
Andrzej Santa Crozze. Pod koniec tego roku dokonał prymas kardynał 
Michał Radziejowski, w obecności królowej Marii Kazimiery, konse
kracji kościoła górnego. Koszta budowy wyniosły 800.000 złp. Znaczną
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część tej sumy ofiarował Tarło z własnych swych majątków i fundu
szów. Zajął się też skwapliwie urządzaniem wnętrza kościoła. Zbierał 
potrzebne na ten cel fundusze -  a przyznać trzeba, że kościół święto
krzyski wybitnych i licznych miał dobrodziejów. W roku 1689 wy
stawił ganek żelazny na gzymsie kościoła oraz ambonę żelazną, dzieło 
braciszka misjonarskiego Michała Tetera. W roku 1700 zbudowano 
kaplicę Matki Boskiej. Mógł Tarło przyozdobić pięknie to największe 
swoje dzieło, bo proboszczem św. Krzyża był przez długie lata, od 
1685 do końca 1709 r. Z końcem 1696 roku poświęcił biskup inflanc
ki, ks. Mikołaj Popławski, sześć ołtarzy bocznych.

Naprzeciw kościoła św. Krzyża w Warszawie znajdował się kośció
łek dominikański, przy którym istniało Bractwo Różańcowe. Przy ko
ściele zaś św. Krzyża założono w roku 1688 Bractwo św. Rocha. Oby
dwa te bractwa toczyły często gorszące spory o pierwszeństwo w pro
cesjach tak, że współżycie wzajemne stawało się coraz uciążliwsze. 
Widząc to, postanowił ks. Tarło raz na zawsze położyć kres owym nie
snaskom. Polecił więc promotorowi Bractwa św. Rocha, ks. Wawrzyń
cowi Benikowi, opracować dla tego bractwa odrębne nabożeństwo, 
które miało być przez członków Bractwa św. Rocha śpiewane w koście
le w czasie nieszporów w okresie Wielkiego Postu. Tu leży początek 
przepięknych polskich „Gorzkich Żalów”. Wydano je po raz pierwszy 
w roku 1707 pt.: Snopek Mirry, czyli rozpamiętywanie gorzkiej Męki 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gorzkie Żale wywodzą się z średnio
wiecznych misteriów religijnych. Tarło zatwierdził to nabożeństwo naj
pierw dla kościoła św. Krzyża; z kolei rozpowszechniło się ono w krót
kim czasie w całej diecezji poznańskiej (za rządów ks. biskupa Tarły), 
a następnie w całej Polsce. Po dziś dzień są Gorzkie Żale jednym 
z najulubieńszych nabożeństw, znanych w każdej naszej parafii.

Bardzo owocnie pracowało za czasów ks. Tarły przy parafii Brac
two św. Rocha. Głównym celem tegoż było: „Czynne ratowanie 
nędznych i chorych, tak co do ciała, jak i duszy i świadczenie ostatniej 
posługi zmarłym”. W parafii starali się członkowie bractwa o to: „Aby 
ubodzy parafianie św. Krzyża i ci, co do Bractwa św. Rocha wpisani 
są, zwłaszcza w chorobach, przy ubóstwie i niedostateczności, z miło
sierdzia chrześcijańskiego usługę i pomoc mieć mogli”. A dalej: „By 
bracia i siostry tegoż bractwa większy mieli pochop i okazję do ćwi
czenia się w uczynkach miłosiernych, a mianowicie ubogim chorym 
usługę czyniąc na wzór patrona św. Rocha”. Bractwo miało z począt



26 KS. ALFONS SCHLETZ CM

ku maleńki szpitalik (właściwie była to infirmeria) przy dzisiejszej 
ulicy Nowy Świat. W roku 1707 założył Tarło szpital, zakupił kamie
nicę i grunt naprzeciw kościoła św. Krzyża i przebudował go. W ten 
sposób powstał istniejący do niedawna, a zniszczony w czasie po
wstania 1944 r., szpital św. Rocha w Warszawie. Zarząd tego szpitala 
oddało bractwo Siostrom Miłosierdzia. Ks. Tarło opiekował się w póź
niejszych jeszcze latach tym dziełem. Jako biskup poznański zapisał 
szpitalowi św. Rocha własną swoją wieś Stanisławice.

Tarło, jako pierwszy wizytator polskich misjonarzy, może słusznie 
być nazwany ojcem prowincji polskiej. Starał się bowiem położyć silny 
fundament pod budowę Zgromadzenia Misjonarzy w Polsce. W tym 
celu trzeba było dbać o szerzenie ducha świętego Założyciela, Wincen
tego a Paulo. Nie bez wpływu Tarły ukazał się pierwszy „Żywot Sługi 
Bożego Wincentego a Paulo, Fundatora i pierwszego generała Congre- 
gationis Missionis”, dzieło ks. Akamiego, w przekładzie krakowskiego 
misjonarza ks. Franciszka Delpacy (Kraków 1688). Żywot ów miał 
rozbudzić w misjonarzach miłość do powołania, a wiernym przedsta
wić wielkiego apostoła chrześcijańskiego miłosierdzia.

W swych listach okólnych, wysyłanych co roku do wszystkich do
mów misjonarskich w Polsce, poruszał Tarło aktualne zagadnienia. 
W nowo utworzonych domach trzeba wprowadzić od razu wszystkie 
zwyczaje misjonarskie i ćwiczenia duchowne, nakazane regułami. Kła
dzie nacisk na rozmyślanie. W miejsca francuskich medytacji wpro
wadza materiały do rozmyślań w języku polskim, a dla nieznających 
języka polskiego -  w języku łacińskim. Zwraca uwagę na jednolitość 
w ubiorze, postępowaniu i działaniu, zarówno w domu, jak też w ze
tknięciu ze światem okólnym, w kazaniach, na misjach. Zaleca misjo
narzom ducha miłości wzajemnej, ducha posłuszeństwa i szacunek dla 
przełożonych.

Odznaczał się ks. Tarło gorliwością wielką. Z zapałem głosił nauki 
dla ludu w czasie misji i rekolekcji. Miał odwagę mówić prawdę wy
bitnym osobistościom, a nawet samemu królowi. Opowiadają, że 
pewnego razu odprawił uroczystą wotywę o Ducha Świętego, po 
czym procesjonalnie udał się z podwładnym sobie duchowieństwem 
do pałacu saskiego, wytknął królowi jego gorszące życie i zagroził 
sądem Bożym. Fakt ten zadecydował, że August II zrobił go później 
biskupem poznańskim.
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W czasie swych rządów wizytatorskich był Tarło aż trzykrotnie 
w Paryżu na konwencie generalnym. Skoro wrócił po raz trzeci z Pa
ryża do Warszawy, zastał w Polsce opłakane stosunki -  walkę stron
nictw i wewnętrzne rozdarcie kraju. W tych ciężkich dla Ojczyzny 
chwilach Opatrzność Boża zgotowała mu nowe pole pracy.

Jako kapłan-misjonarz złożył Tarło, za pozwoleniem generała ks. Jol- 
ly, ślub, że nie będzie pragnął żadnych godności i dostojeństw kościel
nych; nie ubiegał się też o nie. W roku 1709, gdy bawił na wizytacji 
chełmińskiego domu misjonarzy, wezwał go August II do siebie do 
Torunia i oświadczył mu, że mianuje go biskupem poznańskim. Dla 
Tarły była to niespodzianka, bo nigdy o żadnej godności nie myślał. 
Wymawiał się więc wszystkimi możliwymi sposobami od tej godno
ści. Sprawa oparła się o Rzym. Papież Klemens XI miał już o Tarle 
dokładne relacje. Słyszał o jego gorliwej pracy apostolskiej i osobi
stych zaletach charakteru. To też kazał wysłać do Tarły, przez kardy
nała Pauluzzi’ego pismo następującej treści: „Opinię, którą Ojciec św.
0 wybornych cnotach twoich z relacji wielu godnych ludzi dawno 
powziął i ma w sercu, list twój pisany do tegoż Ojca św. mocno 
utwierdził. Że się bowiem, nazywasz człowiekiem nic nie wartym i do 
biskupiego urzędu niesposobnym, to bierze za dowód wielkiej pokory
1 skromności twojej. Zaczem, choć Jego Świątobliwość wielce chwali 
twoją pokorę chrześcijańską, jednak prośbie twojej nie może zadość
uczynić i owszem ciebie z ślubu, jakimkolwiek sposobem uczynio
nego, albo z przysięgi o nieprzyjęciu choć dobrowolnie ofiarowanej 
godności kościelnej dyspenzuje, abyś sumiennie i godziwie mógł 
przyjąć biskupstwo poznańskie. Jawna jest twoja mądrość Ojcu św., 
złączona z osobliwą żarliwością o honor boski”. Zagroził mu w końcu 
papież karami kościelnymi, jeśliby sprzeciwił się jego woli.

Odchodząc na biskupstwo poznańskie, wydał Tarło do misjonarzy 
list pożegnalny (11 VI 1710), nacechowany tonem pełnym serdeczno
ści i miłości braterskiej; przeprasza wszystkich za popełnione uchy
bienia, zachęca do ukochania swego powołania, a duch powołania, to 
duch pokory, prostoty, umartwienia, gorliwości, miłości i posłuszeń
stwa. Ogłasza wreszcie, że jego następcą na urzędzie wizytatora bę
dzie ks. Michał Kownacki.

W pierwszym swym liście pasterskim do duchowieństwa i wier
nych, wydanym 1 sierpnia 1710 roku, podaje Tarło cały program swej 
przyszłej pracy. Zaznacza w nim, że: „Wszystkie myśli nasze, aplika
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cje, siły i pieczołowania za pomocą Boską do tego obrócić umyślili
śmy, ażeby we wszelkim, ile można będzie, dusz nieoszacowaną 
krwią Pana i Zbawiciela naszego odkupionych, a opiece i staraniu 
naszemu powierzonych, jako najwierniejszy mogliśmy mieć dozór,
0 zbawienie się ich starając, na wzór Najwyższego Pasterza, który 
duszę Swoją położył za owce swoje i zdrowia i życia naszego (kiedy 
by tego potrzeba była) nie żałując”.

Urząd biskupi rozpoczął Tarło w ciężkich bardzo czasach, kiedy 
„prócz wielkich plag”, karze Pan Bóg ludzi „plagą morowego po
wietrza”. Tu w całej pełni okazała się troska pasterza o jego owieczki. 
Rzecz jasna, że w pierwszym rzędzie zaleca modły i posty, by Pan 
Bóg odwrócił nieszczęścia. Każe modlić się do św. Rocha, „patrona 
od morowego powietrza”. Proboszczom nakazuje, by w tych ciężkich 
warunkach nie opuszczali swego stanowiska. Mają okazać się dobry
mi pasterzami, a nie najemnikami. Wreszcie udziela biskup Tarło 
szczegółowych uwag, jak się kapłani i ludzie świeccy mają zachowy
wać w czasie zarazy. Ludzi zapowietrzonych pleban powinien od
osobnić od ludzi zdrowych, by ich nie pozarażać. W razie potrzeby 
należy kościół zamknąć, a nabożeństwa mają odprawiać się ha cmen
tarzu lub innym godziwym miejscu. W każdym niemal słowie przebija 
nadzwyczajna gorliwość pasterza o swe owieczki. Trzeba spieszyć im 
z pomocą duchowną, ale materialną także. Bogatych zachęca do da
wania jałmużny. „Nie lepiej że, pisze Tarło we wspomnianym liście 
pasterskim, dla miłości Boskiej, poratowania bliźniego rozdać, czego 
podobno sam nie zażyjesz i prędkać śmierć odbierze, czy nie lepiej 
skarbić sobie w niebie, nie żałując bliźniemu, w ostatniej potrzebie 
zostającemu, aniżeli żeby to, co tak chciwie, a częstokroć niesprawie
dliwie nabywasz, robactwo w spichlerzach popsowało, albo złodziej 
wykradł, albo ogień spalił, albo jakim innym przypadkiem (które Pan 
Bóg na niemiłosiernych dopuszczać zwykł), w niwecz się obróciło
1 zginęło? Czy nie lepiej i słuszniej na zachowanie zdrowia i życia, tak 
wielu od głodu po lasach i polach umierających, z wielką przed Pa
nem Bogiem rozdać zasługą, aniżeli na zbytkach, pijatykach, z obrazą 
Boską i utratą duszy własnej przemarnować?”

Kiedy w roku 1714 nastąpił w Polsce wielki głód, Tarło przybył 
wówczas, zgłodniałym rzeszom z pomocą. Opowiada o tym naoczny 
świadek ks. Florian Jaroszewicz w swej książce: „Matka Świętych 
Polska” (cz. III, str. 198): „Pasł owieczki swoje nie tylko pokarmem

słowa, ale ubogie i zgłodniałe chlebem doczesnym i sowitemi jałmuż- 
nami; r. P. 1714 nastąpił głód wielki w całej Polsce, tak że ludzie pu
chli i gęsto umierali, dosyć że w jednej wiadomej mi parafii, w której 
ludzi, już sposobnych do spowiedzi było siedem tysięcy, wymarło 
dwa tysiące ludzi. Otworzył Tarło, litościwy ojciec i pasterz, spichle
rze swoje, ujął sobie wiele potrzeby, a nędzne ludzie opatrywał i ży
wił, czynił za nich suplikacje i pokuty, żarliwemi kohortami zagrze
wał bogate panny do litości chrześcijańskiej...”.

Jeszcze dobitniej występuje troska o ubogich w kazaniu biskupa 
Tarły, wygłoszonym 4 lutego 1715 roku w kolegiacie św. Jana w War
szawie na zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa. W kazaniu tym 
tłumaczył Tarło słuchaczom, że miłość ku ubogim sprawuje królestwu 
pokój. A przecież kazanie to wygłosił wówczas, gdy Polska stała się 
terenem ciągłych walk. Do klęsk wojny, dodajmy inne, nie mniej gor
sze, jak zaraza, głód i nieurodzaj. Sława kaznodziei odnosiły się 
głównie, do „wielkich tego świata”, którzy licznie przybyli na to na
bożeństwo. Myśl: Diligite pauperes, miłujcie ubogich, jest tu po mi
strzowsku przeprowadzona. Posłuchajmy słów Tarły: „Polsko, Ojczy
zno moja, życzyszli sobie, pragniesz i żądasz pokoju? Nie wątpię, że 
wszyscy jednym głosem, wyjąwszy niewielu, niektórych, którzy to 
radzi piscantur in turbido, którym to Mars złote lubo niesprawiedliwe 
częstokroć przysposabia żniwo, którzy to pod pretekstem wojny eks
presjami, najazdami, kontrybucjami, paletami, ekstorsjami, niewypo- 
wiedzianem okrucieństwem nad ubogim ludem zbogacili się, panami 
zostali. Tych, mówię, niewielu wyjąwszy, nie wątpię, że cała utrapio- 
na Ojczyzna jednym by z głębokości serca odpowiedziała głosem: 
Pacem teposcimus omnes, pokoju żądamy, pokoju pragniemy, pokoju 
wyglądamy. Da go dobrotliwy i miłosierny Bóg, bylebyśmy ubogich 
kochali, ubogim czynili dobrze, nad ubogimi miłosierdzie i politowa
nie mieli... Wołam do was wszystkich, wołam do każdego z osobna, 
wołam do was, duchowni i świeccy, wołam do was panowie senato
rowie, urzędnicy, do was szlacheckiego stanu, do was kondycji miej
skiej, do was kupcy, rzemieślnicy, do was przytomni i nieprzytomni, 
do was wszystkie owieczki biskupstwa mojego, wołam do ciebie, cała 
Polsko: Diligite pauperes et Dominus dabit pacem in finibus vestris, 
kochajcie ubogich, a Bóg da wam pokój”. Straszny czyni Tarło wyrzut 
tym panom, którzy krzywdzą ubogich i nie mają nad nimi miłosier
dzia: „Ubogi lud ciemiężycie, mówi Tarło, nie tak moc i siłę, jako
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okrucieństwo wasze nad nimi pokazujecie, ustawami, deputacjami, 
kontencjami, stacjami, przechodami, tysiąc inszych wymyślnych za
żywając sposobów, ubogich kmiotków niemal ze skóry łupicie. Upa- 
miętajcie się, kiedyżkolwiek miejcie nad ubogimi miłosierdzie; czyli 
ostatnią z nich kroplę krwi wytoczyć czyli duszę wydrzeć chcecie -  
wołam do was wszyscy, którzy jakimkolwiek sposobem, ubogich 
oprymujecie, opresji dopuszczacie, oprymować każecie, od opresji 
bronić mogąc i powinni to czynić, nie bronicie. Wołam na koniec do 
wszystkich, którzy widzicie, albo wiecie o ubogich po ulicach, po 
gnojach, pod płotami, pod domami od głodu, od mizerii umierających, 
a jakimkolwiek sposobem onych ratować możecie, Diligite pauperes; 
miejcie nad nimi współczucie, czyńcie, co na poratowanie ich może
cie. Kiedy na poratowanie bliźniego kawałek chleba, kawałek sukna, 
albo łokieć jaki grubego dać potrzeba płótna, niemasz skąd; a na zbyt
nie i niepotrzebne asystencje, na myślistwo, na karty, na stroje, na 
bankiety, na kolacje, na zbytki, na obrazę częstokroć Boga, już nie 
tysiącami złotych, ale tysiącami talarów czerwonych, jest i być musi”.

Kazanie Tarły wywarło ogromne wrażenie na słuchaczach. Ukazało 
się też niebawem w druku, a biskup nakazał podwładnemu Sobie du
chowieństwu, odczytać je z ambon wszystkich kościołów: „Ażeby 
wszystkie owieczki głos pasterski słyszeć mogły, biorąc stąd pochop... 
do jałmużny i poratowania ubogich...”. Co więcej: polecił plebanom, 
by: „Każdy wizytował wszystkie wsie parafii swojej, a kędyby widział 
ludzi od głodu (jak to po wielu miejscach działo się i dotychczas dzieje) 
umierających, ażeby naprzód panom, dziedzicom i posesorom tych 
dóbr, kędyby się takie potrzeby znajdowały, perswadowali, żeby nie 
tylko dla miłości bliźniego dla ciężkiego przykazania Bożego, ale i dla 
własnego interesu swojego poddanych swoich, jako mogą ratowali, 
gdyż to im samym gorzej będzie, kiedy im poddani powymierają”. 
Gdyby zaś jałmużny i ofiary okazały się niewystarczające, plebani 
w myśl św. Ambrożego mają sprzedać srebra kościelne i otrzymane 
stąd pieniądze obracać na ubogich.

Polecił też Tarło dziekanom, by dawali mu informacje o ludziach 
zamożnych, których biskup sam listami i napomnieniami zamierzał 
„zagrzać do miłosierdzia nad ubogimi”. W następstwie tego napływa
ły od ludzi zamożniejszych na ręce świątobliwego biskupa ofiary, 
a nawet z Rzymu przysłał Tarle pewien książę kilka tysięcy czerwo
nych złotych dla biednych.
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Przyrównują niejednokrotnie ks. biskupa Tarłę do św. Stanisława, 
a to z powodu jego nadzwyczajnej odwagi. Można by go równie do
brze porównać ze Skargą, gdyż podobnie, jak tamten, umiał wytykać 
szlachcie i panom błędy, rozrzutność, lekkomyślność, brak serca dla 
chłopa -  w ogóle brak miłości bliźniego. Świątobliwy biskup Tarło 
stał istotnie na wysokości swego zadania. Kiedy za Augusta II Rzecz
pospolita coraz bardziej chyliła się ku upadkowi, on jak dobry pasterz 
chciał podźwignąć ją w osobach tych najbardziej nieszczęśliwych. 
W myśl wincentyńskiego miłosierdzia był jednak Tarło nie tylko oj
cem ubogich, chorych, opuszczonych i obrońcą kmiotków w ich uci
sku, lecz również nauczycielem posiadających. Umiał przemówić i to 
skutecznie do panów. Akcja jego wydała wspaniałe owoce. Tej jego 
umiejętności podejścia do biednych i bogatych zawdzięczamy takie 
dzieła jak: szpital św. Rocha i kościół św. Krzyża, a zwłaszcza na 
szeroką skalę zakrojoną akcję miłosierdzia, rozwijaną za czasów jego 
rządów biskupich. Ideę wincentyńskiego miłosierdzia głosił Tarło nie 
tylko słownie, z ambony, na misjach ludowych, czy potem jako bi
skup; wykazał również czynem, na czym polega prawdziwa miłość 
bliźniego. Majętności swoje rozdawał ubogim.

Z gorliwością apostolską umiał łączyć życie pełne prostoty, pokory 
i umartwienia. Dla kapłanów był dość surowy i wymagał dokładnego 
spełniania obowiązków. W ciągu całego życia kapłańskiego, nie wy
łączając okresu rządów biskupich, wierny był duchowi misjonarskie
mu. Mówi o nim Jaroszewicz, że: „Publiczne ekscesa karał przykład
nie i owszem się niektórzy od złych uczynków powściągali na samą 
obecność świątobliwego biskupa. Usychał od żalu, gdy co usłyszał 
zdrożnego od praw i przykazań Boskich...”.

Jako biskup, odbywał regularnie wizytacje swojej diecezji. W cza
sie jednej z owych podróży, jadąc z Warszawy do Poznania, zachoro
wał nagle w Łowiczu, gdzie wśród konfratrów zmarł w opinii święto
ści w r. 1716. Zwłoki jego przewieziono do Warszawy i tam odbył się 
wspaniały pogrzeb, z udziałem wszystkich biednych, sierót i opusz
czonych stolicy. Ciało jego spoczywa w katakumbach dolnego kościo
ła św. Krzyża. W roku 1725 wystawiła Helena z Tarłów Gozdzka, 
starościna stężycka, pomnik biskupowi Tarle w kościele św. Krzyża, 
w kaplicy Najświętszego Sakramentu, istniejący po dziś dzień.
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Napisał: Epistoła pastoralis ad clerum et populum diaecesis Posna- 
niensis Anno Domini. 1710 die 30 Novembris edita et reimpressa 
Anno Dni 1713 (Varsaviae, typis Coli. Schol. Piarum).

Michael Bartholomaeus De Czekarzewic Tarło, Dei et Apostolicae 
Sedis gratia, Episcopus Posnaniensis -  epistoła ad clerum, ed. Varsa- 
viae die 18 Mensis Novembris Anno 1712.

Kazanie Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Xiędza Michała Bartło
mieja z Czekarzewic Tarły, Biskupa Poznańskiego etc... Przy konklu
zji nabożeństwa czterdziestogodzinnego w kollegjacie warszawskiej
S. Jana dnia 4 lutego roku 1715 miane. A na perswazję wielu godnych 
i pobożnych osób do druku podane. Dla pożytku osobliwie diecezji 
swojej. (W Warszawie, w drukarni 0 0 . Scholarum Piarum).

W rękopisie: Listy okólne do misjonarzy polskich pisane z lat 
1687-1710, w Arch. XX. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu; Listy 
pasterskie z lat 1710-1716, w Arch. XX. Misjonarzy w Krakowie na 
Stradomiu.

ALFONS SCHLETZ CM

The Bishop Michał Bartłomiej Tarło the patron of the poor

Summary

He was a beautiful person of the Catholic Church in Poland from the end of 
XVII century and the beginning of XVIII century, first the inspector o f Polish priests 
from the Congregation of the Mission and the parish-priest o f the Saint Cross’s parish 
in Warszawa, then the bishop of Poznań. He developed various activity as the inspec
tor. He made the efforts connected with both external and internal development of his 
congregation. Tarło was also appropriate builder of the monumental Saint Cross 
church in Warszawa. Tarło, as first inspector o f Polish missionaries can rightly be 
named the father o f Polish Province. He tried to lay the strong foundations to build the 
Congregation of the Mission in Poland. He made his efforts with large fervor. He 
sermonized his speeches for the faithful during the missions and the retreats enthu
siastically. He started to fulfill his Bishop office in very difficult times, when “except 
the great plagues” God punished the people “the plague of pestilence”. Then the great 
Bishop’s care for his people was appeared.

Translated by Jolanta Nader
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PRZYCZYNEK DO HISTORII ZGROMADZENIA MISJI 
W OKRESIE RZĄDÓW WIZYTATORSKICH 

KS. MICHAŁA KOWNACKIEGO

Po ks. wizytatorze Bartłomieju Tarle, przeniesionym w r. 1710 na 
biskupstwo poznańskie, objął urząd wizytatora misjonarzy w Polsce 
ks. Michał Tomasz Kownacki. Artykuł niniejszy omawia jego działal
ność wizytatorską oraz stanowi przyczynek do historii misjonarzy 
polskich w początkach XVIII w.

Urodził się ks. Kownacki w dwa dni po śmierci św. Wincentego 
a Paulo, tj. dnia 29 września 1660 roku, w Radowiskach na Pomorzu1. 
Jako młodzieniec zetknął się z pracami misjonarzy, którzy od r. 1676 
posiadali dom w Chełmnie, superiorem zaś owego domu był świąto
bliwy misjonarz ks. Paweł Godąuin2. W roku 1678 przeniesiono se
minarium internum z powodu panującej zarazy z Warszawy do 
Chełmna3. Dyrekcję seminarium objął sam jego założyciel -  ks. Jakub 
Eveillard. Dnia 2 lutego tegoż roku wstąpił w Chełmnie do Zgroma
dzenia Misji Michał Kownacki4. Do przyszłych obowiązków i zadań 
misjonarskich zaprawiał się pod okiem dwóch wybitnych, wspomnia
nych wyżej misjonarzy, ks. Eveillard i ks. Godąuin. Był więc Kow
nacki jednym z pierwszych misjonarzy, przyjętych do seminarium 
internum. W pierwszym roku istnienia seminarium, tj. w r. 1676,

1 Catalogus seminaristarum Seminaii Intemi Congr. Miss. Domus Varsaviensis, Arch. 
XX. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu (AMS); Catalogue du personnel de la 
Congr égation de la Miss ion, Paris 1911, 335.
2 K a l l a ,  Dwadzieścia pierwszych lat domu chełmińskiego w świetle kroniki domowej, 
„Roczniki obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (dalej skrót: ROZ), Kra
ków 1932, 69 nn.
3 Catalogus seminaristarum, AMS.
4 Tamże.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 33-54.
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przyjęto trzech kandydatów, z których jeden tylko wytrwał w zgroma
dzeniu5. Śluby św. złożył Kownacki w Warszawie dnia 2 lutego 1680 r.6. 
Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święce
nia kapłańskie około r. 1681. W tym samym jeszcze roku przeniósł się 
do Krakowa i tam wykładał teologię w seminarium zamkowym. 
Z początkiem XVIII w. przebywał ks. Kownacki w Łowiczu jako 
profesor teologii w seminarium diecezjalnym.

W r. 1703 zamianował go ks. wizytator Tarło prefektem semina
rium zamkowego w Krakowie i superiorem tamtejszych konfratrów. 
Przebywał tamże przez trzy lata, tj. do r. 1706. Widocznie nie czuł się 
tam dobrze, bo usilnie prosił przełożonego generalnego ks. Franciszka 
WatePa o zmianę. Kronikarz notuje, że „sedentaliam deinde pertaesus 
vitam, utpote complexioni suae minus accomodam, longis precibus ab 
Adm. R. Domino Francisco Watel superiore geanerali obtimiit officii 
et loci mutationem”7.

Powrócił więc „cum gaudio” -  jak pisze kronikarz -  do Łowicza, 
skąd przybył i spełniał tam w dalszym ciągu obowiązki profesora 
teologii8. Pobyt jego wtóry przypada na lata 1706-1708.

W r. 1708 powołał go ks. Tarło do warszawskiego seminarium 
intemum na wychowawcę młodzieży misjonarskiej9, równocześnie 
został ks. Kownacki asystentem domu10. W czasie jego urzędowania 
wstąpiło do Zgromadzenia Misji 17 nowych członków, z których 
siedmiu wytrwało w powołaniu. Do wychowanków ks. Kownackiego 
z tego okresu należą: ks. Kazimierz Lindner (zm. w Przemyślu 1716 r.), 
ks. Marcin Kelche (zm. w Samborze 1757 r.), ks. Marcin Turski (zm. 
w Remiszowie w czasie misji, należał do domu lubelskiego), br. Pa
weł Dunajski (zm. w Warszawie 1749 r.), br. Adam Głowiński (zm.

5 Mowa tu o pierwszym seminarzyście, ks. Franciszku Dobrzyńskim, który wstąpił do 
Zgromadzenia Misji d. 2 II 1676 jako kapłan świecki z diecezji poznańskiej. Śluby 
św. złożył 2 II 1678 w obecności ks. Eveillard. Zmarł w Przemyślu w r. 1694. Zob. 
Catalogus seminaristarum, AMS.
6 Catalogus votistarum, AMS.
7 W y s o c k i ,  Seminarium zamkowe w Krakowie, Lwów 1910, 324.
8 „Reversus cum gaudio Lovicium, unde venerat ad ftmgendum ibidem iisdem offl- 
ciis, quibus immediate ante praefecturam hujus loci rite et laudabiliter functus fuerat”. 
W y s o c k i ,  Seminarium zamkowe, 324.
9 Catalogus seminaristarum, AMS.
10K a m o c k i - P e r b o y r e ,  Mémoires de la Congrégation de la Mission, Paris 1863,
I. 81 n. (dalej: Mémoires).
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w Samborze 1734 r.), br. Łukasz Laskowski (zm. w Wilnie 1729 r.) 
oraz ks. Maciej Olszyński (zm. jako superior w Samborze 1731 r.)11.

Oprócz tego był Kownacki asystentem domu. Rządził więc zarów
no w domu, jak i w parafii, zwłaszcza wówczas, gdy Tarło odbywał 
wizytacje albo wyjeżdżał na misje.

W r. 1710 zamianowała Stolica Ap. ks. wizytatora Michała Bartło
mieja Tarłę biskupem poznańskim. W porozumieniu z generałem mi
sjonarzy, ks. Franciszkiem Watel, zamianował Tarło następcą swoim 
ks. Kownackiego. Dnia 11 czerwca 1710 r. wydał Tarło list okólny do 
wszystkich domów Zgromadzenia Misji w Polsce, w którym żegna się 
z współbraćmi i mianuje swego następcę. W wyrazach serdecznych 
przekazuje mu władzę i zachęca podwładnych do ochoczego posłu
szeństwa i szacunku12.

Dnia 2 października 1710 r. zmarł w Paryżu ks. generał Watel. 
Nominacja ks. Kownackiego musiała pójść do zatwierdzenia do Pary
ża. De facto zatwierdził Kownackiego z tytułem wicewizytatora wika
riusz generalny Zgromadzenia Misji ks. Bonnet; nie chciał mianować 
go wizytatorem przed wyborem nowego generała13.

W lutym 1711 roku zwołał ks. Kownacki konwent prowincjonalny 
celem wyboru deputatów na konwent generalny do Paryża, gdzie mia
no wybrać nowego generała zgromadzenia14. W wydanym przez sie
bie liście okólnym z d. 29 stycznia 1711 r. poleca Kownacki zmarłego 
generała ks. WatePa modlitwom i Najśw. Ofierze Mszy św. konfra- 
trom oraz każe modlić się o błogosławieństwo dla nowego konwen-

11 Catalogus seminaristarum, AMS; ciekawe są dopiski w katalogu, podające przyczy
nę usunięcia kleryka z seminarium, jak np.: Egressus est ante vota, quia putavit se esse 
indignum manere in Congregatione, sed dimissus magis ob inconstantiam suam; dimis- 
sus... ob infirmitatem continuam et defectum simplicitatis: egressus est ante vota prop
ter vehementes tentationes contra vocationem, quibus resistere noluit, etc.
12 „Obedientia vestra sit prompta, hilaris, constans propter Deum, non propter respec- 
tum humanum, uno verbo, quaecumque sancta, quaecumque púdica, quaecumque 
bona, quaecumque perfecta sunt, haec sapite, haec cogitate, haec diligite, haec sentite 
in vobis et in Christo Jesu: ofíiciis meis tam superioritatis domus hujusce Varsavien- 
sis, quam Visitatoris Provinciae Polonae hodierna die renunciavi, quae ex volúntate 
AR. Dni Sup. Generalis Congregationis Nostrae, verius dicam ex volúntate et disposi- 
tione divina cesserunt A.R.D. Michaeli Kownacki”. Okólniki wizytatorów, AMS.
13 K a 11 a, Dom chełmiński w świetle kroniki domowej, ROZ, 1933, s. 320.
14 Tamże.
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tu15. Na konwencie prowincjonalnym wybrano obok wicewizytatora 
dwóch kandydatów: ks. Szymona Steffena, superiora domu stradom- 
skiego w Krakowie oraz ks. Łukasza Rochon, superiora domu cheł
mińskiego. Ponieważ ks. Rochon zrzekł się mandatu16, wyznaczył 
Kownacki na jego miejsce asystenta domu warszawskiego, ks. Bar-’ 
tłomieja Słupczyńskiego. Konwent generalny odbył się w Paryżu 
w dniach 7-18 maja 1711 roku. Prowincję polską reprezentowali trzej 
wspomniani księża: Kownacki, Steffen i Słupczyński17. Dnia 10 maja 
wybrano nowego generała w osobie ks. Jana Bonnet.

Będąc na konwencie generalnym w Paryżu, zamianował nowo wy
brany generał ks. Kownackiego wizytatorem polskiej prowincji mi
sjonarskiej. Ks. Kownacki wywarł tam jak najlepsze wrażenie; 
ks. Bonnet w liście noworocznym z d. 1 stycznia 1712 r. pisze o nim, 
że w czasie konwentu budowali się wszyscy mądrością, dobrocią 
i prawością charakteru ks. Kownackiego18.

W Paryżu będąc, poprosił Kownacki nowego przełożonego general
nego o misjonarzy dla swej prowincji oraz o siostry miłosierdzia do 
pracy po szpitalach. Chodziło mu głównie o profesorów do seminariów 
duchownych, których było już kilka, mianowicie u św. Krzyża w War
szawie, w Chełmnie, seminarium zamkowe w Krakowie i w Łowiczu. 
Przywiózł Kownacki do Polski ośmiu misjonarzy i osiem sióstr miło
sierdzia. Z misjonarzy francuskich przybyli wówczas następujący księ
ża: ks. Costart na kapelana ks. bpa Tarły, ks. Aumont na profesora do 
Warszawy, ks. Trochon na profesora teologii moralnej, ks. Bienaimé na 
profesora tegoż przedmiotu do Łowicza, ks. Monain do Chełmna, 
kl. Lucas, który miał ukończyć studia w Warszawie, kl. de Lagrive 
(de la Grive), który miał uczyć filozofii, wreszcie br. Jan Frémont19.

Niektórzy z powyższych księży -  Francuzów zapisali się chlubnie 
w historii polskich misjonarzy. Większość z nich powróciła później do 
swej ojczyzny. Kilka szczegółów biograficznych o powyższych pra-

15 Okólniki wizytatorów, AMS.
16 K a 11 a, Dom chełmiński, ROZ, 1933, s. 320.
17 Recueil des principales circulaires des supérieurs généraux de la Congrégation de 
la Mission, Paris 1877,1.1, s. 250.
18 „Notre Assemblée générale ayant été fortédifié de la sagesse, de la bonté et de la 
droiture d’ésprit et simplicité de coeur de M. Michel Kownacki, vicevisiteur de la prov
ince de Pologne, nous l’avons fait visiteur de la même province...”, Circulaires, I, s. 273.
19 Circulaires, I, s. 273.
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cownikach podajemy niżej. I tak, ks. Andrzej Costart urodził się 
22 września 1666 r. w Rennes; wstąpił do Zgromadzenia Misji w Pa
ryżu 23 lipca 1683 r., a śluby złożył 24 lipca 1685 r.20. W Polsce pra
cował przez klika lat, potem wrócił do Francji.

Ks. Jan Aumont urodził się 15 marca 1683 r. w Domjean, diec. 
Bayeux; do Zgromadzenia wstąpił w Paryżu 30 września 1704 r.21. 
Od roku 1711 był profesorem w seminarium świętokrzyskim w War
szawie. W latach 1730-1739 piastował urząd wizytatora polskich mi
sjonarzy. Za jego rządów ufundowano seminarium duchowne w Kra
kowie na Stradomiu (1732). W r. 1736 brał udział wraz z księżmi 
Danielem Ringern, superiorem domu łowickiego i Michałem Brzo
zowskim, superiorem z Siemiatycz, w paryskim konwencie general
nym, na którym wybrano nowego generała w osobie ks. Jana Couty22. 
Po rezygnacji z urzędu wizytatorskiego wrócił do Francji, gdzie zmarł 
w Bayeux 5 grudnia 1755 r.23.

Ks. Jakub Trochon urodził się 24 stycznia 1682 r. w Chateau- 
Gonthiers, diec. Angers; wstąpił do Zgromadzenia Misji w Paryżu 
12 września 1704, a śluby złożył po dwóch latach (1706)24. W latach 
1711-1717 był profesorem teologii moralnej w Warszawie. Dwukrot
nie, tj. w latach 1717-1725 oraz 1732-1735 był superiorem i prefek
tem seminarium duchownego w Płocku. Był też po ks. Cybonim supe
riorem domu chełmińskiego. Zmarł w Krakowie w r. 174725.

Ks. Klaudiusz Bienaime urodził się 2 maja 1685 r. w Bagneux, 
diec. Autin; do zgromadzenia wstąpił 22 września 1704 r., a śluby 
złożył w r. 1706. Był długoletnim profesorem w Warszawie i zmarł 
tamże 8 września 1767 r.26 *.

20 Catalogue du personnel, s. 154.
21 Catalogus domorum et personasrum Congr. Miss. Prov. Polon., Rkps w AMS; 
Mémoires, I, s. 90.
22 Circulaires, I, s. 438.
23 Mémoires, I, s. 78; Księga Pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjo
narzy, Kraków 1925, s. 78.
24 Mémoires, I, s. 226.
25 N o w o w i e j s k i ,  Seminarium płockie, ROZ 1934, s. 308; 1935, s. 158; Księga 
Pamiątkowa, s. 102.
26 Catalogus sacerdotum (1692-1813), AMS; Catalogus domorum, AMS; Mémoires, I,
s. 82.
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Ks. Piotr Lucas urodził się 30 września 1684 r. w Paryżu. Przyjęty do 
Zgromadzenia Misji dnia 19 czerwca 1706 r. w Paryżu, złożył tamże 
śluby misjonarskie 20 czerwca 1708 r. w obecności ks. Bonnet27.

Ks. Jan de Lagrive urodził się 9 września 1688 r. w Sedanie; do 
misjonarzy wstąpił w Paryżu 28 września 1704 r., a śluby złożył 
8 listopada 1706 r. w obecności ks. Bonnet. W latach 1711-1714 uczył 
teologii w Krakowie. W r. 1714 wrócił do Paryża, wystąpił ze zgro
madzenia i poświęcił się zupełnie nauce, zwłaszcza matematyce 
¡geografii. Zmarł w Paryżu 18 kwietnia 1757 r. Wydał następujące 
prace naukowe:

Manuel de trigonométrie pratique, Paryż 1754.
Nouveau plan de Paris, Paryż 1729, 1735, 1740, 1744.
Carte topographique des environs de Paris, Paryż 1731.
Cours de la Seine et des rivières et ruisseaux commerçans qui af

fluent, levé sur les lieux, par ordre de Turgot, prévôt des mar
chands, Paryż 1732-1737.

Désciption du cours de la Seine et des rivières et ruisseaux y  afflu
ons dont les cartes ont été levées sur les lieux, Paryż 1736.

Plan de Saint-Cloud et des environs, Paryż 1744.
Plan de Versailles, Paryż 1746.
Les jardins de Marły, Paryż (b. r.) -  i inne pomniejsze28.

Dlaczego Kownacki sprowadził misjonarzy-Francuzów do Polski? 
Zgromadzenie Misji rozszerzało się wówczas znacznie. Początek 
XVIII wieku -  to okres wojen, zarazy, głodu etc.; pracy było przeto 
dużo, głównie w zakresie misji ludowych, działalności charytatywnej. 
Misjonarzy-Polaków było stosunkowo mało, a znajomość języka pol
skiego zwracała ich ku pracy nad ludem. Do wykładów filozofii 
i teologii używano zatem sił francuskich -  jako profesorów dobrych, 
przygotowanych dostatecznie do swego zawodu. Takich zaś mogła 
w początkach istnienia prowincji polskiej dostarczać tylko Francja, 
posiadająca znaczną ilość księży.

Przypatrzmy się z kolei działalności wizytatorskiej ks. Kownackiego. 
W ciągu krótkich, niespełna czteroletnich jego rządów, powstały

27 Catalogue du personnel, s. 396.0  ks. Monain nie zdołałem znaleźć żadnych szczegółów.
28 Catalogue du personnel, s. 343; R o s s e t ,  Notices bibliographiques sur les 
vaina de la Congrégation de la Mission, Angouléme 1878, s. 273nn.
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w Polsce dwa nowe domy misjonarskie: w Mławie (1712) i w Gdańsku 
(1713), a nadto dwa domy sióstr miłosierdzia: przy szpitalu św. Rocha 
w Warszawie (1711) i przy szpitalu św. Jana w Krakowie (1714).

Fundacja w Mławie. Fundacja domu misjonarskiego w Mławie 
powstała w r. 1712 w sposób raczej przypadkowy. W tym bowiem 
czasie odprawiali misjonarze warszawscy: Wawrzyniec Stanisław 
Beinik, Józef Mroczek i Maciej Znamięcki misje w diecezji płockiej. 
Wielki przyjaciel Zgromadzenia Misji, ks. biskup Seweryn Szczuka, 
sufragan chełmiński, nosił się od dawna z myślą ufundowania domu 
dla misjonarzy29. Wyżej wspomniani ks. Benik z towarzyszami, do
wiedziawszy się o osieroceniu parafii mławskiej, pośpieszyli tam 
z posługą duchowną. Nie było w niej kapłana, bo proboszcz miejsco
wy ks. Andrzej Mączkowski zmarł30. Misjonarze zabrali się z wielką 
gorliwością do pracy, a lud i okoliczni obywatele „starali się najusil
niej, aby tak przykładnych kapłanów” utrzymać przy tejże parafii31. 
Dnia 19 stycznia 1713 r. został ks. Wawrzyniec Stanisław Benik 
pierwszym proboszczem mławskim z ramienia Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, a król August II pozwolił później (1720) prezentować 
misjonarzom po śmierci ks. Benika dalszych trzech proboszczów. 
Prawo to potwierdzili: generał Zgromadzenia Misji ks. Jan Bonnet 
(1720) i biskup płocki L. Załuski (1721). Przywileju tego udzielił 
następnie misjonarzom August III (1740) i Stanisław August (1774)32 *.

W czerwcu 1713 roku objęli misjonarze mławscy w zarząd także 
kościół filialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca, położony poza mia

29 Historia Congr. Missionis (Rkps) w AMS, w rozdz.: Initia et status Domus Mlaven- 
sis Congr. Missionis quoad temporalia Anno 1735 conscriptus, s. 385, tak opisuje 
początki tej fundacji: „Cum circa annum 1712 Illmus et Rmus Szczuka Suffraganeus 
Culmensis Domum Congregationis Missionis in Diaecesi et Palatinatu Plocensi fun
dare intenderet: Rndus Dnus Laurentius Benik, Sacerdos Congmis Missionis pro 
Superiore dictae Domus designatus a pluribus nobilibus invitatus fuit, ut in oppido 
Mława dicto in eadem Diaecesi sito sedem figeret. Scripsit hac de re dictus Rndus 
Dnus Benik ad Illmum Suffraganeum fundatorem, qui libenter concessit, ut dicta 
fundatio Mlavae fieret”.
30 Historia Congr. Miss., jw., AMS.
31 G a w a r e c k i ,  Wiadomość o kościele parafialnym mieście Mławie wraz z do
mem Zgrom. Ks. Misjonarzy, „Pamiętnik rel.-moralny”, Warszawa 1844, VI, s. 291.
32 Historia Congr. Miss., s. 386, AMS; G a w a r e c k i ,  Wiadomość; jw., Mémoires, I,
s. 216n.
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stem. Kościół ten znajdował się w opłakanym stanie, tak, że nie moż
na było w nim odprawiać nabożeństw. Dekretem bpa Ludwika Zału
skiego z r. 1715 kościółek ów został inkorporowany po wieczne czasy 
Zgromadzeniu Misji w Mławie. Misjonarze natomiast zobowiązali się 
odbudować kościół. Nadto w niedziele i święta sprawować w nim 
mieli święte czynności, a w piątki wszystkie odprawiać się miała msza 
św. za zmarłych dobrodziejów. Kronikarz notuje, że wkrótce po obję
ciu kościoła przez misjonarzy został on odbudowany i odnowiony33.

Z fundacją domu Zgromadzenia Misji w Mławie łączą się inne 
jeszcze pomniejsze fundacje, które miały zabezpieczyć misjonarzom 
byt materialny. Ważniejsze z nich, to darowizny Agnieszki i Łukasza 
Orzechowskich (1712), Alberta Krokwińskiego i jego żony Anny (1712), 
Jakuba Piotrowskiego (1713) i innych34.

Do zajęć misjonarzy mławskich należał zarząd parafii, misje ludo
we, a w dobie Komisji Edukacji Narodowej, za superiorstwa ks. Wil- 
licha, również kierownictwo szkółki parafialnej35.

Fundacja parafii św. Wojciecha pod Gdańskiem. Drugą ważną 
fundacją, która doszła do skutku za rządów wizytatorskich ks. Kow
nackiego, była parafia św. Wojciecha pod Gdańskiem. Fundatorem 
owego domu i parafii był ks. Konstanty Felicjan Szaniawski, biskup 
włocławski i pomorski (1707-1720). W r. 1710 wysłał ks. wizytator 
Kownacki z Warszawy ks. Henryka Monmejean celem przeprowa
dzenia rozmów w sprawie przyjęcia nowego domu misjonarskiego. 
W tym bowiem czasie złożył kanonik warmiński, ks. Ludwik Tantoni, 
swój urząd proboszcza i oddał parafię w tymczasową administrację 
(na podstawie prowizji apostolskiej) ks. Monmejean, którego w roku 
następnym (1711) ks. biskup Szaniawski zamianował proboszczem36. 
Wybudował też dostojny fundator w pobliżu kościoła św. Wojciecha 
dom dla misjonarzy, a 5 września 1713 r. dokonał erekcji tego domu 
za zgodą swej kapituły37.

33 Historia Congr. Miss., s. 385, AMS.
34 Tamże, s. 386n„ AMS.
35G a w a r e c k i ,  Wiadomość, VI, s. 293.
36 Historia Congr. Miss., s. 365, AMS.
37 „Eodem itaque Anno 1713 praevio consensu Capituli Cathedralis Vladislaviensis 
sub dat. 27 Augusti 1713 dictus Illmus Episcopus erexit Domum Congregationis 
Missionis in Villa San-Adalberti prope Gedanum, per instrumentum authenticum eo
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Bp Szaniawski, sprowadzając Zgromadzenie Misji do zaniedbanej 
parafii św. Wojciecha, pragnął gorąco, by misjonarze przez swą pracę 
apostolską, kazania, nauki katechizmu, pracę w konfesjonale byli po
mocą duchowieństwu diecezjalnemu. Oprócz tego mieli zająć się na
wracaniem protestantów, licznie w okolicach Gdańska zamieszkałych. 
Praca ich nie miała ograniczać się do samej tylko parafii św. Wojcie
cha, ale mieli wyjeżdżać w teren i głosić ludowi misje i rekolekcje38.

Wkrótce po osiedleniu się w Gdańsku, otrzymali misjonarze drogą 
darowizny od biskupa Szaniawskiego wieś Makową, która należała do 
dóbr biskupich. Ponieważ administracja dóbr sprawiała Zgromadzeniu 
dużo kłopotu i odrywała misjonarzy od zajęć kapłańskich, zrezygnowa
ło ono z tej darowizny, a wieś wróciła w posiadanie dawnego właścicie
la. Wówczas wypłacił fundator misjonarzom sumę 25.000 liwrów39.

Po erekcji domu i parafii św. Wojciecha należało jeszcze otrzymać 
akt inkorporacji, który musiał być ratyfikowany w Rzymie. Prowizo
ryczny akt erekcji i inkorporacji wydała nuncjatura w Polsce pismem 
z d. 23 października 1713 r.40. Właściwy atoli dokument erekcji i in
korporacji wydała Stolica Apostolska (bulla Innocentego XIII) drogą 
zwyczajną przez nuncjusza w Polsce, ks. arcybiskupa Wincentego 
Santini’ego w d. 22 marca 1723 r.41. Imieniem Zgromadzenia Misji 
objął dom i parafię w posiadanie ks. Piotr Leduc42.

Fundacja i erekcja szpitala św. Rocha. Wraz z misjonarzami 
przyjechało z ks. Kownackim także osiem sióstr miłosierdzia, prze
znaczonych do pracy w szpitalach. W 1707 myślał ówczesny wizyta
tor ks. Tarło o założeniu szpitala pod wezwaniem św. Rocha. Stara
niem Tarły zakupiono od ks. Sanguszki dom, który miał stanowić 
własność Bractwa św. Rocha przy kościele św. Krzyża. Po odrestauro

nomine, datum Sobkoviae 5 Septembris 1713. Per hanc Erectionem Ecclesiae Paro-
chialis San-Adalberti, Praepositura nuncupata, Juris Patronatus Episcopalis, de con
sensu Venerabilis Capituli ut praefertur Congregationi Missionis, sub ratihabitione 
tarnen Sedis Apostolicae cum omnibus proveritibus et fructibus incorporatur”. Histo
ria Congr. Miss., jw.
38 Akt fundacji i inkorporacji, AMS; zob. dodatek źródłowy; Historia Congr. Miss., 
s. 365, AMS.
39 Historia Congr. Miss., s. 365n, AMS.
40 Tamże.
41 Tekst oryginalny zob. przy końcu niniejszej rozprawki.
42 Historia Congr. Miss., s. 366, AMS; Mémoires, I, s. 206.
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waniu dworku, dzięki powszechnej ofiarności stanął szpital w r. 1710. 
Wspomina kronika, że: „Po kupieniu, jedni darmo robiąc i usługując, 
inni składkami zasilając, inni materiałów do budowania dostarczając 
i dowożąc, w krótkim czasie szpital wystawiło i we wszystko opa
trzyło bractwo”43.

Ks. Tarło, już obecnie biskup poznański, opiekował się tym ulubio
nym dziełem. „Przybyły w tym czasie do Warszawy..., na pokorną 
prośbę bractwa w d. 20 października 1710 r. odwiedził ubogi szpital 
św. Rocha, udzielił mu pontyfikalnie w ubiorze biskupim błogosła
wieństwo i obdarował jałmużną”44. Uchwałą sesji brackiej z r. 1710 
powierzono zaraz po wybudowaniu szpitala opiekę nad chorymi sio
strom miłosierdzia45, jako że one „były świadome porządku szpitalne
go w innych krajach”46. Umowa została zawarta 24 sierpnia 1711 r. 
pomiędzy Bractwem św. Rocha a siostrami miłosierdzia, w obecności 
ks. wizytatora Kownackiego, promotora bractwa ks. Benika i przeło
żonej sióstr miłosierdzia. Pierwszą przełożoną w szpitalu została za
mianowana Klaudia de Varenne, trzy zaś siostry opiekowały się cho
rymi47. Administracja szpitala spoczywała w rękach „starszych” brac
twa. Każda z sióstr otrzymała pewnego rodzaju fundusz w wysokości
1.000 tynfów oraz całkowite utrzymanie. Dochodów czerpał szpital 
z majątku Stanisławice, fundacji bpa Tarły na rzecz szpitala.

Zwyczajem ówczesnym instytucja taka, jak szpital, musiała otrzy
mać urzędowe zatwierdzenie kościelne. Orędziem z d. 15 stycznia 
1712 r. erygował ks. biskup Tarło szpital św. Rocha48. Każdorazowy 
zaś wizytator Zgromadzenia Misji był najwyższym zwierzchnikiem 
nad szpitalem.

Siostry Miłosierdzia w Szpitalu w Krakowie. W r. 1714 nastąpiła 
erekcja szpitala sióstr miłosierdzia w Krakowie przy ul. św. Jana. 
Fundatorem tego szpitala był sufragan krakowski ks. biskup Michał 
Szembek. Zaznaczył on w akcie fundacyjnym, że: „Na ulicach tego

43 Akta Bractwa św. Rocha, AMS.
44 C z a j e w i c z, Rys historyczny Szpitala św. , Warszawa 1872, s. 27.
45 S c h 1 e t z, Bractwo św. Rocha w Warszawie, „Caritas”, 1946, nr 7, s. 13.
46 P e t r z y k, Kościół św. Krzyża w Warszawie, Warszawa 1920, s. 35n.
47 C z a j e w i c z, Rys historyczny, s. 27n.

Dokument oryginalny pergaminowy zaginął w czasie powstania warszawskiego.
Przedruk zob. u C z a j e w i c z a ,  Rys historyczny, s. 28nn.
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miasta wiarą i religią katolicką najsławniejszego tyle ubogich i cho
rych na gnoju jako bydło leżących, różnymi dolegliwościami trapio
nych i dla ucisku duszy jęczących i opłakujących nieszczęśliwy stan 
swój”. W celu niesienia pomocy tym nieszczęśliwym sprowadził ks. 
biskup Szambek siostry miłosierdzia: „Jako oddane Bogu Panny, do 
uczynków miłosierdzia osobliwą od Boga mające wokację i łaskę”49. 
Z ramienia ks. wizytatora Kownackiego i wizytatorki Zgromadze
nia Sióstr Miłosierdzia, Marii de Bay, pertraktował w sprawie przy
jęcia nowej fundacji superior domu lubelskiego ks. Jakub Cyboni. 
W r. 1714 przybyły z Warszawy do Krakowa cztery siostry miłosier
dzia, którym bp Szembek oddał dwupiętrowy dom przy ul. św. Jana. 
Dom ten mieścił izbę dla chorych mężczyzn, izbę dla chorych kobiet, 
aptekę, westiarnię, mieszkanie dla sióstr, piekarnię, browar i kaplicę. 
Dla chorych było 24 łóżek. Siostry otrzymywały jako wynagrodzenie 
za pracę 200 tynfów rocznej pensji50.

* * *

Dwie placówki misjonarskie i dwie fundacje sióstr miłosierdzia, 
była to zdobycz dość duża, jak na owe krótkotrwałe rządy wizytator- 
skie ks. Kownackiego. Jednak bardziej dbał Kownacki o wewnętrzny 
rozwój Zgromadzenia Misji, pragnąc pójść w tym w ślady swego 
wielkiego poprzednika ks. bpa Tarły.

Kownacki mawiał często, że wolałby być profesorem, aniżeli wizy
tatorem51. Jako długoletni profesor filozofii i teologii znał dostatecznie 
potrzeby seminariów i dbał o to, by młodzież wychodziła z semina
riów przygotowana do swych przyszłych zadań kapłańskich i misjo
narskich. J. Bartoszewicz zaznacza, że był to: „Mąż, który^o swoim 
poprzedniku oddziedziczył całe zaufanie jenerała zakonu...”5 .

Gdy chodzi o charakter ks. Kownackiego, to odznaczał się on nad
zwyczajną dobrocią i miłością zarówno do swego zgromadzenia, jako 
też do poszczególnych członków. Do praktykowania tej miłości zachę-

49 Ś m i d o d a. Pierwsze karty z dziejów SS. Miłosierdzia w Krakowie, ROZ, 1928, 
s. 36.
50 Tamże, s. 38.
51 Mémoires, I, s. 84.
52 Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, 
Warszawa 1855, s. 54.
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cał wszystkich, a w swoim liście okólnym z dnia 29 stycznia 1711 r. 
zaleca, by wszyscy odnosili się do swych przełożonych z szacunkiem. 
Domaga się równego traktowania wszystkich, tak księży, jak i braci53.

Do porządku i rygoru w prowincji przyczyniły się wielce regularnie 
odbywane wizytacje domów. Ks. Kownacki wizytował w czasie krót
kiego urzędowania swego wszystkie domy misjonarskie. Z trzech 
przez Kownackiego wizytowanych domów przechowały się dekrety 
wizytacyjne.

Dom chełmiński odwiedził dwukrotnie: w dniach od 10 listopada 
do 14 grudnia 1711 r. oraz 27 sierpnia do 11 września 1713 r.54. 
W czasie pierwszej wizytacji zwrócił uwagę na miłość wzajemną. 
Wszyscy mają pilnować wiernie wszelkich ćwiczeń duchownych, 
których „sine gravi necessitate et licentia superioris” nie wolno opusz
czać. W czasie wizytacji drugiej przypomina misjonarzom chełmiń
skim główne obowiązki, odnoszące się do ducha misjonarskiego.

Wizytacja domu stradomskiego w Krakowie przypada na czas od 
4 do 15 września 1712 r. Dekrety wizytacyjne wówczas wydane odno
szą się do wiernego zachowania ślubów: ubóstwa, czystości i posłu
szeństwa, nadto do ścisłego przestrzegania porządku dziennego (ordo 
diumus) oraz do innych obowiązków misjonarskich, zwłaszcza do życia 
wewnętrznego, które jest podstawą całej działalności apostolskiej55.

Po ukończeniu wizytacji na Stradomiu odbył Kownacki wizytację 
w seminarium zamkowym w Krakowie, które stanowiło osobny dom 
Zgromadzenia Misji (16-19 września 1712 r.). Pochwalił misjonarzy 
za ich wierność w zachowaniu reguł i przepisów, cieszył się z miłości 
wzajemnej i harmonii, jaka wśród nich panowała. Dodał w dekretach 
wizytacyjnych kilka praktycznych uwag, dotyczących pożywienia 
i stosunku misjonarzy do alumnów56.

53 „De caetero, fratres dilectissimi, rogamus et obsecramus per viscera Xti, ut mutuam 
inter vos charitatem servetis, superiores vestros honoretis, ipsisque hilariter obedietis 
et perseveranter. Fratres laicos coadjutores non ut fámulos, sed ut commembra ejus- 
dem corporis tractetis, Fratres etiam coadjutores hortamur in Domino, ut memores 
voca-tionis suae in ormni humilitate, patientia, obedientia respectuque superioribus 
suis et iis, qui eorum personam représentant, subjecti sint”. List okólny, jw., Okôlniki 
wizytatorôw, AMS.
54 Liber ordinationum seu constitutionum, quae factae sunt m visitationibus Domus 
Culmensis Congr. Missionis, I. Rkps w AMS.
55 Decreta visitationum Domus Stradomiensis Cracoviae ab anno 1687, Rkps w AMS.
56 Decreta visitatorum in Arce Cracoviensis Seminarii, Rkps w AMS.
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Okres rządów wizytatorskich ks. Kownackiego przypada na czasy 
ciężkie. Wspomina o tym o. generał Bonnet w swym liście noworocz
nym 1714 r., współczując szczerze z Polską, dotkniętą wojną i innymi 
plagami57. W tych trudnych latach umiał Kownacki rozwinąć działal
ność prawie wszechstronną i strzec w prowincji wincentyńskiego ducha. 
Toteż chwali ks. Bonnet w tymże cyrkularzu noworocznym ks. Kow
nackiego za jego rządy pełne mądrości, harmonii i miłości. Podkreśla 
generał, że mimo ciężkich doświadczeń potrafi wizytator Polski utrzy
mać wśród swych podwładnych gorliwość i ducha apostolskiego58.

W okresie swych rządów staje ks. Kownacki dzielnie obok Wiel
kiego działacza tego okresu, ks. biskupa Tarły. W liście pasterskim do 
duchowieństwa i wiernych, wydanym przy objęciu rządów biskupich, 
podaje Tarło program swej pracy. Zaznacza, że: „Wszystkie myśli..., 
aplikacje, siły pieczołowania za pomocą Boską do tego obrócić umy
śliliśmy, ażeby we wszystkim, ile można będzie, dusz, nieoszacowaną 
krwią Pana i Zbawiciela naszego odkupionych, a opiece i staraniu 
naszemu powierzonych, jako najwierniejszy mogliśmy mieć dozór, 
o zbawienie się ich starając, na wzór Najwyższego Pasterza, który 
duszę Swoją położył za owce swoje i zdrowia i życia naszego (kiedy 
by tego potrzeba była) nie żałując”59. Urząd biskupi rozpoczął Tarło 
wówczas, gdy „prócz wielkich plag” karze Pan Bóg ludzi także „plagą 
morowego powietrza”. Duchowieństwu każe biskup stanąć w pierw
szym szeregu w czasie zarazy, by duchowo i materialnie wspierali 
nieszczęśliwych.

Ks. wizytator Kownacki współpracował w owym czasie z bpem 
Tarłą i wysyłał swych księży na najbardziej zagrożone placówki. We 
wszystkich prawie domach misjonarskich pielęgnują konfratrzy cho
rych „zapowietrzonych”. Nic dziwnego, że żniwo śmierci było obfite. 
W samym roku 1710 w drugim półroczu ginie sześciu młodych mi
sjonarzy. Ks. Walenty Kadoch umiera w lipcu 1710 roku w Łowiczu

57 Circulaires, I. 231.
58 „M. Kownacki conduit cette province avec sagesse, paix et charité. Presque toutes 
nos maisons y souffrent pour le temporel, et ont beaucoup besoin de prières, pour 
qu’il plaise à Dieu de leur faire la grâce de se soutenir dans la ferveur et la purité de 
notre esprit, au milieu des embarras où elles se trouvent et dans lesquels elles se sont 
soutenues, jusqu’ici”. Circulaires, I. 282.
59 List pasterski bpa Tarły z d. 1 VIII 1710, Rkps w AMS; zob. też S c h i  e t  z, 
Ks. Biskup Michał Bartłomiej Tarto, „Caritas”, 1946, nr 5 i odb.
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„peste infectus”. W Chełmnie umiera w czasie zarazy w ciągu sześciu 
tygodni trzech młodych księży: Paweł Trawnicki (zm. 27 sierpnia -  
„peste infectus”), Jerzy Lilienthal (zm. 8 września -  „peste infectus in 
servitio infirmorum”) i Baltazar Kalinowski (zm. 21 września -  „peste 
infectus”). Misjonarze wileńscy stracili w tymże roku dwóch współ
braci: ks. Jerzego Jankiewicza (zm. 4 września) i ks. Jana Piankow- 
skiego (zm. 4 października)60.

Prócz smutnych chwil bywały i w życiu Kownackiego chwile rado
śniejsze. Widział piękny rozwój dzieł św. Wincentego w Polsce, 
zwłaszcza w trzech stolicach: Warszawie, Wilnie i Krakowie. Pięknie 
rozwijało się również seminarium intemum pod kierunkiem ks. Mi
chała Waltera (1710-1711) i ks. Kazimierza Ottowicza (1711-1715), 
gdzie w kolebce życia misjonarskiego wychowywano przyszłych 
członków Zgromadzenia. W przeciągu czteroletnich -  rządów ks. 
Kownackiego wyszło z seminarium intemum w Warszawie 25 no
wych misjonarzy61.

Ks. Michał Kownacki zmarł dnia 5 listopada 1714 r. w Warszawie 
u św. Krzyża, mając życia lat 54, powołania 36.

60 Na podstawie: Catalogus seminaristarum, AMS.
61 Tamże.

PRZYCZYNEK DO HISTORII ZGROMADZENIA MISJI... 47

DODATEK

Akt fundacyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
w parafii św. Wojciecha pod Gdańskiem

Arch. Misj. w Krakowie na Stradomiu

Vincentius Sanctinus, Dei et Apostolicae Sedis Gratia Archiepiscopus 
Trapezuntinus, Ssmi Domini Nostri, Domini Innocentii Divina Providen- 
tia Papae eius nominis XIII. Praelatus Domesticus et Assistens 
eiusdemque et S-ae Sedis Apostolicae in Regno Poloniae et Magno Duca- 
tu Lithuaniae cum facultatibus Legati de Latere Nuncius.

Universis et singulis praesentibus et futuris notum facimus et testamur: 
Quod nuper pro parte Adm. Reverendi Dni Superioris, aliorumque Sacer- 
dotum Congregationis Missionis Domus Gedanensis coram Nobis fuerunt 
praesentatae Literae Apostolicae tenoris sequentis videlicet. Innocentius 
Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto Filio Nostro et Sedis Apostoli
cae Nuncio in Regno Poloniae commoranti Salutem et Apostolicam Be- 
nedictionem: Sicut Ecclesiarum Cathedralium Praelatis, ea in suis Diae- 
cesibus sedulo curare convenit, quae ad devotam Christi Fidelium instruc- 
tionem et piorum operum incrementum noscantur pertinere, ita cum id 
sine reddituum Annorum congrua assignatione praestari non possit, decet 
Romanum Pontificem uti Spiritualium providum Dispensatorem, iuxta 
potestatem sibi Divinitus traditam, in his prout necessitas exigit, ac pia 
ipsorum Praelatorum Vota exposcunt opportuna ope succurere, et desuper 
Pastoralis Officii sui, partes favorabiliter interponere prout locorum et 
temporum qualitatibus matura consideratione pensatis conspicit in Domi
no salutoriter expedire: Dudum siquidem piae memoriae Pius Papa V. 
Praedecessor Noster, per quandam suam perpetuo valituram Constitutio- 
nem, inter alia, quascumque Parochiales Ecclesias quarum dum pro tem
pore vacant ad Episcopos et quosvis alios Ordinarios Collatores, in Men- 
sibus ordinariis per suas Regulas assignatis collatio et provisio spectaret, 
et de quibus ipsi Episcopi et Ordinarii Collatores, infra sex Mensium 
spatium, a Die vacationis earundem, perfecto examine iuxta formam 
Concilii Tridentini non providissent suae et dictae Sedis collationi et di- 
spositioni reservavit, decernens extunc irritum et inane, si secus super his 
a quoquam, quavis authoritate scienter vel ignoranter contingeret attenta- 
ri; Et deinde sicut exhibita Nobis nuper pro parte Venerabilis Fratris No
stri Constantini Feliciani Szaniawski, moderni Vladislaviensis et Pomera- 
niae Episcopi petitio continebat, alias, ipse Constantinus Felicianus Epi-
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scopus commisserans statum suae Diaecesis, in qua grassante Lutherana 
et Calvinistica haeresi, pueri confirmationis Sacramento orbati, Cathechi- 
smi, omnino ignari, adulti, aliique aetate provecti, Sacramento paeniten- 
tiae et Eucharistiae privati, peccata ab ipsis cammisse expiare nequibant, 
imo a perversis Ministris seducebantur; ac malis huiusmodi obviare, qu
antum in se erat, frustra tarnen conabatur; Tandem Deo favente exogitavit 
se tot et tantos iam pridem emissos nisus ad meliorem finem perventu- 
rum, ac tantis calamitatibus supremum remedium allaturum fore, si Di
lectos Filios Presbyteros Congregationis Missionis in Subsidium sui Pa- 
storalis Officii in locum Gedanensem Vladislaviensis Diaecesis advoca- 
ret, ibique Dornum Regulärem dictorum Presbyterorum oonstrueret, eri- 
geret et dotaret ad hoc, ut Presbyteri praefati Confessionibus, concioni- 
bus, Cathechismis et Missionibus incumbentes, augmentum Religionis 
Catholicae, ac haereticorum Conversionem, frequenti Sacramentorum 
administratione, ac Verbi Dei praedicatione summa cum Cura procura- 
rent, ipsosque haereticos ad fidem Catholicam conversos et titubantes in 
fide cathechistica expositione, exempiari vita, ac pia devotaque conversa- 
tione, sicut deoet Pastores bonos, et Oves in medio luporum suaviter con- 
firmarent, et in eo constituèrent; Quibus praefatis in effectum redactis, 
praefatus Constantinus Felicianus Episcopus praefatos Presbyteros in 
dictum locum vocavit, Dornum Regulärem huiusmodi construxit et erexit 
et suis sumptibus dotavit, maximumque fructam pro salute animarum et 
Religionis incremento a Fundatione huiusmodi retulit, cum revera Presby
teri praefati, ex quo in dictum locum vocati fuerunt, centum et plures 
baereticos, cuiuscunque haeresis genere infectos, Fidei Catholicae restitu- 
erunt, unde magna spes affulget successu temporis. Deo coadjuvante, 
omnes infrascriptae Parochialis Ecclesiae, et etiam vicinos incolas, ortho- 
doxam Religionem amplexurosesse. Cum autem sicut eadem petitio sub
jungebat, fructus, reditus et proventus dictae Domus ad congruam susten- 
tationem Presbyterorum praefatorum in ea modo degentium impares exis
tant, et Parochialis Eoclesia Praepasitura nuncupata, Sancti Adalberti in 
Suburbio Szotland nuncupato Civitatis Gedanensis Vladislaviensis Diae
cesis et praefatae Domui forsan vicina, quae ad praesens per obitum illius 
Ultimi Possessoris dictae Parochialis Ecclesiae Rectoris Praepositi nuncu
pate qui extra Romanam Curiam de Mense Sedi Apostolicae minime 
reservato a Sex Mensibus et ultra diem clausit, extremum vacat, et de qua 
nullus praeter Romanum Pontificem pro eo, quod sicut pariter eadem 
petitio subjungebat et dicta Ecclesia, ut praefertur vacante, iuxta formam 
Constitutionis huiusmodi per Ordinarium Loci dispositum non fuit; hac
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vice disponere potuerit, sive possit reservatione et Decreto obsistente 
supradictis, eidem Domui perpetuo uniretur, annecteretur et incorporare- 
tur, ac Dilectorum etiam Filiorum illius Parochianorum, animarum Cura 
per unum ex Dilectis similiter Filiis Praesbyteris dictae Domus, a pro 
tempore existente praefatae Domus Superiore deputandum, et ad eius 
nutum amovibilem, et ab Ordinario Loci examinandum et approbandum 
exerceretur, procul dubio ex hoc necessitatibus dictae Domus ac Presby
terorum praefatae Congregationis in ea tunc et pro tempore degentium, 
aliqua in parte coansultum foret. Quare pro parte tarn Constantini Felicia- 
ni Episcopi, quam modemorum Superioris et Presbyterorum Domus prae
fatae Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus decenti dictae Domus 
Status et Successus, atque in ea nunc et pro tempore degentium Presibyte- 
rorum praefatorum necessitatibus et commoditatibus in praemissis oppor
tune consulere de benignitate Apostólica dignaremur. Nos igitur qui 
quantum in Domino possumus Orthodoxae Religionis propagationem 
procurantes Ecclesiasticarum Personarum ad id intendentibus votis liben- 
ter annuimus. Quique etiam dudum inter alia voluimus, quod petentes 
Beneficia Ecclesiastica aliis uniri teneantur exprimere, verum valorem 
annuum cecundum communem existimartionem, tern Beneficiis uniendi, 
quam illius cui uniri petitur, alioquin unio non valeret: Constantinum 
Felicianum Episcopum ac modernos Superiorem et Presbyterois praefatos 
specialibus favoribus et gratiis prosequentes, Ipsosque et eorum quemli- 
bet a quibusvis excommunicationis, non tamen quo ad dictum Constanti
num Felicianum Episcopum, ac suspensionis et Interdicti, aliisque Eccle- 
siasticis Sententiis Censuris et poenis, si quibus, quomodolibet innonati, 
existunt ad effectum praesentium tantum consequentes harum serie ab- 
solventes, et absolutos fore censentes, ac aliarum unionum praefatae Do
mus hactenus forsan facturum si quae sint tenores etiam veriores, ac datas 
praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi Supplicationibus inclina- 
ti, ex voto, Congregationis Venerabilium quoque Fratrum Nostrorum S-ae 
Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et Consultationibus Episcopo- 
rum et Regularium praepositae. Discretioni Tuae per Apostólica scripta 
mandamus, quatenus vocatis qui fueript evocandi, ac veris existentibus, 
narratis, Parochialem Ecclesiam praefatam, cuius et illi forsan annexorum 
fructus reditus et proventus quinquaginta ducatorum auri de Camera se
cundum communem exietimationem valorum annuum, ut dictus Constan
tinus Felicianus Episeopus ac modemi Superior et Presbyteri Domus 
praefatae asserunt non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis modo, 
aut ex alterius cuiuscumque Persona, seu per liberam Resignationem,
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dicti Ultimi Posessoris, vel cuiusvis alterius de illa in dicta Curia vel extra 
eam, et coram Notario publico et Testibus sponte factae, aut Constitutio- 
nem piae memoriae Joannis Papae XXII. Praedecessoris Nostri, quae 
incipit. Execrabilis vel assequutionem alterius Beneficii Ecclesiastici 
quavis authoritate collali vacet, et si tanto tempore vacaverit, quod eius 
collatio iuxta Lateranensis Statuta, Concilii ad Sedem praefatam legitime 
devoluta, dictaque Ecclesia dispositioni Apostolicae, specialiter, vel alias 
generaliter reservata, existat; et super ea inter aliquos lis, cuius statum 
praesentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecisa, dum modo 
eius dispositio ad Nos hac vice pertineat, praevia tarnen dictae Parochalis 
Ecclesiae, Tituli Collativi suppressione et extinctione eidem Domui sine 
alicuius praejudicio, et postquam ita pro Salute animarum ac fidei orto- 
doxae incremento expedire judicaveris, cum annexis huiusmodi, ac omni
bus et singulis eiusdem Parochialis Ecclesiae fructibus, reditibus et pro- 
ventibus, Terris, Fundís, Feudis et aliis juribus et pertinentiis universis, ad 
dictam Ecclesiam spectantibus, ita quod liceat praefatae Domus Superiori 
ac Presbyteris praefatis, per se vel alium, seu alios eorum, ac dictae Do
mus nomine, Corporalem, realem et actualem possessionem dictae Eccle
siae, illiusque omnium et singulorum Jurium Bonorum et pertinentiarum 
qurumcunque praefata authoritate apprehendere, et apprehensam perpetuo 
retiñere, fructus quoque reditus et proventus, Jura obventiones, et emolu
menta, quaecunque ex eis provenientia, percipere, exigere, levare, locare, 
dislocare, ac in eorum et dicta Domus communes usu et utilitatem con- 
vertere, Diaecesani Loci, vel cuiusvis alterigue licentia minime requisita, 
supportatis tarnen per Superiorem et Presbyteris praefatos, nunc et pro 
tempore existentes, omnibus et singulis dictae Ecclesiae oneribus, autho
ritate Nostra perpetuo unias, annectas et incorpores, ac nunc et pro tem
pore existenti Superiori dictae Domus, ut curam animarum, Dilectorum, 
pariter Filiorum Parochianarum, dictae Ecclesiae per unum ex dictae 
Domus Presbyteris, ad dicti Superioris nutum amovibilem et a pro tem
pore existente Episcopo Vladislaviensi examinandum et approbandum, 
exerceri facere possit et valeat, concedas et indulgeas. Nos enim si unio- 
nem, annexionem, incorporationem, concessionem et indultum, huiusmo
di per Te earundem praesentium vigore fieri, ac respective concedí conti- 
gerit, ut praefertur easdem praesentes, sub quibus vis similium et dissimi- 
lium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogatio- 
nibus et aliis contraniis dispositionibus, ac Cancellariae Apostolicae Re- 
gulis, Unionum effectum suum, nom sortitarum revocatoriis, a Nobis et 
quibusvis Romanis Pontificibus Successoribus Nostris etiam in crastinum
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assumptionis, cuiuslibet illorum ad Summi Apostolatus Apicem emanatis 
et emanandis, minime comprehendi, sed semper ab illis excipi, et quoties 
illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum, et eum in quo ante, 
quomodolibet erant Statum restituías, repostas, et plenarie reintegratas, ac 
de novo etiam, sub quacumque posteriori data, per Superiorem et Presby- 
teros praefatos, quomodocunque eligenda concessus, semperque et perpe
tuo validas existere et fore, ac pro tempore existentibus Superiori et Pres
byteris dictae Domus in omnibus et per omnia suffragari debere, sicque 
per quoscunque Judices Ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fun
gentes et causarum, Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae 
Ecclesiae Cardinales et de Latere Legatos, Vice Legatos et dictae Sedis 
Nuncios in quavis Instantia iudicari et definiri debere, et si secus super 
his, a quoquam quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit atten- 
tari irritum et inane, decernimus, non obstantibus priori volúntate Nostra 
praefata, nec non Lateranensis Concilii novissime celebrati, Uniones 
perpetuas, nisi, a Casibus in Jure permissis fieri prohibentis, aliisque Con- 
stitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, Privilegiis quoque Indultis et 
Literis Apastolicis quibusvis Superioribus et Personis, sub quibuscunque 
tenoribus et formis, ac quibuscunque Statutis et Decretis in contrarium 
forsan quomodolibet concessis, approbatis, innovatis et confirmatis, qui
bus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficient derogatione, alias 
de illis, eorumque totis tenoribus specialis sperifica et expressa individua, 
ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales, idem impor
tantes mentio, seu quavis expraessio habenda, aut etiam aliqua exquisita 
forma ad hoc servanda foret, illis alias n suo robore permansuris, latis- 
sime et plenissime ac specialiter et expresse hac vice duntaxat derogamus, 
contrariis quibuscunque aut si aliqui super Provisionibus sibi faciendis de 
huiusmodi, vel aliis beneficis Ecclesiasticis, speciales vel generales dictae 
Sedis, aut Legatorum praefatorum Literas impetraverint, etiamsi ad eas 
per Inhibitionem, reservationem et Decretum, vel alias quamodolibet sit 
processum, quas quidem Literas et processus hábitos per easdem ad prae
fatam Parochialem Ecclesiam, volumus non extendi, sed nullum per hoc 
eis quo ad assequutionem Beneficiorum, aliorum praejudicium generari 
ac praefatis et quibusvis aliis Privilegiis Indultis et Literis Apostolicis 
generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per quae 
praesentibus non expresse, vel totaliter non inserta, effectus earum impe
did valeat, quomodolibet et differi, et de quibus tetis tenoribus, de verbo ad 
verbum habenda sit, in eisdem Literis mentio specialis. Datum Romae apud 
S. Mariam Majorem Anno Incamationis Dominicae Millesimo Septingen-



52 KS. ALFONS SCHLETZ CM

tesimo Vigesimio Secundo Idibus Maii Pontificatus Nostri Anno Primo. 
Loco zm. Plumbi. Post quarum quidem Literarum Apostolicarum superius 
insertarum praesentationem, Nobis pro parte dicti Admodum Reverendi 
Superioris, aliorumque praefatorum Sacerdotum Congregationis Missionis 
Domus Gedanensis, humiliter Supplicatum fuit, quatenus ad earundem 
Executionem procederé dignaremur: Nos vero volentes Mendata Apostóli
ca ea qua docet diligentia exequutiioni demandare, ac iuxta forman in eis- 
dem Literis Nobis praescriptam procederé et ne alicui exinde aliquod prae- 
judicium generari contingat, ante omnia Literas Citationis in vim generalis 
Edicti contra omnes et singulos, sua exadverso jus vel interesse aliquod ad 
praesens negotium se habere putantes et praetendentes cum termini triginta 
dierum sub die trigésima Mensis Octobris Anno proximo praeterito Mille- 
simo Septingentésimo Vigésimo Secundo per Cancellariam Tribunalis 
Nostri Apostolici expeditas, idque ad dicendum opponendum et allegan- 
dum, quidquid dicere et allegare voluerint, tarn injure quam in facto, contra 
easdem Literas praeinsertas, praemisimus. Cumque in termino ex disposi
tion  earundem Literarum edictalium, sub die videlicet vigésima Sexta 
Mensis Februarii Anno Currenti Millesimo Septingentésimo Vigésimo 
tertio, incidente ex parte dicti Admodum Reverendi Superioris, aliorumque 
Sacerdotum Congregationis Missionis praefatae Domus Gedanensis judi- 
cialiter comparitum esset, et accusatis Citatorum Contumaciis in statum pro 
dictarum Literarum Apostolicarum Executione, hiñe Nos per Tribunal No
strum Apostolicum viso termino dato in Causa, in vim ulterioris Processus 
mandavimus verificari narrata in eisdem Literis Apostolicis contenta. Qui- 
bus verificatis ac constito dicto Tribunali Nostro de veritate eorudem, ne- 
mineque ex adverso camparente mediante interposition Decreti expetitam 
Unionem dictae Ecclesiae Parochialis S. Adalberti in Suburbio Szotlanden- 
si ad Civitatem Gedanensem sitae et jacentis praefatis Sacerdotibus Con
gregationis Missionis ipsorumque Domui im ibidem, vigore praeinsertarum 
Literarum Apostolicarum faciendae esse deerevimus, prout Tenore praesen- 
tium in Executionem earundem praeexpressarum Literarum Apostolicarum, 
dictique Decreti Nostri Tribunalis eo fine interpositi, praevia eiusdem Paro
chialis Ecclesiae S. Adalberti tituli collativi suppressione et extinction 
perspectoque exinde in Partibus illis Salutis animarum, ac fidei Orthodoxae 
incremento, eandem Parochialem Ecclesiam, dictae Domui Gedanensi 
Sacerdotum Congregationis Missionis cum omnibus et singulis, eiusdem 
Parochialis Ecclesiae, fructibus, reditibus et proventibus, Terris, fundís, 
Feudis et aliis juribus et pertinentiis, universis, ad eandem Ecclesiam, tam 
ex antiquo, quam ad praesens spectantibus et quovismodo pertinentibus, ita
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quod liceat praefatae Domus Superiori ac presbyteris praefatis per se vel 
alium, seu alios eorum ac dietae Domus nomine Corporalem, realem et 
actualem possessionem eiusdem Parochialis Ecclesiae S. Adalberti, il- 
liusque omnium et Singulorum, jurium Bonorum et pertinentiarum qu- 
arumcumque apprehendere, et apprehensam perpetuo retiñere, fructus qu- 
oque reditus et proventus jura obventiones et emolumenta, quaecumque ex 
eis provenientia percipere, exigere, levare, locare, diclocare, alienata Bona, 
si quae sunt repetere et Jure vindicare, fructusque proventus et reditus huiu- 
smodi in eorum et dictae Domus communes usus convertare, Diaecesani 
Loci, vel cuiusvis alterius licentia, minime requisita, supportatis tamen per 
Superiorem et Presbyteros raefatos nunc et pro tempore existentes omnibus 
et singulis eiusdem Parchialis Ccclesiae oneribus authoritate Apostólica 
Nobis hac in parte per praeinsertas Literas Apostólicas, cammissa perpetuo 
unimus, anectimus et incorporamus, ac nunc et pro tempore existenti Supe- 
riora dictae Domus ut curam animarum Parochianorum eiusdem Ecclesiae 
per unum ex dictae Domus Presbyteris, ad dicti Superioris nutum amovibi- 
lem et a pro tempore existente. Illustrissimo et Reverendissimo Domino 
Episcopo Vladislaviensi examinandum et approbandum exerceri facere 
possit et valeat concedimus, et indulgemus, sub Clausulis praeservationi- 
bus, et Decretis authoritate ipsius Sanctissimi Sanctaeque Sedis Apostolicae 
in dictis praeinsertis Literis Apostolicis appositis et introclusis non obstan- 
tibus quibuscumque, quae omnia, ibi non obstare voluit idem Sanctissimus 
ad quae Nos in omnibus et per omnia referimus. In quorum fidem etc.

Datum Varsaviae Die Vigésima Secunda Mensis Martii Anno Domini 
Millessimo Septingentésimo Vigésimo Tertio.

Vincentius Archiepiscopus Trapezuntinus 
Nuncius Aplicus 

Josephus Palma Aud. Gnlis 
Adalbertus Skwarczyñski Cancell.
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The contribution to the history of the Congregation of the Mission 
during the period visitator Michał Kownacki

Summary

After the visitator Bartłomiej Tarło, transferred in 1710 to perform Poznań Bi
shop’s duties, the priest Michał Tomasz Kownacki became the provincial superior 
o f the missionary priests. This dissertation presents his inspector activity and is the 
contribution to the history o f Polish missionary priests in the beginning o f XVIII 
century.

He made the efforts connected with the internal development o f the Congregation 
of the Mission, wishing to imitate his great predecessor the bishop Tarło. Describing 
the character o f the priest Kownacki we ought to tell, that he was distinguished by the 
great kindness and the love towards both his congregation and towards the individual 
members. He encouraged to practice this mode of the love all the people and in his 
circular letter dated on 29 January 1711 recommended to treat all superiors with the 
respect. He demanded the equal respect towards all, both the priests and the brothers.

Translated by Jolanta Nader

KS. ALFONS SCHLETZ CM

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-OŚWIATOWA 
KS. JÓZEFA JAKUBOWSKIEGO1

Wstęp

Do liczby wybitnych osobistości, które odegrały wielką rolę w hi
storii oświaty w Polsce i w literaturze stanisławowskiej, należy bez
sprzecznie Józef Jakubowski, początkowo kapitan artylerii, profesor 
Szkoły Rycerskiej i Korpusu Artylerii Koronnej, później wizytator 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce.

Józef Jakubowski, herbu Topór2, urodził się w dawnym wojewódz
twie krakowskim3 w r. 17434. Studia początkowe ukończył w kole
gium OO. Pijarów w Rzeszowie, po czym przenosi się do Warszawy. 
Chcąc poświęcić się karierze wojskowej, zapisał się do Szkoły Rycer
skiej, gdzie zwracał na siebie uwagę swymi zdolnościami i postępem 
w naukach5. Po ukończeniu Korpusu Kadetów wstąpił do służby 
czynnej w Korpusie Artylerii Koronnej, gdzie w krótkim czasie 
otrzymał stopień porucznika artylerii (1764), obejmując równocześnie 
dowództwo kompanii w garnizonie warszawskim. Prawdopodobnie

1 Rozprawka niniejsza jest wyjątkiem z pracy pt.: „Działalność wizytatorska ks. Józe
fa Jakubowskiego w latach ¡796-1814”, którą autor pisał na Seminarium Historii 
Kościoła w Polsce i na Rusi w Uniwersytecie J. K. we Lwowie pod kierunkiem 
ks. prof. dra Józefa Umińskiego. Wydana we Lwowie w 1939 r. (stron 39).
2 A. B o n i e c k i ,  Herbarz Polski, Warszawa 1905, VIII. 163; S. U r u s k i, Rodzina, 
herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1908, V. 331 n.
3 Miejsca urodzenia dotychczas nie zdołałem ustalić.
4 Catalogus domorum et personarum Congr. Miss., Arch. XX. Misjonarzy w Krako
wie na Stradomiu (AMS); Catalogus seminaristarum C. M. domus varsaviensis ab 
anno 1676. AMS; Catalogus sacerdotum atque clericorum Congr. Miss. ab anno 1715, 
Bibl. Ossolińskich we Lwowie, 5306/11.
5 K.W. W ó j c i c k i ,  Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach, 
Warszawa 1850,1. 365; „Kuryer litewski”, 1814, nr 84.
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w r. 1773 został kapitanem artylerii oraz dowódcą III. kompanii 
w garnizonie kamienieckim6.

Celem dalszych studiów nad nauką artylerii, wyjeżdża kapitan Jaku
bowski za zezwoleniem Komisji Wojskowej i poparciem księcia Ada
ma Czartoryskiego7, komendanta Korpusu Kadetów, do Metzu we 
Francji. Przez okres 2-letni (1774-1776)8 oddaje się studiom w wyższej 
szkole artylerii. Komisja Wojskowa, udzielając mu na to urlopu, wypła
ciła mu z Skarbu Koronnego całoroczną gażę w wysokości 2.400 złp9. 
Niezależnie od tej sumy łożył na studia i utrzymanie Jakubowskiego 
także ks. Czartoryski10. Po powrocie do kraju wraca do swej kompanii, 
ale po dwóch latach (z końcem 1778 r.) podaje się do dymisji z czynnej 
służby11 i pracuje odtąd na niwie pedagogicznej oraz naukowej naj
pierw jako profesor szkoły kadetów, a od 1780 r. w świeżo przez gene
rała A. hr. Brtihla założonej Szkole Artylerii Koronnej12.

W połowie 1781 roku wstępuje Jakubowski do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy w Warszawie przy kościele św. Krzyża13. Po dwuletnim 
seminarium internum czyli nowicjacie (1781-1783) składa śluby św.14, 
otrzymując równocześnie święcenia kapłańskie. Do roku 1795 pracuje 
Jako wierny sługa ołtarza po misjach i przy kościele św. Krzyża”15. 
W międzyczasie (1785-1791) piastuje odpowiedzialny urząd dyrekto
ra seminarium internum16.

6 Ustawa komputu żołdu i porządku w Korpusie Artylerii Koronnej, Bibl. Akad. Um. 
w Krakowie, nr 1176; Akta Komisji Wojskowej, dz. I. nr 64, Arch. Główne Akt 
Dawnych w Warszawie (AGAD).
7 B e z o u t - J a k u b o w s k i ,  Nauka matematyki, Warszawa 1781 ,1. list wstępny do 
ks. Czartoryskiego.
8 Akta Komisji Wojskowej, dz. I. nr 202, AGAD.
9 Tamże.
10 Nauka matematyki, list do ks. Czartoryskiego; „Kuryer litewski”, 1814, nr 84.
11 Akta Komisji Wojskowej, dz. II. nr 97, AGAD.
12 „Kuryer litewski” 1814, nr 84; W ó j c i c k i ,  Życiorysy, 365; Encyklopedia woj
skowa, Warszawa 1933, III. 605; Ephémerides historiques de la Congrégation de la 
Mission et des Filles de la Charité, Paris 1914, 384.
13 Catalogus seminaristarum, AMS.
14 Catalogus votistarum Congregationis Missionis, Arch. XX. Misjonarzy w Krakowie 
na Kleparzu (AMK).
15 W ó j c i c k i, Życiorysy, 366; J. B a r t o s z e w i c z, Opis Szpitala Dzieciątka Jezus 
w Warszawie (Rys historyczno-statystyczny Szpitali i innych zakładów dobroczyn
nych w Królestwie Polskim), Warszawa 1872,1. 247.
16 Catalogus seminaristarum, AMS.
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W r. 1794 obejmuje ks. Jakubowski na nowo urząd profesora 
w Szkole Artylerii17. W czasie insurekcji kościuszkowskiej chętnie 
śpieszy z pomocą gnębionej klęskami ojczyźnie. Naczelny wódz Ko
ściuszko w rozkazie wydanym na ręce generała Orłowskiego wzywa 
go do swej kwatery jako „znajomego z nauki swej w artylerii i inży
nierii”18. Przez cały czas trwania insurekcji jest doradcą i instruktorem 
artylerii19, opracowując plany dla oddziałów powstańczych, które przy
czyniły się do skutecznego odparcia wojsk pruskich ze stolicy20.

W r. 1795 ks. wizytator Sebastian Woliński przeznacza go na stano
wisko superiora domu i prefekta diecezjalnego seminarium duchowne
go w Gnieźnie. Na tym urzędzie trwa do chwili objęcia rządów wizy- 
tatorskich w polskiej prowincji księży misjonarzy tj. do r. 179621. 
Urząd wizytatora sprawuje przez lat 18, tj. do swej śmierci, która na
stąpiła w r. 181422.

Dziś śmiało stwierdzić można, że ks. Jakubowski należał obok 
ks. Tarły, późniejszego biskupa poznańskiego i ks. Śliwickiego do 
najdzielniejszych rządców polskich księży misjonarzy.

Jako wizytator był on równocześnie proboszczem parafii św. Krzy
ża w Warszawie. Miał też powierzony sobie nadzór nad seminariami 
duchownymi, które w znacznej większości pozostawały w Polsce pod 
zarządem Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

W niniejszej rozprawie przypatrzymy się jednemu tylko odcinkowi 
jego pracy, tj. działalności naukowo-oświatowej. Jego spuścizna lite
racka jest dość bogata i różnorodna. Pisał o rzeczach wojskowych, 
pozostawił po sobie przekłady dzieł naukowych świeckich i treści 
teologicznej.

17 „Kuryer litewski”, 1814, nr 84; W ó j c i c k i ,  Życiorysy, 366; K a m o c k i -  
P e r b o y r e ,  La Congrégation de la Mission en Pologne, (Mémoires de la Congrég
ation de le Mission), Paris 1863,1. 464 n.
18 Rozkazy Kościuszki do gen. Orłowskiego w r. 1794 skierowane, wyd. Skałkowski, 
Poznań 1925, 48; J. G i e r g i e 1 e w i c z, Zarys historii Korpusów Inżynierów w epoce 
Stanisława Augusta, Warszawa 1933, 164.
19 Encyklopedia wojskowa, III. 605; G i e r g i e l e w i c z ,  jw. 164.
20 W muzeum XX. Lubomirskich we Lwowie oglądać można obraz olejny, przedsta
wiający ks. Jakubowskiego, zachęcającego kadetów do powstania.
21 Daty pobytu w Gnieźnie ustaliłem na podstawie Liber baptisatorum eccl. S. Crucis 
(1783-1796) w Warszawie i archiwaliów seminarium duchownego i archiwum kapi
tulnego w Gnieźnie.
22 Akta zejścia (parafii św. Krzyża) od 1813-1820, Arch. parafii św. Krzyża w Warszawie.
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I. Prace z dziedziny nauk świeckich

Naukowo pracować zaczął Jakubowski wkrótce po ukończeniu 
swych studiów wojskowych w Warszawie. Jako zdolnemu i utalen
towanemu uczniowi powierzył komendant Korpusu Kadetów ksią
żę Adam Czartoryski przetłumaczenie dzieła o historii starożytnej 
Grecji francuskiego historyka J.B. Bernard’a (1747-1808)23. Tłuma
czenie ukazało się w dwóch tomach w Warszawie u Michała Groella 
w r. 1775. Dokonał go Jakubowski albo przed swym wyjazdem na 
studia do Francji w r. 1774, albo, co też jest możliwe, podczas pierw
szego roku studiów, w czasie trwania którego mógł zetknąć się z roz
powszechnionym we Francji dziełem Bernard’a.

Pracę swą poświęca kapitan Jakubowski ks. Czartoryskiemu. 
Z przedmowy, (która jest listem do ks. Czartoryskiego) wynika, że 
jest to pierwsza praca Jakubowskiego. Można też wnioskować z listu 
tego, że z ks. Czartoryskim łączyły go bliższe więzy.

Powstały w ten sposób „Kr ót k i  z b i ó r  h i s t o r i i  g r e c k i e j ” 
miał być zapewne dowodem wdzięczności i pamięci dla dawnego 
przełożonego. Tłumaczenie przeznaczone było dla młodzieży szkol
nej, w szczególności dla kadetów24.

Kiedy pod koniec 1778 roku Jakubowski podał się do dymisji 
z czynnej służby, intensywniej zabiera się do pracy naukowej. W na
stępnym zaraz roku rozpoczyna wykłady matematyki w Korpusie 
kadetów, a w roku 1780, jak to już wyżej wspomnieliśmy, w nowo 
przez Briihla założonej Szkole Artylerii Koronnej. Wykładając mate
matykę i naukę artylerii, zauważył nowy profesor, że w polskim języ
ku zupełnie brak podręczników do tych przedmiotów. By tej potrzebie 
w części bodaj zaradzić, tłumaczy na język ojczysty podręcznik z tej 
dziedziny Stefana Bezout, profesora w szkole wojskowej marynarki 
wojennej w Paryżu, wybitnego matematyka francuskiego ( t 1783)25. 
W języku polskim ukazało się ono w Warszawie w r. 1781-1782 
w 4 tomach pt.: „Nauka matematyki do użytku artylerii francuskiej 
napisana... a dla pożytku pospolitego osobliwiej dla Korpusu Artylerii 
Narodowej na polski język przełożona”.

23 Krótki zbiór historii greckiej, Warszawa 1775,1. list wstępny i XVII.
24 Tamże, jw.
25 T. K o r z o n ,  Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Lwów 1923, III. 218.
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Do przekładu tej książki zachęcił go sam król Stanisław August26, 
który pokrył koszta druku. W liście skierowanym do ks. Adama Czar
toryskiego, wyraża tłumacz swą wdzięczność za to, że miał możność 
poświęcić się za granicą studiom, szczególnie artyleryjskim27.

Pod względem językowym, w szczególności gdy chodzi o popraw
ną ortografię, dzieło powyższe pozostawia wiele do życzenia28, za to 
nie można wątpić w jego walory naukowe. Podręcznik w tłumaczeniu 
Jakubowskiego oddał wielkie usługi naszej młodzieży z końca XVIII 
i początku XIX wieku, przede wszystkim Korpusowi Kadetów i Szko
le Artylerii Koronnej. „Tłumacz, pisze Samuel Dickstein, sumiennie 
wywiązał się ze swego zadania, albowiem dał przekład dzieła jasny 
i poprawny; poczynił, gdzie było tego potrzeba, zwłaszcza w ustępach 
i zadaniach, w których występują miary i wagi, odpowiednie zmiany, 
przystosowane do potrzeb miejscowych”29. Wprowadził też do nauki 
polskiej matematyki kilka nowych terminów, jak np. różniczka, całka, 
rachunek różniczkowy, rachunek całkowy i inne30.

„Myśl wydania przekładu tego dzieła, czytamy dalej u Dicksteina, 
była bardzo na czasie, a urzeczywistnienie jej, jeżeli się zważy, że mło
dzież nasza, sposobiąca się do wyższych zawodów naukowych i prak
tycznych, nie miała literalnie żadnego odpowiedniego podręcznika 
w języku polskim -  jest rzetelną zasługą tak tłumacza, jak i króla Sta
nisława Augusta31. Tłumacząc dzieło Stefana Bezout o matematyce, 
stosował się Jakubowski do wskazówek otrzymanych od Komisji

26 Podobało się W. K. Mci rozkazać mi, ażebym wydal na światło przełożenie tej 
książki na ojczysty język, który to rozkaz, złączony wraz z nakładem na wykonanie 
owego, obrócił to dla mnie w powinność...; Nauka matematyki, list wstępny do króla.
27 Przez jedyną wspaniałość umysłu Twego, JOXiąże, raczyłeś łożyć koszt na podróż 
moją zagraniczną i dwuroczne ćwiczenie się, osobliwie w tern, co do artylerii nale
żeć może, nie wspominając innych doznanych łask, których wyznaję się szczerze być 
niegodnym, bo nie miałem żadnej sposobności na nie sobie zasłużyć... Przy tej 
zaś okazji niech mi się oraz godzi, za tak wielorakie łaski oświadczyć WXMci po
korną wdzięczność i głębokie podziękowanie; Nauka matematyki, list wstępny do 
ks. Czartoryskiego.
28 K o r z o n ,  Dzieje wojen, III. 218. Autor zdaje się egzemplarza Nauki matematyki 
pod ręką nie miał, gdyż nie wspomina, kto jest tłumaczem dzieła.
29 D i c k s t e i n ,  Jakubowski Józef „Encyklopedia wychowawcza”, Warszawa 1893, 
V. 604.
30 Nauka matematyki, III. słowniczek.
31 „Encyklopedia wychowawcza”, V. 604.
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Edukacyjnej, która ustaliła niektóre wyrazy techniczne, zaś inne sam 
utworzył32. Dla celów wojskowych ważny jest tom czwarty, szczegól
nie stronice, gdzie jest omówiona kwestia ruchu pocisków33.

Owocem gruntownych nad artylerią studiów jest obszerne, orygi
nalne, 3-tomowe dzieło, które ukazało się równocześnie z Nauką ma
tematyki. Jest nim: „Nauka artylerii zebrana z najpóźniejszych auto
rów napisana dla pożytku Korpusu Artylerii Narodowej...” (Warszawa 
1781-1783). Tom pierwszy traktuje o prochu i armatach, drugi o moź
dzierzach, granatnikach, szturmakach, podkopach: „Tudzież o wojen
nym użyciu prochu a to w trojakich okazjach, jako przy ataku fortec, 
przy ich obronie i kampaniach polowych”. W trzecim tomie mowa: 
„O różnych sprzętach i silniach wojennych, o rękoczynach artylerii,
0 znajomości materiałów, wchodzących w użycie artyleryczne, o po
winnościach komendanta artylerii i rynsztunkowego podczas pokoju,
1 o cenie rynsztunków wojennych rozmaitego rodzaju”.

Z dzieła tego słusznie można wnioskować, że Jakubowski doskona
le był przygotowany do napisania tej pracy. Poświęca je podobnie jak 
poprzednie królowi Stanisławowi Augustowi. Traktat o artylerii po
przedza list wstępny. „Ta sama przyczyna, pisze autor, która mnie 
ośmieliła do złożenia Nauki matematyki przy nogach Pańskich Wa
szej Królewskiej Mci Pana mego Miłościwego, każe mi spodziewać 
się, że nie wzgardzisz Najjaśniejszy Panie i tą drugą lichą ofiarą wier
nego poddanego, zawierającą w sobie naukę artylerii”34. Przy końcu 
listu wstępnego podpisany jest, „Józef Jakubowski, kapitan i profesor 
Artylerii Koronnej”.

Po wstępnym liście zamieszcza autor drugi, skierowany do generała 
artylerii koronnej A. hr. Bruhla. List ten zawiera mnóstwo szczegółów 
autobiograficznych. Dowiadujemy się z niego, że profesorem artylerii 
został Jakubowski na zlecenie generała Bruhla i że on nakłonił go do 
napisania tego dzieła.

32 W przełożeniu wyrazów właściwych tej nauce, stosowałem się do słów, upoważnio
nych wyborem Prześwietnej Komisji Edukacyjnej, na których mi zaś zbywało, pozwo
liłem sobie przełożyć je  podług rozumienia własnego...; Nauka matematyki, list 
wstępny do ks. Czartoryskiego.
33 Nauka matematyki, IV. 457-489.
34 Nauka artylerii, list wstępny.
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Naukę artylerii poprzedza krótka historia prochu, armat, moździe
rzy i szturmaków, wspomina przy tym autor cały szereg urzędników 
i oficerów35, podaje też zwięzłą historię Korpusu Artylerii Koronnej36. 
Zarys swój kończy wzmiankami o współczesnych autorowi wybitnych 
postaciach Korpusu Artylerii Koronnej. „Chcąc ją (tj. historię) do
kończyć, trzeba by mówić o zasługach i czynach dzisiejszego gene
rała artylerii Alojzego Fryderyka Brlihla, starosty warszawskiego, 
syna ministra37, piastującego ten urząd od r. 1763, tudzież o zasłu
gach 55-letnich w tym korpusie Jana de Witte, jenerała-majora, ko
mendanta fortecy kamienieckiej oraz pułkownika Korpusu Artylerii 
Kor. i syna jego Józefa de Witte, dawniej majora w tymże Korpusie, 
dziś szefa regimentu grenadierskiego, jako też o zasługach 40-letnich 
Pawła Tłubickiego, podpułkownika tegoż Korpusu i innych oficerów 
dobrze ojczyźnie swojej zaleconych”38.

Racjonalną krytykę tego dzieła o artylerii przeprowadza pułkownik 
Konstanty Górski39. Nie szczędzi Jakubowskiemu słusznych zresztą 
pochwał. „Z pracy Jakubowskiego widać, pisze, że był on do niej jak 
najlepiej przygotowany przez gruntowną znajomość niezbędnych 
nauk pomocniczych, matematyki, fizyki i mechaniki, tudzież przez 
przestudiowanie dzieł, traktujących o artylerii, które się ukazały przed 
wydaniem jego dzieła w XVIII wieku w językach: niemieckim, fran
cuskim, angielskim40 i włoskim. Stąd nauka artylerii odznacza się 
gruntownością naukową i jest jednym z najlepszych i najzupełniej 
szych traktatów swego czasu”41. Inną zaletą dzieła jest to, że autor 
załączył mnóstwo tablic i figur, a także słownik wyrażeń technicz
nych, używanych w artylerii polskiej42. Znać w dziele wielką dbałość 
o poprawny język polski, objawiającą się m.in. i w tym, że Jakubow
ski odrzucił część wyrażeń obcych, używanych dotychczas w słownic

35 Tamże, I. 1 nn.
36 Tamże, I. 11 nn.
37 Henryka hr. Brlihla, komendanta wojsk saskich w Polsce.
38 Nauka artylerii, I. 30; zob. też G ł ę b o c k i, Rys dziejów wojennych, Kraków 1848, 
218 n.
39 Historia artylerii polskiej ,  Warszawa 1902, 181-187.
40 Języka angielskiego Jakubowski prawdopodobnie nie znał.
41 Historia artylerii polskiej, 186.
42 Nauka artylerii, III. 285-326; K o r z o n ,  Dzieje wojen, III. 219.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-OŚWIATOWA... 63

twie wojskowym i zastąpił je wyrażeniami polskimi43.1 tu podobnie jak 
w dziedzinie matematyki utworzył autor szereg nowych polskich termi
nów technicznych, używanych do dziś w wojskowości. Pochodzą od 
niego wyrażenia, jak: koszokop, murołom, podkopy, przódkara, przy
kopy, silnia, szturmak, huf, obchód i inne44.

Obok dzieł zagranicznych, o których wspomnieliśmy, korzystał w wiel
kiej mierze z doświadczenia i notatek swego profesora podpułkownika 
Tłubickiego, o czym wspomina w liście wstępnym do „Nauki artylerii”.

Prawda, że można by za K. Górskim zarzucić niejedno Jakubow
skiemu, w pierwszym rzędzie, że nie wykorzystał należycie materiałów 
rękopiśmiennych, które miał pod ręką, odnośnie do dziejów polskiej 
artylerii koronnej45. Opracowanie takie miałoby dziś doniosłą wartość 
dla historii wojskowości polskiej, bo od tego czasu wiele dokumentów 
poginęło. Mimo drobnych braków jednak dzieło należy do najlepszych 
w tej dziedzinie w literaturze europejskiej XVIII w.

W Szkole Artylerii Koronnej podręcznik powyższy był w po
wszechnym użyciu. W r. 1787 zwrócił się Jakubowski już jako misjo
narz do generała Brühla z prośbą, by wojsko zakupiło 750 pozostałych 
egzemplarzy „Nauki artylerii”46. W tym celu zwrócił się wspomniany 
generał do Departamentu Wojskowego, by wykupił dla Korpusu Arty
lerii Koronnej pozostałą ilość egzemplarzy i wypłacił ks. Jakubow
skiemu 1.000 złp. Sumę tę miano zapłacić w ratach w przeciągu 3 lat. 
Książki miały odtąd stanowić własność Szkoły Artylerii i: „Każdy 
wchodzący do tej szkoły i każdy awansujący w Korpusie na oficera 
obowiązany będzie one nabywać...”. Radzi przeto Brühl, by zapłacić 
wspomnianą sumę ks. Jakubowskiemu: „Którego koszt i praca krajo
wi honor czyniąca tym sposobem nagrodzona być może”47. Dodać też 
trzeba, że autor otrzymał w roku 1790 za prace gratyfikację od Komi
sji Wojskowej w wysokości 2.000 złp48.

43 G ó r s k i ,  Historia artylerii polskiej, 186 n.; K o r z o n ,  Dzieje wojen, jw.; G l o 
ger ,  Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, Warszawa 1900,1. 80 n.
44 Nauka artylerii, III. słowniczek; K o r z o n ,  Dzieje wojen, III. 219.
45 G ó r s k i, Historia artylerii polskiej, 183.
46 Nauka artylerii J a k u b o w s k i e g o  wyszła w 1.000 egzemplarzach. Zob. Akta 
Komisji Wojskowej, dz. I, nr 7, AG AD.
47 Pismo z dnia 5 I 1787, Akta Komisji Wojskowej, jw.
48 K o r z o n ,  Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), Kra
ków 1897, V. 41; tenże, Dzieje wojen, III. 219.
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Do dzieł pisanych dla celów naukowo-populamych należy tłuma
czone 20 kilka lat później przez Jakubowskiego dzieło francuza 
ks. Cotte’a: „Lekcje elementarne fizyki, hidrostatyki, astronomii i me
teorologii z traktatem o sferze” (Warszawa 1809). W przedmowie 
wylicza tłumacz powody, dla których przetłumaczył tę książkę. Są 
one następujące: 1) ma służyć młodzieży, 2) kapłanom i nauczycielom 
po wsiach i miasteczkach: „Może służyć za pewnego przewodnika do 
wpajania ludowi pospolitemu prawdziwych wyobrażeń o różnych 
przypadkach, tworach i zdarzeniach naturalnych”49. Książka nadawała 
się także dla samouków bez pomocy profesora.

Wkrótce po tym na życzenie ks. arcybiskupa Raczyńskiego zebrał 
ks. Jakubowski mnóstwo ciekawych artykułów, orzeczeń i uchwał 
z dzienników paryskich po r. 1797, odnoszących się w pierwszym 
rzędzie do religii katolickiej, duchowieństwa itd. Z tych artykułów 
powstało 2-tomowe dzieło pt.: „Wyjątki z dzienników paryskich ścią
gające się do przywrócenia religii, mianowicie katolickiej w mocar
stwie francuskim przez Wielkiego i nieporównanego Napoleona, cesa
rza Francuzów i króla włoskiego, na ojczysty język przetłumaczone” 
(Warszawa 1811-1813).

Do wydania powyższej pracy przyczyniły się zapewne sympatie do 
Napoleona, wzrastające w Polsce od czasów powstania Księstwa 
Warszawskiego. Tę myśl wyraża wstęp do książki:

„Nie wchodząc w żadne widoki polityczne, tak przeszłe, teraźniej
sze, jako też i przyszłe, za których zasłonę żadnemu partykularnemu 
zaglądać nie godzi się, ale tylko przestając na samych udowodnionych 
i publicznych czynach, umyśliliśmy niniejsze dzieło na światło wydać 
w materii, którą artykuł wskazuje, a to z dwojakiego powodu:

1. Ażeby niezwłocznie i publicznie w imieniu religii, mianowicie 
katolickiej oświadczyć niewygasłą wdzięczność największemu w świę
cie bohaterowi i naszego zagrzebanego narodu najwspanialszemu 
wskrzesicielowi, podając w szczegółach do wiekopomnej pamięci Po
laków wielkie dzieło przywrócenia religii we Francji, bez czego to 
ogromne mocarstwo, choćby się było stało panią Europy, ale jak smut
ne doświadczenie pokazało, nigdy nie byłoby szczęśliwe.

2. Aby wyprowadzić z błędu niektórych naszych rodaków, nie wie
dzących, albo wiedzieć nie chcących o teraźniejszym stanie religii

49 Nauka fizyki, przedmowa.
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i interesów religijnych we Francji pod opieką Wielkiego Napoleona, 
a tym sposobem, ażeby ich mylne opinie i wnioski z fałszywych zasad 
wyprowadzone, ile można i jeżeli można, sprostować”50.

Książka ta zawiera szereg ważnych dokumentów. Na samym po
czątku znajdują się dwa listy papieża Piusa VI z r. 1797 do Napoleona 
i tegoż do papieża. Artykuły tłumaczył Jakubowski przeważnie z cza
sopism: „Annales Catholiques”, „Annales philosophiques, morales et 
littéraires” i „Mélange de philosophie, d’histoire de morale et de litté
rature”. Pierwszy tom „Wyjątków z dzienników” zawiera również 
tekst konkordatu pomiędzy Piusem VII a Napoleonem z dnia 15 lipca 
1801 roku51. Można też w książce tej wyczytać dużo ciekawych 
szczegółów z czasów pobytu Piusa VII we Francji.

Z niektórych wyrażeń wnioskować można, że Jakubowski był wiel
kim adoratorem Napoleona. Pisze o nim w superlatywach i uważa go 
za odnowiciela Kościoła porewolucyjnego we Francji. Nic w tym 
dziwnego. Autor chciał przez to pokazać, jak Napoleon odnosił się do 
Kościoła katolickiego. Jakubowski był napoleonistą prawdopodobnie 
też dla tego, że ten przywrócił we Francji Zgromadzenia św. Wincen
tego a Paulo i pozwolił im spokojnie rozwijać swą działalność.

W Polsce w czasach Księstwa Warszawskiego Kościół znajdował 
się w trudnych warunkach. Na podstawie konstytucji wydanej 
w roku 1807 przez Napoleona religia katolicka była urzędową. Na 
stolicy gnieźnieńskiej zasiadał (od r. 1805) Ignacy hr. Nałęcz- 
Raczyński52 *. Należy on bezwątpienia do bardziej świetlanych postaci 
Kościoła polskiego tej epoki. Stając jako dobry pasterz w obronie 
Kościoła i zgromadzeń zakonnych, narażał się niejednokrotnie zło
wrogim Kościołowi ministrom.

Raczyński skłonił zapewne wizytatora misjonarzy ks. Jakubow
skiego do wydania „Wyjątków z dzienników”, by wykazać dodatnie 
strony Napoleona w stosunku do Kościoła i udowodnić, że na podsta
wie wspomnianej wyżej konstytucji Kościół w Polsce ma prawo do 
wolności i swobodnego wykonywania swych funkcji kościelnych.

50 Wyjątki z dzienników, I. Wstęp.
51 Wyjątki z dzienników, I, 11-21.
52 Konsekrowany w r. 1794 na biskupa poznańskiego po śmierci ks. biskupa Anto
niego Okęckiego (t 1793).
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II. Przekłady dzieł teologicznych

Obok prac naukowych świeckich pozostawił ks. Jakubowski szereg 
przekładów o treści teologicznej. W latach 1790-1808 następuje u Ja
kubowskiego zupełna przerwa w pisaniu, względnie tłumaczeniu dzieł. 
Pochłonięty był w tym czasie mnóstwem innych zajęć, najpierw przy 
parafii św. Krzyża (do r. 1795), po tym jako prefekt seminarium du
chownego w Gnieźnie (1795-1796). W czasach rządów pruskich (1796- 
1807) stanąć musiał w obronie zagrożonych zakładów dobroczynnych 
i seminariów duchownych.

W czasach Księstwa Warszawskiego, skoro dla Kościoła nastały 
nieco spokojniejsze czasy, Jakubowski zabiera się do tłumaczenia 
dzieł z zakresu teologii. Niektóre dzieła przetłumaczył dla użytku 
w seminariach duchownych, w których przy nauce teologii odczuwa
no brak podręczników.

Jako dyrektor kleryków u św. Krzyża przetłumaczył i wydał ks. Ja
kubowski w r. 1790 w czterech tomach „Nauki powszechne w sposób 
katechizmowy”. Autorem jest margrabia de Croissy Karol Joachim 
Colbert, biskup Montpellier ( t 1738). Zdaje się, że przekładu.dokonał 
Jakubowski na życzenie ks. wizytatora Wolińskiego. Z całą pewnością 
wpłynęła też na to krótko przed tym wydana ordynacja dla seminarium 
intemum czyli nowicjatu księży misjonarzy, w której generał tegoż 
Zgromadzenia ks. Cayla de la Gardę zaleca klerykom, by uczyli się 
z tego katechizmu53.

Katechizm Colberta obejmował całość nauki wiary i obyczajów; jest 
tam mowa o Sakramentach św., modlitwach, ceremoniach i zwyczajach 
Kościoła. Jednym słowem można było znaleźć mnóstwo materiału do 
kazań i wskazówek do pracy duszpasterskiej. Dlatego katechizm ten nie 
był w użyciu nie tylko u kleryków misjonarskich, ale również u klery
ków w seminariach diecezjalnych i u księży po parafiach.

Podobne co do treści do poprzedniego jest dzieło oratorianina
o. Franciszka Pougeta, którego oryginalny tytuł brzmi: „Institutiones 
catholicae in modum catecheseos, in ąuibus quidquid ad religionis 
historiam et Ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, preces, usus et

53 Zob. Ordynacja dla Seminarium Internum w r. 1789 z Paryża od Imć Xiędza gene
rała Cayla przysłana, Arch. XX. Misjonarzy w Wilnie i w Okólnikach wizytatorów, 
AMS.
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ceremonias pertinet, totum id brevi compendio ex sacris fontibus 
scripturae et traditionis explanatur”, Venetiis 178254.

„Institutiones catholicae” zawierają zasadniczo to samo, co kate
chizm Colberf a. Ten ostatni pisał popularnie, dla celów ascetycznych, 
dla szerokich mas. Pougef a zaś dzieło ma charakter wybitnie naukowy. 
Autor podaje na wstępie swej książki obszerną bibliografię. W przypi- 
skach podaje mnóstwo cytatów z Pisma św., Ojców Kościoła itd. Pol
skie tłumaczenie zawiera niektóre uwagi, pochodzące od tłumacza 
ks. Jakubowskiego55.

Dla seminariów duchownych w pierwszym rzędzie, a także dla osób 
duchownych i zakonników przetłumaczył ks. Jakubowski dzieło francu
skiego norbertanina o. J.B.A. Hédouin’a: „Principes de l’éloquence 
sacrée”, (París 1788). Polskie tłumaczenie ukazało się w Warszawie 
w drukami misjonarskiej u św. Krzyża w roku 1809.

Podręcznik ten nadzwyczaj jasny, zawiera dużo przykładów z dzieł 
wybitnych mówców i kaznodziejów jak: Bourdaloue, Flechier, Massil- 
lon, Bossuet, Maury i innych. W ten sposób łatwiej można zapamiętać 
suche nieraz formułki homiletyczne. W r. 1819 ukazało się drugie wy
danie w opracowaniu ks. Pawła Rzymskiego, profesora seminarium 
świętokrzyskiego w Warszawie, późniejszego wizytatora misjonarzy.

Wielki wpływ wywarło w Polsce tłumaczone przez Jakubowskiego 
dzieło Mikołaja Jamin pt.: „Myśli ściągające się do błędów tegocze- 
snych z francuskiego na polskie podług drugiej edycji turyńskiej prze
łożone” (Warszawa 1811). Dzieło to zbija współczesne prądy wolno- 
myślne i miało za zadanie przeciwstawić się książkom złym, które 
„truciznę wszystkim przedstawiają osłodzoną okrasą wymowy świec
kiej”56. Autor opiera się na pismach kościelnych, dziełach Ojców 
i wybitnych teologów, czerpie z autorów pogańskich i wrogich nieraz 
chrystianizmowi. Cytuje szereg myśli Bayle’a, Voltaire’a, Rousse- 
au’a, gdyż jak zaznacza w przedmowie: „Prawda zdaje mi się być 
wszędzie czcigodna, nawet w ustach bezbożnego”57.

54 Dzieło ukazało się także w języku francuskim. (Wydanie weneckie z r. 1782 posia
da biblioteka XX. Misjonarzy we Lwowie).
55 Drugie wydanie wyszło w Warszawie 1830 r. w opracowaniu wizytatora misjona
rzy ks. P. Rzymskiego.
56 Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych, IX.; zob. też ks. J. K o r y t k o w s k i, 
Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy, Poznań 1892, V. 260.
57 Myśli, XIII.
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W XIX rozdziałach omawia autor kwestie istnienia Boga, mówi 
o religii, objawieniu i o Kościele, władzy i powadze Kościoła w kwe
stiach wiary, o proroctwach i cudach. W rozdziale o istnieniu Boga cytu
je argumenty pisarzy także pogańskich, jak np. Cycerona, Pliniusza, 
Wergilego, Lukrecjusza i innych.

Tłumaczenie powyższego dzieła dokonane na życzenie arcybiskupa 
Raczyńskiego dedykował ten w imieniu duchowieństwa warszawskiego 
królowi saskiemu i księciu warszawskiemu Fryderykowi Augustowi. 
Miała to być: „Ofiara u podnóżka tronu pobożnego pana... od ducho
wieństwa złożona”58. Arcybiskup Raczyński posyłając królowi saskiemu 
książkę zaznacza w liście z dnia 11 czerwca 1811 r., że: „Duchowieństwo 
katolickie Księstwa Warszawskiego przejęte uszanowaniem i najczulszą 
wdzięcznością... za jego ojcowską nad sobą opiekę, poważa się przez 
naczelnika swego złożyć u podnóżka tronu... książkę zawierającą w sobie 
przedziwne uwagi stosownie do czasów teraźniejszych. W tej szczupłej 
ofierze chce duchowieństwo Księstwa Warszawskiego okazać... hołd 
swojej wdzięczności, wierności i najgłębszego uszanowania”59.

W odpowiedzi na powyższy list król Fryderyk August wyraził swe 
zadowolenie z powodu przesłanej mu książki i: „Raczył oświadczyć 
ukontentowanie, jakie w nim sprawiło jej czytanie”. Reskrypt królewski 
posłał arcybiskup Raczyński tłumaczowi dzieła ks. Jakubowskiemu.

Dla bliżej nam nieznanych przyczyn książka Jamin’a dostała się na 
indeks policji warszawskiej. W dniu 20 lutego 1812 r. pisze arcybiskup 
Raczyński powtórnie list do króla saskiego. Dziwi się niezmiernie, że 
książka zawierająca naukę katolicką i wydana za aprobatą władz ko
ścielnych, którą i sam król „z ukontentowaniem przeczytał”, jest z obie
gu wycofaną. „Żałosną jest rzeczą dla biskupów i duchowieństwa war
szawskiego, pisze w tym liście Raczyński, patrzeć na ten gorszący przy
kład, że władza świecka czyni się sędzią w materiach religijnych, że gdy 
z jednej strony najniegodziwsze książki przeciwko religii i dobrym oby
czajom po kraju naszym się rozchodzą, z drugiej strony książkom na 
obronę tejże religii i dobrych obyczajów wydanym pokazać się na widok 
nie godzi. O opłakany stanie religii katolickiej w kraju naszym!”60.

58 Myśli, Dedykacja.
59 Sześcioletnia korespondencja władz duchownych z rządem świeckim Księstwa 
Warszawskiego, służąca do historii Kościoła polskiego, (Warszawa) 1816, 40 n.
60 Tamże, 41 n.
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Zwraca się więc w imieniu swoim i duchowieństwa z gorącą proś
bą, by król: „Światłym i gruntownie uczonym duchownym zlecił jak 
najściślejsze rozstrząśnięcie tej książki”, celem stwierdzenia, że dzieło 
nie zawiera nic przeciwnego wierze katolickiej i obyczajom. Na ten 
czas usilnie Raczyński prosi, by król nakazał wykreślenia jej z spisu 
książek zakazanych61.

Z początkiem października 1812 r. „Myśli” były jeszcze na indek
sie, bo Raczyński donosi o tym królowi Fryderykowi i ponawia swą 
prośbę w tej samej materii62. W imieniu króla odpisał Raczyńskiemu 
minister sekretarz stanu Breza dnia 29 października 1812 r. Odpowia
da wymijająco. Zaznacza, że król widzi w liście arcybiskupa „paster
ską gorliwość”. Nie wątpi wszakże król: „Że ta sama (gorliwość) na
prowadzi (Raczyńskiego) na przekonanie o ważności powodów, jakie 
dotąd mogą N. Pana skłaniać do nieuchylenia przedsięwziętych prze
ciw temuż dziełu środków”63.

Jakie były bliżej powody konfiskaty i jak długo dzieło pozostawało 
jeszcze na indeksie policji warszawskiej, nie wiadomo. Przypuszczać 
można, że dzieło skonfiskowano raz dlatego, że ostro występowało 
przeciw bezbożnictwu, wolnomyślicielstwu, filozofii „recentiorum”, 
masonerii, co było solą w oku dla masonów tej miary, co szef Eduka
cji Narodowej Stanisław Potocki, minister sprawiedliwości Łubieński 
i minister spraw wewnętrznych Łuszczewski. „Myśli tegoczesne” 
ukazały się w rok po wskrzeszeniu wolnomularstwa polskiego64 i mia
ły być wymowną odpowiedzią na zgubne idee masońskie.

Do konfiskaty dzieła przyczyniła się też prawdopodobnie niechęć 
władz świeckich Księstwa Warszawskiego do arcybiskupa Raczyń
skiego, który nie bacząc na osoby stanął w obronie uciskanego Ko
ścioła i przez to, jak to już wyżej powiedzieliśmy, narażał się nie
ustannie władzom Księstwa Warszawskiego65 *.

61 Tamże, jw.; K o r y t k o w s k i ,  Arcybiskupi gnieźnieńscy, V.  260 n.
62 Sześcioletnia korespondencja, 44 n.
63 Tamże, 47.
64 W r. 1810 wskrzeszono wolnomularstwo polskie, zawieszone w r. 1794. W tym 
roku otwarto Wielką Lożę Kapitularną Gwiazdę Wschodnią. Wielkim mistrzem był 
L. Gutakowski, po nim od 1812 r. minister Stanisław Potocki. Zob. B r ü c k n e r ,  
Dzieje kultury polskiej, Kraków 1931, III. 478 n.
65 O dziełach Jakubowskiego zob. obok cytowanych wyżej: R o s s e t, Notices biblio
graphiques sur les écrivains de la Congrégation de la Mission, Angoulême 1878,
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III. Ks. Jakubowski a seminaria duchowne

Autorzy piszący o ks. Jakubowskim zgodnie stwierdzają, że był on 
kapłanem przykładnym, gorliwym, oddanym całym sercem Kościo
łowi. Zgadzają się też w tym, że był on mężem nauki i posiadał grun
towną wiedzę tak świecką, jak teologiczną. Zdaniem J. Bartoszewicza 
zajmował Jakubowski: „Znakomite stanowisko w historii naszych 
zakładów naukowych i w literaturze stanisławowskiej”66.

Zasługi Jakubowskiego na polu wychowania są wielkie. Chlubnie 
się zapisał nie tylko w historii Korpusu Kadetów i w Szkole Artylerii 
Koronnej, skąd wyszło mnóstwo dzielnych oficerów, ale także w hi
storii polskich seminariów duchownych.

Swą pracę nad wychowaniem młodzieży duchownej rozpoczyna 
w seminarium intemum czyli nowicjacie Zgromadzenia Ks. Misjonarzy 
w Warszawie u św. Krzyża. Z woli ks. wizytatora Siemieńskiego zosta
je w r. 1785 dyrektorem wspomnianego seminarium przez 6 lat gorliwie 
na tym stanowisku pracuje. W czasie swego urzędowania dbał więcej
0 jakość, niż o ilość seminarzystów. Aczkolwiek zewsząd uskarżano się 
na szczupłą liczbę kapłanów tak u misjonarzy, jako też w diecezjach, to 
jednak pozostał wiernym swej zasadzie, pamiętając, że kapłanem może 
zostać tylko osobistość moralnie zdrowa i wartościowa. Chorych kan
dydatów nie przyjmował, za nieposłuszeństwo, rozmowy nieprzystojne
1 brak ducha powołania usuwał seminarzystów67.

Kiedy w r. 1795 ks. arcybiskup Krasicki zwrócił się z prośbą do ks. 
wizytatora Wolińskiego, by wyznaczył kapłana na stanowisko prefek
ta seminarium diecezjalnego w Gnieźnie, ten uznał ks. Jakubowskiego 
za najodpowiedniejszego na ten urząd.

Krótka, bo roczna tylko działalność jego w seminarium gnieźnień
skim chlubnie zapisała się w dziejach tego zakładu. Podnosi w tym

148-150; Mémoires, I. 466 n.; B e n t k o w s k i ,  Historia literatury polskiej, Warsza
wa 1814, II. 347 n., 364, 799; Ephémérides historiques, 385 n.
66 Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie pod względem historycznym, Warszawa 
1859, 60.
67 Zob. Liber seminaristarum, AMS. Przy końcu nazwiska umieszczono adnotację, 
powody przeróżne wydalenia, jak np.: dimissus ob morbum hipocondricum, dimissus 
propter ineptitudinem ad functiones nostras; dimissus, quia ipse voluit; dimissus ob 
dissolutos sermones; summę negligens et ad nihil utilis esse voluit; exiit ob graves 
defectus contra paupertatem; dimissus ob defectum Spiritus; mendax in summo; 
dimissus, quia pertinax i inne.
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czasie poziom naukowy, w porozumieniu z arcybiskupem Krasickim 
wprowadza retorykę i język niemiecki68.

Za czasów ks. Jakubowskiego w seminarium gnieźnieńskim było 
5-6 księży: prefekt, dwóch profesorów teologii, jeden profesor filozo
fii, prokurator seminarium i prokurator dla okolicznych majątków. 
Obok nauki w seminarium zajmuje się Jakubowski wraz z swoimi 
księżmi udzielaniem misji i rekolekcji w całej archidiecezji. Arcybi
skup Krasicki daje misjonarzom z tej okazji daleko idące przywileje69.

W sierpniu 1795 roku wizytuje seminarium gnieźnieńskie ks. Wo
liński z Warszawy. Ten przyjmuje w czasie wizytacji zapis w wyso
kości 6.000 złp. od kanonika gnieźnieńskiego ks. Baltazara Pstrokoń- 
skiego, w zamian za co misjonarze w seminarium obowiązani byli 
objaśniać ludowi katechizm w katedrze gnieźnieńskiej w każdą nie
dzielę po nieszporach70. Po dokonaniu wizytacji seminarium gnieź
nieńskiego udaje się ks. Woliński wraz z ks. Jakubowskim do Pozna
nia, by dokonać wizytacji tamtejszego seminarium, będącego pod 
rządami ks. Macieja Krzywańskiego71.

Po roku pracy generał misjonarzy ks. Cayla de la Gardę mianuje 
ks. Jakubowskiego wizytatorem polskich księży misjonarzy72. Z po
czątkiem swych rządów wizytatorskich przetłumaczył i rozesłał 
ks. Jakubowski wspomnianą wyżej „Ordynację dla seminarium inter-

68 Pismem, datowanym w Skierniewicach d. 31 V 1796 r. Krasicki do Jakubowskiego: 
„Dilecto nobis in Christo Adm. Rndo Josepho Jakubowski Congregationis Missionis 
Seminarii Gnesnensis Praefecto Salutem a Domino. Cum ad excolendas alumnos 
Seminarii nostri Gnesnensis multum proficere advertamus, ut in scientia rhetorices et 
linguae germanicae educentur ac erudiantur. Idcirco cum in effectum necessarium 
fore Conservationen in dieto Seminario professorem hujus modi scientiarum cen- 
suimus ac proinde, ut licet... ad gremium professorum praefati Seminarii etiam 
professorem rhetorices ac praeceptorem linguae germanicae pro erudiendis dietis 
alumnis assumere, ac in eodem Seminario conservare et manutenere, autoritate nostra 
ordinaria plenam damus et concedimus facultatem”. Acta Post-Curialia Celsissimi 
D. Ignatii Krasicki ex annis 1795-1799, D. 6, 59 n., Archiwum Kurii Arcybiskupiej 
w Gnieźnie.
69 Acta Post-Curialia, jw., 60.
70 Acta dissoluta, II. 99, Arch. Kapitulne w Gnieźnie.
71 K a l l a ,  Seminarium poznańskie za rządów ks. Krzywańskiego (1781-1802), 
„Roczniki ob. Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (ROZ), 1914, 203.
72 Zob. Littera circularis dirigenda ad domos Congr. Miss, in Polonia, z dn. 13 VIII 
1796 r., AMK.
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num” wydaną w r. 1789 w Paryżu73. Miała ona na celu pogłębić życie 
wewnętrzne, a przede wszystkim przygotować seminarzystów do przy
szłych studiów teologicznych.

W r. 1796 Warszawa dostała się pod rządy pruskie. Rozpoczęła się 
wówczas silna nagonka na duchowieństwo. Skonfiskowano majątki 
kościelne i klasztory przede wszystkim te, które brały udział w po
wstaniu. Król Fryderyk Wilhelm II wydał zakaz porozumiewania się 
duchowieństwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Łącznikiem pomię
dzy duchowieństwem a Rzymem miał być odtąd rząd pruski74. W tym
że 1796 r. przejął rząd pruski dobra 20 kapituł katedralnych i kole- 
giackich archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji poznańskiej i włocław
skiej, 6 seminariów duchownych, około 100 klasztorów i ponad 1.000 
probostw75. Oczywiście Zgromadzenie Misji też dużo ucierpiało. Dla 
tego wyjechał ks. Jakubowski w r. 1798 do Berlina: „I za wstawie
niem się przyjaznych sobie osób, wyrobił dekret królewski, mocą 
którego tak dobra Zgromadzenia (Misji), jako i do seminariów należą
ce, od dóbr kameralnych rozłączone i w posiadanie dawnych dziedzi
ców miały być oddane”76. Część dóbr wróciła do Zgromadzenia i ce
lem uniknięcia powtórnej konfiskaty oddał Jakubowski część mająt
ków w dzierżawę osobom prywatnym.

Stopniowo Kamera pruska zaczyna także mieszać się do wewnętrz
nych rządów seminariów duchownych. Domaga się od wizytatora 
Jakubowskiego sprawozdań o stanie nauki. Pod pretekstem przepro
wadzenia reform w seminariach Kamera wprowadza ograniczenie, 
nakazuje uczyć młodzież przedmiotów całkiem świeckich.

Rządy w archidiecezji gnieźnieńskiej sprawował od roku 1796 ar
cybiskup Ignacy Krasicki, człowiek, któremu dobro Kościoła nie bar
dzo leżało na sercu. Doradcą jego był ks. Grzegorz Zachariaszewicz, 
regens kancelarii arcybiskupiej w Łowiczu. Właściwie diecezją rzą
dził on, gdyż Krasicki często wyjeżdżał do Berlina i poza tym prze

73 Zob. załączniki; o tej ordynacji prace o polskich seminariach duchownych nie 
wspominają.
74 K w i a t k o w s k i ,  Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów duchownych w War
szawie (1798-1802% Warszawa 1936, 9 n.
75 K w i a t k o w s k i, jw., 14.
76 P o h l  i S y m o n o w i c z ,  Status domus seu continuado descriptionis status
domus Varsaviensis Congregadonis Missionis ad s. Crucem ab anno 1735 facta, 72 n.,
AMK; K a l l a ,  Seminarium poznańskie, jw., 201.
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bywał przeważnie w Skierniewicach i nie bardzo orientował się 
w machinacjach Kamery pruskiej w Warszawie.

Ks. Zachariaszewicz też nie mógł wiedzieć wszystkiego, co się 
dzieje w Warszawie. Dlatego nawiązuje kontakt z wizytatorem misjo
narzy ks. Jakubowskim, jako wpływową i znaną osobistością w War
szawie. Ten staje się informatorem pomiędzy Kamerą a ks. Zacharia- 
szewiczem, donosząc mu wszelkie nowości i zamysły odnośnie do 
Kościoła, seminariów duchownych i duchowieństwa.

Konfiskata dóbr duchownych pociągnęła za sobą bardzo smutne 
następstwa. Spowodowała ona zubożenie duchowieństwa, a wskutek 
tego nastąpił i upadek szkół ludowych. Rząd pruski prowadząc oświa
tę ludową, szerzył równocześnie swe plany germanizacyjne. W tym 
samym też czasie Kamera zajęła się reorganizacją seminariów du
chownych w Wielkopolsce i w Warszawie. Część seminariów zamie
niono na seminaria dla kształcenia nauczycieli ludowych. Wyznaczo
no seminarzystom egzaminy z nauk świeckich, jak z matematyki, 
historii i geografii77. Kurs teologii miał odtąd trwać 4 lata, a nie trzy, 
jak dotychczas. Następstwem tego była zbyt szczupła liczba obsadzo
nych parafii, gdyż brakowało księży. Stąd Jakubowski zmuszony był 
omijać niejednokrotnie prawo pruskie i w porozumieniu z ordynariu
szem miejscowym dopuszczać kleryków do święceń po 3, a nawet 
2 latach studiów78.

Rzecz zrozumiała, że na tym tle dochodziło często do nieporozu
mień pomiędzy Kamerą a ks. Jakubowskim. Występuje otwarcie i bez 
ogródek przeciwko laicyzmowi i sprotestantyzowanemu duchowi pru
skiemu, pozorującemu ową zgubną robotę płaszczykiem troski o do
bro seminariów. Swój pogląd na tę sprawę przedstawił w liście do Ka
mery z dnia 14-go lutego 1801 r. zaznaczając, że zarząd seminariów 
i wszelkie zmiany zależą od ordynariuszów miejscowych, a nie od 
władz świeckich79.

Nie wszystkie plany Kamery były złe. I to jest wielką zasługą Jaku
bowskiego, że umiał wybrać to co dobre, a usunąć to co groziło semi-

77 List Jakubowskiego do X. Zachariaszewicza z dn. 29 V 1797, Korespondencja 
z JW. X. Jakubowskim, Arch. Archidiecezji Warszawskiej (AAW); K a 11 a, Z historii 
seminariów warszawskich, ROZ, 1937, 136.
78 Szerzej o reorganizacji seminariów warszawskich, zob. pracę ks. Kwiatkowskiego.
79 Korespondencja z JW. X. Jakubowskim, AAW.
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nariom ruiną. W roku 1804 wyjeżdża do Wrocławia, by przypatrzyć 
się zreformowanym w duchu pruskim studiom teologicznym80. Rów
nocześnie prowadzi ożywioną korespondencję z przełożonymi gene
ralnymi: ks. Brunet, ks. Placiard w Paryżu oraz z ks. Sicardi’m w Rzy
mie, dowiadując się, jaki jest stan nauk w seminariach na Zachodzie 
i jakie metody naukowe stosują misjonarze we Francji81.

Generał misjonarzy ks. Cayla de la Gardę, dawny długoletni profe
sor seminarium duchownego uchodził wtedy za jednego z wybitnych 
reformatorów seminariów duchownych misjonarskich w ostatnich 
latach XVIII w. Jego następcy przeprowadzają w pierwszych latach 
XIX w. dalsze reformy w seminariach duchownych. W tym celu 
ks. Jakubowski komunikuje się z wikariuszem generalnym w Paryżu 
ks. Brunet, od którego domaga się w imieniu swoim i niektórych bi
skupów polskich planu nauki, metody82, wypytuje się o autorów uży
wanych w seminariach francuskich83, prosi też wikariusza generalne
go, by przysłał mu najnowsze prace przeznaczone dla seminariów 
duchownych, jakie ukazały się we Francji84.

Rzecz jasna, że nie wszystkie podręczniki nadawały się dla naszych 
seminariów. Prawdą też jest, że do niektórych przedmiotów teologicz
nych podręczników w ogóle nie było. Nic dziwnego, że dzięki troskli
wości Jakubowskiego ukazało się w pierwszym dziesiątku XIX wieku 
szereg nowych podręczników.

W r. 1805 wydaje ks. J.A. Laws, profesor seminarium św. Krzyża 
bardzo praktyczne na owe czasy dzieło pt. „Hebdomadale studiorum 
seu rudimenta theologica loco exercitiorum hebdomadalium ad usum 
Seminarii Varsaviensis S. Crucis concinnata”, Varsaviae 1805. Dzieło 
to otrzymało aprobatę ks. biskupa Albertrandi’ego oraz ministra v. Hoy- 
ma. Autor dzieli je na kilka części. Część pierwsza podaje najważniej
sze wiadomości z historii Ojców Kościoła. Ks. Laws zatytułował ją: 
Manuductio ad Patrologiam, quam profesor historiae ecclesiasticae in 
Seminario Varsaviensi ad S. Crucem in adminiculum et ad SS. Patrum

80 List X. J. do X. Brunet, wik. generalnego w Paryżu z dn. 8 IX 1804 r., Arch. XX. 
Misjonarzy w Paryżu (AMP).
81 List X. J. do X. Brunet, jw., AMP.
82 List X. J. do X. Brunet z dn. 8 IX 1804 r„ AMP.
83 List X. J. do X. Brunet z dn. 20 VI 1806 r. (brulion), Okólniki wizytatorów, AMS.
84 List X. J. do X. Hanon, wik. gen. w Paryżu z dn. 24 IV 1808 (brulion), Okólniki
wizytatorów, AMS.
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studium promovendum auditoribus suis lubenti animo obtulit die 4. 7 bris 
1804 anno (str. 1-27). Druga część dzieła to: Theologia pastoralis ad 
usum Seminarii Varsaviensis apud sanctam Crucem contracta (str. 
28-97). Do studium Pisma św. służyła trzecia część dzieła Lawsa zaty
tułowana: Hermenéutica veteris et novi Testamenti nec non litúrgica 
missalis et psalmodica, (w tym hermeneutyka od str. 1-138, litúrgica 
i psalmodia str. 139-216)85.

Szereg podręczników do użytku młodzieży duchownej napisał wi
zytator prowincji litewskiej księży misjonarzy ks. Andrzej Pohl. Do 
dogmatyki wydał „Institutiones theologiae dogmaticae” (Vilnae 1808- 
1809, 2 tomy), a do moralnej „Institutiones theologiae moralis” (Vil
nae 1809-1810, 2 tomy)86. Przy homiletyce posługiwano się podręcz
nikiem Hćdouina w tłumaczeniu Jakubowskiego87.

W seminariach duchownych, pozostających pod kierunkiem misjo
narzy panowała jednostajność. Wzorowały się one na seminarium 
św. Krzyża w Warszawie.

Zgodnie z przepisami reguł wizytatora misjonarzy co trzy lata ma 
się odbyć wizytacja poszczególnych domów. Z dotychczas zachowa
nych archiwaliów wnioskować można, że niektórymi seminariami 
Jakubowski w szczególniejszy sposób się zajmował, a niektórymi 
mniej. Sporo jest dowodów, przemawiających za tym, że szczególniej 
bliskie jego sercu były obok seminarium świętokrzyskiego, seminaria 
duchowne w Gnieźnie, Łowiczu i Włocławku.

Do seminariów przeznaczał najlepszych zawsze księży. Na począt
ku zaraz swych rządów wizytatorskich zamianował prefektem semina-

85 Do nauki Pisma św. używano w seminariach misjonarskich podręcznika profesora 
sem. zamkowego w Krakowie, ks. Jakuba Jachimowskiego: Praelectiones
in Sacram Scripturam Veteris Testamenti ad usum seminariorum inter regnum 
niae existentium concinnatae, Cracoviae 1789, o którym w dotychczas wydanych 
pracach o polskich seminariach duchownych wzmianki nie ma. Do użytku profesorów 
seminarium św. Krzyża sprowadził Jakubowski (w r. 1808) z Paryża dzieło Contaut 
de la Molette: Nouvelle Méthode pour entrer dans le vrai sens de l'Ecriture Sainte 
(wyd. w r. 1777). Zob. list Jakubowskiego do ks. Hanon z dn. 24 IV 1808. Okólniki, 
AMS.
86 O innych pracach Pohla zob.: S t a n k o n o w i c z ,  Pamiątka życia Śp. J. X. An
drzeja Pohla, Wilno 1820; R o s s e t, Notices bibliographiques, 199-201.
87 O innych podręcznikach zob.: Wykaz dzieł podług, których wykładane są w semi
nariach diecezjalnych nauki, druk z pierwszej połowy XIX wieku, AMS; C h o d y ń - 
s k i, Seminarium włocławskie, Włocławek 1905, 140 nn.
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rium gnieźnieńskiego ks. Adolfa Faltynowskiego, asystenta domu 
św. Krzyża w Warszawie. Z trudnością przyszło mu „pozbawić się 
prawej ręki w osobie ks. Faltynowskiego”. Uczynił to jednak dla do
bra archidiecezji gnieźnieńskiej88.

W następnych latach w czasach reorganizacji seminariów duchow
nych żywo interesuje się sprawami seminarium gnieźnieńskiego, 
udziela ks. Faltynowskiemu cennych rad i uwag.

Włocławskie seminarium wizytował ks. Jakubowski w czasie 
swych rządów oficjalnie trzy razy. Pierwszą wizytację odbył w lipcu 
1800 r. Misjonarzy w domu tym było podówczas trzech89. Żadnych 
zleceń i przepisów nie zostawił, gdyż znalazł wszystko w najlepszym 
porządku. Zachęcił tylko księży do gorliwej i owocnej pracy w duchu 
powołania90. Po dwóch latach tj. 12 lipca 1802 r. rozpoczął drugą wi
zytację we Włocławku. I tym razem żadnych specjalnych rozporzą
dzeń nie wydaje91.

Po siedmiu latach odbył Jakubowski trzecią wizytację tego semina
rium. Tym razem daje niektóre szczegółowe rozporządzenia. Zazna
cza na wstępie, że przychodzi do misjonarzy włocławskich, by zadość 
uczynić obowiązkowi swemu i zachęcić ich do większej gorliwości 
w pracy nad młodzieżą duchowną, uznaje też za stosowne wydać nie
które rozporządzenia. Mają dbać o porządek w kościółku św. Witalisa 
dla przykładu alumnów. Na podstawie specjalnej władzy udzielonej 
sobie przez wikariusza generalnego ks. Hanon zwalnia księży wło
cławskich od wstawania rannego o godzinie 4-tej, a przedłuża im spo
czynek do godziny 5-tej. Każe też utrzymywać porządek i czystość 
w bibliotece i sporządzić katalog książek. Bibliotekarzem ma być 
jeden z profesorów. Zaleca również wierne prowadzenie rachunków 
tak domowych, jak i seminaryjnych. Co do innych rzeczy, mają wier
nie trzymać się reguł św. Fundatora92.

88 List Jakubowskiego do ks. Zachariasiewicza w Łowiczu z dn. 28 XI 1796 r., AA W. 
89C h o d y ń s k i ,  Seminarium włocławskie, 80.
90 Liber Visitationum Gnalium domus Wladislaviensis in loco Seminarii Dioecesani 
ad cathedram fundati sub regimine RRDD sacerdotum Congrnis Missionis, I. nr 283. 
XXVII, w Arch. Kapituły Włocławskiej (AKW).
91 Liber Visitationum XXVIII, AKW.
92 Liber Visitationum XIX, jw.; C h o d y ń s k i, jw., 80.
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Do seminariów, które otaczał szczególną opieką, należało semina
rium duchowne w Łowiczu. Interesował się nim, jak to wynika z za
chowanej dotąd korespondencji z ks. Zachariaszewiczem.

W r. 1808 seminarium w Łowiczu znalazło się w krytycznym poło
żeniu. Jest to okres, w którym wojska napoleońskie zajmują kwatery 
w stolicy i na prowincji. Pułk drugi galicyjsko-francuski przybył do 
Łowicza i z rozkazu generała wojsk napoleońskich z dnia 13 lutego 
1808 r. zajął seminarium dla wojska. Pułk ten, jak pisze Raczyński: 
„Rugował kleryków z seminarium, misjonarzom profesorom na mia
sto wyprowadzić się kazał”93. Gmach seminaryjny obrócono na szpi
tal. Raczyński, zachęcony zapewne przez Jakubowskiego, pisze w tej 
sprawie do króla saskiego, przedstawia mu całą rzecz, prosząc równo
cześnie by: „Raczył wydać rozkazy skuteczne żeby XX. Misjonarze 
i seminarium kleryków w Łowiczu do swego domu i kościoła powró- 
ceni, spokojnie na potem zachowani byli”94.

Arcybiskup Raczyński sprawy misjonarzy i seminariów im powie
rzonych zawsze bronił. Z okazji pogłoski, która (w r. 1810) rozeszła się 
w Księstwie Warszawskim o zniesieniu klasztorów pisze do króla list 
w obronie zagrożonych klasztorów, a przede wszystkim misjonarzy. 
Prosi gorąco, by król: „Wyrok swój kasujący zakony wstrzymywał, lub 
gdyby inaczej być już nie mogło, co do niektórych przynajmniej zgro
madzeń osobliwie też co do XX. Misjonarzów ekscepcję uczynił”95. 
Widać, że Raczyńskiemu specjalnie na misjonarzach zależało, bo 
„w tym powszechnym zepsuciu obyczajów, w tym zaniedbaniu eduka
cji w rzeczach religii w Zgromadzeniach XX. Misjonarzów utrzymuje 
się jeszcze duch pobożności i edukacja gruntowna młodzieży, zabiera
jącej się do stanu duchownego”96. Dzięki interwencji jego u władz 
Księstwa Warszawskiego seminarium łowickie utrzymało się do r. 1819, 
w którym połączyło się z seminarium św. Krzyża w Warszawie97.

W r. 1810 zwrócił się ks. Jakubowski do ministra spraw wewnętrz
nych Łuszczewskiego z prośbą o zwolnienie misjonarzy od podatków 
nadzwyczajnych. Ten zwrócił się do sufragana warszawskiego ks. Za-

93 Sześcioletnia korespondencja, 66 n.
94 Tamże, jw.
95 Tamże, 69 n.
96 Tamże, 75.
97 Księga pamiątkowa 300-lecia Zgrom. Księży Misjonarzy, Kraków 1925, 200.
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chariaszewicza, byłego regensa kancelarii arcybiskupiej w Łowiczu, 
by rozpatrzył całą sprawę. Na sesji z dnia 14 V 1810 r., w której udział 
wzięli: biskup Zachariaszewicz, delegat ministerstwa Fryderyk Bac- 
ciarelli, wizytator Jakubowski i superior Szpitala Dzieciątka Jezus 
ks. Grzankowski, złożył wizytator dokładne sprawozdanie odnośnie 
do domu i seminarium świętokrzyskiego. Na wniosek ministra Łusz
czewskiego i prefekta departamentu warszawskiego przedłużono ter
min opłaty podatków o dwa prawie miesiące98.

Jakubowskiemu to jednak nie wystarczało. W tym celu prosi przy 
pomocy ks. Zachariaszewicza i Bacciarelli’ego o zwolnienie z podat
ków. Sam nawet Łuszczewski podsunął myśl Zachariaszewiczowi: 
„Ażeby termin egzekucji nadzwyczajnych podatków, aż do przyszłego 
wyroku Najjaśniejszego Pana” odłożyć99. W końcu dzięki sprytowi 
i usilnym staraniom udało się ks. wizytatorowi Jakubowskiemu uzy
skać dekret króla saskiego i księcia warszawskiego, mocą którego 
uwolniono misjonarzy od podatku i przeznaczono na dom i semina
rium tytułem zasiłku z skarbu publicznego 10.000 złp.100. Zasiłek ten 
pobierali misjonarze świętokrzyscy do r. 1818101.

Z tego pobieżnego szkicu widać, że ks. Jakubowski nie tylko dbał 
o odpowiednio wysoki poziom nauki w seminariach, ale starał się 
również, by klerykom dać odpowiednie utrzymanie. Musiał niejedno
krotnie w tych krytycznych czasach postarać się o konieczne fundu
sze, by uchronić seminaria od niechybnej zagłady.

IV. Ks. Jakubowski członkiem Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk

Duch polski i literatura ojczysta przetrwały w Warszawie w latach 
porozbiorowych. Podtrzymywały go istniejące w stolicy przeróżne koła 
towarzyskie, w których rozprawiano o rzeczach naukowych i literac
kich i uprawiano sztuki piękne. Rozmawiano tam wyłącznie po pol-

8 Akta Konsystorza Jeneralnego Archidiecezji Warszawskiej tyczące się św. Krzyża, 
AA W.
99 Akta Konsystorza, AAW.
100 Pismo J. Zachariaszewicza z dn. 10 XI 1811 r. Akta Konsystorza, AAW.; Status 
domus, AMK.; Duplikaty dotyczące Kościoła św. Krzyża, własność ks. Fr. Śmidody 
w Krakowie.
101 Status domus, 74, AMK.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-OŚWIATOWA... 79

sku. Takie zebrania towarzyskie odbywały się u kasztelanowej Poła
nieckiej, Joachima Chreptowicza, Tomasza Ostrowskiego, Badenich, 
Tadeusza Czackiego, arcybiskupa Krasickiego, Wielopolskiej, Sołty- 
ków, a także u misjonarzy świętokrzyskich102. Wizytator Jakubowski 
był postacią znaną w kołach warszawskich zarówno w sferach woj
skowych, jako też duchownych. Wolne od obowiązków kapłańskich 
chwile spędzał w gronie przyjaciół i uczonych, którzy zbierali się 
u niego na rozmowy o rzeczach naukowych i społecznych103.

Wielka szkoda, że nie zachowały się do naszych czasów nazwiska 
uczestników tych zebrań. Słusznie jednak możemy przypuszczać, że 
schodzili się ci przede wszystkim, z którymi Jakubowski żył w bliż
szych stosunkach. W pierwszych latach po wstąpieniu do misjonarzy 
musiały łączyć go jakieś węzły towarzyskie z Adamem ks. Czartory
skim, generałem Ziem Podolskich, Alojzym hr. Bruhlem, generałem 
artylerii koronnej, z pułkownikiem Karolem Sierakowskim i innymi104.

Jako misjonarz zapewne spotykał się z swymi dawnymi kolegami: 
Bartłomiejem Polino, Włochem, i podpułkownikiem Schiilerem, któ
rzy razem z nim byli profesorami w szkole artylerii105.

Z swymi byłymi uczniami książętami Józefem i Stanisławem Po
niatowskimi musiał się też zetknąć. Faktem jest, że wygłosił w r. 1808 
jako 65-letni starzec mowę na życzenie i w obecności księcia Józefa 
Poniatowskiego podczas otwarcia szkoły artyleryjskiej. W swej mo
wie wykazał, że doskonale można w życiu połączyć obowiązki chrze
ścijanina z obowiązkami żołnierza106 *.

Rzecz jasna, że oprócz kół wojskowych cieszył się również wielką 
popularnością i uznaniem w sferach kościelnych. Wysoko postawione 
w hierarchii kościelnej osobistości gromadziły się u św. Krzyża, by 
niejednokrotnie zasięgnąć jego rady. Wysoko cenili wizytatora ks. ar
cybiskup Krasicki, który znał go z czasów pobytu w Gnieźnie na urzę

102 A. K r a u s h a r ,  Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, Kraków 1900, 
ks. I. 117 n.
103 W ó j c i c k i, Życiorysy, 366.
104 Że Jakubowski miał dużo znajomości wśród oficerów świadczy m.in.: Liber bapti- 
satorum Eccl. S. Crucis (1783-1796), gdyż chrzcił dzieci rodzin przeważnie oficer
skich, Arch. parafii św. Krzyża w Warszawie.
105 K o r z o n, Dzieje wojen, III. 238.
106 „Kuryer litewski”, 1814, nr 84; W ó j c i c k i ,  Życiorysy, jw.; Mémoires, I. 465;
Księga pamiątkowa, 198; Ephémerides historiques, 385.
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dzie prefekta seminarium duchownego, a po jego śmierci ksiądz arcy
biskup Raczyński. Na życzenie tego ostatniego wydał Jakubowski, jak 
to już wyżej widzieliśmy, szereg przekładów, z których jedne miały 
wielkie znaczenie dla ówczesnego kleru, w szczególności seminariów 
duchownych, inne miały budzić ducha religijnego w oziębłym i wol- 
nomyślnym społeczeństwie Księstwa Warszawskiego.

Węzły przyjaźni łączyły Jakubowskiego z ks. Zachariaszewiczem, 
infułatem w Łowiczu, późniejszym biskupem-sufraganem. Często z nim 
koresponduje w sprawach seminariów duchownych107. W bliskich sto
sunkach musiał też żyć z Janem Albertrandim, biskupem tyt. zenopo- 
litańskim, pierwszym prezesem Warszawskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk. Cenił bardzo jego skromność, prostotę i głęboką wiedzę. 
Proponował nawet Krasickiemu, by wybrano go na przedstawiciela 
duchowieństwa polskiego w Berlinie108. Do serdecznych też przyjaciół 
należał senator i biskup wigierski ks. Jan Gołaszewski, który wizyta
torowi wyświadczy ostatnią przysługę i poprowadzi ciało jego na 
miejsce wiecznego spoczynku109.

Z kół towarzyskich, o których wyżej była mowa, zawiązało się 
w r. 1802 Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. Inicjatywę 
założenia dał Stanisław Sołtyk. Na członków miano wybierać ludzi, 
którzy zajmowali się pracą twórczą w epoce Stanisława Augusta. 
Pierwsze zebranie odbyło się dnia 1 listopada 1800 r. pod kierunkiem 
Sołtyka. Zdaniem biskupa Albertrandi’ego należy uważać tego ostat
niego za „założyciela i ojca Towarzystwa”110.

W skład Towarzystwa weszli: biskup Jan Albertrandi jako prezes 
oraz członkowie: Joachim Chreptowicz, Tadeusz Czacki, ks. Adam 
Czartoryski, Franciszek Dmochowski, Stanisław Grabowski, Ludwik 
Gutakowski, Franciszek Karpiński, generał Jan Komarzewski, Samuel 
Bogumił Linde, Józef Ossoliński, Ignacy i Stanisław Potoccy, ks. Alek
sander Sapieha, Józef Sierakowski, Jan Śniadecki, Stanisław Sołtyk, 
Stanisław Staszic i Jan Woronicz.

Ze zrozumiałych całkiem względów, mianowicie, by nie drażnić 
rządu pruskiego, wybrano na członków honorowych dygnitarzy pru-

107 Korespondencja ta znajduje się w Arch. Archidiecezji Warszawskiej.
108 Listy Jakubowskiego do Zachariaszewicza z dn. 12 XI i 29 XI 1798 r., AAW.
109 „Kuryer litewski”, 1814, nr 84.
110 Cyt. u Kraushara, „Tow. Warsz. Przyj. Nauk”, I. 123 n.
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skich: ministra wojny generała v. Schiilenberga, szefa departamentu 
finansów Prus Południowych v. Vossa, gubernatora warszawskiego 
v. Kohlera i innych111 2 113. Reskrypt króla Fryderyka Wilhelma z dnia 
1 lipca 1802 r. zapewnia Towarzystwu zupełną swobodę w działaniu

r  i n

i protekcję królewską .
W r. 1802 w listopadzie wybrano nowych członków Towarzystwa, 

między innymi także Jakubowskiego, wizytatora misjonarzy. Na ze
braniu obecnych było 13. Przewodniczył prezes Albertrandi. Przebieg 
zebrania opisuje Kraushar. „Pierwszym przedmiotem obrad był wybór 
członków nowych, z pomiędzy kandydatów w liczbie szesnastu przez 
Czackiego i Staszica zaproponowanych. Nazwiska ich wypisane na 
kartce, przez prezydującego z urny wyciągano i odbywano co do każ
dego kreskowanie tajemne. Z tego balotowania wyszli: Adam Jerzy 
ks. Czartoryski, ksiądz Jakubowski, ksiądz Kopczyński, Kortum, 
ks. biskup Kossakowski, Krusiński, Niemcewicz, Jan Tarnowski (we 
Francji podówczas przebywający), Potulicki, Ludwik Plater, dr Wasi
lewski. Każdy z nich zaliczonym został do jednego z czterech wydzia
łów, na jakie według ustawy dzieliło się Towarzystwo”1 L\

Cztery wspomniane wydziały Towarzystwa były te:
1) fizyczno-matematyczny,
2) historyczny,
3) literatury,
4) nauk wyzwolonych114.

Członków natomiast dzielono na: 1) czynnych, 2) przybranych 
i korespondentów i 3) honorowych. Jakubowski członkiem czyn
nym nigdy nie był, znajdujemy go natomiast w spisie członków 
przybranych115.

O działalności Jakubowskiego w Towarzystwie Przyjaciół Nauk mało 
wiemy. Na zebrania zdaje się, nie uczęszczał. Nic bowiem o tym Rocz
niki Towarzystwa nie wspominają. Wybór jego na członka był szczegól
niejszym wyróżnieniem za dotychczasową działalność naukowo- 
oświatową, przede wszystkim za doskonałe dzieło z zakresu artylerii.

111 K r a u s h a r, jw., 127 nn.
l l 2K r a u s h a r ,  jw., 208.
113 K r a u s h ar, jw., 213.
114 „Roczniki Tow. Warsz. Przyj. Nauk”, VIII (1812), 1.
115 „Roczniki”, VIII, 3 nn.
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Na szerszą czynną w Towarzystwie działalność nie miał czasu. Nie 
pozwoliły mu na to inne ważniejsze obowiązki. Roczniki Towarzy
stwa"6 raz jeszcze tylko wyliczają członków przybranych i korespon
dentów „których od początku, aż do 1818 r. utraciło”, a w liczbie tej 
figuruje „ks. Józef Jakubowski, wizytator XX. Misjonarzów”.

* * *

Gdy dziś z perspektywy lat patrzymy na postać ks. Jakubowskiego, 
odnieść się musimy z uznaniem dla jego wszechstronnej działalności 
tak naukowej jak i ogólno-społecznej i dziwnym połączeniu prac 
zdawałoby się krańcowo odmiennych. Kończymy ten szkic piękną 
charakterystyką, jaką zostawił nam wielki znawca XVIII wieku
J. Bartoszewicz:

„W najtrudniejszych czasach był Jakubowski mężem przez Opatrz
ność zesłanym. Ocalił Zgromadzenie w burzy, wyrabiał w Prusiech 
zwrot funduszów duchownych. Podnosił nauki w seminarium 
św. Krzyża. Opierał się samowolności i przywłaszczeniom. Wiek, 
nauka, stanowisko, nieskalane życie, zasługi, wszystko było w nim. 
Kamery, magistraty przed jego wolą skłonić się musiały, bo Jakubow
ski bronić się umiał. Nie tylko biskupi, ale i uczeni oddawali mu 
sprawiedliwość”* 117.

1.6 „Roczniki”, XII (1818), XIV.
1.7 Opis szpitala, jw., I. 247.
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SPIS DZIEŁ I PRZEKŁADÓW 
KS. JÓZEFA JAKUBOWSKIEGO

1. B e r n a r d  J.B., Krótki zbiór historii greckiej od czasów
skich (sic) aż do podbicia Grecji w prowincję rzymską z francu
skiego na język polski przełożone, Warszawa 1775, nakładem Mi
chała Groella, 2 tomy.

2. B e z o u t  St., Nauka matematyki do użytku artylerii francuskiej 
napisana przez ... towarzysza Akademii Nauk i marynarskiej etc. 
a dla pożytku pospolitego, osobliwiej dla Korpusu Artylerii Naro
dowej na polski język przełożona z rozkazu i nakładem Jego Kró
lewskiej Mci Pana naszego miłościwego do druku podana, War
szawa 1781-1782, w drukami XX. Misjonarzów.
T. I. zawierający w sobie fundamenta arytmetyki i jeometrii; T. II. 
zawierający w sobie algebrę i przystosowanie algebry do jeome
trii; T. III. zawierający w sobie fundamenta powszechnej mecha
niki i hidrostatyki poprzedzona rachunkami służącymi za wstęp do 
nauk fizyczno-matematycznych; T. IV. zawierający w sobie przy
stosowanie zasad powszechnych mechaniki do różnych przypad
ków ruchu i równowagi.

3 . N a u k a  a r t y l e r i i  zebrana z najpóźniejszych autorów, napi
sana dla pożytku Korpusu Artylerii Narodowej z rozkazu i nakła
dem Jego Królewskiej Mci Pana naszego miłościwego do druku 
podana, Warszawa w drukami XX. Misjonarzów, R. P. 1781-1783: 
T. I. Traktujący o prochu i o armatach; T. II. Traktujący o moź
dzierzach, granatnikach, szturmakach, podkopach, tudzież o wojen
nym użyciu prochu, a to w trojakich okazjach, jako przy ataku for
tec, przy ich obronie i kampaniach polowych; T. III. Traktujący 
o różnych sprzętach i silniach wojennych, o rękoczynach artylerii, 
o znajomości materiałów, wchodzących w użycie artyleryczne, 
o powinnościach komendanta artylerii i rynsztunkowego podczas 
pokoju i o cenie rynsztunków wojennych rozmaitego rodzaju; gdzie 
na końcu przydaje się słownik artyleryczny.

4. C o 1 b e r t  K.J. ks. bp, Nauki powszechne w sposób katechizmo
wy, w których tłumaczą się krótko z Pisma i z historii i tradycji 
fundamenta religii, obyczajność chrześcijańska, sakramenta, mo
dlitwy, ceremonie i zwyczaje Kościoła, Warszawa w drukarni 
XX. Misjonarzów 1790, 4 tomy.
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5. P o u g e t  F.A. ks., Nauki katolickie sposób katechizmowy, 
w których wyłożone są w krótkości z Pisma świętego i podania: dzie
je, zasady religii, moralność chrześcijańska, sakramenta, modły, ob
rzędy i zwyczaje Kościoła, Warszawa 1791,4 tomy, (2 wyd. 1830 r.).

6. H e d o u i n A. ks., Zasady wymowy świętej, objaśnione przykłada
mi wyczerpnionymi osobliwie z Pisma świętego, z Ojców świętych 
i z innych najsławniejszych krasomówców chrześcijańskich, War
szawa 1809, (2 wyd. 1819).

7. C o t t e  L. ks., Lekcje elementarne fizyki, hidrostatyki, astronomii 
i meteorologii z traktatem o sferze przez pytania i odpowiedzi, 
wydane po francusku w Paryżu 1798, a teraz na polski język prze
tłumaczone, Warszawa 1809.

8. J a m i n  M.O., Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych... 
z francuskiego na polskie podług drugiej edycji turyńskiej przeło
żone i na rozkaz J. O. Xięcia J. M. Raczyńskiego arcybiskupa 
gnieźnieńskiego do druku podane, Warszawa 1811.

9. W y j ą t k i  z d z i e n n i k ó w  p a r y s k i c h  ściągające się do 
przywrócenia religii, mianowicie katolickiej w mocarstwie francu
skim przez Wielkiego i nieporównanego Napoleona, cesarza Fran
cuzów i króla włoskiego z przydaniem niektórych innych ciekawych 
i interesownych artykułów z tychże dzienników wyjętych, a z pryncy- 
palną materią bliższy lub dalszy związek mających, na ojczysty język 
przetłumaczone i na rozkaz J. O. Xiążęcia Jegomości Raczyńskiego, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego do druku podane, Warszawa 1811- 
1813, 2 tomy.

10. S z e ś c i o l e t n i a  k o r e s p o n d e n c j a  władz duchownych 
z rządem świeckim Księstwa Warszawskiego służąca do historii 
Kościoła polskiego, Warszawa 1816, (zebrane i przygotowane do 
druku przez Jakubowskiego).

Wszystkie prace Jakubowskiego z wyjątkiem pierwszej ukazały się 
w Warszawie w drukarni misjonarzy u św. Krzyża. Przy pisaniu ni
niejszej rozprawy posługiwałem się egzemplarzami częściowo z bi
blioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, a czę
ściowo z bibliotek Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na 
Stradomiu i we Lwowie.
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ZAŁĄCZNIKI

I. ORDYNACYA DLA SEMINARIUM INTERNUM 
W ROKU 1789 Z PARYŻA OD IMĆ XIĘDZA GENERAŁA 

CAYLA PRZYSŁANA118
Archiwum XX. Misjonarzy w Wilnie i Krakowie

Edukacya Seminarystów Intemów, pewnie że za naypierwszy cel po
winna to wszystko mieć, co należy do Religii i do Ducha pobożności, ale 
też nie należy zaniedbywać i tego, co może służyć do wygrzebania talen
tów i do nabycia wiadomości zgodnych z Ćwiczeniami czasowi tey Próby 
przyzwoitemi.

Dla dostąpienia więc tego dwoiakiego końca, przydane będą na-potem 
do tego, co ordynaryinie w Seminarium praktykuje się, artykuły następu
jące:

1- mo. Powinni będą Seminaryści codziennie nauczyć się iedney Lek- 
cyi z kathechizmu wydanego na Dyecezyą Montpellier, dobrey edycyi, 
z czego oddadzą sprawę we Wtorek, zamiast Exercitium Colloąuii.

2- do. We środę zamiast konferencyi będą im tłumaczone Rozdziały 
5, 6 i 7 Ewangelii S-o Mateusza a potem Dziesięcioro Przykazania, wy
strzegając się w tern wykładaniu zarówno zbyteczney suchości, iako też 
niepomiarkowaney rozciągłości. To Exercitium praktykowane będzie 
przez pierwsze sześć miesięcy każdego Roku.

3- o. Przez pierwsze sześć miesięcy każdego roku, za materye konfe
rencji poniedziałkowych będą obierane naygłówniejsze prawdy Religii, 
zostawuiąc na ostatnie sześć miesięcy materye wyższe; ale tego strzegąc 
się zawsze, ażeby Młodzieży nie zaprawić w iaką mistyczność, do którey 
są niesposobnemi.

4- o. Szczególnieyszym sposobem starać się trzeba ażeby przyprawić 
Młodzież do Nauki Pisma S-o; dla tego na początku roku odprawionę ma 
być kilka Exercitiów, służących za Prolegomena czyli za wstęp do Pisma
S-o; potem czytane im bydź maią Obyczaje Izraelitów i Chrześcian napi
sane przez Fleurego119. To ćwiczenie zastąpi miejsce kapituły Śrzodo-

118 W odpisie zachowano dawną pisownię.
119 Chodzi tu o dzieło opata Klaudiusza Fleury (1640-1723): Opisanie historyczne 
obyczajów pierwszych chrześcijan i kościelnej karności, tudzież przyczyn, dla których 
w niej w następujących wiekach aż do naszych czasów różne odmiany z przedniej- 
szych autorów i dziejów kościelnych wybrane, a w polskim języku wydane przez pew-
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wey, doglądaiąc tego, aby Seminaryści układali sobie potem sami dobór 
tego, co im będzie explikowano.

Seminaryści powinni będą czytać ieden albo pół Rozdziału Biblii, 
poczynając od Xiąg historycznych, potem poydą do Xiąg Salomonowych. 
Xięgi zaś Prorockie i Cantica Canticorum na inny czas odłożone bydź 
maią.

Żeby to czytanie uczynić tern pożytecznieyszem, co tydzień ma być 
odprawione iedno Exercitium na Repetycyą tego, co było czytane, prze- 
staiąc na samey Historyi. To Exercitium odprawiać się ma w niedzielę po 
Rekreacyi.

Odprawować się także będzie iedno Exercitium co tydzień na Repetycyą 
Nowego Testamentu, którego uczyli się Seminaryści przez cały tydzień. To 
Exercitium będzie bywało w piątki po Rekreacyi przez poł godziny. Dobrze- 
by także było, aby Seminaryści czytali Historyą Życia Pa No JEZUSA Xsa, 
napisaną przez Imć X-a Compans Drugiey Edycyi.

5-o. Dla uformowania zaś Umysłu, ile okoliczności pozwolić mogą:
1. Dawane być maią Seminarystom istotnieysze Reguły Wymowy 

Chrześciańskiey, nauczaiąc ich porządku w mowie, w Koriferencyi, 
adaley trzeba im explikować Maxymy Kaznodzieyskie napisane przez 
Gaichiego i przystosowanie ich pokazać im w Massylionie lub w iakim 
innym Autorze. To Exercitium należy zacząć iak nayprędzej bydź może 
i ma bywać przez miesiąc w każdą niedzielę po południu, przerwawszy 
na ten czas Exercitium Pisma S-o. Jeżeliby zaś ten czas nie wystarczał, 
można będzie użyć do tego czasy Kapituły Śrzodowey po przeczytaniu 
Fleurego.

2. Co miesiąc powinna bydź naznaczona iaka materya Duchowna do 
traktowania, w którey dwóch lub trzech wezwani będą do mówienia, 
a skończeniu Dyrektor zapyta się innych przytomnych zdania a nareszcie 
sam przyda swoie Reflexye przyzwoite. Ma bydź obmyślona iaka mała 
nadgrodka dla tych, którzy się lepiey popiszą. To Exercitium będzie by
wało we Wtorki zamiast konferencyi, przerwawszy na ten czas Exerci- 
tium tym dniom wyznaczone.

Materye Konferencyi naznaczone będą bywały na ośm dni przodem; 
do mówienia zaś wzywani maią bydź z kolei podług starszeństwa; trzeba 
od nich wyciągać, żeby to sobie wprzód napisali ca maią mówić, a do X-a 
Dyrektora będzie należało pokazać im w osobności, a czasem i publicznie 
defekta, które w ich mowie postrzegać będzie.

nego biskupa i senatora polskiego (ks. bpa Jerzego Hilzena), Wilno 1746, 4 tomy. 
Nowe wydanie ukazało się w r. 1784 w drukarni supraślskiej u 0 0 .  Bazylianów.
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H. SPECYFDKACYA KAPŁANÓW ŚWIECKICH 
ZGROMADZENIA MISJONARZY W DOMU WARSZAWSKIM 

S-O KRZYŻA PODANA D. 21 KWIETNIA 1808
Archiwum Archidiecezji Warszawskiej (Warszawa, Miodowa 17)

Ka p ł a n i :

1. XX. Józef Jakubowski, wizytator
2. Grzegorz Lange, asystent
3. Sebastian Woliński, bibliotekarz
4. Marcin Beżuchowski, emeryt
5. Ignacy Gowarzewski, inwalid
6. Florian Uzdowski, prokurator
7. Jan Brozdowski, wikariusz w parafii
8. Ignacy Laws, profesor
9. Michał Symonowicz, profesor

10. Jakub Szarkiewicz, kaznodzieja
11. Franciszek Smażewski, prefekt kościoła
12. Tomasz Markiewicz, wikariusz w parafii
13. Piotr Hersztowski, profesor
14. Franciszek Biernacki, profesor
15. Paweł Smoliński T
16. Adam Długołęcki L wikariusze w parafii
17. Piotr Łopieński J

S t u d e n c i  i n t e r n i :
1. Paweł Rzymski
2. Tomasz Dobracki
3. Kazimierz Czeladziński
4. Michał Mioduszewski
5. Tomasz Dzierżek
6. Jan Gaj carze wski
7. Ludwik Urbanowicz
8. Tomasz Igielski
9. Sebastian Nagórski

S t u d e n c i  e x t e r n i :
1. Adam Rudnicki
2. Jan Dekiert
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3. Andrzej Rożkowski
4. Adam Siemieński

S e m i n a r z y ś c i  i n t e r n i :
1. Józef Walędzki
2. Adam Nadolski
3. Jan Bober
4. Antoni Żmijewski
5. Wojciech Zgierczeński
6. Bartłomiej Majerowicz
7. Feliks Ruszkowski
8. Aleksy Tuliński

B r a c i a  k o a d j u t o r o w i e  Z. M.:
1. Gaspar (Kasper) Bolesta, inwalid
2. Bazyli Boratyński, westiarz
3. Antoni Grauz, szewc
4. Jakub Mroczkowski, furtian
5. Szymon Garbowski, refektarz utrzymujący
6. Jan Gręźlik, szafarz
7. Wojciech Cieślowski, krawiec
8. Marcin Fort, piekarz
9. Jan Flament, zakrystian

10. Józef Godecki, introligator
11. Piotr Kotliński, szewc
12. Paweł Jakimowicz, do refektarza
13. Franciszek Wnorowski, ogrodnik

W S z p i t a l u  D z i e c i ą t k a  Jezus :
1. XX. Stanisław Grzankowski, rektor
2. Stanisław Walewski, do chorych
3. Wojciech Kruszewski, do chorych
4. Walerian Pałaszewski, prokurator
5. Kasper Kłopotowski, do chorych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-OŚWIATOWA... 89

ALFONS SCHLETZ CM

The scientific and educational activity 
of the priest Józef Jakubowski

Summary
Among the great number o f the remarkable personalities, who were very impor

tant in the history o f the education in Poland and in the period o f the literature 
in the reign o f the king Stanisław Poniatowski was indisputably Józef Jakubowski, 
first the captain o f the artillery, the professor o f The Corps of Cadets and the Corps 
o f Horse Artillery, then the visitator o f the Congregation o f the M ission’ priests 
in Poland.

Today we can say, that the priest Jakubowski was similarly as the priest Tarło, 
subsequent Bishop o f Poznań and the priest Śliwicki the most courageous manager o f 
Polish priests o f the Congregation of the Mission. „In the most difficult times Jaku
bowski was the man sent by the Providence. He rescued the Congregation in the 
storm, He made in Prussia the reimbursement of the clerical funds. He improved the 
quality o f the education in the Saint Cross’s seminary. He opposed the lawlessness 
and the appropriations. The age, the science, the post, the unblemished life, the merits, 
all was in him. The cameras, the magistrates had to bow before his will, because 
Jakubowski could defend himself. Not only the bishops, but also the scientists treated 
him with the respect”.

Translated by Jolanta Nader
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STANISŁAW ŁEMPICKI (1886-1947)

Dnia 2 grudnia ubiegłego roku [1947] o godz. 9.30 rano zmarł nagle 
w Krakowie wybitny humanista i historyk kultury polskiej, prof. Sta
nisław Łempicki. Lotem błyskawicy rozeszła się wieść o zgonie zna
nego profesora, który w przeddzień śmierci jeszcze wykładał na kate
drze uniwersyteckiej i przyjmował egzamin magisterski. Jest to znów 
poważna strata dla kultury polskiej.

I. Sp. prof. Stanisław Łempicki h. Junosza, urodził się 25 maja 1886 
roku w Kamionce Strumiłowej z ojca Juliusza i matki Henryki z Bie- 
niaszewskich1. Miał on dwoje rodzeństwa: siostrę Marię i Władysława, 
urzędnika kolejowego. Ojciec profesora był nadkomisarzem starostwa 
w Nowym Sączu, dokąd w r. 1889 przeniosła się rodzina Łempickich. 
W młodocianych latach obracał się Stanisław Łempicki w sferach 
mieszczańskich. Będzie je potem mile wspominał, mimo że: „Nie stąpa
ło się po różach i nie przelewało się z rogu obfitości, ale wśród zwy
kłych kłopotów życiowych było przecież daleko więcej jasnej pogody, 
aniżeli ciemnych, ponurych dni”2 *. Do szkoły powszechnej uczęszczał 
w Nowym Sączu (od r. 1893) i tam również zapisał się do gimnazjum.

Po ukończeniu V klasy przeniósł się do Lwowa; tam też uzyskał 
w r. 1904 świadectwo dojrzałości w V gimnazjum tzw. bernardyń
skim. Przyznać trzeba, że prof. Łempicki miał w ostatnich latach gim
nazjum wybitnych profesorów. Znani byli na terenie Lwowa w czasie 
pierwszej wojny światowej i później, a cały szereg ich brał udział na 
zjeździe z okazji 30-lecia po maturze w r. 1934.

1 Według metryki, urodzenia. Dokumenty, odnoszące się do życia śp. prof. Łempic- 
kiego udostępniła dr Jadwiga Gamska-Łempicka.
2 Ł e m p i c k i ,  Książki i ludzie ■
dyn) 1946, z. 4, s. 250.

wspomnienia z minionych lat. Nowa Polska, (Lon-

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 91-114.
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Spotykamy wśród nich takie postacie, jak ks. prałat Jan Gnatowski, 
„zacny kapłan, literat i krytyk”, ks. dr Jan Ciemniewski ( t  1947), do 
którego z szczególniejszym zaufaniem Łempicki się odnosił i zacho
wał dla tego zasłużonego na polu społeczno-wychowawczym pracow
nika wdzięczność do końca życia. Niemniej wdzięcznie wspomina 
innych profesorów i wychowawców, jak dyrektora Franciszka Próch- 
nickiego, Franciszka Konarskiego, Stanisława Schneidera, Michała 
Jezienickiego, Tadeusza Lewickiego, Emila Zarembę, Ferdynanda 
Bostla, Jana Friedberga i Stefana Frycza.

Wśród ówczesnej młodzieży gimnazjalnej panował prawdziwy 
„duch filarecki”. Młodzi stanowili społeczeństwo: „Zwarte, przyjazne, 
kochające się, związane przeżyciami kilka wspólnie spędzonych lat 
nauki i pracy, zabawy i żartu, urwiszostwa i beztroski”. Młodzież 
owiana była prawdziwym duchem demokratycznym, łączącym pod 
rządami Austrii dorastające pokolenie polskie. „Nie wżarły się -  głosił 
prof. Łempicki w roku 1934 -  między nas żadne różnice narodowo
ściowe, wyznaniowe, społeczne, żadne niskie abominacje rasowe czy 
klasowe. Polak, Ukrainiec czy Żyd, baron, syn hofrata czy tzw. plebe- 
jusz -  wszyscy byliśmy sobie braćmi”3.

W r. 1904 Stanisław Łempicki zapisał się na wydział filozoficzny 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Tam rozpoczął studia polonistyki 
u profesorów Wilhelma Bruchnalskiego i Józefa Kallenbacha. Rów
nocześnie wszedł w bezpośredni kontakt z Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich, gdzie przez cały czas studiów (ok. 10 lat) był stypendy
stą. „Młodość, rozpędzone dopiero koło życia -  pisze w swych wspo
mnieniach -  era marzeń i projektów, koleżeństwa i przyjaźni, miłostek 
i miłości, a przede wszystkim wielkiej ciekawości dla wiedzy i nie 
fałszowanego szacunku dla nauki -  to czynniki nadające temu pierw
szemu młodzieńczemu współżyciu z Ossolineum szczególnie wiele 
uroku”4. Podkreślić trzeba, że Ossolineum było podówczas, obok in
nych wyższych uczelni, jednym z głównych ośrodków kultury pol
skiej. Jako młody student patrzał Łempicki na zastępy uczonych pol
skich, którzy bądź to pracowali bezpośrednio jako urzędnicy w Osso
lineum, bądź to przychodzili tu dla szukania materiałów do swych

3 Ł e m p i c k i, 30 lat po maturze (zagajenie zjazdu koleżeńskiego w dniach 3 i 4 listo
pada 1934 r.), maszynopis.
4 Por. Książki i ludzie.
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prac. „Tu był warsztat pracy nad podtrzymywaniem chwiejącego się 
na wietrze płomienia polskiej kultury, oświaty, nauki, i nad wytwa
rzaniem nowych wartości w tych dziedzinach. Tutaj była świątynia 
książki polskiej”5.

W owym czasie przesunęły się przez Ossolineum szeregi uczonych 
takich jak Ludwik Kubala, Oswald Balzer, Tadeusz Wojciechowski, 
ks. Jan Fijałek, Aleksander Brlickner, Wojciech Kętrzyński, Aleksan
der Hirschberg, Bronisław Czarnik, Wilhelm Bruchnalski, Józef 
Kallenbach, Bronisław Gubrynowicz, Tadeusz Czapelski i inni6. Ze
tknięcie z ludźmi tej miary nie mogło pozostawać bez echa na dalszy 
rozwój umysłowy zapalonego studenta polonistyki i przyszłego bada
cza zagadnień historyczno-kulturalnych.

Studia swe z zakresu polonistyki ukończył Łempicki w roku 1911, 
po czym zabrał się do pracy doktorskiej. Pisał ją u prof. Kallenbacha. 
Doktoryzował się w r. 1913 na podstawie rozprawy: Ze studiów nad 
Janem Zamoyskim jako humanistą. W następnym roku złożył egzamin 
nauczycielski.

Dość wcześnie, bo jeszcze przed ukończeniem studiów uniwersy
teckich, rozpoczął Łempicki swą działalność pedagogiczną. Był na
uczycielem z Bożej łaski, powszechnie łubianym. Można bez przesa
dy twierdzić, że mało miał w życiu wrogów. Sam zaś był mistrzem 
w łagodzeniu sporów i nieporozumień. Zawód nauczycielski rozpoczął 
w roku 1910 w VIII Gimn. we Lwowie; w latach 1913-1914 jest pro
fesorem gimn. w Horodence, w latach 1914-1918 znów we Lwowie 
w VIII gimn., następnie w latach 1918-1919 w Borysławiu. Powrócił 
na koniec do Lwowa i uczył tu przez dwa miesiące 1919 r. w ulubio
nym przez siebie VIII gimn., następnie w VI gimn. (1919-1921). 
W owym czasie nie zerwał bynajmniej kontaktu z Ossolineum.

W r. 1921 założył czasopismo, poświęcone dziejom wychowania 
i szkolnictwa w Polsce pt.: Wiadomości z dziejów wychowania i szkol
nictwa w Polsce -  ukazały się tylko 2 zeszyty tego wydawnictwa 
(Lwów 1921-1922). W latach 1921-1924 Łempicki był starszym refe
rentem archiwalnym Państw. Archiwum we Lwowie. Rozwinął też 
w tym czasie swe zdolności publicystyczne, współpracując z „Wie-

5 Tamże, s. 253.
6 Zob. szerzej o nich St. Ł e m p i c k i, W murach starej biblioteki, „Nauka i sztuka”, 
1(1945), s. 208-235.
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kiem Nowym” (1918-1923). Równocześnie przygotowywał się do 
habilitacji na Uniwersytecie Jana Kazimierza.

W r. 1922 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego histo
rii literatury polskiej w Uniwersytecie Warszawskim jako następca po 
prof. Kallenbachu. Ofiarowanej mu katedry nie przyjął ze względów 
zdrowotnych i mieszkaniowych7. W roku 1924 powołano go na profe
sora historii kultury do Wilna po prof. Janowskim. Katedry tej rów
nież nie przyjął.

Dnia 1 kwietnia 1924 r. został dr Łempicki profesorem nadzwy
czajnym historii oświaty i szkolnictwa na UJK8. W krótkim czasie 
zdołał ściągnąć liczny zastęp młodzieży na swe wykłady i semina
rium. W pierwszym roku wykładów miał profesor na ćwiczeniach 
wstępnych 179 studentów, na seminarium zaś 459. Pomyślał natych
miast o zorganizowaniu zakładu. Cieszył się profesor, że każdego 
roku biblioteka zakładu wzrasta o kilkadziesiąt pozycji. Prof. Łempic
ki był mistrzem słowa; wykłady jego cieszyły się znacznym powo
dzeniem. Zajmowały go takie tematy, jak dwór królewski jako ośro
dek kultury w dawnej Polsce, jak rola kulturalna Krzemieńca, jak rola 
Lwowa i Ziemi Czerwieńskiej w dziejach polskiej kultury, jak zagad
nienia oświaty pozaszkolnej za granicą i na ziemiach polskich, dalej 
dzieje polskiej kultury umysłowej XIX w. pod zaborem austriackim. 
Wykładał wreszcie dzieje rozwoju wychowania państwowego, po
święcając szczególną uwagę ideologii wychowawczej Stanisława 
Szczepanowskiego1 °.

Praca i wysiłki prof. Łempickiego wydały piękny rezultat w postaci 
licznych, samodzielnych prac uczniów. Kronika UJK z r. szk. 1926/27 
notuje, że w tym roku oddano na seminarium historii oświaty i szkol
nictwa 9 prac11, w roku zaś 1929/30 przedłożono na tymże semina
rium 39 referatów i recenzji i oddano 24 prac samodzielnych12. 
Znaczna część tych prac uczniowskich ukazała się w druku. Pewna ich

7 T. M a n t e u f f e l ,  Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16-1934/35, Kronika, 
Warszawa 1936, s. 163. Wiadomości, dotyczące katedr, zob. własnoręczne curriculum 
vitae prof. Łempickiego w dziekanacie humanistycznym UJ.
8 Kronika UJK za r. 1923/24, s. 58.
9 Kronika UJK za r. 1924/25, s. 124.
10 Por. Spisy wykładów UJK z lat 1924/25-1939/40.
11 Kronika, s. 137.
12 Kronika UJK 1929/30, s. 106.
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ilość odnosi się tematycznie do dziejów Kościoła i kultury katolickiej 
w Polsce. Prof. Łempicki mniemał, że przeszłości naszej nie można 
należycie zrozumieć bez znajomości historii Kościoła, gdyż ona wią
zała się zawsze ściśle z historią polityczną i z ważniejszymi wypad
kami dziejowymi. Z prac uczniów seminarium historii oświaty i szkol
nictwa UJK, odnoszących się do wyżej wspomnianego tematu, wyli
czymy następujące: Czesława Lechickiego, Jezuici i Skarga na dwo
rze Zygmunta III (Lwów 1929); Jana Dobrzańskiego, Szkolnictwo 
średnie w b. Galicji w latach 1772-1805 (Lwów 1929); Amelii Dicia- 
nówny, Kardynał Bernard Maciejowski jako opiekun literatów i uczo
nych (Lwów 1934); dwie prace Łukasza Kurdybachy, Ks. Jan Alber- 
trandy jako pedagog (Kraków 1932) oraz Dziennik biskupa Myszkow
skiego 1555-1568 (Lwów 1933) i praca bazylianki s. Salomei Cioroch 
Pohlad na istoriu ta wychownu dialnist’ S.S. Wasylianok, z ilustra- 
ciamy (Lwiw 1934).

Na osobną wzmiankę zasługują Prace historyczno-kulturalne wy
dawane pod redakcją prof. St. Łempickiego. W latach 1935-1939 uka
zało się V tomów tego wydawnictwa, mianowicie: I. Łukasza Kurdy
bachy, Działalność kulturalna Piotra Myszkowskiego, biskupa kra
kowskiego (Lwów 1935); II. Adama Ursela, Proces kleryków Semina
rium łacińskiego we Lwowie 1836-1839 (Lwów 1935); III. Karola 
Lewickiego, Uniwersytet Lwowski a powstanie listopadowe (Lwów 
1937); IV. Łukasza Kurdybachy, Staropolski ideał wychowawczy 
(Lwów 1938) i V. Urszuli Szumskiej, Polska -  Anglia. Stosunki kultu
ralne do połowy XVII w. (Lwów 1938).

Prof. Łempicki wykładał we Lwowie historię oświaty i szkolnictwa 
bez przerwy aż do 1 stycznia 1940 r. Następnie do końca czerwca 
1941 r. wykładał historię literatury polskiej na tamtejszym uniwersy
tecie. W r. 1934 został zamianowany profesorem zwyczajnym, w r. szk. 
1936/37 był dziekanem wydziału humanistycznego, a w roku następ
nym prodziekanem13.

Obok pracy wykładowcy zajmowała Łempickiego we Lwowie in
tensywna działalność na niwie kulturalnej i społecznej. Czas swój 
poświęcał zwłaszcza rozmaitym towarzystwom naukowym. W r. 1928 
został członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego Lwowskiego, 
a w roku następnym członkiem korespondentem Polskiej Akademii

13 Skład UJK w latach 1936/37 i 1937/38, Lwów 1937, s. 36.



96 KS. ALFONS SCHLETZ CM

Umiejętności14. Oprócz tego przez cały prawie czas swej profesury 
uniwersyteckiej Łempicki był członkiem rzeczywistym Naukowego 
Towarzystwa Pedagogicznego, członkiem Komisji Egzaminacyjnej 
dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, wreszcie członkiem 
Wydziału Towarzystwa Literatów im. A. Mickiewicza. Należał przy 
tym do stałych współpracowników i członków komitetu redakcyjnego 
Pamiętnika Literackiego. Do Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
którego główną siedzibą był przed ostatnią wojną Lwów, należał rów
nież jako członek Zarządu Głównego i wiceprezes Lwowskiego Od
działu P. T. H. Od r. 1930 był Łempicki sekretarzem lwowskiego od
działu Towarzystwa Dante Alighieri. Przez kilka lat był współpracow
nikiem „Gazety Lwowskiej” (1928-1935) i należał do redakcji tego 
pisma. Sam założył w r. 1926 i redagował periodyk pt.: „Minerwa Pol
ska”, poświęcony dziejom wychowania. Ukazały się dwa roczniki tego 
wydawnictwa (1927-1929). Powołał również do życia i był wspólnie 
z prof. Bogdanem Suchodolskim redaktorem Encyklopedii Wychowania.

Nadto udzielał się chętnie i spieszył z pomocą młodzieży akade
mickiej, która w swym profesorze miała zawsze dzielnego obrońcę 
i opiekuna. Młodzież, zebrana w „Kółku Pedagogicznym Studentów 
UJK”, wybrała go swym kuratorem. Prof. Łempicki przyjął także 
członkostwo honorowe „Akademickiego Koła Historyków UJK”. 
Jako członek Komisji Senatu Akademickiego dla spraw młodzieży 
umiał Zmarły być sędzią sprawiedliwym, który z jednej strony trzy
mał się wiernie przepisów akademickich, z drugiej zaś umiał zawsze 
stanąć w obronie studenta i ująć się za nim. Za prace swe kulturalne, 
społeczne i wychowawcze został prof. Łempicki odznaczony krzyżem 
komandorskim orderu „Odrodzenia Polski”.

Nadszedł rok 1941 -  okres okupacji niemieckiej. Słowo polskie 
zostało wyrzucone z sal prastarego uniwersytetu lwowskiego. Szkoły 
wyższe i średnie zostały pozamykane, a młodzieży polskiej wolno 
było uczyć się tylko w szkołach powszechnych. Profesorowie uniwer
sytetu musieli zająć się pracą, zupełnie dla siebie nieodpowiednią. 
O systematycznej pracy naukowej nie było mowy. Mimo to uniwersy
tet istniał. Cały szereg młodzieży pozostawał w ścisłym kontakcie 
z profesorami. Promieniował i wtedy prof. Łempicki i ze skarbnicy 
swej wiedzy rozdawał potrzebującym. Udzielał cennych rad, a pracu-

14 „Rocznik Pol. Akad. Umiejęt”, R. 1939/1945, Kraków 1946, s. XXI.
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jąc w Ossolineum, ułatwiał wraz z wielce zasłużonym ówczesnym 
kustoszem tej instytucji, prof. Mieczysławem Gębarowiczem, mło
dzieży dostęp do bogatych zbiorów rękopiśmiennych i bibliotecznych.

I o tym wspomnieć trzeba dla całości, że życie kulturalne Lwowa 
w czasie okupacji nie zamarło, lecz koncentrowało się niejednokrotnie 
w domach prywatnych. Różne uroczystości, jak np. imieniny, święta 
kościelne lub narodowe bywały okazją do zejścia się i miłej pogawędki. 
Schodzili się nieraz, w misjonarskim domu przy ul. Dwernickiego 
w latach 1941-1944 profesorowie: Kazimierz Hartleb, Stanisław Łempicki, 
Mieczysław Gębarowicz, ks. prałat Stanisław Szurek, śp. ks. dr Bartło
miej Szulc, poeta Andrzej Rybicki, art. mai. Stanisław Matusiak i przy 
herbatce lub czasem i lampce wina schodziły godziny na przyjemnej 
rozmowie. Krótko je ujął w formie wiersza A. Rybicki:

„Nigdzie myśl tak nie rozbłyska, serce tak nie górze,
Jak tu, w gromie przyjaciół -  w najmilszym wieczorze”.

Kiedy indziej znów z okazji imienin autora tych wspomnień Rybic
ki notował:

„Wszyscy, pamiętający o świętym Alfonsie 
Przychodzą, by w przyjaznej ożywić rozmowie 
To, co wielkie i święte i w sercu i w głowie;
W pogwarze dominuje -  podkreślić to trzeba -  
Cicha, ale wymowna oracja Hartleba;
Pan Łempicki niekiedy te potoki przerwie 
Chorobą, którą przebył, albo ma w rezerwie;
Pan Kustosz15 najpierw cicho słodycze pustoszy 
Ze smakiem, który cechuje kustoszy,
Potem rzuca w rozmowę iskry wesołości.

I jest nam tak, jak gdyby dokoła nie było 
Grozy; jak gdyby wszystko smutne się skończyło, 
Myśl nasza w jedno cała zwiera się orędzie:
Goszcząc tu, widzim nie to, co jest -  lecz co będzie”16.

15 Mieczysław Gębarowicz.
16 Księga Pamiątkowa (rkps) u autora niniejszego szkicu.
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Z przyjemnością słuchano opowiadania wytrawnych pedagogów. 
Ks. prałat Szurek zabawiał towarzystwo opowieścią o dawnych dzie
jach Lwowa, a mówił to w towarzystwie ludzi, którzy od wczesnej 
młodości związani byli z tym miastem, jak Hartleb, Łempicki, czę
ściowo Matusiak, lub zmarły w miesiąc przed Łempickim we Wro
cławiu ks. dr Bartłomiej Szulc, który przeszło 25 lat działał tu jako 
wychowawca młodzieży, a obok tego rozwinął szeroko zakrojoną 
akcję społeczną.

Ta wymiana myśli, rozmowy o charakterze ściśle naukowym i kul
turalnym, przeplatana często „kawałami” i humorem iście lwowskim, 
stawała się wśród otaczającej nas czarnej rzeczywistości wyspą jasną 
i zaspakajała w pewnym stopniu braki kulturalnego życia. A wiado
mo, że Łempicki jako mistrz słowa, potrafił zaciekawiać, podać rze
czy stare w nowej szacie. Podkreślić muszę, że podziwiałem w profe
sorze jako wielką jego zaletę -  wdzięczność i miłość, jaką w sercu 
żywił dla swych dawnych wychowawców i profesorów z czasów 
gimnazjalnych i uniwersyteckich.

W r. 1944, wkrótce po wyzwoleniu Lwowa przez Armię Czerwoną, 
uniwersytet lwowski rozpoczął swą działalność. Prof. Łempicki wy
kładał tam aż do swego wyjazdu do Krakowa literaturę polską. Po 
śmierci prof. Windakiewicza w r. 1943 proponowano na tę katedrę 
Stanisława Łempickiego. Wspomnieć trzeba, że po przybyciu Łem- 
pickiego do Krakowa wszystkie dosłownie uniwersytety polskie -  
Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław, Łódź i Kraków proponowały mu 
katedry. Wyjechał nawet profesor wraz ze swą biblioteką do Łodzi, 
ale po zbadaniu warunków miejscowych, nie sprzyjających głównie 
jego zdrowiu, wrócił do Krakowa17. Wówczas Rada Wydziału Huma
nistycznego UJ na posiedzeniu d. 28 września 1945 r. uchwaliła po
wołać prof. Łempickiego na katedrę literatury polskiej II, i wysłała 
odpowiedni wniosek do Ministerstwa Oświaty. Na razie (rok szk. 
1945/46) został profesorem kontraktowym. Dnia 22 czerwca 1946 r. 
Prezydent KRN Bolesław Bierut zamianował St. Łempickiego profe
sorem zwyczajnym historii literatury polskiej na UJ18. W r. 1947, 
w uznaniu zasług, położonych dla nauki polskiej, Łempicki został 
członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

17 Według własnoręcznego curriculum vitae prof. Łempickiego.
18 Nominacja Min. Oświaty z d. 17 VII 1946 r., L. 10 105/46.
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Nagła śmierć oderwała prof. Łempickiego od warsztatu pracy. Po
został po profesorze szereg dzieł w rękopisie -  często niedokończo
nych, jak materiał źródłowy do pracy historyczno-kulturalnej pt.: Pol
ska a Strassburg; Polskie instrukcje wychowawcze dla młodzieży stu
diującej w kraju i zagranicą (w. XVI-XIX); Sandecia literata -  rzecz 
o piśmiennictwie i kulturze Nowego Sącza, rozprawa o Sonetach mi
łosnych Mickiewicza i in. Pozostał także przygotowany do druku 
przekład wszystkich utworów poetyckich Heine’go (wierszem -  za
pewne przy współudziale znanej poetki p. dr J. Gamskiej-Łempickiej), 
dokonany we Lwowie w okresie wojny. Cenne i ciekawe są pamiętni
ki Łempickiego, jak wspomnienie lat dziecinnych (A Dunajec szu
miał...), wspomnienia szkolne (Moje wspomnienia szkolne) z lat 1901- 
1904, wspomnienia z okresów pracy w Ossolineum w latach 1905- 
1914, 1925-1928, 1941-1944 (Ossolineum triplex). Ukaże się też nie
bawem dwutomowe dzieło: Renesans w Polsce, gdzie zebrane będą 
wszystkie ważniejsze dawne rozprawy i artykuły Łempickiego, odno
szące się do tego zagadnienia oraz kilka rozdziałów napisanych prze
zeń niedawno.

Pogrzeb prof. Łempickiego w dniu 4 grudnia 1947 r. zgromadził koło 
trumny Zmarłego ludzi nauki, przedstawicieli Polskiej Akademii Umie
jętności, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich i innych instytucji naukowych i kulturalno-oświatowych19. 
Modły żałobne w kościele św. Salwatora odprawił piszący te słowa, 
kondukt poprowadził ks. dziekan Aleksy Klawek. Nad grobem prze
mawiali: w imieniu PAU i Uniwersytetu Jag. prof. Stanisław Pigoń, 
który scharakteryzował prof. Łempickiego jako człowieka i uczonego. 
W imieniu dawnych kolegów Uniwersytetu Jana Kazimierza przema
wiał prof. Jerzy Kuryłowicz. Dyrektor biblioteki uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, Antoni Knot, żegnał swego dawnego profesora w imieniu 
Ossolineum. Miłe chwile i rodzinną atmosferę, panującą na semina
rium historii oświaty i szkolnictwa we Lwowie u prof. Łempickiego 
przypomniał słuchaczom żałobnym dawny uczeń Karol Lewicki.

19 Zob. notatki o prof. Łempickim w „Dzienniku Polskim” 1947, nr-y 331 i 333. Piękne 
wspomnienie napisała w tymże „Dzienniku” (nr 334) p. Janina Garbaczowska. Prof. 
Stanisław Pigoń poświęcił Zmarłemu odczyt w Polskim Radio d. 5 I 1948 r„ omawiając 
twórczość naukową Łempickiego. W tygodniku „Odrodzenie” ukazał się artykuł 
o Łempickim pióra Łukasza Kurdybachy (1948, nr 3). Towarzystwo Literackie im. 
A. Mickiewicza uczciło zmarłego profesora uroczystym posiedzeniem dnia 31 I br.
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Wreszcie w imieniu młodzieży akademickiej przemówił A. Siudut. 
Podkreślił głębokie zaufanie, jakie zdobył prof. Łempicki w krótkim 
czasie pobytu swego wśród młodzieży na wszechnicy krakowskiej. 
Zaznaczył, że Zmarły miał: „W sobie jako człowiek i nauczyciel coś 
urzekającego: wielkiej miary uczony, posiadał wysokie zalety dydak
tyka, umiejętność otwierania szerokich horyzontów, dalekich perspek
tyw przy każdej sposobności... Był to prawdziwy humanista, wcielają
cy w życie i ilustrujący sobą najpiękniejszą, złotą epokę kultury pol
skiej, ukochane przez siebie Odrodzenie, dla którego poznania i zbli
żenia tyle zdziałał i napisał”20.

Pamięć jego pozostanie żywa i wdzięczna wśród kolegów, uczniów 
i przyjaciół. Pochowano go na cmentarzu na Salwatorze, gdzie tylu 
spoczęło zasłużonych synów Ojczyzny, w pobliżu Rostworowskiego 
i Osterwy.

II. Badania i prace naukowe St. Łempickiego dotyczą w pierwszym 
rzędzie humanizmu. Kultura wieku złotego w Polsce, wpływy zagra
niczne, historia literatury polskiej, wreszcie zagadnienia dotyczące 
historii oświaty, szkolnictwa oraz polskich idei wychowawcżych były 
przedmiotem zainteresowań naukowych Łempickiego.

Rozpoczął swe studia od jednej z najpiękniejszych postaci w XVI wieku 
-  Jana Zamoyskiego. W swej niedrukowanej rozprawie doktorskiej: 
studiów nad Janem Zamoyskim jako humanistą przedstawił zasługi jego 
dla kultury. Myśli zawarte w pracy doktorskiej znalazły się w innych 
pracach o Zamoyskim, w których wskazał na jego mecenat kulturalny 
i zasługi na polu szkolnictwa, jak Jan Zamoyski, Jezuici i Skarga 
(1912), Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce 
(1917), Jan Zamoyski, protektor medycyny i medyków ( z dziejów 
mecenatu humanistycznego w Polsce, 1921), a przede wszystkim do
skonała rozprawa Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 
(1921). Syntetyczny wykład mecenatu kulturalnego dał w dziełku: Me- 
dyceusz polski XVI w. ( Rzecz o mecenacie Jana Zamoyskiego, 1929).

Obok Zamoyskiego zajmowały Łempickiego inne postacie, jak Cie
kliński, Heidenstein, Szymonowicz, Kochanowski, Skarga. Cały szereg 
prac jest szczególnie ważnych dla poznania kultury katolickiej tego 
okresu. Interesował go Piotr Ciekliński, należący do najbliższych współ

20 Z tekstu przemówienia.
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pracowników Zamoyskiego, autor znanej komedii Potrójny z Plauta. 
W pracy: Nieznane hymny o Najśw. Pannie Piotra Cieklińskiego zwró
cił prof. Łempicki uwagę na zbiór hymnów tego autora na cześć Najśw. 
Panny. Kancjonalik maryjny Cieklińskiego zawiera następujące hymny: 
Bogurodzica, Na Narodzenie, Na Ofiarowanie, Na Zwiastowanie, Na 
Nawiedzenie, Na Oczyszczenie, Na Wniebowzięcie. Wplatał autor różne 
napomnienia i apostrofy moralne, i czasem, jak zauważa prof. Łempic
ki, skierowane są przeciw innowiercom. Należy Ciekliński do epoki 
tzw. humanizmu katolickiego, względnie: „Na przejściu od renesansu 
do baroku katolickiego, od humanizmu do narodowej swojszczyzny” 
(s. 10). Temu samemu autorowi (poza artykułem w Polskim Słowniku 
Biograficznym) poświęca drugą jeszcze rozprawkę: Piotr Ciekliński 
i Jan Ostroróg z Komorna (1937), zawierająca uwagi na temat Potrój
nego z Plauta.

Nowy snop światła rzucił Łempicki na postać złotoustego Skargi 
w swej pracy: Piotr Skarga na Ziemi Czerwieńskiej (1937). Przedstawia 
w niej działalność Skargi we Lwowie i na Ziemi Czerwieńskiej w la
tach 1563-1568 i 1571-1578. W pierwszym okresie świeckim naszki
cował Łempicki Skargę ,jako wytwornego, eleganckiego kanonika 
lwowskiego”, obracającego się w kołach arystokratycznych i kultural
nych. Spełniał Skarga w wczesnych latach różne urzędy, jak probosz
cza w Rohatynie, kanonika kapituły lwowskiej, kanclerza tejże kapi
tuły i kaznodziei katedralnego. Nazwisko Skargi już wówczas stało się 
głośne dzięki jego kazaniom. Był -  według zdania prof. Łempickiego 
-  „humanistą-oratorem i porywającym działaczem-sugestionerem”. 
Jako kanonik i kaznodzieja lwowski utrzymywał Skarga kontakt z zna
nymi, współczesnymi sobie humanistami lwowskimi, jak Szymona 
z Brzezin (ojca poety Szymonowicza), Mikołaja Gelazyna, Tomasze- 
wiczów i in. Utrzymując kontakt i wywierając wpływ zbawienny na 
warstwy najwyższe, nawiązał równocześnie stosunki z mieszczań
stwem lwowskim. Obok pracy na ambonie rozwinął w tych latach 
owocną działalność dobroczynną i stał się apostołem nowocześnie 
pojętej akcji katolickiej. W drugim okresie pobytu Skargi na Ziemi 
Czerwieńskiej główną jego troską -  obok pracy misyjnej -  była kwe
stia fundacji jezuitów w Jarosławiu, Lwowie i Przemyślu.

Drugą obok Skargi postacią, z którą zetknął się Łempicki na terenie 
Lwowa w okresie humanizmu, był Szymon Szymonowicz. Poświęcił 
mu także kilka pięknych szkiców, jak np.: Przyczynek do biografii
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Szymona Szymonowicza (1917), Lwowski poeta dawnym lekarzem
(1920), Szymonowicz wobec szkoły i wychowania (1930), w których 
wydobył niektóre cechy charakterystyczne, odnoszące się do zagad
nień kulturalnych i pedagogicznych Szymonowicza21. Niebawem uka
żą się w opracowaniu prof. Łempickiego Żeńcy i inne sielanki wybrane 
tegoż autora.

Do ulubionych tematów Łempickiego należał obok Zamoyskiego -  
Jan Kochanowski. Postaci wielkiego poety i humanisty poświęcił spo
ro prac, nie mówiąc już o licznych wzmiankach w innych rozprawach, 
mających związek z humanizmem w Polsce. W r. 1928 przygotował 
i wydał na III zjazd bibliofilów Fraszki Kochanowskiego, do których 
dołączył wstęp i objaśnienia. W tym samym roku ukazał się piękny 
szkic o Kochanowskim w „Słowie Polskim” (1928) pt.: Kochanowski, 
piewca Boga w przyrodzie. W r. 1929 wyszły znów dwa artykuły, 
jeden O Trenach Jana Kochanowskiego, drugi O pijanych piosenkach 
Jana z Czarnolasu („Gazeta Lwowska”, 1929). Dwie natomiast roz
prawy o Kochanowskim ukazały się jako osobne odbicie z „Pamiętni
ka Literackiego” (1930) pt.: Cochanoviana: 1. Foricoenia. 2. Marszałek 
i Muzy. Do przedwojennych prac o Kochanowskim należy poza tym 
szkic umieszczony w „Gazecie Lwowskiej” (1930) o Spowiedzi wiel
kanocnej Jana Kochanowskiego. Po ostatniej wojnie wydał prof. Łem- 
picki z objaśnieniami: Odprawę posłów greckich (1947), a w Akade
mii Umiejętności dwie rozprawki pt.: Dwie „Jezdy” do Moskwy (Ko
chanowski i jego zapomniany poprzednik) i Uwagi o próbach epic
kich J. Kochanowskiego (Sprawozdanie PAU, t. XLVIII, 1947, nr 3 
i odb.)22 *.

21 Do prac Łempickiego, odnoszących się do kultury Lwowa, należą ponadto roz
prawki ogólniejszej natury, jak: „Postulaty Lwowa i Małopolski Wschodniej” (1936) 
i „Rola kultury polskiej na ziemiach południowo-wschodnich” (1938). Twórczość 
St. Łempickiego w tym kierunku scharakteryzowała Ł. C h a r e w i c z o w a ,  Histo
riografia i miłośnictwo Lwowa, Lw. 1938, s. 143) w słowach: „...Stanisławowi Łempic- 
kiemu zawdzięcza Lwów hodowlę młodocianej szkoły badaczy kultury Lwowa, i świet
nie ujmowane krzewienie swych dziejów, uskutecznione ognistymi słowy w prelekcjach 
i artykułach. Wszystkie celują znawstwem przedmiotu, opromieniają nimbem gorejące
go sentymentu ów specyficznie lwowski genius loci, który tylko taki artyzm słowa 
oddać może, jaki jest udziałem prof. Łempickiego”.
22 Trochę nas to dziwi, że w nowym wydaniu monografii Stanisława Windakiewicza
o Janie Kochanowskim (Kraków 1947) przy podawaniu bibliografii przy poszczegól
nych rozdziałach zupełnie pominięto prace prof. Łempickiego.
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Obok licznych prac analitycznych napisał prof. Łempicki szereg 
rozpraw syntetycznych, poświęconych polskiemu humanizmowi i zło
temu wiekowi kultury. W „Studiach Staropolskich” (1928), poświęco
nych prof. Aleksandrowi Brucknerowi ogłosił rozprawę o Renesansie 
i humanizmie w Polsce, która w r. 1938 ukazała się we Lwowie w for
mie popularniejszej jako osobna broszura. Udowodnił w tej pracy, że 
w polskim humanizmie można dopatrzyć się wpływów obcych, zwłasz
cza włoskich. W polskim ruchu renesansowo-humanistycznym rozróż
nić można cztery okresy: 1) kazimierzowsko-olbrachtowski (prerene- 
sans), sięgający po r. 1520; 2) obejmujący okres panowania Zygmunta I 
i Bony. Oprócz wpływów włoskich widoczne są wpływy niemieckie 
w postaci erazmianizmu, a do wielkiego znaczenia dochodzi tzw. me
cenat kulturalny (w pierwszym rzędzie królewski i biskupów krakow
skich). Do największego rozkwitu dochodzi humanizm w Polsce w okre
sie trzecim, tzw. augustowsko-batorowskim. Słusznie nazywa go Łem
picki „pełnią renesansu i humanizmu polskiego”. Zamiast dawnej łaci
ny wysuwa się na pierwszy plan piśmiennictwo polskie (Rej, Kocha
nowski, Górnicki, Orzechowski, Sęp-Szarzyński, Solikowski, Paproc
ki i in.). Humanizm tego okresu rozszerzył znacznie swój zakres, bo 
obok życia obyczajowego i artystycznego staje się kierunkiem na
ukowym i kulturalno-oświatowym. Czwarty wreszcie okres, obejmu
jący czasy panowania Zygmunta III -  jest humanizmem o zabarwieniu 
wybitnie katolickim, w duchu reformy trydenckiej, z mecenatem bi
skupim na pierwszym planie (Hozjusz, Karnkowski, Solikowski, Roz- 
rażewski, Próchnicki i in.).

Jaką rolę odegrał Kościół polski w ruchu odrodzeniowym, wykazał 
Łempicki w osobnej rozprawie pt.: Biskupi polskiego renesansu jako  
opiekunowie kultury („Przegląd Powsz.”, 1933 i osobno 1938). Ko
ściół katolicki położył duże zasługi na polu kultury i nauki. Prof. 
Łempicki zwrócił uwagę na mecenat kulturalny papieży i innych hie
rarchów rzymskich. „W Polsce stan duchowny -  to przez długie wieki 
główny, niemal jedyny reprezentant wszelkich dążności na polu 
oświaty, główny wychowawca narodu, nie tylko pod względem religii 
i moralności, ale i pod wzglądem, intelektualnym” (s. 6). Przed oczy
ma czytelnika snuje się poprzez, okresy humanizmu cały szereg bi- 
skupów-mecenasów, jak Grzegorz z Sanoka, Zbigniew Oleśnicki, 
Mikołaj Lasocki, Fryderyk Jagiellończyk, Piotr Bniński, Maciej 
Drzewicki, Jan Konarski, Piotr Tomicki, Jan Chojeński, Piotr Gamrat,
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Samuel Maciejowski, Andrzej Zebrzydowski, Filip Padniewski, Piotr 
Myszkowski, Jan Łaski, Andrzej Krzycki, Jan Latalski, Jan Przeręb- 
ski, Jan Lubrański, Erazm Ciołek, Stanisław Hozjusz wraz z wyżej 
przytoczonymi biskupami potrydenckimi. A chociaż niektórzy spo
śród nich jako biskupi nie stanęli na wysokości swego zadania, nie 
można im odmówić zasług, położonych dla nauki i kultury.

W związku z badaniami nad historią polskiego renesansu sięgnął 
Łempicki do jego źródeł, wskazując na wpływy włoskie i niemieckie 
na ówczesne prądy odrodzeniowe. Jednym z głównych ośrodków wło
skich, promieniujących na ówczesną kulturę polską była obok Wene
cji i Bolonii przede wszystkimi Padwa23. Zwrócił na nią uwagę Łem
picki w pracy: II Cancelliere Giovanni Zamoyski e l di Pa
dova (1922). Wpływy włoskie w polskim humanizmie znalazły wyraz 
w gruntownym studium: Manucjnsze weneccy a Polska {Karta z dzie
jów  humanizmu w Polsce, 1926) i w artykule Francesco Filelfo a Pol
ska („Wiad. Lit.”, 1935). Równocześnie promieniowała w polskiej 
literaturze złotego wieku i następnych myśl Dantego. Kilkakrotnie 
podkreślał Łempicki te wpływy w artykułach i rozprawach, jak Dante 
a Polska („Gaz. Lw.”, 1929); Dante i kultura włoska w Polsce (1930); 
Dante e Vunitanazionale della Polonia (1930) oraz Miłość dantejska 
w poemacie w Szwajcarii (1925). Drugim wybitnym humanistą na 
Zachodzie był Erazm z Rotterdamu. W artykule: Erazm z Rotterdamu 
i jego stosunki z Polską (1936) wskazał prof. Łempicki na serdeczne 
stosunki, jakie miewał z Polską oraz zwrócił uwagę na oddziaływanie 
Erazma, zwłaszcza w dziedzinie tzw. mecenatu.

W pracach nad polskim humanizmem wyświetlił też Łempicki nie
jeden szczegół dotąd nieznany. Słusznie podkreślił prof. St. Pigoń 
w przemówieniu radiowym d. 5 stycznia 1948 r., że po prof. Winda- 
kiewiczu był Łempicki: „Najtęższym u nas znawcą i miłośnikiem 
kultury duchowej dawnych Włoch”.

Obok wielkich prądów i wielkich ludzi XVI wieku zajął się prof. 
Łempicki tzw. mecenatem kulturalnym {Mecenat kulturalny w Polsce, 
Problem i postulaty, 1928). W rozprawie tej podał najpierw główne

23 O stosunku Polaków do uniwersytetu i wpływach Padwy na kulturę polską pisał 
St. W i n d a k i e w i c z w  swej monografii pt.: Padwa. Studium z dziejów cywilizacji 
polskiej, (Kraków 1891). Zob. też A. B r i l l  o, Gli Stemmi degli Studenti Polacchi 
nell ’Universitadi Padova, Padova 1933.
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pojęcie mecenatu, kategorie mecenatu renesansowego (książęcy, re
publikański, papieski), ustalił w zarysie kanon mecenasowski i przed
stawił wzajemny stosunek mecenasa do klienta i na odwrót, wreszcie 
wyliczył rodzaje mecenatu. Praca ta była o tyle ważna, że autor wyty
czył problematykę mecenatu, wskazując równocześnie na ważniejsze 
ośrodki i osobistości. Przed Łempickim zajęli się tym problemem inni, 
historycy kultury, jak Ludwik Birkenmajer, Adam Fischer, Stanisław 
Kościałkowski, Andrzej Wojtkowski czy Kazimierz Król, ale prace 
ich mają charakter raczej informacyjny. W przeciwieństwie do wspo
mnianych autorów obejmuje rozprawa Łempickiego pewną całość, 
z której wyciągnąć można konkretne wnioski. Pod adresem, history
ków kultury postawił Łempicki postulat, opracowania: „mecenatu 
wielmożów świeckich w Polsce w dobie renesansowej” lub tematu: 
„szlachta polska XVI w. jako patronka piśmiennictwa i szkoły”, „me
cenatu królewskiego”, wreszcie „mecenatu kulturalnego mieszczań
stwa renesansowego w Polsce”.

Następstwem teoretycznego opracowania „mecenatu kulturalnego 
w Polsce” była praca syntetyczna Łempickiego pt.: Opiekunowie kul
tury w Polsce (1938). W rozprawie tej, ukazującej się jako II tom wy
dawnictwa „Kultura polska i obca” pod redakcją Kazimierza Hartleba, 
zajął się autor początkami i rozwojem mecenatu kulturalnego poza 
Polską, sięgając wstecz aż do czasów greckich i rzymskich, przecho
dzi kolejno do średniowiecza. Następnie omawia opiekunów kultury 
w Polsce, kreśląc sylwetki królów, biskupów, świeckich wielmożów 
i mieszczan zasłużonych dla kultury polskiej. Wybitną rolę odegrał 
w dziejach naszych mecenat prywatny, a w nowszej historii także 
mecenat państwowy (np. Komisja Edukacji Narodowej). W synte
tycznym wykładzie przeszedł prof. Łempicki dzieje opiekuństwa kul
turalnego w Polsce od najdawniejszych czasów aż po dni najnowsze, 
okresu demokratyzacji mecenatu kulturalnego24.

Niemniej ważne od prac historyczno-kulturalnych XVI w. są roz
prawy Łempickiego z historii literatury polskiej o dość szerokim za

24 Badacza katolickiej przeszłości w Polsce interesować mogą inne jeszcze artykuły 
Ł e m p i c k i e g o ,  jak np.: Praeceptor Poloniae (z powodu 150 rocznicy zgonu 
ks. Stanisława Konarskiego), „Kurier Warszawski”, 1922, nr 357; Kim byl ks. Loga?, 
(O kapłanie-żołnierzu wyprawy litewskiej, 1831 r.), „Słowo Polskie”, 1930, nr 328; 
Pater Capistrano w Polsce, „Wiek Nowy”, z d. 1, 5 i 6 IV 1934 r.; Śp. ks. dr Jan 
Fijalek, „Pamiętnik Literacki”, XXXII(1936), s. 1067-1074 i nadb.
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kresie i różnorodnej tematyce. Jako profesor historii oświaty i szkol
nictwa w uniwersytecie lwowskim, zajął się Łempicki polskimi trady
cjami wychowawczymi. W związku z ankietą, rozpisaną przez redak
cję „Muzeum” w r. 1930, napisał artykuł pt.: O ideał wychowania 
w Polsce (1930). Ankietę należy uważać za nieudaną, bo na 250 listów 
rozpisanych, nadeszło zaledwie dziewięć odpowiedzi. Niemniej jednak 
myśli podane w broszurze warte są wzmianki. Ideałem polskiego wy
chowania, zgodnie z tradycją -  a stwierdzone na podstawie ankiety -  
jest wychowanie religijno-moralne, fizyczne, narodowe i państwowe. 
Zwrócono też uwagę na aktualne dziś wychowanie zawodowe (rolni
cze, handlowe, przemysłowe), a równocześnie winno być dostępne dla 
szerokich mas.

W swych Polskich tradycjach wychowawczych (1936) wskazał 
Łempicki na rodzime wychowanie. Za czasów Polski szlacheckiej 
wychowywano: 1) w duchu katolicko-religijnym, 2) patriotycznym, 
żołniersko-rycerskim i wolnościowym, 3) humanistyczno-łacińskim. 
W okresie Komisji Edukacji Narodowej zwracano uwagę na wycho
wanie obywatelskie. Po utracie niepodległości następuje w wychowa
niu polskim demokratyzacja, a w miejsce Polski szlacheckiej docho
dzi do głosu Polska ludowa. Wskazał przy tym Łempicki na zasłużone 
w tej dziedzinie postacie polskich wychowawców narodu.

Trudno w krótkim szkicu biograficznym przejść inne liczne prace 
naukowe Stanisława Łempickiego. Podajemy ważniejsze z nich w wy
kazie bibliograficznym.

* * *

Prof. Łempicki był erudytą, naukowcem w ścisłym tego słowa zna
czeniu, przy tym posiadał nadzwyczajny dar syntezy. Prace jego pisa
ne są pięknym, żywym stylem i nienaganną polszczyzną, czyta się je, 
jak interesującą powieść. Nie pozostawił -  za wyjątkiem kilku roz
praw -  obszernych dzieł. „Dla was młodych zostawiam pisanie tomów 
-  a ja  będę pisał już tylko krótsze rozprawy” -  tak mawiał jeszcze na 
tydzień przed śmiercią. Żywy temperament ponosił go i odrywał nie
raz od zaczętej pracy i kazał zająć się nową jakąś ideą. Dlatego zro
zumiałym jest, że profesor miał równocześnie na stole kilka nieraz 
tematów. Odznaczał się prof. Łempicki doskonałą pamięcią, która 
pozwoliła mu ująć każdy z tematów na szerszej podstawie. Obok daru
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wymowy (był doskonałym i cenionym prelegentem-oratorem), posia
dał nadzwyczajną łatwość pisania, co przejawiało się nie tylko w roz
prawach ściśle naukowych, ale także i w jego pracy publicystycznej. 
W poglądach swych był Łempicki postępowy, szczery demokrata, 
przywiązany szczerze do Kościoła katolickiego. W licznych swych 
pracach podkreślał rolę i znaczenie kulturalne i wychowawcze Ko
ścioła, zwłaszcza w Polsce. Oznaczał się optymizmem, mimo że życie 
jego obfitowało niejednokrotnie w ciężkie i nadzwyczaj bolesne tra
gedie. Historia oceni go jako człowieka uczonego, wybitnego wycho
wawcę, zasłużonego wielce dla polskiej kultury i człowieka o dobrym 
i złotym sercu.

III. Bibliografia ważniejszych prac prof. St. Łempickiego

Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1906, 
Lwów 1909, str. 153 + 5 nlb.

Uniwersytet wrocławski a Polska, „Tygodnik Ilustrowany”, War
szawa 1910.

Z dziejów lwowskiej „Almae Matris”, „Wiek Nowy”, 1912, nry 3262, 
3266, 3269, 3274, 3278-79, 3283-84.

Jan Zamoyski, Jezuici i Skarga (kilka uzupełnień i przyczynków), „Pa
miętnik Literacki”, XI(1912) i odb., str. 26; 2 wyd. Zamość (1920), 
str. 34.

Spory i turnieje literackie za Renesansu, „Kronika Powszechna”, 1913, 
nry 28-31.

Jan Andrzej Morsztyn, poeta baroku, „Kronika Powszechna”, 1913, 
nr 37.

Polska pieśń wojenna, Antologia poezji polskiej z roku wielkiej wojny, 
Lwów 1916, str. VIII + 312 (opr. razem z A. Fischerem).

Tadeusz Rutowski (3 września 1914 -  20 marca 1915), Lwów 1917, 
str. 72.

Maryan AntoniKurpiel, „Muzeum”, (Lwów) 1917.
Hetman Jan Zamoyski współpracownikiem Heidensteina, „Pamiętnik 

Literacki”, XV(1917), str. 287-304.
Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce, Cz. I. 

Działalność na polu szkolnictwa państwowego, Rozprawy P. A. U, 
Wydz. Filolog. S. III, T. XI, Kraków 1917, str. 256-328 i odb., 
Kraków 1918, str. 64.
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Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Cz. I.
Działalność na polu szkolnictwa państwowego, Extrait du Bulletin 
de l’Académie des Sciences de Cracoviae, Janvier-Décembre 1917, 
str. 11-14 (w jęz. niemieckim).

Przyczynek do biografii Szymona Szymonowicza (Nieznany list 
ks. Stanisława Sokołowskiego do Macieja Piskorzewskiego), „Pa
miętnik Literacki”, XV(1917), str. 343-347.

Stanisław Tarnowski, „Gazeta Lwowska”, 1918, nry 19-22.
Uniwersytet Wileński, „Wiek Nowy”, 1919, nry 5514, 5518 i 5525.
Śp. Wilhelm Feldman, „Wiek Nowy”, 1919, nr 5531.
Sp. Tadeusz Wojciechowski, „Wiek Nowy”, 1919, nr 5554.
Siadem komentarzy Cezara (Hetman Jan Zamoyski współpracowni

kiem Heidensteina), Zamość 1920, str. 28.
Lwowski poeta -  sławnym lekarzem, „Kurier Lwowski”, 1920, 

nry 269-270 i odb.: Szymon Szymonowicz jako lekarz, Lwów 1920, 
str. 8.

Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa (1573-1605), 
Kraków 1921, str. 293.

Stosunek Jana Zamoyskiego do medycyny i medyków (Karta z dziejów 
mecenatu humanistycznego w Polsce), „Przewodnik naukowy i lite
racki”, (Lwów), XLIX(1921), T. 47, str. 10-65 i odb. pt.: Jan Zamoy
ski, protektor medycyny i medyków, Lwów 1921, str. 60 + 4 nlb.

II Cancelliere Giovanni Zamoyski e l ’Università di Padova, Omaggio 
del Academia Polacca... all Università di Padova, Cracoviae 1922, 
p. 71-114.

Pokolenie 3-go Maja, „Gazeta Poranna”, (Lwów) 1922, nr 6374.
Praeceptor Poloniae (Zpowodu 150-tej rocznicy zgonu ks. Stanisława 

Konarskiego), „Kurier Warszawski”, 1922, nr 357.
Nieznany najdawniejszy przekład „Dziadów” wileńskich na język  

niemiecki (1829), „Pamiętnik Literacki”, XX(1923), str. 194-213 
i odb. str. 22.

W 150-tą rocznicę (Ignacy Potocki), „Wiek Nowy”, 1923, nr 6693.
Les écoles supérieures en Pologne. Esquisse historique et statistique, 

Bulletin de „L’Union des Sociétés Savantes Polonaises de Léopol”, 
nr 4, Léopol 1924, p. 1-29.

Primadonna krakowska heroiną rewolucji 1846 (Z cyklu „Literatu
ra i teatr przed sądem”), „Nowa Reforma”, Kraków, 1924, nry 284, 
285,290, 291,293,294, 297.
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Miłość dantejska w poemacie „ W Szwajcarii”, „Pamiętnik Literacki”, 
XX1(1924), str. 155-182 i odb., Lwów 1925, str. 32.

Dzieje szkolnictwa i wychowania w Polsce (Stan badań i postulaty), 
[w:] Księga Referatów IVZjazdu Hist. Pol. w Poznaniu, Lwów 1925 
i odb. str. 18.

O Pieśnioksiąg naszych walk wolnościowych, „Słowo Polskie”, 1925, 
zdn.  25 XII.

Kazimierz Morawski jako badacz Odrodzenia, „Kwartalnik Histo
ryczny”, XL, str. 1-17 i odb., Lwów 1926, str. 21.

Manucjusze weneccy a Polska (Karta z dziejów humanizmu w Polsce), 
„Pamiętnik Literacki”, XXII i XXIII, i odb., Lwów 1926, str. 67.

Przyjaciel Horsztyńskiego, „Słowo Polskie”, 1926, nry 72-73, 75-76.
Stanisław Sobiński, człowiek i ideologia, Lwów 1927, str. 12.
Przyczynki lekarzy do historii literatury w Polsce, „Pamiętnik Literac

ki”, XXIV(1927), str. 173-203 i odb. str. 44.
Z dziejów szkolnictwa lekarskiego w Polsce, „Minerwa Polska”, 1927, 

str. 174-182.
Rzekomy list Jana Zamoyskiego z r. 1585 do rektora Akademii Het

mańskiej, „Minerwa Polska”, Lwów 1927, str. 413-416.
Pustelnik z Ajudahu i sonet Mickiewicza, „Słowo Polskie” z dnia 

25, 30 i 31 XII 1927 i zdn.  1 i 4 I 1928.
Arsenał królewski w nowej roli, „Słowo Polskie”, 1928, nry 316-317.
Kochanowski, piewca Boga w przyrodzie, „Słowo Polskie”, 1928, z dnia 

8 IV.
Mecenat kulturalny w Polsce (Problem i postulaty), Studia Staropol

skie ku czci A. BrUcknera, Kraków 1928 i odb. str. 31.
Nowa interpretacja sonetu Mickiewicza „Ajudah”, Sprawozd. Tow. 

Nauk. Lw„ Lwów 1928 i odb. str. 31.
Nieznany kancjonał z Byczyny na Śląsku z XVII w., Sprawozd. Tow. 

Nauk. Lw„ Lwów 1928 i odb. str. 8.
Pieśń noworoczna, „Słowo Polskie”, 1928, nr 1.
Pierwszy nasz hymn państwowy, „Gazeta Lwowska”, 1928, nr 83.
Umiłowanie książki w Polsce, „Gazeta Lwowska”, 1928, nr 121.
Nowy rektor „Almae Matris” Lwowskiej (o Leonie Pinińskim), „Gazeta 

Lwowska”, 1928, nr 136.
Pieśń burszów polskich, „Gazeta Lwowska”, 1928, nr 296.
Wigilie Słowackiego, „Słowo Polskie”, 1928, nr 350.
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O ideał wychowania w Polsce (wynik ankiety), „Muzeum”, XLIV(1929), 
str. 241-260 i odb. str. 22.

Dante a Polska, „Gazeta Lwowska”, 1929, nr 268 n.
O „Trenach ” Jana Kochanowskiego, Sprawozd. Tow. Nauk. Lw., Lwów 

1929 i odb. str. 10.
„ Pijane piosenki” Jana z Czarnolasu, „Gazeta Lwowska”, 1929, z dnia 

25 XII.
Potrzeby historii oświaty, szkolnictwa i wychowania w Polsce, „Nauka 

Polska”, T. X, Warszawa 1929, str. 630-646 i odb. str. 16.
Medyceusz polski XVI wieku (Rzecz o mecenacie kulturalnym Jana 

Zamoyskiego), Zamość 1929, str. 78; także w studiach: Szymon Szy- 
monowicz i jego czasy, str. 99-174.

Tak zw. „Heinrech” w brulionie mickiewiczowskim „Ksiąg Pielgrzym- 
stwa” (der sogenannte „Heinrech" im Entwurf der „Bücher der 
Pilgerschaft von Mickiewicz), „Bulletin de l’Académie Polonaise 
des Sciences et des Lettres”, T. XXXIV, Cracoviae 1929, nr 3, 
p. 54-60 i odb.

Trud naukowy śp. Józefa Kallenbacha, „Gazeta Lwow”, 1929, nr 212.
Uwagi o „Foricoeniach” Jana Kochanowskiego (Considérations sur 

les „Foricoenia”de Jean Kochanowski), „Bulletin de l’Académie
Polonaise des Sciences et des Lettres”, T. XXXIV, Cracovie 1929, 
nr 3, str. 60-63.

„Foricoenia” Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki”, XXVII(1930), 
str. 232-248.

„Marszałek” i „Muzy” J. Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki”, 
XXVI1(1930), str. 287-296 i odb. razem z poprzedn. pt. Cocha- 
noviana, str. 32.

Dante i kultura włoska w Polsce (Dwa odczyty), odb. z „Gazety Lwow
skiej”, Lwów 1930, str. 72.

Dante e l ’unita nazionale della Polonia, „La Pagina délia Dante”, Ro
ma 1930, T. XXX, nr 1, p. 5-6.

Kim był ksiądz Loga? (O kapłanie żołnierzu wyprawy litewskiej 1831 r.), 
„Słowo Polskie”, 1930, nr 328.

,, Spowiedź wielkanocna ”Jana Kochanowskiego, „Gazeta Lwowska”, 
1930, nr 93.

Śp. Ludwik Finkel, „Gazeta Lwowska”, 1930, nr 249.
Sp. Bohdan Janusz, „Gazeta Lwowska”, 1930, nr 265.
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Studia humaniora (Garść uwag o studiach na Wydziale. Humani
stycznym), „Gazeta Lwowska”, z dn. 19 i 24 VIII 1930 r.

Szymonowicz wobec szkoły i wychowania, „Oświata i wychowanie”, 
Warszawa 1930, II, str. 97-108.

Dziejowa rola uniwersytetów polskich, „Gazeta Lwowska”, 1931, nr 166 
i 167.

O wesołkach królów jegomości, „Gazeta Lwowska”, 1931, z dnia 28 II- 
5 IV.

Polacy w Betlejem, „Gazeta Lwowska”, 1931, nr 298.
Vergilius a Polska,„Kwartalnik Klasyczny”, Lwów 1931, t. V, str. 219 n.

Renesans i humanizm w Polsce, Kraków 1931, str. 34 i [w:] „Kulturze 
staropolskiej”, Kraków 1932, str. 205-238.

Humanizm, „Świat i Życie”, 11(1932), str. 900-912.
Biskupi polskiego renesansu jako opiekunowie kultury, „Przegląd Po

wszechny”, Kraków 1933, T. 200, str. 477-498 i nadb.
Co myśl polska dała światu w ciągu wieków, „Reduta”, Lwów 1934, 

nr 3 i 4.
O „Panu Tadeuszu” w stulecie ukazania się arcydzieła, Lwów 1934, 

str. 120.
Nasz temperament, „Gazeta Poranna”, 1934, nr 10804.
Pater Capistrano w Polsce, „Wiek Nowy”, z d. 1, 5 i 6 IV 1934 r.
Polskie tradycje wychowawcze, [w:] Encyklopedia wychowania, T. I, 

Warszawa 1935, str. 1024 nn.
Krasicki jako krajoznawca, „Ziemia”, Warszawa 1935, nr 10, str. 206-211.
Śp. Mieczysław Hartleb, „Pamiętnik Literacki”, XXXVII(1935), 

str. 665-668.
Francesco Filelfo a Polska, „Wiadomości Literackie”, 1935, nr 21.
Postulaty kulturalne Lwowa i Małopolski Wschodniej, Lwów 1936, 

str. 26.
Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 1936, str. 256.
Mickiewicz-Krasicki, Lwów 1936, str. 82, (odb. z „Pamiętnika Lite

rackiego”, 1934-1936). Zawiera: 1) Glossy do „Pana Tadeusza”, 
2) Dlaczego Mickiewicz nazwał Krasickiego Rusinem?, 3) Udział 
ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w piśmiennictwie 
polskim.

Śp. ks. dr Jan Fijałek, „Pamiętnik Literacki”, XXXIII(1936), str. 1067- 
1074 i nadb.
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Erazm z Rotterdamu i jego stosunki z Polską, „Kurier literacko- 
naukowy”, dod. do nr 256 I. K. C„ 1936, nr 38.

Śp. prof. Jan Ptaśnik, „Gazeta Lwowska”, 1936, nr 47.
Henryk Biegeleisen (wspomnienie o uczonym człowieku), Lwów 1936, 

str. 61, (pr. zbiorowa razem z Barabaszem, Gajekiem i Muszkowskim).
Polski ideał wychowawczy, Lwów-Warszawa 1937, str. 39.
Piotr Ciekliński i Jan Ostroróg z Komorna, „Pamiętnik Literacki”, 

XXXIII(1936) i odb., Lwów 1937, str. 20.
Piotr Skarga na Ziemi Czerwieńskiej, Lwów 1937, str. 40, odb. z „Zie

mi Czerwieńskiej”, II, z. 2.
Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i „staroświecka pieśń o bitwie 

pruskiej”, „Pamiętnik Literacki”, XXXIV(1937), str. 44-75 i odb., 
Lwów 1937, str. 34.

Historia kultury, „Kwartalnik Historyczny”, LI( 1937) i odb., Lwów 
1937, str. 21 (razem z K. Hartlebem).

Rola wieku złotego w dziejowym procesie formowania się polskiej 
kultury duchowej, Lwów 1938, str. 39.

Biskupi polskiego renesansu, Lwów 1938, str. 34.
Opiekunowie kultury w Polsce, Lwów 1938, str. 91.
Renesans i humanizm w Polsce, Lwów 1938, str. 52.
Rola kultury polskiej na ziemiach południowo-wschodnich, Lwów 1938, 

str. 16.
Nieznane hymny o Najśw. Pannie Piotra Cieklińskiego, Zamość 1938, 

str. 19 (odb. z „Teki Zamojskiej”, 1938, z. 1).
Nauczycielstwo a Polskie Towarzystwo Historyczne, Lwów 1938, str. 19.
Kazimierz Twardowski, nauczyciel -  uczony -  obywatel, Lwów 1938, 

str. 49.
Polski ideał wychowawczy, Lwów (b. r. w.), str. 40.
Polska kolęda patriotyczna, „Dziennik Polski”, 1938, nr 355.
Lwów na drogach nowego rozwoju, „Kurier literacko-naukowy”, dod. 

do nr 140 I. K. C„ 1939, nr 21.
Śp. Wilhelm Bruchnalski, „Kwartalnik Historyczny”, LIII( 1939) i odb. 

str. 9.
Polska pieśń narodowa jako czynnik wychowawczy, „Kultura i Wy

chowanie”, Warszawa 1939, VI, str. 165-187.
Wmurach starej biblioteki, „Nauka i Sztuka”, 1(1945), str. 208-235.
Słowo o Grunwaldzie (antologia), Kraków 1945, str. 102.
Gustaw Przychocki, „Odrodzenie”, 1946, nr 7.
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Z dni„ Ossolineum ”we Wrocławiu, „Dziennik Polski”, 1946, nr 316. 
Książki i ludzie -  wspomnienia z minionych lat, „Nowa Polska”, 

(Londyn) 1946, z. 4-8.
Ludwik Bernacki (1882-1939), „Kwartalnik Historyczny”, LIII(1946), 

str. 425-429.
Komeniusz, „Dziennik Literacki”, 1947, nr 32, (dod. do „Dziennika Pol.”).
1. Dwie „Jezdy do Moskwy” (Kochanowski i jego zapomniany po

przednik). 2. Uwagi o próbach epickich J. Kochanowskiego, „Spra- 
wozd. PAU”, XLVIII(1947), nr 3, str. 71-75 i odb.

Renesans i humanizm, „Płomień”, 1947, nr 4, str. 97-99.

Prof. Łempicki wydał następujące teksty autorów:
Górnicki Łukasz, Dworzanin polski, Warszawa 1926.
Kochanowski Jan, Fraszki, Lwów 1928.
Kochanowski Jan, Odprawa posłów greckich, Kraków 1947. 
Kochanowski Jan, Treny, Lwów 1930.
Mickiewicz Adam, Bajki, Lwów-Warszawa-Kraków 1927. 
Szymonowicz Szymon, Żeńcy, Kraków 1948.

Nadto jest prof. Łempicki autorem następujących artykułów w Pol
skim Słowniku Biograficznym: Bargiel Andrzej z Sambora, Bartolanus 
Stanisław (starszy), Bartolanus Stanisław (młodszy), Bartoszewicz Domi
nik, Bartsch (Barcz) Jan Kanty, Betański Antoni Wacław, Biskupiec Ja
kub zw. Pontificius, Bizoń Franciszek, Bodzęcki Wojciech, Brillius 
Urban, Bodzanowski Mikołaj, Burski Adam, Bytomski Kolumbin Jan, 
Charkiewicz Edward, Ciekliński Piotr h. Abdank, Ciołek Erazm, Convalis 
Dominik, Czerny Bronisław, Ćwik Władysław.

Napisał ok. 50 recenzji prac naukowych następujących autorów: 
Henryka Barycza, o. Stanisława Bednarskiego, Jana Bystronia, Anny 
Chorowiczowej, Władysława Ćwika, ks. P. Czapiewskiego, Antoniego 
Danysza, Juliana Ejsmonta, Antoniego Karbowiaka, Juliusza Kleinera, 
Kazimierza Kolbuszewskiego, Stanisława Kota, Walerego Łozińskiego, 
Edwarda Maliszewskiego, Jana Ptaśnika, Michała Rollego, Zofii Ro- 
manowiczówny, ks. Alfonsa Schletza, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, 
F.J. Śliwińskiego, Stanisława Trzebińskiego, ks. Józefa Umińskiego 
oraz jest autorem recenzji różnych wydawnictw źródłowych.
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Stanislaw Lempicki (1886-1947)

Summary
This dissertation presents the remarkable humanist and the historian of Polish culture. 

The scientific research and works of St. Lempicki in the first place referred to the hu
manism. The culture o f the Golden Century in Poland, the foreign influences, the 
history o f the Polish literature and then the matters connected with the history o f the 
education, the educational system and Polish educational ideas were the topics o f 
Lempicki’s scientific interests. Professor Lempicki was the polymath scientist, be
sides he had the extraordinary talent of the synthesis. His works were written in the 
beautiful and intense style and in faultless Polish, they can be read as the interesting 
novel. He did not leave the extensive works, except for several dissertations. „1 leave 
the writing of the extensive volumes for you the young -  I will write only shorter 
dissertations” -  he said one week before his death. He was carried away by his live 
temperament and was sometimes separated from just started work and was engaged in 
some new idea. This was why, the professor had on his table several topics at the 
same time. Professor Lempicki had the excellent memory, which allowed him to 
discuss every topic on the wider base. Besides the talent of the eloquence (he was 
excellent and respected lecturer-orator). He had the extraordinary facility o f  the writ
ing, what was manifested not only in his strictly scientific dissertations, but also in 
journalistic work.

Translated by Jolanta Nader

BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ 
KS. ALFONSA SCHLETZA

1. Odczyt misyjny, Kraków 1932, s. 4, [nie podpisany].
2. Alumn-Pomorzanin wyświęcony na kapłana na Dalekim Wschodzie. 

[Oks. J  Redzimskimj, „Słowo Pomorskie” z 21 II 1933.
3. Od redakcji, „Przyjaciel Polskiej Misji w Chinach”, 1(1933), s. 2, 

[współautor ks. W. Jęczmionka, obaj nie podpisani].
4. Struktura i cel Konferencji św. Wincentego a Paulo, „Meteor”, 

25(1933), s. 101-103. -  Toż pt. Organizacja i cel Konferencji 
św. Wincentego a Paulo, „Skarb Rodziny”, 17(1933), s. 551-553.

5. Święcenia kapłańskie i prymicje Misjonarza-Pomorzanina na Dale
kim Wschodzie. [O ks. J. Redzimskimj, „Dziennik Pomorski” z 22 II 
1933, [podpisany A. S.].

6. Z historii polskiej misji w Chinach, „Przyjaciel Polskiej Misji 
w Chinach”, 1(1933), nr 1, s. 9-11.

7. Trzej reformatorzy Starożytnego Wschodu, „Meteor”, 26(1934), 
s. 11-16.

8. W setną rocznicę śmierci Fryderyka Schleiermachera (1834-1934), 
„Meteor”, 26(1934), s. 82-87.

9. Kosmologia Kanta, „Meteor”, 26(1934), s. 178-181.
10. Wśród synów ziemi, „Dziennik Pomorski”, 72/73(1934), z 30/31 III, 

[podpisany Ks. mis. A. S.].
11. Zgromadzenie Księży Misjonarzy na Madagaskarze, ROZ, 37(1934), 

s. 344-355; 38(1935), s. 214-220,498-506.
12. Trzy wyzwolenia, „Meteor”, 27(1935), s. 40-47.
13. Srebrny jubileusz Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krako

wie na Stradomiu (1910-1935), „Meteor”, 27(1935), s. 173-186. -  Toż 
w wersji nieco rozszerzonej pt. Dwudziestopięciolecie Instytutu Teolo
gicznego Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu (1910-1935), 
Kraków 1935, ss. 28. -  Toż w streszczeniu francuskim „Annales de la 
Congrégation de la Mission”, [Paris] 1936, s. 766-768.

14. Ks. Armand David CM (1826-1900), ROZ, 38(1935), s. 294-310; 
39(1936), s. 103-121.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 115-121.



116 BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ KS. A. SCHLETZA

15. Wiadomości z misji zagranicznych, ROZ, 38(1935), s. 342-349, 
507-514.

16. Człowiek współczesny, „Meteor”, 28(1936), s. 114-119.
17. IX Zjazd Misyjny inteligencji w Krakowie, „Przegląd Katolicki”, 

74(1936), s. 755, [podpisany ks. A. S.].
18. Wiadomości z misji zagranicznych, ROZ, 39(1936), s. 122-132, 

302-306.
19. Działalność misyjna Huca i Gabeta w Tartarii i Tybecie w latach 

1844-1846, ROZ, 39(1936), s. 307-312; 40(1937), s. 86-91.
20. LeiMing Yuan, „Misje Katolickie”, 56(1937), s. 65-68. -  Toż pt. Lei 

Ming Yuan, Przedstawiciele współczesnej akomodacji w Chinach, 
Lwów 1939, s. 11.

21. Katechista krajowy, „Misje Katolickie”, 56(1937), s. 193-195.
22. A! Piotr Coste CM (1873-1935), ROZ, 40(1937), s. 79-85.
23. Wiadomości z misji zagranicznych, ROZ, 41(1938), s. 147-150.
24. Działalność naukowo-oświatowa ks. Józefa Jakubowskiego, Lwów 

1939, ss. 39.
25. Józef Jakubowski, żołnierz i kapłan (1743-1814), Kraków 1945, 

ss. 223, Analecta Historica Congr. Missionis Prov. Polonorum I.
26. Ks. biskup Michał Bartłomiej Tarło, opiekun ubogich, „Caritas”, 

2(1946), nr 5, s. 15-17.
27. Bractwo św. Rocha w Warszawie, „Caritas”, 2(1946), nr 7, s. 10-13; 

nr 8, s. 5-8.
28. Organizator chrześcijańskiego miłosierdzia, „Caritas”, 2(1946), nr 15, 

s. 419. -  Toż w pracy zbiorowej pt. Św. Wincenty a czasy obecne, 
Kraków 1947, s. 3-25.

29. Od Redakcji, NP, 1(1946), s. 3-4.
30. Przyczynek do historii Zgromadzenia Misji w okresie rządów wizyta- 

tors kich ks. Michała Kownackiego, NP, 1(1946), s. 127-150.
31. Współpraca misjonarzy z Komisją Edukacji Narodowej (1773-1794). 

Przyczynek do historii kultury i oświaty w Polsce, Kraków 1946, 
ss. 199, Analecta Historica Congr. Missionis Prov. Polonorum II.

32. Studia kardynała Ledóchowskiego w seminarium świętokrzyskim 
w Warszawie, NP, 2(1947), s. 245-253.

33. Ks. FranciszekŚmidoda CM(1902-1944), NP, 3(1947), s. 244-245.
34. Wyd.: Ks. Franciszka Smidody, Szpitalnictwo Polski przedrozbio

rowej w opiece Kościoła, „Caritas”, 4(1948), nr 31, s. 94-97.
35. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, „Caritas”, 

4(1948), nr 39, s. 346-352.
36. [Słowo wstępne], NP, 4(1948), s. 5-7.
37. Stanisław Łempicki (1886-1947), NP, 4(1948), s. 251-278.

BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ KS. A. SCHLETZA 117

38. Rec. A. ARTYM1AK: Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstar
szej księgi metrykalnej (1743-1752). Jędrzejów 1947, NP, 4(1948), 
s. 365-367.

39. Działalność kulturalna misjonarzy w Polsce (1651-1864), „Polonia 
Sacra”, 1(1948), nr 3-4, s. 362-363.

40. Ejmont (Eymont) Konstanty, PSB, 6(1948), s. 213.
41. ErdmanJan, PSB, 6(1948), s. 287.
42. Eveillard Jakub, PSB, 6(1948), s. 322-323.
43. F abri Jan Antoni, PSB, 6(1948), s. 340-341.
44. Fiedorowicz Józef, PSB, 6(1948), s. 435.
45. Gajdziński Marcin, PSB, 7(1948), s. 212.
46. Gajewska Aniela, PSB, 7(1948), s. 213.
47. Prowincja warszawska Sióstr Miłosierdzia, „Caritas”, 5(1949), s. 2-8.
48. Dzieje prowincji krakowskiej Sióstr Miłosierdzia, „Caritas”, 5(1949), 

s. 118-126.
49. Zakon OO. Bonifratrów na ziemiach polskich, litewskich i ruskich, 

„Caritas”, 5(1949), s. 331-337.
50. Brat Ludwik Perzyna, lekarz, nauczyciel, wychowawca ludu, „Caritas”, 

5(1949), s. 360-366.
51. Gaworzewski Józef, PSB, 7(1949), s. 320-321.
52. Gawroński Hilary Feliks, PSB, 7(1949), s. 331-332.
53. Gasowski Jakub, PSB, 7(1949), s. 357.
54. O niektórych podręcznikach liturgicznych w dawnych seminariach 

duchownych w Polsce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 2(1949), 
s. 193-209.

55. Zasługi królowej Jadwigi dla Kościoła Polskiego, „Skarb Rodziny”, 
32(1949), nr 11, s. 15-19; nr 12, s. 4-6.

56. Rec. A. KLAWEK: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce. Kra
ków 1948, „Ateneum Kapłańskie”, 41(1950), t. 52, s. 154-159.

57. Ludwik Perzyna, lekarz wiejskiego ludu, „Przegląd Powszechny”, 
68(1951), t. 232, s. 222-237.

58. L'activité culturelle des Pretres de la Mission en Pologne (1651- 
1864), „Annales de la Congrégation de la Mission”, 119/120(1954), 
s. 113-134.

59. Działalność kulturalna misjonarzy polskich w latach 1651-1864, 
„Polonia Sacra”, 9(1957), s. 263-300.

60. Po dziewięciu latach, NP, 5(1957), s. 5.
61. Jan Kanty Dąbrowski biskup tyt. helenopolitański i sufragan po

znański (1791- 1853), NP, 5(1957), s. 217-237. -  Toż po francusku: 
Mgr Jan Kanty Dąbrowski, Lazariste, eveque auxiliaire de Poznań. 
Traduit en français par L. Rapacka, „Annales de la Congrégation de 
la Mission”, 122(1957), s. 526-540.



118 BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ KS. A. SCHLETZA

62. Rec. F. GRYGLEWICZ: Studium Pisma św. w lubelskim seminarium 
duchownym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 2(1955), s. 109- 
157; NP, 5(1957), s. 317-324.

63. Siostra Róża Okęcka (1878-1932). Zarys biograficzny, NP, 6(1957), 
s. 169-288. -  Toż nieco poszerzone w odb., Kraków 1957, s. 159.

64. Nieznane kazania ks. A. Biernackiego z drugiej połowy XVIII wieku, 
NP, 7(1958), s. 128-138.

65. [Słowo wstępne], NP, 8(1958), s. 7.
66. Bibliografia prac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, NP, 8(1958), 

s. 24-43.
67. Ks. Józef Umiński (1888-1954), NP, 8(1958), s. 281-327.
68. Wieczór dyskusyjny w Redakcji „Naszej Przeszłości”, NP, 8(1958), 

s. 516.
69. Giersberg Bronisława, PSB, 7(1958), s. 444.
70. Najstarsza wzmianka w Polsce o śmierci św. Wincentego a Paulo, 

NP, 9(1959), s. 389-390.
71. Dziesięć tomów „Naszej Przeszłości”, NP, 10(1959), s. 5-16.
72. Jan Albertrandi w latach 1731-1795, NP, 10(1959), s. 177-208.
73. Dziesięć tomów „Naszej Przeszłości” (Rozmowa z redaktorem). Roz

mawiał J. Susuł, „Tygodnik Powszechny”, 13(1959), nr 28, s. 7.
74. Głogowski Jerzy, PSB, 8(1959), s. 113.
75. Godąuin Paweł, PSB, 8(1959), s. 191-192.
76. Gołębiowski Chryzostom h. Prawdzie, PSB, 8(1959), s. 249-250.
77. Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce (Charakterystyka ogól

na), NP, 11(1960), s. 24-34. -  Toż przedr. fragm. w: Kalendarz 
„Ludu”, [Curitiba] 1962, s. 85-88.

78. Działalność Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Tykocinie na polu 
oświaty (1769-1864), NP, 11(1960), s. 361-440.

79. Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce, NP, 
12(1960), s. 59-172. -  Przedruk Resume tegoż w „Annales de la 
Congregation de la Mission”, 126(1961), s. 55-61.

80. Góral Józef Joachim, PSB, 8(1960), s. 396-397.
81. Górnicki Jan Kanty, PSB, 8(1960), s. 426. -  Toż oraz pozycje 75, 76 

i 81 w odb. pt. Życiorysy członków obydwu rodzin św. Wincentego 
a Paulo w Polsce, Kraków 1960, s. 16.

82. Górny Honorat, PSB, 8(1960), s. 431. -  Toż oraz poz. 77 w odb. pt. 
Prowincjałowie augustianów w Polsce: Chryzostom Gołębiowski 
i Honorat Górny, Kraków 1960, s. 8.

83. Grzankowski Stanisław, PSB, 9(1960), s. 80.
84. Grzegdała (Grzegdala) Franciszek, PSB, 9(1960), s. 80.
85. Ludwik Perzyna, lekarz, nauczyciel i wychowawca ludu 1742-1812, 

NP, 13(1961), s. 97-144.

BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ KS. A. SCHLETZA 119

86. Bibliografia prac ks. Franciszka Śmidody CM, NP, 13(1961), 
s. 314-316.

87. Życiorys świątobliwego kleryka Antoniego Willicha (1739-1759), 
NP, 14(1961), s. 265-268.

88. Rec.: G. MIZGALSKI: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej. 
Poznań 1959, NP, 14(1961), s. 279-284.

89. Wydał, wstępem i przypisami op.: O. Bernard ŁUBIEŃSKI: Listy do 
norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu, NP, 16(1962), s. 245-288.

90. Hussarzewski Tomasz h. Prus, PSB, 10(1962), s. 120-121.
91. Gołaszewski Filip Nereusz (1808-1895), NP, 17(1963), s. 233-234.
92. Gorzkiewicz Mateusz (1780-1860), NP, 17(1963), s. 234-235.
93. Górska Paulina (1816-1893), NP, 17(1963), s. 235-237.
94. Grabowski Wojciech (1873-1939), NP, 17(1963), s. 237-238.
95. Jachimowski Jakub (1724-1789), NP, 17(1963), s. 238-239.
96. Bielawski Zygmunt (1877-1939), NP, 18(1963), s. 233-236.
97. Jakubowski Józef h. Topór, PSB, 10(1963), s. 386-388, współautor 

S. Skrzyński.
98. Janowski Józef, PSB, 10(1964), s. 568-569.
99. Wydał, wstępem i przypisami op.: Pisma Adama Chmielowskiego 

(Brata Alberta), NP, 21(1965), s. 7-224.
100. Kaliński Wilhelm h. Jelita, PSB, 11(1965), s. 475-477.
101. Kamiński Franciszek, PSB, 11(1965), s. 560-561.
102. Kamocki Marian Apolinary, PSB, 11(1965), s. 585-586. -  Toż oraz 

poz. 84, 85, 91, 99, 101 i 102 w odb. pt. Życiorysy członków obydwu 
rodzin św. Wincentego a Paulo, Kraków 1966, s. 32.

103. Działalność dobroczynna Kościoła krakowskiego na przestrzeni wieków, 
„Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 1966, s. 115-122.

104. Kardynał Karol Wojtyła. Szkic biograficzny i bibliografia prac, NP, 
27(1967), s. 7-28.

105. Koenigsmanówna Izydora, imię zakonne Emilia..., PSB, 13(1967), 
s. 259-260.

106. Kominek Jan, PSB, 13(1968), s. 395.
107. Konieczny Stanisław, PSB, 13(1968), s. 529.
108. Korniłowicz Antoni, PSB, 14(1968), s. 83-84.
109. Polska bibliografia teologiczna za lata 1940-1948, Warszawa 1969, 

ATK, s. 210, współautor o. J. Bar.
110. W Stanach Zjednoczonych i Brazylii. (Rozmowa z ks. prof..). Rozm. 

ks. A. Bardecki, „Tygodnik Powszechny”, 23(1969), nr 38, s. 3. -  Toż 
fragm. Hejnał Mariacki, 15(1970), nr 1, s. 7.

111. Ks. Hieronim Feicht, pierwszy duszpasterz Polaków we Wrocławiu 
na Oporowie (18111-31X1946), NP, 33(1970), s. 215-231.

112. Krause Józef, PSB, 15(1970), s. 241.



120 BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ KS. A. SCHLETZA

113. Król Hugo Franciszek, PSB, 15(1970), s. 355-356.
114. Kryska Józef Karol, PSB, 15(1970), s. 481-482.
115. Księżarski Henryk Bernard Stanisław, PSB, 15(1970) s. 634, współ

autor M. Tyrowicz.
116. JanczakŁukasz (1835-1918), NP, 35(1971), s. 189-190.
117. Korsch (Korsz, Corsz) Andrzej (1661-1719), NP, 35(1971), s. 190-193.
118. Krzyżanowski Stanisław Kostka (1800-1863), NP, 35(1971), s. 193-194.
119. Orzechowski Józef (1819-1887), NP, 35(1971), s. 194-196.
120. Putiatycki Antoni (1787-1862), NP, 35(1971), s. 196-198.
121. Weinreich Franciszek (1762-1829), NP, 35(1971), s. 198-200.
122. Laws (Lavs, Laus, Laws) Ignacy Alojzy (1761-1842), PSB, 16 (1971), 

s. 587.
123. Ledóchowski Antoni Halka h. Szaława (1755-1835), PSB, 16(1971), 

s. 619-620, współautor E. Rostworowski.
124. Cracovien. Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Fratris Al

berti (in saeculo Adami Chmielowski) Fundatoris Fratrorum et So- 
rorum III Ordinis S. Francisci pauperibus, [Romae 1972], s. 320- 
335, [zeznanie ex officio w języku włoskim].

125. Ks. biskup Wincenty Urban. Szkic biograficzny i bibliografia prac, NP, 
37(1972), s. 7-36, [nie podpisany, współautor Z. Hrapkowicz].

126. [Przemówienie... z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej biskupowi 
W. Urbanowi], NP, 37(1972), s. 281-282.

127. Ks. Józef Bańka. Szkic biograficzny i bibliografia prac, NP, 
38(1972), s. 7-22.

128. Ks. bp Pierre Zevaco, ordynariusz diecezji Fort Dauphin w redakcji 
„Naszej Przeszłości”, NP, 38(1972), s. 280.

129. Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej ks. biskupowi Wincen
temu Urbanowi, NP, 38(1972), s. 280-281.

130. Lewandowski Czesław, PSB, 17(1972), s. 205-206.
131. Lorek Jan Kanty Rafał, PSB, 17(1972), s. 547-548.
132. A lade l Jam Marie CM, EK, 1(1973), kol. 288.
133. Albertrandi (Albertrandy) Jan Chrzciciel, EK, 1(1973), kol. 306-307.
134. Andreis Felice d ’ CM, EK, 1(1973), kol. 528.
135. Augustynowicz Mikołaj Krzysztof CM, EK, 1(1973), kol. 1132.
136. Awccouteawc Lambert CM, EK, 1(1973), kol. 1170.
137. Dziecko w starożytnym Kościele, „Gość Niedzielny”, 51(1975), nr 36, 

s. 1 -2.
138. Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy XX wieku, 

NP, 44(1975), s. 269-305.
139. Matusiak Stanisław, PSB, 20(1975), s. 215-216, współautor I. Try- 

bowski.
140. Mazurkiewicz Antoni, PSB, 20(1975), s. 308-309.

BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ KS. A. SCHLETZA 121

141. Michalski Wilhelm Wincenty, PSB, 20(1975), s. 603-605.
142. Mięsopust Jacek Bernard, PSB, 21(1976), s. 47-48.
143. Mioduszewski Michał Marcin, PSB, 21(1976), s. 326-327.
144. Misicki (Mysicki) Tomasz (1866-1935), PSB, 21(1976), s. 361.
145. Ks. Konrad Edmund Trzeciak w latach 1911-1939, NP, 45(1976), 

s. 309-328.
146. Bibliografia prac ks. biskupa dra Ignacego Tokarczuka, NP, 46(1976), 

s. 7-10.
147. Bronny Ludwik CM, EK, 2(1976), kol. 1092.
148. Okęcka Róża Julia, PSB, 23(1978), s. 656-657.
149. Orszulik Alojzy, PSB, 24(1979), s. 263-264.
150. Orszulik Józef, PSB, 24(1979), s. 264-266.
151. Kronika parafialna, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Die

cezjalne”, 7(1978), nr 5-6. -  Toż „Wiadomości Diecezji Lubel
skiej”, 53(1979), s. 43-51. -  Toż „Wiadomości Urzędowe Diecezji 
Opolskiej”, 35(1980), s. 171-180.

152. Archiwum parafialne, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości 
Diecezjalne”, 7(1978), nr 5-6. -  Toż „Wiadomości Diecezji Lubel
skiej”, 53(1979), s. 31-54. -  Toż „Wiadomości Urzędowe Diecezji 
Opolskiej”, 35(1980), s. 181-183.

153. Desdames Wilhelm CM, EK, 3(1-979), kol. 1196.
154. Ożarowski Wiktor, w zakonie Piotr Damian (1791-1870), PSB, 

24(1979), s. 680-682, współautor E. Jabłońska-Deptułowa.
155. Pawellek Pius, PSB, 25(1980), s. 360-361.
156. Pawlicki Józef, PSB, 25(1980), s. 422-423.
157. Petrzyk Leopold, PSB, 25(1980), s. 711-712.
158. Piasecki Stanisław (1885-1962), PSB, 25(1980), s. 791-792.
159. Słowo od redakcji, NP, 56(1981), s. 5-6.
160. Red.: „Analecta Historica Congregationis Missionis Prov. Polono- 

rum 1945-1949”, [wyszły tylko trzy pozycje].
161. Red.: „Nasza Przeszłość”, 1(1946)- 55(1981).

(opr. S. Janaczek, S. Rospond, Bibliografia 
misjonarska 1651-1988, Kraków 1988, mps)



MARCELI KOSMAN

GERARD LABUDA JAKO BADACZ 
KOŚCIOŁA POLSKIEGO W ŚREDNIOWIECZU

W dniu 1 października 2010 r. zmarł w Poznaniu Gerard Labuda, 
jeden z najznakomitszych historyków polskich, obecny w nauce od 
ponad siedmiu dziesięcioleci i do końca życia zdumiewająco aktywny. 
Urodzony w 1916 r. w dwadzieścia lat później opuścił swą małą ojczy
znę (Kaszuby), ale utrzymywał z nią trwałe związki1, kiedy zamieszkał 
w Poznaniu -  najpierw jako student historii a po wojennej przerwie2 
profesor i rektor (1962-1965) Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Bio
grafia ta nie mieściła się w typowych normach -  zadebiutował jako 
uczeń klasy maturalnej gimnazjum klasycznego w Wejherowie ogło
szoną pod pseudonimem polemiką z jednym z badaczy na temat wie
rzeń słowiańskich3, na pierwszym roku studiów napisał rozprawę 
o polskiej i krzyżackiej misji w Prusach4, która podczas wojny stała się 
podstawą uzyskanego w konspiracji magisterium, na drugim roku -

1 Zgodnie ze swym życzeniem spoczął na zawsze w rodzinnej ziemi, w Luzinie pod 
Wejherowem. Uroczyste pożegnanie miało miejsce w Auli poznańskiego uniwersyte
tu 8 X 2010 r. z udziałem licznych przedstawicieli nauki polskiej, nabożeństwu ża
łobnemu tegoż dnia wieczorem przewodził arcybiskup senior gdański Tadeusz Go- 
cłowski, zaś nazajutrz uroczystościom pogrzebowym z udziałem prymasa seniora 
Henryka Muszyńskiego metropolita gdański Leszek Sławoj Głodź. Zob. M. K o s 
man,  Pożegnanie Profesora Gerarda Labudy (1916-2010), „Zapiski Historyczne”, 
t. LXXV, 2010, z. 4, s. 157-163.
2 Podczas okupacji przebywał jako bibliotekarz a następnie pracownik administra
cyjny (księgowy) w Chrobrzu na Kielecczyźnie.
3 Henryk G e r 1 a (pseudonim), Na marginesie „ Wierzeń religijnych naszych praoj
ców Słowian” (Stefana Noska), „Kurier Literacko-Naukowy”, dodatek do krakow
skiego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, z 6 V 1935, nr 18, s. XII-XIII.
4 Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII wieku, „Annales Missiologicae”, 
9(1937), Poznań, (234 strony druku!).

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 123-143.
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studium uznane rok później za doktorat5, przed wybuchem wojny opu
blikował też dziewięć krytycznych recenzji6 a z kilkumiesięcznego 
stypendium w Lund (nauczył się wówczas m.in. języka szwedzkiego) 
przywiózł kolejną rozprawę, która przepadła jednak -  zdeponowana na 
macierzystej uczelni -  w początkach okupacji. Podobny los spotkał 
napisaną w Chrobrzu habilitację, którą autor po powrocie do Poznania 
zrekonstruował. Imponujący ilościowo i jakościowo dorobek nie prze
szkadzał w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji również poza macierzy
stą uczelnią, w tym sekretarza generalnego i prezesa Poznańskiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk, wicedyrektora i dyrektora Instytutu Za-

5 Magdeburg i Poznań (Założenie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa po
znańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego), „Roczniki Histo
ryczne”, 14(1938), Poznań, z. 2, s. 185-238. Wśród recenzji opublikowanych przez 
G. Labudę podczas studiów na uwagę zasługuje: G. S a p p o k, Die Anfänge des Bi
stums Posen und die Reihe seiner Bischöfe von 268-1498, Leipzig 1937, „Annales 
Missiologicae”, 10(1938), s. 239-243
6 Pełna bibliografia doprowadzona do 2006 r. liczy 1875 pozycji, zob. Naukowe dzieło 
Profesora Gerarda Labudy, praca zbiorowa pod red. J. D o b o s z a ,  Poznań 2006, 
s. 161-282

chodniego7, prezesa Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk 
(był jego organizatorem), wiceprezesa PAN, prezesa Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie8.

Wielokrotnie pisano o dorobku Gerarda Labudy, przede wszystkim 
z okazji jego jubileuszy 60-, 70-, 80- i 90-lecia urodzin9, uczczonych 
księgami pamiątkowymi i dedykowanymi Mu rocznikami czasopism10. 
Gdy zbliżała się pierwsza z tych rocznic, oceny ówczesnego dorobku 
dokonał historyk najbardziej wówczas kompetentny, Henryk Łow- 
miański, którego zdaniem „kontynuując świetne tradycje źródłoznaw- 
cze naszej mediewistyki Labuda doprowadza do perfekcji (...) pełne 
opanowanie literatury naukowej, którą gromadzi z niezwykłą heu
rystyczną umiejętnością, w celu wyłuskania z niej rozwiązań, nieraz 
aktualnie zapomnianych (...), wydaje walkę historiograficznym legen
dom i bałamutnym poglądom, poddaje tego rodzaju sądy druzgocącej 
krytyce i w rezultacie usuwa z kręgu miarodajnej wiedzy te elementy, 
które nie zasługują na to, ażeby się w niej ostać. Dopiero na tak przy
gotowanej podstawie stara się autor podbudować bardziej adekwatny 
obraz przeszłości, wznosi własne konstrukcje, odznaczające się wy-
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7 Obu tymi instytucjami kierował w czasach dla ich egzystencji krytycznych, kiedy 
zagrożone było ich istnienie i skutecznie przyczynił się do ocalenia od likwidacji.
8 1 w tym wypadku przypadła mu ważna rola w reaktywowaniu (1990 r.) tej instytucji 
po czterech dziesięcioleciach jej pozostawania w stanie „uśpienia”. Do końca życia 
był honorowym prezesem PAU.
9 M. K o s m a n ,  Historyk i organizator życia naukowego. W 60-lecie urodzin 
i 40-lecie pracy naukowej prof Gerarda Labudy, „Kronika Wielkopolski”, 1976, 
nr 3-4, s. 97-106; idem, Profesorowi Gerardowi Labudzie w 65-lecie pracy naukowej, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, „Forum Naukowe. Instytut 
Historii Politycznej”, R. VII, 2002, z. 2, s. 255-270; idem, Gerard Labuda -  człowiek 
i dzieło. W 90 rocznicę urodzin, „Przegląd Zachodni” (dalej: PZ), 1(2006), s. 31-59; 
idem, Gerard Labuda on his 90th birthday and 70th anniversary of his scholary work, 
„Acta Poloniae Histórica”, 94(2006), s. 267-272; J. S t r z e l c z y k ,  Gerardowi 
Labudzie w hołdzie, PZ, 1976, nr 3-4, s. 97-104; idem, Osiemdziesięciolecie urodzin 
profesora Gerarda Labudy, „Slavia Antiqua”, 37(1996), s. 235-239; idem, W dzie
więćdziesięciolecie urodzin profesora Gerarda Labudy, ibidem, 48(2007), s. 279-284. 
Pełniejsza bibliografia: idem, Gerard Labuda 1916-2010, „Roczniki Historyczne”, 
LXXVI(2010), s. 9, przyp. 1. Omówienie poszczególnych dziedzin badawczych 
w artykułach pióra 11 badaczy: Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, s. 9- 
159 (zob. wyżej, przyp. 6).
10 Listę ich otwiera Ars histórica (Poznań 1976).
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bitną inwencją, bogactwem spostrzeżeń i umiejętnością żywego i barw
nego przedstawienia rozgałęzionych zagadnień”11.

Wielki polski mediewista dostrzegł (1975 r.) w dorobku młodszego 
o 18 lat kolegi pięć głównych nurtów badawczych (początki polskiej 
państwowości; dzieje Pomorza i państwa krzyżackiego; Słowiańszczy
zna Zachodnia; prace źródłoznawcze; dzieje polskiej granicy zachod
niej)12. W 35 lat później w ocenie zamkniętych już Jego dokonań Jerzy 
Strzelczyk wyodrębnił następujące najważniejsze sfery: 1) starożytności 
słowiańskie i wczesnośredniowieczne dzieje Słowiańszczyzny Zachod
niej, 2) początki oraz wczesne dzieje państwa i Kościoła w Polsce, 
3) metodologia, historiografia i źródłoznawstwo, 4) ogólne dzieje kultu
ry, 5) edytorstwo, 6) stosunki polsko-niemieckie13 oraz dzieje Pomorza 
w jego szerokich granicach, 7) powszechne dzieje wieków średnich, 
8) organizacja, dydaktyka i upowszechnianie nauki, 9) historia ojczys
tych Kaszub14.

W poniższym omówieniu skupimy się na pierwszym z powyższych 
działów, zasygnalizowanym przez Henryka Łowmiańskiego i wyarty
kułowanym przez Jerzego Strzelczyka (punkt 2) w odniesieniu do dzie
jów państwowych i kościelnych monarchii wczesnopiastowskiej. Oba 
elementy zostały -  i słusznie -  potraktowane równorzędnie ze względu 
na ich ścisły związek zwłaszcza w wiekach średnich. Nie przypadkiem 
zainteresowania młodego badacza -  wówczas studenta! -  jeszcze 
u schyłku okresu międzywojennego zwróciły się ku problematyce reli- 
gijno-politycznej15. Podczas jubileuszowej konferencji zorganizowanej 
dnia 12 grudnia 2006 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uni
wersytetu Adama Mickiewicza dla uczczenia dziewięćdziesięciolecia 
urodzin Gerarda Labudy o miejscu szeroko pojętych dziejów chrześci
jaństwa w jego ogromnym dorobku naukowym jako jednej z najważ

11 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Gerard Labuda, „Nauka Polska”, 1(1975), s. 58. Cytowany 
autor zaznaczył, że do 1973 r. publikacje G. Labudy wyniosły ok. 900 pozycji na 
ok. 8 tysięcy stron druku, w tym niemal 400 recenzji i 200 haseł w Słowniku starożyt
ności słowiańskim, którego był jednym z głównych redaktorów.
12 Ibidem, s. 60-62.
13 Tu zostały zaakcentowane badania nad polską granicą zachodnią w tysiącleciu 
(1971), na temat całokształtu dorobku Gerarda Labudy w tym zakresie osobne omó
wienie przez M . K o s m a n a ,  PZ, 2(2011).
14 J. S t r z e l c z y k ,  Gerard Labuda (1916-2010), PZ, 1(2011), s. 6-12.
15 Zob. wyżej przyp. 4 i 5.
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niejszych i uprawianych systematycznie od samego początku dziedzin 
mówił Jerzy Kłoczowski, który już na wstępie skonstatował:

„W centrum uwagi znalazły się najtrudniejsze badawczo ze 
względu chociażby na brak źródeł stulecia X-XI, same początki pol
skiego chrześcijaństwa i jego organizacji, żywo dyskutowane od 
kilku pokoleń mediewistów nie tylko polskich, pełne znaków zapy
tania i kontrowersyjnych ujęć, a jednocześnie jakże ważne dla całych 
dziejów Polski, jej kultury, Kościoła, społeczeństwa.

Wnikliwa, wielostronna krytyka źródeł pisanych, długie obcowa
nie z nimi na co dzień przez dziesięciolecia, szeroka perspektywa 
porównawcza, europejska, doskonała znajomość dawniejszej i współ
czesnej historiografii naukowej i nieustanny z nią dialog, prowadziły 
Gerarda Labudę do dojrzałych, wysoce przekonywających konstruk
cji naukowych i hipotez, które z całą pewnością będą się bardzo 
liczyły w mediewistyce przez szereg następnych pokoleń badaczy”16.

Kiedy lubelski historyk formułował powyższą ocenę, nie mógł jesz
cze ocenić najnowszych publikacji oraz znajdujących się w druku17 
a tym bardziej in statu nascendi na warsztacie Autora, wśród nich stu
dium o dyskusjach wokół św. Stanisława biskupa, które miało w roku 
następnym ukazać się na łamach „Naszej Przeszłości”18. W pełni wy
starczającą jednak do niej podstawę stanowił dorobek dotychczaso
wego siedemdziesięciolecia.

Pierwsze dzieło, które zapewniło Autorowi trwałe miejsce w me
diewistyce polskiej, Studia nad początkami państwa polskiego (Po
znań 1946), spotkało się z uznaniem ze strony badaczy tej miary, co 
Kazimierz Tymieniecki, Stanisław Zajączkowski czy z młodszego 
wówczas pokolenia Aleksander Gieysztor, Michał Sczaniecki oraz Jan 
Baszkiewicz. Drugi z sześciu rozdziałów dotyczył przyczyn i skutków

16J. K ł o c z o w s k i ,  Gerard Labuda — historyk wczesnego chrześcijaństwa polskiego, 
[w:] Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, s. 53.
17 Kanonizacja iw. Wojciecha, KH, 112(2005), nr 3, s. 33-40; Droga życiowa Radzi- 
ma -  Gaudentego do arcy biskupstw a gnieźnieńskiego, „Studia i Materiały IHKM 
PAN”, t. 71, Warszawa 2006, s. 179-190; Pięciu braci męczenników (1003) w Mię
dzyrzeczu czy Kaźmierzu?, RH, 72(2006); Zjazd i synod gnieźnieński w roku 1000 
w nowym oświetleniu historiograficznym, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów 
średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, Warszawa 2006.
18 G. L a b u d a ,  Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa 
krakowskiego Stanisława, „Nasza Przeszłość” (dalej: NP), 108(2007), s. 5-57.
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Przyjęcia chrztu przez Mieszka I  w r. 966 (s. 55-79) i nawiązywał do 
wcześniejszego studium z 1938 r. Autor podtrzymał stanowczo stwier
dzenie o niezależności biskupa polskiego od Magdeburga, który nie 
uczestniczył w chrystianizacji Polan, której zasługi przypisać należy 
Czechom. Zgodnie z dawniejszą literaturą używał określenia „pierw
sze biskupstwo” (misyjne) i jako jego fundatorów traktował Mieszka 
i Dobrawę. Z czasem będzie rewidował kwestię biskupa misyjnego 
i jego bezpośredniej podległości Rzymowi (egzempcja).

W następnym roku po raz pierwszy zabrał głos w pracy zbiorowej 
ogłoszonej w 970 rocznicę śmierci pierwszego na ziemiach polskich 
męczennika, św. Wojciecha, któremu miał poświęcić tak wiele miej
sca w przyszłości, w ciągu lat sześćdziesięciu, niewątpliwie zafascy
nowany postacią patrona metropolii gnieźnieńskiej19. W bibliografii 
pojawiły się też kolejne gruntowne recenzje publikacji niemieckoję
zycznych dotyczących organizacji kościelnej na ziemiach niemieckich 
oraz wierzeń Słowian zachodnich20, dowód stałego zainteresowania 
historiografią z tego zakresu, charakteryzującego warsztat badacza -  
erudyty aż po kres jego życia.

Dzieje kościelne znajdowały odbicie w szeregu prac z kolejnych lat 
dotyczących państwa Piastów, kwestii niemieckiej, Słowiańszczyzny 
i Pomorza. Na liście tej znajdujemy rozprawki o Łużycach w doku
mencie biskupstwa brandenburskiego z 948 r.21, dokumencie Dagome 
iudex22 (opublikowanym w 1948 r. na łamach „Naszej Przeszłości” co 
oznaczało początek trwającej sześćdziesiąt lat współpracy z tym cza
sopismem), Złotej Bulli Fryderyka II dla Zakonu Krzyżackiego23, 
pierwszym metropolicie gnieźnieńskim -  Gaudentym, którego bio

19 Św. Wojciech w literaturze i legendzie średniowiecznej, [w:] Święty Wojciech 997-1947, 
Gniezno 1947, s. 89-112.
20 Recenzja prac K. J o r d a n a  (Die Bistumsgrundungen Heinrichs des Löven. Unter
suchungen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation, Leipzig 1939, „Slavia 
Occidentalis”, 18(1939-47), s. 475-480) oraz E. W i e n e c k e  (Untersuchungen zur 
Religion Westslaven, Leipzig 1940, ibidem, s. 459-470).
21 Studia z dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, rozdział II, „Slavia Occidentalis”, 
19(1948), s. 120-139.
22 Znaczenieprawno-publiczne dokumentu „ Dagome iudex”, NP, 4(1948), s. 33-60.
23 Stosunek prawnopubliczny Zakonu Krzyżackiego do Rzeszy Niemieckiej w świetle 
Złotej Bulli Fryderyka II z roku 1226, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 3(1951), 
s. 88-124; to samo po francusku, s. 124-154.
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podczas konferencji (2006)



130 MARCELI KOSMAN

gram z 1958 r. poprzedził ogłoszone pół wieku później studium o dro
dze brata św. Wojciecha do tej godności (2008)24.

Z upływem lat coraz częściej wracał badacz do historii politycznej 
-  i nie tylko -  Kościoła w czasach wczesnopiastowskich, podejmu
jąc nowe i rozwijając wcześniej zasygnalizowane tematy. I tak 
w 1988 r. na łamach „Naszej Przeszłości” zastanawiał się nad dro
gami recepcji chrześcijaństwa. Liturgią słowiańską w Krakowie X 
wieku, organizacją kościelną za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
W tym zakresie -  uwzględniając wyniki nowszych badań25 -  podjął 
polemikę ze zwolennikami tezy o istnieniu diecezji poznańskiej już 
za czasów Jordana, podtrzymując swe wcześniejsze stanowisko, że 
zarówno on jak i jego następca Unger byli biskupami misyjnymi, 
tyle że o specyficznym statusie stabilizacji, przy dworze władcy 
a ich kompetencje kościelne rozszerzały się terytorialnie wraz z ob
szarem państwa26.

24 Gaudenty [w:] Polski Słownik Biograficzny (PSB), VII, 1958, s. 308 n,; zob. też 
wyżej, przyp. 17.
25 Zob. zwłaszcza A. W e i s s ,  Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostol
skiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.
26 Jakimi drogami przyszło do Polski chrześcijaństwo?, NP, 66(1988), s. 39-82; Kraków
biskupi przed rokiem 1000. Przyczynek do dyskusji nad dziejami misji metodiańskiej
w Polsce, „Studia Historyczne”, 27(1984), s. 371-412; Zjazd gnieźnieński roku 1000 
w oświetleniu ikonograficznym, KH, 98(1991), z. 2, s. 3-18; Zakres uprawnień wład
czych nad Kościołem polskim nadanych przez cesarza Ottona III księciu Bolesławowi 
w Gnieźnie w roku 1000, RH, 64(1998), s. 7-12; Der „Akt von Gnesen” von Jahre 
1000. Bericht über die Forschungsvorhaben und Ergebnisse, „Questiones Medii Aevi 
Novae”, 5(2000), s. 145-188. Labuda często rozbudowywał wcześniejsze ujęcia, 
zwłaszcza kiedy podejmował krytykę w stosunku do nie mających jego zdaniem 
koncepcji; tak właśnie było i w tym wypadku, zob. Jakie uprawnienia kościelne prze
kazał cesarz Otto III księciu Bolesławowi Chrobremu na synodzie/zjeździe gnieźnień
skim w roku 1000. Po raz drugi, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 56(2004), 
s. 364-381. Zob. R. M i c h a ł o w s k i ,  Początki państwa polskiego w badaniach na
ukowych Gerarda Labudy, [w:] Naukowe dzieło Profesora..., s. 75-80, który słusznie 
przypomina: Problematykę zjazdu gnieźnieńskiego Gerard Labuda drążył w ostatnich 
latach także samodzielnie, idąc drogą wytyczoną u progu swojej działalności naukowej. 
W historiografii utrzymywano powszechnie, że Otto III przekazał Chrobremu uprawnie
nia cesarskie do rządów nad Kościołem polskim. W ten sposób odczytywano odpowiedni 
ustęp 6 rozdziału I kroniki Galla. Poznański mediewista uznał jednak, że słowo „ impe
rium ” znaczy w tym kontekście nie „ cesarstwo ”, lecz „ władza ”. Cesarstwu nie przysługi
wały -  twierdzi G. Labuda -  żadne prawa do Kościoła działającego w Polsce, dlatego też
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Poczynając od 1987 r. ukazało się kilka książek zawierających 
wznowienia lub zbiory jednorodnych tematycznie rozpraw, zawsze 
jednak -  pozostawiając teksty w ich pierwotnej niezmienionej postaci 
-  opatrywał je zaktualizowanymi komentarzami. We wspomnianym 
roku ukazało się w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza (seria Historia, nr 139) wydanie drugie poszerzone 
i uzupełnione Studiów nad początkami państwa polskiego, z zaznacze
niem, że jest to tom I. Złożył się nań reprint edycji z 1946 r. (s. 1-354), 
przedruk rozprawy Magdeburg i Poznań (s. 355-410) oraz ponad stu- 
stronicowy Komentarz (s. 411-522), w którym Autor tak uzasadniał 
przyjętą koncepcję dzieła:

„Przystępując do ponownego wydania moich Studiów... z roku 
1946, zdaję sobie sprawę, iż byłoby rzeczą płonną silić się na ich no
wą poprawioną wersję. Musiałbym je pisać całkowicie od nowa. Nie 
dlatego, iż zmieniłem tak dalece poglądy na zagadnienia wówczas 
będące przedmiotem dyskusji i analiz. W sprawach zasadniczych 
uważam je nadal za słuszne (...). Równocześnie zdaję sobie sprawę, że 
w wielu szczegółach książka wymagałaby poprawek i uzupełnień; 
była ona pisana w całości w latach wojny, bez możliwości wyczerpa
nia literatury i dokształcania samego siebie. Gdyby więc raz weszło 
się na tę drogę -  korektom i autokorektom nie byłoby końca” (s. 413).

A jednak dzieło pisane w tak specyficznych warunkach i w zasad
niczym kształcie przekazane do druku tuż po wojnie w zniszczonym 
Poznaniu, weszło do kanonu klasyki historiograficznej27 i legło u pod
staw kompleksowo podjętych w kraju badań nad początkami polskiej 
państwowości (1949), których podsumowanie po kilkunastu latach 
przyniosło zbiorowe dzieło pt. Początki państwa polskiego -  Księga 
Tysiąclecia (Poznań 1962) pod redakcją Kazimierza Tymienieckiego28.

Otto nie mógł ich Chrobremu przekazać. Rola imperatora polegała na czym innym: uznał, 
iż ranga polskiego władcy jest na tyle wysoka, iż może się opiekować Kościołem, (s. 79 n.).
27 G. Labuda tak ocenia z perspektywy lat czterdziestu swą książkę: Znaczy to, że nie 
stała się ona ciałem martwym; łatwiej więc i mnie, je j autorowi, traktować ją  jako 
dokument historiograficzny, a tym samym jako przedmiot krytyki, w niezmienionej 
postaci, (s. 413).
28 W tomie I tego dzieła G. Labuda opublikował rozdziały: Organizacje państwowe 
Słowian zachodnich w okresie kształtowania się państwa polskiego od VI do połowy 
Xwieku (s. 43-71) oraz Polska a Skandynawia w IX-X wieku (s. 299-317), zaś w t. II: 
Wpływ powstania państwa polskiego na rozwój dziejowy Pomorza (s. 269-279).
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Nawiązał też do najnowszych tomów (IV-V) wielkiej syntezy Hen
ryka Łowmiańskiego pt. Początki Polski. Trzej znakomici poznańscy 
mediewiści zajęli bowiem w drugiej połowie XX w. trwałe miejsce 
w badaniach nad genezą państwowości.

W komentarzu do rozdziałów V i VI (O początkach organizacji 
Kościoła w Polsce oraz Zjazd gnieźnieński w roku 1000) Autor zwięź
le (10 stron wobec 160 oryginału) ustosunkował się do nowszych 
dyskusji nad ilością i charakterem biskupstw w Mieszkowej Polsce 
oraz spotkania Bolesława z Ottonem. Najwyraźniej szkicował tu pod
budowę do dalszych własnych dociekań. W roku następnym (1988) 
ukazał się drygi tom Studiów nad początkami państwa polskiego, za
wierający w 11 rozdziałach teksty nowe, w przeważającej części doty
czące tematyki kościelno-religijnej. Znalazły się w nim m.in. obszerne 
rozprawy o granicy południowej państwa polskiego, budowlach sa
kralnych na Wawelu i Ostrowie Lednickim, początkach organizacji 
kościelnej oraz problemie drugiej -  obok Gniezna -  metropolii29. Sta
nowią one wzorzec krytyki historiograficznej i analizy jakże przecież 
skąpej i niejednoznacznej podstawy źródłowej, przejrzystego wykładu 
rozpoczynającego się każdorazowo zaprezentowaniem stanu badań 
i zamkniętego rekapitulacją. Na drodze do syntezy najbliższy jest 
rozdział X, dotyczący początków Kościoła i zjazdu gnieźnieńskiego, 
w którym Autor rozwija kwestie naszkicowane w tomie I. Zdecydo
wanie odrzuca pogląd, jakoby Jordan został w 968 r. ordynowany na 
biskupa diecezji poznańskiej i podkreśla misyjny charakter zarówno 
jego jak i Ungera oraz ich bezpośrednią podległość papieżowi, do 
którego kompetencji należało utworzenie arcybiskupstwa, podczas 
gdy w gestii księcia pozostawało uposażenie metropolity oraz jego 
sufraganów. Autor dochodzi do wniosku, że synod gnieźnieński miał 
obradować od 8 do 10 marca 1000 r. a w ostatnim jego dniu uroczy
ście ustanowiono metropolię i pięć najstarszych diecezji w tym po
znańską, której ordynariusz -  Unger -  niezadowolony w pominięciu

29 IV. Granice południowe Polski w X  i XI wieku, czyli „ castrum Trecen ” w dokumen
tach biskupstwa wrocławskiego 1155, 1245 (s. 212-239); VIII. Budowle sakralne na 
Wawelu w przekazie Jana Długosza z połowy XIII wieku (s. 322-377); IX. Tajemnica 
budowli grodowych i sakralnych na Ostrowie Lednickim u progu XI stulecia (s. 378- 
425); X. Organizacja Kościoła w Polsce w drugiej połowie X  wieku i kościelne znacze
nie zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000 (s. 426-526); XI. Zagadka drugiej metropolii 
w Polsce za czasów Bolesława Chrobrego (s. 527-548).

go przy awansie na Gniezno, uznał obediencję niemieckiego Magde
burga, co jednak nie miało praktycznego znaczenia ze względu na 
konsekwentne stanowisko Bolesława Chrobrego wobec jedności me
tropolitalnej Kościoła w Polsce. Ustalono też rozgraniczenie z tere
nami istniejących diecezji praskiej i ołomunieckiej.

Z powyższą rozprawą łączy się studium o zagadce drugiej metropo
lii, na której czele miał stać Bruno z Kwerfurtu jako arcybiskup mi
syjny (archiepiscopus gentium). W tym wypadku Labuda po mi
strzowsku potrafił odsiać ziarno od plew, usunąć z pola badawczego 
wersję trudną do uzasadnienia a obecną w literaturze od czasów Wła
dysława Abrahama (1890) i Stanisława Kętrzyńskiego (1905), który -  
nawiasem mówiąc -  sam miał wątpliwości, czy można mówić o „me
tropolii misyjnej”. W planach znajdowało się kolejne -  tym razem 
trzytomowe -  wydanie Studiów nad początkami państwa polskiego, 
tym razem z inicjatywy wydawnictwa Templum w Wodzisławiu Ślą
skim, które zainicjowało w 2009 r. serię „Klasycy polskiej mediewi- 
styki” nowym wydaniem innego dzieła G. Labudy, w sześćdziesięcio- 
lecie pierwodruku (Pierwsze państwo słowiańskie -  państwo Samona).

Interesująca nas tematyka przewija się przez liczne studia, m.in. ze
brane w trzech tomach serii: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny za
chodniej (1960, 1964, 1975), ponownie opublikowane w jednym ob
szernym woluminie (2002), w którego trzeciej części znajduje się stu
dium dotyczące -  w syntetycznym ujęciu -  misyjnej i organizacyjnej 
działalności Kościoła niemieckiego na ziemiach Słowian połabskich do 
schyłku XII wieku. Zostały w nim ukazane m.in. chrystianizowanie 
Słowian na zachód od Laby i Sali, początki organizacji kościelnej 
u Połabian w IX i X wieku, jej załamanie w X-XI w. oraz odbudowa 
i rozbudowa w następnym stuleciu. Autor dowodzi, że Kościół -  jako 
instytucja społeczno-polityczna oraz organizacja ideologiczna -  stał się 
jednym z najsilniejszych czynników germanizacyjnych, jego dostojnicy 
z tytułu posiadania wielkich majątków ziemskich brali udział w wypra
wach przeciw Słowianom, niekiedy stając na ich czele. Była jednak też 
druga strona medalu w działalności niemieckiego kleru na ziemiach 
między Łabą i Odrą: „Z punktu widzenia ogólnego postępu jego rola na 
tych terenach była o wiele bardziej wszechstronna, zwłaszcza w zakre
sie rozwoju kultury materialnej i artystycznej, umacniania feudalizmu, 
upowszechniania wyższych form życia duchowego (likwidacja pogań
stwa, zabobonów itp.) O wiele korzystniej pod tym względem przed
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stawia się dorobek biskupstw «serbsko-łużyckich», gdzie powiązanie 
instytucji Kościoła z masami ludowymi, zwłaszcza na niższych szcze
blach hierarchii kościelnej, było o wiele silniejsze. W porównaniu 
z Kościołem jako instytucją uniwersalną i odpowiedzialną za organizo
wanie życia duchowego w całym świecie chrześcijańskim, osiągnięcia 
Kościoła niemieckiego u Słowian połabskich nie dorastają do roli, jaką 
pełnił on u innych Słowian, szczególnie na terenach objętych obrząd
kiem słowiańskim”30.

Dzieje Kościoła znalazły odbicie w pracach związanych z historią 
Pomorza31, państwa krzyżackiego w Prusach32 33 i polskiej granicy za
chodniej^. Przytoczmy na tym miejscu początkowe zdania Słowa 
wstępnego do jednej książek, wprawdzie odnoszące się tylko do jednej 
kwestii, ale mające walor znacznie szerszy:

„Gdy historycy polscy w drugiej połowie XIX wieku zaczęli wkra
czać na pole badawczej uprawy dziejów Zakonu Krzyżackiego w Pru
sach dominowały na nim od dawna (już od drugiej połowy XVIII wie
ku) pługi historyków niemieckich, odkładając skiby w jedną stronę. 
Wytworzyli oni obraz, sławiący działalność misyjną Zakonu najpierw 
na terenie pogańskich Prus, a po ich schrystianizowaniu w XIV wieku 
na sąsiedniej Litwie i Żmudzi. Z kolei gdy ta straciła swoje uzasadnie
nie po schrystianizowaniu obu tych krajów po unii polsko-litewskiej 
(1386) i idącą za nią chrystianizacją Litwy, dokonana w roku 1525

30 Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, Wydawnictwo Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wznowienia, t. 11, Poznań 2002, s. 207 (777), roz
dział: Działalność misyjna i organizacyjna Kościoła niemieckiego na ziemiach Sło
wian połabskich do schyłku XII wieku.
31 G. Labuda obok licznych prac własnych patronował tu badaniom zbiorowym, był 
redaktorem naczelnym fundamentalnej Historii Pomorza, jej tomów doprowadzonych 
do połowy XIX wieku (tom I, cz. 1: Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969; t. III, 
cz. 3, Wyd. PTPN, Poznań 2001).
32 W obszernym tomie Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Pru
sach i na Pomorzu, Poznań 2007; w napisanej wspólnie z Marianem Biskupem synte
zie Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka -  społeczeństwo -państwo -  
ideologia (Gdańsk 1986 i 1988, w przekładzie na język niemiecki : Die Geschichte des 
Deutschen Ordens in Preussen, Osnabrück 2000) obaj badacze podsumowali własne 
wieloletnie prace na tle osiągnięć historiografii polskiej i niemieckiej.
33 Na ten temat szerzej piszę w artykule o polskiej granicy zachodniej w siedmiu
dekadach badań Gerarda Labudy, „Przegląd Zachodni”, 2(2011). Fundamentalne 
znaczenie posiada i weszła do klasyki historiograficznej synteza: Polska granica 
zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1971 i II wydanie 1974.

sekularyzacja i protestantyzacja Zakonu, historiografia niemiecka 
zaczęła coraz silniej i skuteczniej przypisywać zarówno Zakonowi, jak 
i w spadku po nim tworzącemu się księstwu pruskiemu, przekształco
nemu w roku 1701 w „królestwo w Prusiech”, rolę bastionów koloni
zowania i cywilizowania, a także nie na ostatnim miejscu germanizo- 
wania tzw. niemieckiego Wschodu (...).

Gdy o cały wiek później na ten sam teren uprawy badawczej zaczęła 
wkraczać historiografia polska (...), tworzyła obraz Zakonu jako insty
tucji krzewiącej wiarę chrześcijańską pod przymusem, wyniszczającej 
lub germanizującej rodzimą ludność pruską, a w szczególności od
wdzięczającej się księstwom polskim, a później Koronie Królestwa 
Polskiego, zaborami Pomorza Nadwiślańskiego, Kujaw i Mazowsza”34.

Taki był początek trudnej i długotrwałej drogi (wkrótce podobne 
stanowisko zajęli badacze litewscy, łotewscy i estońscy) do dialogu 
między przeciwnymi stronami, na której Gerard Labuda odegrał po
ważną rolę, przede wszystkim dokonując rewizji poglądów na auten
tyczność podstawowych dokumentów związanych z obecnością Za
konu nad Bałtykiem. Nieustannie wracał jednak do pierwszych wie
ków państwowości, fascynowały go bowiem zagadki dotyczące re
cepcji chrześcijaństwa i związanych z nim instytucji kościelnych. 
Przede wszystkim -  zauroczony, tak jak inni od początku XX wieku -  
Szkicami historycznymi jedenastego wieku, które od chwili ich pierw
szego wydania (1904) wywoływały kolejne fale krytyki, pozytywnej 
a przeważnie negatywnej, podchodził do nich z pełnym uznaniem 
wobec dociekliwości i odwagi galicyjskiego badacza, jednakże posta
nowił podjąć ab ovo studia nad sformułowanymi przezeń hipotezami 
i przypomniał ich przebieg od 1973 r. poczynając we wstępie do opu
blikowanego ponad trzydzieści lat później obszernego tomu szkiców 
historycznych z X i XI wieku, których tytułem nawiązywał do książki 
swego sławnego poprzednika. Ukazał się on pod koniec 2004 r. na
kładem Wydawnictwa Poznańskiego, które równocześnie ogłosiło 
(ze wstępem G. Labudy) piątą edycję dzieła Wojciechowskiego. Nie 
był to przypadek, w ten bowiem sposób uczczona została setna rocz
nica pierwodruku jego Szkiców, o których obecności „w dyskusjach 
naukowych nad owym stuleciem historii Polski świadczy stałe odwo
ływanie się do hipotez i poglądów wyrażonych w tym dziele. O ich

GERARD LABUDA JAKO BADACZ KOŚCIOŁA POLSKIEGO... 135

34 G. L a b u d a, Studia krytyczne, s. 5 n.



136 MARCELI KOSMAN

znaczeniu historiograficznym świadczy także fakt, iż żadna inna praca 
z historii polskiego średniowiecza nie wywołała takiego odzewu kry
tyki, zarówno w ujemnym, jak i dodatnim osądzie, jak Szkice Tade
usza Wojciechowskiego”35.

Promocja obu książek z udziałem mediewistów z całej Polski odby
ła się w wypełnionej po brzegi Małej Auli Uniwersytetu Adama Mic
kiewicza. Zgromadzeni byli świadomi, że uczestniczą w wielkim wy
darzeniu naukowym a nad obradami unoszą się duchy sprawcy całego 
„zamieszania” oraz jego antagonistów, pogodzonych (?) przez ostat
niego uczestnika owej dyskusji. A jątrzyła ona umysły w głównej 
mierze z jednego tylko powodu: zabójstwa biskupa krakowskiego 
Stanisława w 1079 r. Labuda po latach zrealizował zapowiedzianą we 
wspomnianym wyżej 1973 r. rewizję ustaleń lwowskiego poprzedni
ka, a uczynił to (właściwie rok wcześniej) w recenzji z najnowszego 
wówczas wydania Szkiców przez Państwowy Instytut Wydawniczy ze 
wstępem Aleksandra Gieysztora36. Istotnie zamiar ten konsekwentnie 
realizował przez lata, jednak z publikacją całości długo się wstrzy
mywał, a to z powodów pozanaukowych.

Oto bowiem zapowiedziana w 1973 r. rewizja Szkiców Tadeusza 
Wojciechowskiego („przez wiele lat i słusznie... uchodził za mistrza 
«krytyki historycznej», wytworzył się więc koło jego osoby swoisty 
mit. Koło mitu z czasem tworzy się mitologia. Jedno i drugie wymaga 
weryfikacji. Ktoś musiał się tego podjąć [...]. Osiągnięcia badawcze 
Tadeusza Wojciechowskiego i mistrzowskie umiejętności w odczyty
waniu i rozumieniu zapisów źródłowych zapewniają mu trwałe miej
sce w dziejach polskiej mediewistyki”37) doczekała się analizy kolej

35 G. L a b u d a ,  Szkice historyczne X  i XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła 
w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, Przedsłowie, s. 5.
36 Ogłosił ją na łamach „Kwartalnika Historycznego”, 79(1072), nr 3, s. 710-713.
37 Tak zakończył G. Labuda datowaną 12 X 2004 r. przedmowę (O piątym wydaniu 
Tadeusza Wojciechowskiego „Szkiców historycznych” słów kilka) do: T. W o j c i e 
c h o w s k i ,  Szkice historyczne jedynastego wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Po
znań 2004, s. 11. Edycja oparta na pierwszym w zdaniu składa się z dziewięciu roz
działów: I. Eremici reguły św. Romualda, czyli Benedyktyni włoscy w Polsce jedyna
stego wieku; II. Astryk-Anastazy opat trzemeszeński (1001); III. Piastowicz eremita 
i biskup krakowski Lambert I; IV. Arcybiskup Bogumił; V. Królestwo polskie i koro
nacja Bolesława II (1076); VI. Arcybiskup Henryk; VII. Strącenie i zegnanie króla 
Bolesława II; VIII. Faktum biskupa Stanisława, poprzedza: kto był Gallus?; IX. Wła
dysław Herman: zatrata korony i pierwszy kult Stanisława.

nych jego szkiców, przy czym niewiele z nich się ostało. Tym kimś 
był oczywiście poznański historyk, którego teksty polemiczne, publi
kowane przez 26 lat osobno, zostały zebrane w 2004 r. w obszernym 
tomie, obejmującym jednak znacznie więcej niż w książce znakomite
go poprzednika, bo dotyczącym nie tylko XI ale również X wieku. 
Autor pominął jednak to, co dotyczyło św. Stanisława, świeżo po
święcił mu bowiem osobną książkę, która jednak miała swoją historię. 
Wiąże się ona ze szkicem VIII i dwoma z nim sąsiadującymi pióra 
lwowskiego profesora. Wokół factum biskupa Stanisława toczyła się 
burzliwa dyskusja przez całe stulecie i trudno byłoby oczekiwać cał
kowitej na ten temat ciszy podczas sesji w Krakowie 25 maja 1973 r. 
(zwołał ją kardynał Karol Wojtyła w ramach naukowych przygotowań 
do obchodów 900-lecia śmierci swego poprzednika), skoro jednym 
z referentów był Gerard Labuda.

Odrzucił on zarzut wobec biskupa o zdradę (tzn. konszachty z cze
skimi najeźdźcami) i o udziale Władysława Hermana w buncie moż
nych przeciw starszemu bratu, zaś w wymienionym przez Galla Włady
sławie, który na Węgrzech witał polskiego wygnańca, upatrywał tam
tejszego władcę o tym imieniu. Dalej przekonywał zebranych na konfe
rencji, że: „W toku walk Bolesława Śmiałego ze zbuntowanymi moż- 
nowładcami biskup Stanisław pochwycony i w przewodzie sądowym 
skazany na «ćwiartowanie członków» (truncatio membrorum) został 
«zabity» (interfectus est) w kościele św. Michała na Skałce (zdaniem 
Mistrza Wincentego osobiście przez króla). Dopiero z upływem czasu 
«zabójstwo» to zostało w środowisku kapituły krakowskiej zakwalifi
kowane jako «męczeństwo» (passio), czym z punktu widzenia definicji 
męczeństwa w prawie kanonicznym (za wiarę) nie było”38.

Wywody poznańskiego badacza, umiarkowane, w znacznym stopniu 
rewidujące stanowisko Wojciechowskiego na plus dla Stanisława, wy
wołały różne reakcje ze strony zgromadzonych na konferencji mediewi
stów -  od aprobaty do głosów przeciwnych, ze strony tych, którzy bez
względnie stawiali na przeciwnych biegunach biskupa oraz króla, trak
tując tego drugiego jako jednoznacznie czarny charakter. W podsumo
waniu dyskusji przez Jerzego Kłoczowskiego znalazło się odwołanie do 
rozważnej opinii organizatora obrad, który przypomniał ideę wolności 
badań naukowych, z drugiej jednak strony zwrócił uwagę na: „Ogrom-
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ną odpowiedzialność historyków za wszystkie ich wypowiedzi w spra
wie świętego Stanisława”, którego kult od XIII wieku zajął istotne 
miejsce w polskiej religijności połączonej z patriotyzmem39.

Sprawa była o tyle delikatna, że nadchodzący jubileusz zbiegał się 
z - ja k  określił precyzyjnie G. Labuda -  ideologicznie napiętą atmos
ferą konfrontacji poglądów między władzami państwowymi a Ko
ściołem (a nikt wówczas nie przewidywał, że na rok przed obchodami 
900-lecia śmierci św. Stanisława metropolita krakowski zasiądzie 
na tronie papieskim) i dlatego idąc za sugestią kardynała Wojtyły 
(delikatnie ale jednoznacznie była ona widoczna w jego liście do po
znańskiego historyka z 14 stycznia 1974 r.), chwilowo wstrzymał się 
z publikacją swego referatu. Przyszły papież zresztą pisał, że nie nale
ży sprawy odkładać ad acta, ale nad tematem nadal pracować40.

Tak też badacz uczynił, w dwa lata po obchodach opublikował 
artykuł nawiązujący do owej konferencji z 1973 r.41, a niespełna dwa
dzieścia lat później wydał czekającą na lepsze czasy (jak pisze „odło
żoną na półkę”) monografię42, uwzględniając w niej stan badań po 
1978 r. Wszystko jednak pozostawił zgodnie ze swymi wcześniej
szymi ustaleniami, które w nowej sytuacji politycznej mogły ujrzeć 
światło dzienne bez obawy, że mogą być wykorzystane dla celów 
pozanaukowych.

Część Szkiców dotyczącą X wieku otwiera studium Kraków biskupi 
przed rokiem 1000, stanowiące -  jak informuje podtytuł -  przyczynek 
do dyskusji nad dziejami misji metodiańskiej w Polsce (powiązane są 
z postacią tego misjonarza dwa kolejne, o jego spuściźnie kulturowej na 
pograniczu słowiańsko-germańskim oraz o drogach chrześcijaństwa do 
Polski. Następne dotyczy czeskiej chrystianizacji na Śląsku i w Mało- 
polsce X-XI w.). Autor stanowczo twierdzi, że „chrystianizacja Krakowa, 
a w szerszym ujęciu geograficznym Małopolski dokonała się w drugiej 
połowie X wieku w obrządku łacińskim. Sądzi też, że papiestwo 
wprawdzie zezwalało na posługiwanie się w liturgii językiem słowiań

39 Na ten temat szerzej J. K ł o c z o w s k i ,  Factum św. Stanisława. Sprawozdanie 
z sesji naukowej w Krakowie 23 V 1973, „Analecta Cracoviensia”, Xl(1973), s. 653.
40 Tekst listu cytuje G. L a b u d a, Szkice, s. 12, przyp. 5.
41 G. L a b u d a, W 75. rocznicę ukazania się Szkiców historycznych Tadeusza Woj
ciechowskiego, KH, 88(1981), s. 323-351.
42 Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa -  męczeństwa
-  kanonizacji, Poznań 2000, s. 181.

skim, ale trwało to zaledwie półtorej dekady (w drugiej połowie IX w.), 
natomiast zalecało jego stosowanie w kaznodziejstwie i nauczaniu.

Część pierwszą zamyka rozprawa o utworzeniu metropolii na syno
dzie w Gnieźnie 9-10 marca 1000 r. Synod z udziałem Ottona III i Bo
lesława Chrobrego oraz legata papieskiego Roberta dokonał przekształ
cenia organizacji misyjnej Kościoła polskiego w metropolitalną i ordy
nowania na arcybiskupa brata św. Wojciecha, Radzima -  Gaudentego 
wraz z trzema terytorialnymi sufraganami (kołobrzeski Reinbem, wro
cławski Jan i krakowski Poppon), dożywotnio pozostawiając Ungera 
(dotąd biskupa misyjnego, teraz poznańskiego) w bezpośredniej zależ
ności od Rzymu. Wymagało to zmian terytorialnych diecezji praskiej 
i ołomunieckiej, od których odpadły ziemie śląskie i małopolskie.

Szkice zawarte w części drugiej, dotyczącej tematyki z dzieła Ta
deusza Wojciechowskiego, były stopniowo już drukowane w ciągu 
poprzedniego ćwierćwiecza (od 1978 r.) a teraz zostały ujęte w na
stępujące bloki: Najstarsze klasztory w Polsce, Klasztor Benedykty
nów w Tyńcu, Początki klasztoru Benedyktynów w Mogilnie, Arcybi
skup Henryk -  Arcybiskup Bogumił -  Arcybiskup Bogumił-Piotr, List 
papieża Paschalisa II do arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. 
Ponieważ od chwili ogłoszenia pierwodruków upłynęło nieco czasu, 
Autor swoim zwyczajem publikując je w niezmienionej postaci zaopa
trzył całość w Posłowie, w którym odniósł się do prac innych bada
czy, zwłaszcza wydanych w tzw. „międzyczasie”. Całość zamykają 
zwięzłe uwagi zatytułowane W kręgu św. Stanisława, nawiązujące do 
reakcji mediewistów po ogłoszeniu jego monografii biskupa kra
kowskiego z 2000 r. Doczekała się ona w tym krótkim czasie jednej 
recenzji, wysoko oceniającej wyniki dociekań Labudy, „najbardziej 
wnikliwych ze wszystkiego, co dotąd w «sprawie św. Stanisława» 
napisano, doskonałych pod względem warsztatowym”, które jednak 
„nie zamkną na pewno dyskusji w drażliwej wciąż sprawie (...). Spój
na teza, jaką zbudował Autor, jest świetną odpowiedzią na Szkice 
historyczne jedenastego wieku T. Wojciechowskiego, które żyły w na
szej wyobraźni przez parę pokoleń”43.

Ostatnie zdania w tomie zawiera aprobatę dla tej opinii i konstata
cję, że „sprawa św. Stanisława” w dalszym ciągu zawiera „pokaźny
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43 Recenzja pióra J. W y r o z u m s k i e g o ,  KH, 109(2002), nr 2, s. 142-144 (cytat ze 
s. 144).
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ładunek ideologicznych emocji”. Ale nie było to ostatnie zdanie po
znańskiego polihistora w tej kwestii, jako że w trzy lata później sam 
zajął się w 50-stronicowym studium (zob. wyżej przypis 18) na 
łamach „Naszej Przeszłości” Wznowieniem dyskursu w sprawie mę
czeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława. Przypomniał 
w nim najpierw pierwszą fazę dyskusji z lat 1909-1910, rozprawę 
Wojciechowskiego z „plemieniem Kadłubka” (1910), następnie drugą 
(1970-1979/1981) i trzecią fazą dyskursu (2002-2004), kiedy sam się 
stał obiektem polemik, które weszły na „stare, udeptane tory”44.

Oto ostatnie słowa badacza w tej kwestii: „Długa była (...) droga 
«biskupa -  zdrajcy», poprzez biskupa sprzeciwiającego się bezbożno
ści króla Bolesława, do króla zdecydowanie potępionego w bulli ka
nonizacyjnej i do biskupa Stanisława w międzyczasie wsławionego 
cudami i z tego tytułu uznanego za świętego. Taką drogę odtworzyłem 
w swej książce z roku 2000 i w zasadzie nie znajduję powodów do jej 
zmiany. Tylko nowe «fakty źródłowe» tworzą nowe «fakty histo
ryczne», a do nich z kolei muszą się dostosować ogłoszone dotąd 
«fakty historiograficzne»”45.

W tym samym roku 2000 ukazała się -  w ramach serii humani
stycznej Monografii Fundacji na rzecz Nauki Polskiej -  również fun
damentalna biografia patrona gnieźnieńskiej metropolii46, któremu 
Gerard Labuda poświęcił tak wiele uwagi w ciągu siedemdziesięciu 
lat dociekań, jako że rozpoczęte w 1947 r.47, nie zakończyły się na 
dwóch wydaniach dzieła o patronie Polski, Czech i Węgier, ale trwały

44 Tu najwięcej uwagi poświęcił polemice z rozprawami księdza Bolesława Przyby
szewskiego z lat 1976-1982 (zob. Wznowienie dyskursu, s. 33, przyp. 41). W roku 
następnym po cytowanym tu studium ukazała się rozprawka G. L a b u d y ,  Transla
cje relikwii św. Stanisława biskupa krakowskiego w rozwoju jego kultu, [w:] Miasta, 
ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. Bożenie Wyrozumskiej 
w 75 rocznicę urodzin, Kraków 2008, s. 417-423.
45 NP, 108(2007), s. 43.
46 Święty Wojciech biskup -  męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wydawnictwo 
FUNNA, Wrocław 2000, s. 337; wydanie II uzupełnione, (s. 375), Wrocław 2004. 
Pierwsze wydanie natychmiast doczekało się sześciu recenzji na łamach KH, „Stu
diów Historycznych”, „Nowych Książek”, „Archeologii Polski”, „Przeglądu Zachod
niego” i „Etnografii Polskiej”. Pobudziło też mediewistów do dyskusji nad zagadkami 
związanymi z biografią męczennika.
47 Zob. wyżej przyp. 19.
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nadal48. Specjalne miejsce w dorobku badawczym znajduje też histo- 
ryczno-politologiczne studium porównawcze, uwzględniające miejsce 
obu wielkich patronów narodowych w polskiej kulturze politycznej od 
średniowiecza do współczesności. Autor doszedł do interesującej 
konkluzji, wskazującej na ich specyfikę w opinii potomnych:

„Gdy dzieło życiowe świętego Wojciecha w toku długotrwałego kultu 
jest niewzruszenie oceniane pozytywnie i wszystko wskazuje na to, że 
stanowisko to w przyszłości nie ulegnie zmianie, już to jako patrona Pol
ski, Czech i Węgier, już to w perspektywie co najmniej Europy Środko
wej, to patronat św. Stanisława zarówno w swoim aspekcie kościelnym, 
jak i politycznym nadal będzie stanowił przedmiot kontrowersji 
i sprzecznych oznaczeń. Jedno natomiast nie może ulegać wątpliwości, że 
ich kult odegrał wielką rolę w rozwoju kultury duchowej, artystycznej 
i politycznej wszystkich wymienionych w tytule krajów. Kult św. Woj
ciecha (...) ma z istoty charakter uniwersalny, natomiast kult św. Stani
sława (...) będzie nadal miał wymiar regionalny, narodowy”49.

Gerard Labuda pisał o historii Kościoła w czasach piastowskich 
w licznych pracach, w tym w przeznaczonych dla szerszego kręgu 
ujęciach syntetycznych oraz monograficznych, zwłaszcza w biografii 
pierwszego historycznego przedstawiciela dynastii50. Szczególnie zaś 
sobie cenił pisemne podziękowanie Jana Pawła II za przekazane Pa
pieżowi za pośrednictwem metropolity gnieźnieńskiego Henryka Mu
szyńskiego51 obie książki o najstarszych patronach Polski. W liście

48 Zob. wyżej przyp. 18. Z wcześniejszych prac szczególne miejsce zajmuje pięknie 
wydana obszerna (s. 455) antologia tekstów wybitnych historyków w opracowaniu 
G. L a b u d y, Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograf cznej, Warszawa 1997.
49 Święty Wojciech i święty Stanisław, patroni Polski, w kulturze politycznej narodu, 
[w:] Przeszłość przyszłości. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Mojsiewi- 
czowi dla uczczenia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin, praca zbiorowa pod red. 
M. K o s m a n a, Poznań 2001, s. 47.
50 Pierwsze państwo polskie (Kraków 1989); Korona i infuła. Od monarchii do po- 
liarchii (Kraków 1996); Mieszko I (Wrocław 2002).
51 Podczas jednego ze spotkań w domu przy ul. Kanclerskiej 8 w Poznaniu Profesor 
z nieukrywaną satysfakcją zrelacjonował mi przekazaną przez arcybiskupa gnieźnień
skiego informację o reakcji Jana Pawła II na przekazane mu przez polskich hierar
chów podarki książkowe, spośród których natychmiast zabrał do lektury te o świętych 
Wojciechu i Stanisławie. G. Labuda w swej ostatniej publikacji na łamach „Naszej 
Przeszłości” ( Wznowienie dyskursu..., s. 44) zamieścił facsimile listu, jaki otrzymał na 
początku 1974 r. od ówczesnego metropolity krakowskiego, który zwrócił uwagę na 
przełomowy charakter jego badań i zapowiedział wnikliwą lekturę tekstu konferen-
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Głowy Kościoła (Watykan, 22 stycznia 2001 r.) obok podziękowania 
za dar książkowy „z piękną łacińską dedykacją” znalazło się znamien
ne zdanie: „Książki trafiły do rąk człowieka, który wszystkie wolne 
chwile poświęca lekturze”52.

Podczas uroczystości pogrzebowych w kościele św. Wawrzyńca 
w Luzinie dnia 9 października 2010 r. prymas-senior abp Henryk Mu
szyński przypomniał drogę życiową Profesora Gerarda Labudy, w tym 
jego badania nad dziejami Kościoła i wysoką ich ocenę zarówno przez 
środowisko historyczne jak i wieloletniego włodarza metropolii kra
kowskiej a następnie Kościoła Powszechnego.

MARCELI KOSMAN

Gerard Labuda as the researcher of Polish Church 
in the Middle Ages

Summary
In opulent and multithread literary output of excellent Polish historian Gerard 

Labuda (1919-2010), first of all medieval researcher, whose bibliography contains 
2 thousand publications, on one of the leading place is the history of the Church. Let’s 
note, that these inquiries refer to political and organizational matters and the begin
ning of State system. As the student he wrote the dissertations concerning Polish and 
Teutonic Order mission in Prussia and the attempts of Gniezno subordination made by 
German Magdeburg, published before 1939. Published in 1946 the work qualifying 
for assistant-professor-ship concerning the beginning of the Piast state (1946) contains 
in great part the matters connected with the reception of the Catholicism, enriched in 
two volumes edition (1987-88) and enlarged in series of the dissertations, collected in 
Historical essays X  and XI century. The history of the Church organization in Poland 
in early Middle Ages (2004).

The special position in G. Labuda output have two fundamental monographs con
cerned with Saint Wojciech -  the Bishop of Prague (2000) and Saint Stanisław -  the 
Bishop of Kraków (2000). That last waited for its publication long time, because the 
author stopped it several years ago to not be used by communist Poland propaganda to

cyjnego w maszynopisie a zarazem wyraził obawę, „ażeby prawda naukowa o życiu 
i śmierci św. Stanisława nie została raz jeszcze wykorzystana dla innych celów, jak to 
już nieraz miało miejsce. Wiem, że Pan Profesor podziela ze mną tę obawę”.
52 BP, 108(2007), s. 45.
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the fight against the Church. In both two books scientific mastery connected with 
medieval specialization of the author was shown.

Besides the monographs and the dissertations, the author explored the history of 
the Church in many critical reviews written as extended articles. He was devoted to 
the studies concerning Teutonic Order in Prussia and edited in many volumes synthe
sis, especially History of Pomerania and History of Polish diplomacy, and also pub
lished historical sources, sometimes chronologically not connected with the Middle 
Ages The Chronicle of the Franciscans cloister in Wejherowo in 1633-1676 written 
by Grzegorz o f Gdańsk ( 1996) and the reedition of Saint Wojciech Life (1998).

Professor Gerard Labuda participated in many editorial works and the conferences 
organized by the Church institutions, Karol Wojtyła as the Bishop of Kraków and the 
Cardinal and also as the Pope John Paul II read his books with interest.

Translated by Jolanta Nader

Marceli KOSMAN -  prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, autor ok. 1300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek 
m.in.: Wielki książę Witold (1967), Władysław Jagiełło (1968), Królowa Bona (1971), 
Zmierzch Perunka, czyli ostatni poganie nad Bałtykiem (1981), Orzeł i Pogoń. 
Z dziejów polsko-litewskich X1V-XX w. (1992), Od chrztu do chrystianizacji. Polska- 
Ruś-Litwa (1992). Badacz dziejów polsko-litewskich oraz kultury historycznej i poli
tycznej, eseista.



KS. WŁODZIMIERZ BIELAK

JESZCZE W SPRAWIE FACTUM BISKUPA 
KRAKOWSKIEGO STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA

Pamięci Profesora Gerarda Labudy, którego badania 
historyczne były inspiracją do napisania tego artykułu

Święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, to jedna z naj
tragiczniejszych postaci polskiego średniowiecza, a jednocześnie okryta 
mgłą tajemnicy. Wszystko za sprawą wielce enigmatycznej zapiski 
w Kronice polskiej Galla Anonima. Nad tym znanym tekstem trwała 
wśród historyków polemika przez cały XX wiek, a mimo to zagadki 
nie rozwiązano.

Najbardziej brzemienna w skutki była stworzona na samym począt
ku ubiegłego stulecia przez Tadeusza Wojciechowskiego teoria udzia
łu biskupa Stanisława w spisku Władysława Hermana przeciw Bole
sławowi Śmiałemu, na skutek którego, przy udziale Czechów, król 
został obalony i wygnany z kraju1. Ta opinia na długie lata zaważyła 
na kierunkach rozwoju historiografii polskiej poświęconej św. Stani
sławowi. Każdy, kto podejmował próbę wyjaśnienia okoliczności 
śmierci biskupa krakowskiego musiał się do niej odwoływać. Tak jest 
do dzisiaj2.

1 „Mamy tu zatem świadectwo wyraźne, że sprawcą wygnania Bolesława był nie kto 
inny, jak Herman, czyli że to był bunt podniesiony przez młodszego brata przeciw 
starszemu (...) . Z uczestników buntu [Gall Anonim] wymienia wyraźnie tylko Stani
sława, bo ten widocznie nie miał tak potężnych krewnych, iżby się obawiać ich ze
msty”. T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne jedenastego wieku, Kraków 1951, 
s. 225-226.
2 „Dokonany wcześniej przegląd historiografii pouczył nas, że każdy, kto przystąpi 
dziś lub kiedykolwiek do dyskusji nad wydarzeniami z roku 1079, musi ją podjąć 
w tym miejscu, (. . . ) w którym pozostawił ją Tadeusz Wojciechowski”. G. L a b u d a ,

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 145-162.
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Nie będziemy w tym miejscu streszczać całego przebiegu dotych
czasowej dyskusji, bowiem wyczerpująco uczynił to już prof. Gerard 
Labuda3. Będziemy natomiast często odwoływać się do opinii tego 
właśnie uczonego, bo jego poglądy, jako najbardziej współczesne, 
trzeba przyjąć za obowiązujące w obecnej chwili.

Są co najmniej dwie główne zasługi G. Labudy zbliżające nas do 
odgadnięcia zagadki św. Stanisława. Pierwsza to wykluczenie udziału 
biskupa krakowskiego w rzekomym spisku Władysława Hermana. 
Wystarczająco zostało wykazane, iż takiego buntu nie było4 5. W ten 
sposób została ugruntowana dawna teza Stanisława Smolki, z którą 
polemizował T. Wojciechowski w szkicu pt. Plemię Kadłubka . Spra
wa Stanisława ze Szczepanowa, wyzwolona z elementu zdrady pra
wowitego władcy na rzecz juniora i ze spiskowania z obcymi naroda
mi, nie jest już stracona.

Drugą zasługą jest uprawomocnienie przekazu Kroniki Wincentego 
Kadłubka, jako wartościowego źródła historycznego do poznania fac- 
tum św. Stanisława. Głównie chodzi o zwrócenie uwagi na istnienie 
tradycji dworskiej (obok tradycji kościelnej) przechowującej nieprzy
chylną krakowskiemu świętemu interpretację wydarzeń z 1079 roku, 
a także o umieszczeniu kwestii śmierci św. Stanisława w kontekście 
zbrojnej wyprawy Bolesława Śmiałego na Węgry i Ruś oraz zajść, do 
jakich doszło w Krakowie w czasie jej trwania i po powrocie króla6.

Analizując głównie przekaz kroniki Galla Anonima i Wincentego 
Kadłubka prof. Gerard Labuda doszedł do wniosku, że św. Stanisław 
w niejasnych okolicznościach znalazł się w centrum buntu możno
władztwa przeciw królowi Bolesławowi Śmiałemu. Przyczyną buntu 
były represje króla wobec rycerstwa dezerterującego z Rusi oraz tych, 
którzy doprowadzili do zaburzeń w kraju: chłopstwa i ludności nie- 
wolnej wszczynającej niepokoje, a także niewiernych żon rycerskich 
łączących się z czeladzią. Za jakiś udział w owym buncie został po-

Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Siadami zabójstwa -  męczeństwa -  
kanonizacji, Poznań 2000, s. 47.
3 G. La b u d a. Święty Stanisław, s. 13-46; tenże, Wznowienie dyskursu w sprawie mę
czeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława, „Nasza Przeszłość’', 108(2007), 
s. 5-43.
4 G. L a b u d a, Święty Stanisław, s. 119.
5T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne, s. 339.
ÓG. L a b u d a ,  Święty Stanisław, s. 77nn.
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stawiony przed sądem, najpierw kościelnym, a później królewskim, 
Stanisław ze Szczepanowa. Synod biskupów pod przewodnictwem 
metropolity potępił zachowanie św. Stanisława, a król skazał go na 
karę obcięcia członków (truncatio membrorum). Stracenie biskupa 
Stanisława miało być głównym powodem wygnania Bolesława Śmia
łego z Polski. Konflikt między biskupem a królem miał więc wy
dźwięk polityczny. Koronnymi argumentami w takim postawieniu 
sprawy są dla G. Labudy: bulla papieża Paschalisa II skierowana rze
komo do metropolity gnieźnieńskiego, w której papież zarzuca arcybi
skupowi skazanie biskupa bez poinformowania o tym fakcie Stolicy 
Apostolskiej oraz użyty przez Galla Anonima, na określenie kary dla 
biskupa, prawny termin truncatio membrorum .

Co do buntu wymierzonego w króla polskiego nie można mieć 
wątpliwości, bo znany jest jego skutek -  ucieczka Bolesława na Wę
gry, a trudno przypuszczać, żeby król uchodził z kraju z innej przy
czyny. Wątpliwości budzi natomiast rola jaką odegrał w zajściach 
1079 roku Stanisław ze Szczepanowa. Szukając wyjaśnienia tej za
gadki należy najpierw rozważyć, czy rzeczywiście miał miejsce sąd 
nad biskupem, czy też jego śmierć nastąpiła w wyniku powodowanej 
gniewem gwałtownej reakcji króla. Musimy więc jeszcze raz odnieść 
się do bulli Paschalisa II i do terminu truncatio membrorum.

Nie dysponując oryginałem bulli Paschalisa II nie wdajemy się 
w dyskusję nad jej adresem, który z całą pewnością został zepsuty 
przez kopistów, jak zauważył już Władysław Abraham8, a potwier
dzają to różne jego brzmienia w różnych rękopisach. W tej sytuacji 
o wiele ważniejsze są sformułowania zawarte w treści listu papie
skiego, a szczególnie wzmiankujące o księciu węgierskim, pozostają
cym w relacjach z arcybiskupem -  odbiorcą pisma. Odnośny tekst 
bulli brzmi następująco:

„Itaque, quod censuerunt rex et magnates a supradicta iuramenti 
conditione te quiescere: videturne vobis iudicium evangelicum? vide- 
turne primatus nostri honor precipuus? Numquid animo cecidit ilia 
sententia Domini: Non est discipulus super magistrum? Numquid

7 G. L a b u d a, Święty Stanisław, s. 118-121.
8 W. A b r a h a m ,  [Recenzja]: Fijałek Jan ks. dr, O tytułowaniu się biskupów 
w wiekach średnich, (Przewodnik Naukowy i Literacki, XXI(1893), s. 414-421), 
„Kwartalnik Historyczny”, 1 1(1897), s. 149.
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Hungarico principi dictum est: Et tu conversus confirma fratres tuos? 
Numquid hec nos commodi nostri profectione requirimus, et non un- 
itatis catholice statuimus firmamentum? Possunt apostoł icam Sedem 
contemnere, possunt adversum nos calcanéum elevare: datum a Deo 
privilegium evertere vel auferre non possunt quo Petro dictum est: Tu 
es Petrus, et super hanc petram edificabo Ecclesiam meam; et: Tibi 
dabo claves regni celorum. Quibus tamen quatuor Conciliorum decre- 
tis dandi palii modus prescriptus est, et professionis vel obedientie 
ordo sancitus est. Cum igitur a Sede apostólica vestre insignia dignita
tis exigitis que a beati tantum Petri corpore assumuntur, iustum est, ut 
vos quoque Sedi apostolice subiectionis debita signa solvatis, que vos 
cum beato Petro tamquam membra de membro herere, et catholici 
capitis unitatem servare déclarent”9.

Zdania na temat tego fragmentu, podobnie jak i adresu bulli, są 
podzielone. Znowu nie ma potrzeby streszczać w tym miejscu prze
biegu dotychczasowej długoletniej dyskusji, gdyż uczynił to G. Labu
da10 11 12. Skupimy się natomiast na tezie tegoż mediewisty, bowiem zosta
ła ona sformułowana z uwzględnieniem dotychczasowych opinii i jest 
najnowszym stanowiskiem w sprawie św. Stanisława. Wspomnieć 
należy tylko o dwóch uczonych, którzy zaważyli na stanowisku
G. Labudy -  Mieczysławie Gębarowiczu i Henryku Łowmiańskim. 
Pierwszy zaproponował retoryczne rozumienie słów o księciu węgier
skim, jakoby on był symbolem tych wszystkich, którzy uzurpują sobie 
wyłączne uprawnienia Stolicy Apostolskiej do nadawania godności 
kościelnych i podważają prymat papieża". Drugi optował za literal
nym rozumieniem tego tekstu i odrzucał możliwość odnoszenia się 
rzeczonej bulli do Polski .

Gerard Labuda, idąc za tokiem rozumowania Gębarowicza, daje 
własną wykładnię cytowanych słów Paschalisa II:

9 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, nr 5, s. 8.
10 Przegląd opinii na temat adresu bulli Paschalisa II daje G. L a b u d a ,  Szkice histo
ryczne X-Xl wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średnio
wieczu, Poznań 2004, s. 432-437.
11 M. G ę b a r o w i c z ,  Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II J.-L. 
nr 6570, „Kwartalnik Historyczny”, 51(1937), z. 3, s. 537-538.
12 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław, „Studia Histo
ryczne”, 22(1979), z. 2, s. 193-196.
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„Tymczasem nie apostoł Piotr jest tu przeciwstawiony węgierskie
mu księciu, lecz są nimi ci sami: rex et magnates i arcybiskup, od 
których zaczyna się cały ten passus i których stale papież ma na myśli, 
stawiając swoje retoryczne pytania. Trzeba więc tak czytać to zdanie: 
«Czy to władcy węgierskiemu (a nie Wam: królu, wielmoże i arcybi
skupie) powiedziano: A ty nawróciwszy się» itd. Jest to więc reto
ryczny zwrot, którym bulla stara się napiętnować postępowanie króla 
i jego arcybiskupa, bo przecież do nich, a nie do jakiegoś tam węgier
skiego księcia odnoszą się słowa Chrystusa.

Zdaniem H. Łowmiańskiego w czasie redagowania tego listu Pol
ska nie miała króla, a w drugim wypadku wprawdzie król ten jest na
zwany księciem, to w korespondencji papieskiej (ale w ujęciu zbioro
wym) często królów tytułowano królami. Dlaczegóż w tym wypadku 
indywidualnym, gdy węgierski adresat został wymieniony imiennie, 
papież miałby go poniżyć tytułem książęcym? Otóż w tym drugim 
wypadku sam kontekst wskazuje, że papież miał na myśli księcia po
gańskiego, który nawróciwszy się, winien utwierdzać swoich podda
nych w wierze, a zatem w posłuszeństwie dla Stolicy Apostolskiej 
( Videtur primatus nostri honor precipuus, nawołuje papież księcia). 
A więc «anonimowy» książę węgierski jako nawrócony ma służyć za 
wzór «królowi i magnatom» uspakajającym swego arcybiskupa od 
składania przysięgi”13.

Jest to interpretacja zaskakująca i niejasna zarazem. W pierwszym 
akapicie G. Labuda twierdzi, że książę węgierski, do którego nie od
noszą się słowa Jezusa Chrystusa, jest przeciwstawiony królowi, ma
gnatom i arcybiskupowi mającym z kolei, zgodnie z Ewangelią, jak 
Piotr Apostoł umacniać braci w wierze. Akapit następny mówi coś 
zgoła innego: „Papież miał na myśli księcia pogańskiego, który na
wróciwszy się, winien utwierdzać swoich poddanych w wierze, a za
tem w posłuszeństwie dla Stolicy Apostolskiej (...). A więc «anoni
mowy» książę węgierski jako nawrócony ma służyć za wzór «królowi 
i magnatom» uspakajającym swego arcybiskupa od składania przy
sięgi”. Mniejsza jednak o precyzję i jasność wypowiedzi. W każdym 
razie szczególne zdziwienie budzi dostrzeganie w słowach Paschalisa II 
obdarzania atrybutami papieskimi jakiegoś księcia węgierskiego (bez 
względu na to, kim by był), nawet gdyby występował on w znaczeniu

13 G. L a b u d a, Szkice historyczne X-XI wieku, s. 441.
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symbolicznym. Na to z pewnością papież nie mógł sobie pozwolić. 
Trwała przecież batalia, zapoczątkowana przez reformę gregoriańską, 
o wyeliminowanie wpływu władców na sprawy wewnętrzne Kościoła, 
do których należało też obsadzanie urzędów kościelnych. Dążono do 
umocnienia prymatu papieskiego, którego podbudowę stanowiły wła
śnie słowa Jezusa skierowane do Piotra i do nikogo innego: „Et tu 
con versus confirma fratres tuos” i zaraz dalej: „Tu es Petrus, et super 
hanc petram edificabo Ecclesiam meam et tibi dabo claves regni celo- 
rum”. Gdyby Paschalis II w rzeczywistości przypisywał swoje atrybu
ty jakiemukolwiek księciu, podkopywałby własny autorytet zwierzch
nika Kościoła powszechnego.

Powyższy tekst należy odczytywać zgodnie z jego właściwym brzmie
niem, nie doszukując się jakichś podtekstów i ukrytych symboli. Jest 
to bowiem oficjalny dokument Stolicy Apostolskiej wystawiony w kon
kretnej sprawie. Pierwsze zdanie informuje nas, że arcybiskup nie zło
żył papieżowi wymaganej przez prawo przysięgi i nie dopełnił swego 
obowiązku, zgodnie zresztą z wolą króla i możnowładców. Stanowi
sku tych ostatnich nie dziwimy się, bo przecież zależało władzy świec
kiej na utrzymaniu ustanawiania biskupów w swoich rękach. Papież 
gani jednak postawę arcybiskupa, który uległ ich naciskowi lub cho
ciażby sugestii. Robi więc mu z tego powodu wyrzuty posługując się 
ciągiem retorycznych pytań. Wyraźnie zwraca uwagę na fakt, że ni
komu innemu, lecz tylko Piotrowi Apostołowi, którego następcami 
są kolejni papieże, została powierzona najwyższa władza pasterska 
w Kościele. Dlatego arcybiskup nie powinien słuchać żadnego z moż
nych, ale papieża, od którego przyjmuje paliusz. Jest tu wyraźne prze
ciwstawienie władzy papieskiej i świeckiej. Nikogo nie chciał Pascha
lis II napiętnować osobiście, więc posłużył się terminem o szerokim 
znaczeniu -  princeps -  mogącym oznaczać i króla i każdego z moż
nowładców14. Sens wypowiedzi papieża jest zatem następujący: „Czy 
to któremukolwiek z możnych węgierskich zostało powiedziane «Et tu 
conversus confirma fratres tuos», czy też Piotrowi, którego ja, papież, 
jestem następcą. Dlaczego więc bardziej słuchasz ich, a nie mnie?”. 
Nie sposób inaczej rozumieć słów papieża bez uciekania się do niczym 
nieuzasadnionego dopatrywania się ukrytych znaczeń i podtekstów.

14 Wieloznaczność terminu princeps akceptuje również L a b u d a ,  Szkice historyczne 
X-XI wieku, s. 440.
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W tym kontekście należy wykluczyć możliwość wystosowania tej 
bulli do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Jeżeli byłaby ona skierowana 
na teren Polski, to mielibyśmy do czynienia z wielce dziwną retoryką 
kancelarii papieskiej. Włączenie jakiegoś księcia węgierskiego w spra
wę niewywiązania się arcybiskupa gnieźnieńskiego z obowiązku wo
bec Stolicy Apostolskiej byłoby zupełnie niezrozumiałe. Przecież żaden 
z możnowładców węgierskich niczemu nie byłby winien. Wszystko 
rozgrywałoby się między polskim arcybiskupem i jego zwierzchnika
mi -  książętami polskimi. Chybia też celu argumentacja M. Gębaro- 
wicza, według którego, stosując taki wybieg, papież chciał złagodzić 
swą wypowiedź, by nie urazić żadnego z władców15. Jeśli rzeczywi
ście o to mu chodziło, to miał do dyspozycji wiele innych sformuło
wań, o bardziej ogólnym lub neutralnym wydźwięku. Gdyby jednak 
postąpił zgodnie z sugestią Gębarowicza, nie osiągnąłby zamierzonego 
skutku, wręcz przeciwnie, zaznaczyłby na terytorium sąsiedniego pań
stwa swoje lekceważenie dla władców węgierskich, którzy niewiele 
znaczą wobec powagi papieża.

Treść bulli Paschalisa II miała zatem jasny sens jedynie wtedy, gdy 
była adresowana na Węgry i najpierw tam należy szukać jej kontek
stu historycznego. Podzielamy więc zdanie W. Abrahama, M. Plezi,
H. Łowmiańskiego, że omawiana bulla nie dotyczy Polski. Płynie stąd 
dla nas bardzo ważny wniosek, ten mianowicie, że znajdujące się 
w niej zdanie: „Nonne predecessor tuus preter Romani pontificis con- 
scientiam damnavit episcopum?”16 nie odnosi się do factum  świętego 
Stanisława ze Szczepanowa. Nawet gdyby udało się w jakiś sposób 
udowodnić związek listu Paschalisa II z Polską, to i tak wyciąganie 
z niego wniosku o sądownym skazaniu biskupa krakowskiego Stani

15 „Czy słowa takie mogły być skierowane do Węgier wolno powątpiewać. „Ungaricus 
princeps” robi wrażenie skrótu zbyt familiarnego, aby się mógł on znaleźć w liście do 
arcybiskupa ostrzyhomskiego. Poza tym stosunki Kolomana z Paschalisem II były 
zawsze bardzo poprawne i w ich rozwoju nie znajdujemy ani jednego momentu, 
któryby tak lekceważący w stosunku do niego ton ze strony papieża usprawiedliwiał. 
Natomiast wyrażenie takie w liście skierowanym do innego, zwłaszcza graniczącego 
z Węgrami kraju nie rażą, a mogą mieć odrębny nieco posmak i oznaczać, np. że tak 
jak węgierski książę, tak też i wasz nie ma w dziedzinie kościelnej żadnych praw, 
które przysługują jedynie następcom Św. Piotra”. M. G ę b a r o w i c z ,  Polska, Węgry 
czy Sycylia, s. 537-538.
16 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, nr 5, s. 8.
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sława za przestępstwo wobec króla stwarzałoby trudności chyba nie 
do pokonania.

Drugim argumentem zwolenników odbycia sądu nad biskupem 
Stanisławem jest użycie przez Galla Anonima terminu truncatio mem
brorum. Władysław Abraham17 twierdził, że tego ściśle prawniczego 
terminu, nie sposób rozumieć inaczej, jak tylko w kontekście odbycia 
sądu i skazania. Inne zdanie zaprezentował M. Plezia. Dla niego po
stawienie biskupa Stanisława przed sądem nie jest tak oczywiste, a to 
z powodu istnienia w praktyce średniowiecznej pozasądowego wy
miaru sprawiedliwości, którego doświadczyli na swojej skórze Piotr 
Włostowic, wikariusz katedry krakowskiej Jan Baryczka, scholastyk 
Jan Czapla i in18. Za takim rozumieniem przemawia również tekst 
Galla: „pontificem truncationi membrorum adhibuit”. Kluczowy jest 
tu czasownik adhibere, który oznacza np. tyle co użyć kogoś albo coś, 
zastosować, dopuścić się w czymś winy. Wśród innych możliwych 
tłumaczeń nie znajduje się jednak skazać19. Poza tym należy pamiętać, 
że tekst Galla jest kroniką, a nie stenogramem z procesu sądowego, 
stąd zupełnie naturalne jest przypuszczenie, że kronikarz użył go na 
określenie czynu Bolesława Śmiałego wobec biskupa Stanisława oraz 
zamiaru, jaki wobec niego powziął i zrealizował. W takim sensie wy
powiedź Galla nie odbiega od przekazu Wincentego Kadłubka, gdzie 
Bolesław Śmiały osobiście napadł na biskupa i porąbał jego ciało. 
Uczynił to w kościele na Skałce podczas sprawowania przez Stanisła
wa mszy świętej20. Z pewnością te okoliczności nie świadczą o wyko
naniu prawomocnego wyroku, bo kościół cieszył się prawem azylu, 
a napaść na biskupa sprawującego liturgię mszy świętej była bardziej 
odpowiednia dla barbarzyńcy niż chrześcijańskiego władcy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania przyjmujemy, że teorii 
o odbyciu sądu nad biskupem, czy to kościelnego, czy państwowego, 
nie da się utrzymać i że takiego sądu nie było. Zachowane przekazy, 
chociaż dość skąpe, świadczą raczej o tym, że biskup Stanisław zginął

17 W. A b r a h a m ,  Początki biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie, [w:] 
Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Wodzisław Śląski 2009, s. 302.
18 M. P l e z i a ,  Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, „Analecta 
Cracoviensia”, 11(1979), s. 318-321.
19 J. S o n d e 1, Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 25.
20 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, (dalej Wincenty Kadłubek), II,
20, przeł. B. K li r b i s, Wrocław 1992, s. 77.
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w wyniku nagłej reakcji króla. Potwierdza to sugestia Mariana Plezi, 
który włącza do zbioru źródeł historycznych czaszkę świętego, wyka
zującą cechy niespodziewanej i podstępnej napaści21. Co przywiodło 
króla do takiej desperacji? Wypada jeszcze raz przeanalizować prze
kaz Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, by spróbować odgadnąć 
co się wydarzyło w Krakowie owego feralnego 1079 roku. Będziemy 
przy tym szukać wyjaśnień najprostszych, zgodnie z zasadą, że im 
teoria prostsza, tym bardziej prawdopodobna.

Zacznijmy od naszkicowania kontekstu zdarzeń, które ustalił, opie
rając się na Kadłubku, Gerard Labuda. Podamy tylko okoliczności 
najistotniejsze.

W czasie wypraw wojennych Bolesława Śmiałego na Węgry i Ruś 
doszło w Polsce do buntu chłopstwa i ludności niewolnej przeciwko 
rycerstwu. Sprzyjała temu długa nieobecność w kraju króla i rycerzy. 
Ponadto żony rycerskie, znużone długą nieobecnością mężów, wiąza
ły się z czeladzią. Część rycerstwa, opuściwszy króla na wojnie, po
wróciła i zajęła się tłumieniem buntu i karaniem swych niewiernych 
żon. W tych okolicznościach wrócił Bolesław Śmiały i z wielką sta
nowczością oraz okrucieństwem przystąpił do karania rycerzy- 
dezerterów oraz ich żon. Przebieg tych wydarzeń G. Labuda uważa za 
zgodny z rzeczywistością22. Nie ma powodów by się z tym nie zgo
dzić. Również tradycja te okoliczności przechowała najdłużej i są one 
wspomniane w bulli kanonizacyjnej św. Stanisława23. W tym kontek
ście rozgrywa się dramat Stanisława ze Szczepanowa. Tak o nim 
opowiedział Gall Anonim:

„Qualiter autem rex Boleslaus de Polonia sit eiectus, longum existit 
enarrare. Sed hoc dicere licet, quod non debuit christus in christum 
peccatum guodlibet corporaliter vindicare. Illud enim multum sibi 
nocuit, cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontificem 
truncationi membrorum adhibuit. Ñeque enim traditorem episcopum

21 M. P l e z i a ,  Dookoła sprawy św. Stanisława, s. 294-302. Więcej szczegółów  
o sposobie zabójstwa ujawniłyby nam całe relikwie świętego. Niestety są one dziś 
rozproszone.
22 W i n c e n t y  K a d ł u b e k ,  II, 19-20, s. 74-76; G. L a b u d a ,  Święty Stanisław, 
s. 95-108, 120.
23 Bulla Innocentego IV, Olim a gentilium oculis, [w:] S. B e ł c h , Święty Stanisław 
biskup-męczennik, patron Polski, Londyn 1977, s. 793.
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excusamus, ñeque regem vindicantem sit se turpiter commendamus, 
sed hoc in medio desseramus et ut in Ungaria receptus fuerit dissera- 
mus. Cum audisset Wladislaus Bolezlauum advenire, partim gaudet ex 
amico, partim restat locus ire, partim ex recepto quidem fratre gaudet 
et amico, sed defarre Wladislauo facto, dolet inimico”24.

Lektura tego tekstu nasuwa nam następujące wnioski:
1. O sprawie św. Stanisława -  na co zwracali uwagę wszyscy bada

cze zajmujący się tym zagadnieniem -  nie chciał Gall pisać wprost, 
a jej okoliczności wolał pominąć milczeniem, podobnie jak imię bi
skupa, a nawet nazwę diecezji, którą zajmował. Jest to oczywiste i nie 
ma potrzeby rozwodzić się nad tym. Powstaje tylko pytanie, dlaczego 
w ten sposób postąpił? Nie chodziło raczej o zdradę stanu, ani o udział 
biskupa w spisku mającym doprowadzić do zrzucenia z tronu Bole
sława Śmiałego, jak tego chciał T. Wojciechowski. G. Labuda wystar
czająco udowodnił, iż nie ma żadnych danych potwierdzających przy
gotowywanie takiego zamachu i sprzysięganie się z Czechami prze
ciwko królowi25. Gdyby rzeczywiście biskup sprzeciwił się sposobowi 
sprawowania władzy przez Bolesława Śmiałego lub włączył się w tzw. 
walkę o inwestyturę26, to milczenie Gallusa byłoby nieuzasadnione. 
Po prostu nie miałby się czego obawiać, ani wstydzić i choć zdawko
wo mógł o tym napomknąć. Ponadto odnosimy wrażenie, że kronikarz 
nie wiedział co o całej sprawie sądzić, bowiem ani biskupa nie uspra
wiedliwiał (excusare), ani postępowania króla nie pochwalał (com- 
mendare). Czerpał zapewne wiadomości o tamtych zajściach z dwóch 
źródeł: od biskupów, którym dedykował swoją kronikę i z kręgów 
dworskich, jako urzędnik kancelarii Bolesława Krzywoustego27. A były 
to opinie zupełnie rozbieżne, co poświadcza Kronika Wincentego Ka
dłubka, stanowiące przejaw dwóch tradycji o św. Stanisławie -  ko
ścielnej i dworskiej. Musiało więc chodzić o coś innego, co było dla

24 A n o n i m a tzw. G a l l a ,  Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, I, 27, 
wyd. K. M a l e c z y ń s k i ,  [w:] Monumento Poloniae Histórica n.s., t. 2, Kraków 
1952.
25 Wniosek z analizy źródeł: G. L a b u d a, Święty Stanisław, s. 119.
26 Tamże, s. 120-121.
27 Na dwie tradycje w kronice Galla Anonima zwrócił uwagę L a b u d a ,  Święty Stani
sław, s. 86-90.
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kronikarza kłopotliwe, o czym nie miał wyrobionego zdania, jako że 
nie był naocznym świadkiem wydarzeń, a znał je tylko z opowiadań.

2. Istotne znaczenie ma powszechnie przyjęta dziś lekcja słów chri- 
stus in christum, zamiast wcześniejszej christianus in christianum, na 
której bazował T. Wojciechowski28. Wydaje się, że takie rozumienie 
zapiski Galla niedwuznacznie wskazuje na indywidualny konflikt 
króla z biskupem -  pomazańca z drugim pomazańcem. Gdyby rzecz 
rozbijała się o sprawy polityczne, to bardziej uprawniona byłaby star
sza lekcja, bowiem w grze politycznej takie same normy, wynikające 
z przyjęcia wiary chrześcijańskiej, obowiązują wszystkich. Poza tym, 
dlaczego Gall wspomniał jedynie o ukaraniu biskupa, tak jakby on 
sam prowadził nieprzychylną królowi politykę i był jedynym lub 
głównym winowajcą. Czy pozycja społeczno-polityczna biskupów już 
w tamtym czasie dawała im możliwość stanięcia na czele opozycji?

Powyższe przypuszczenie potwierdza dalsza narracja Gallusa, gdy 
pisze o dochodzeniu swych praw przez Bolesława Śmiałego lub ze
mście króla na biskupie, bo to właśnie oznacza czasownik vindicare. 
Przyczyny śmierci biskupa należałoby więc szukać w jego osobistym 
zatargu z królem.

3. Zarówno biskup, jak i król popełnili grzech -peccatum. Inaczej tego 
terminu rozumieć nie podobna. Nawet jeśli przyjmiemy propozycję Wi
tolda Sawickiego, by peccatum tłumaczyć jako występek, to de facto nic 
to nie zmienia29. W pojęciu grzechu na pewno nie mieści się upomnienie 
lub nawet klątwa zastosowana przez św. Stanisława wobec Bolesława 
Śmiałego. Nie próba powstrzymania króla przed grzesznym postępowa
niem leży u podstaw jego śmierci. Trudno byłoby też grzechem króla 
nazwać jego wystąpienie przeciwko człowiekowi dążącemu do odsunię
cia go od władzy, a nawet skazanie na truncado membrorum. Coś innego 
zaszło więc pomiędzy oboma pomazańcami.

4. Termin traditor, jak to wykazał Marian Plezia, miał w średnio
wieczu dość szerokie znaczenie i mógł się odnosić do różnych dzie
dzin życia, w tym również do sfery osobistej30.

5. Gerard Labuda ściśle powiązał śmierć św. Stanisława z wygna
niem Bolesława Śmiałego z kraju. Według niego między tymi dwoma

28 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne, s. 224.
29 G. L a b u d a, Święty Stanisław, s. 52.
30 M. P 1 e z i a, Dookoła sprawy, s. 309-318.
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faktami zachodzi organiczny związek31. Czy jednak na pewno jest to 
właściwe rozumienie słów Galla Anonima? Mamy wątpliwości. Gal
lus mówi tylko tyle, że wielce zaszkodziło królowi stracenie biskupa 
Stanisława (Illud enim multum sibi nocuit), a nie że było to przyczyną 
wygnania Bolesława Śmiałego. Jeśli mu zaszkodziło, to znaczy, że już 
wcześniej znajdował się król w niekorzystnej dla siebie sytuacji i gro
ziło mu wygnanie z kraju, a spowodowanie śmierci biskupa tylko 
pogorszyło jego położenie. Przy tym biskup wcale nie musiał brać 
czynnego udziału w buncie przeciw królowi. Równie dobrze jego 
zabójstwo mogło być tylko pretekstem dla przeciwników Bolesława 
Śmiałego do podjęcia bardziej stanowczych działań.

W tej sytuacji musimy przyjąć opinię Tadeusza Wojciechowskiego 
(i w tym zwrócić mu honor), który rozdzielał bezpośredni związek 
przyczynowo-skutkowy między wygnaniem Bolesława i śmiercią 
biskupa: „Przytoczony tekst Galla to ustęp pełen ciemnych zagadek, 
z których jednak wyłania się jeden fakt jaśniejszy, mianowicie: że 
«brzydka zemsta» królewska wykonana na biskupie nie była ani po
czątkiem, ani powodem zegnania Bolesława; ona mu tylko «zaszko
dziła» w dalszym obrocie wypadków”32.

Przywołajmy teraz relację Wincentego Kadłubka, jako drugie źró
dło do interesującej nas sprawy:

„Odtąd oliwka zamieniła się w oleaster, a miód w piołun. Bole
sław bowiem poniechawszy umiłowania prawości, wojnę prowadzoną 
z nieprzyjaciółmi zwrócił przeciwko swoim. Zmyśla, że oni nie msz
czą na ludzie swoich krzywd, lecz w osobie króla na królewski nastają 
majestat. Albowiem, czymże król będzie, gdy lud się oddali? Mówi, 
że nie podobają mu się żonaci, gdyż więcej obchodzi ich sprawa nie
wiast niż względem władcy uległość. Żali się, iż nie tyle opuścili go 
oni wśród wrogów, ile dobrowolnie na pastwę wrogów wydali. Do
maga się przeto głowy dostojników, a tych, których otwarcie dosię
gnąć nie może, dosięga podstępnie. Nawet niewiasty, którym mężo
wie przebaczyli, z tak wielką prześladował potwornością, że nie

31 Że główną przyczyną ustąpienia ewentualnie wygnania króla z kraju była śmierć 
biskupa, wskazują cytowane już słowa kronikarza (...). A więc dla Galla — utrwalmy 
to w sposób dobitny -  ujście Bolesława na Węgry wiązało się z factum św. Stanisława. 
G. L a b u d a ,  Święty Stanisław, s. 57.
32 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne, s. 224.
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wzdragał się od przystawiana do ich piersi szczeniąt, po odtrąceniu 
niemowląt, nad którymi nawet wróg się ulitował! Bo dołożył do tego, 
iż tępić a nie chronić należy gorszący nierząd.

A gdy prześwięty biskup krakowski Stanisław nie mógł odwieźć go 
od tego okrucieństwa, najpierw grozi mu zagładą królestwa, wreszcie 
wyciąga ku niemu miecz klątwy. Atoli on, jak był zwrócony w stronę 
nieprawości, w dziksze popada szaleństwo, bo pogięte drzewa łatwiej 
złamać można niż naprostować. Rozkazuje więc przy ołtarzu, pośród 
infuł, nie okazując uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla 
chwili -  porwać biskupa! Ilekroć okrutni służalcy próbują rzucić się 
na niego, tylekroć skruszeni, tylekroć na ziemię powaleni łagodnieją. 
Wszak tyran, lżąc ich z wielkim oburzeniem, sam podnosi święto- 
kradzkie ręce, sam odrywa oblubieńca od łona oblubienicy, pasterza 
od owczarni. Sam zabija ojca w objęciach córki i syna w matki wnętrz
nościach. O żałosne, najżałobniejsze śmiertelne widowisko! Świętego 
bezbożnik, miłosiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego najokrut
niejszy świętokradca rozszarpuje, poszczególne członki na najdrob
niejsze cząstki rozsiekuje, jak gdyby miały ponieść karę nawet i po
szczególne cząstki członków.

(...) Ówże zaś przebiegły człowiek [Bolesław Śmiały] tak dalece 
zrzucił z siebie podejrzenie świętokradztwa, że niektórzy nie tylko nie 
uważali go za świętokradcę, lecz widzieli w nim najczcigodniejszego 
mściciela świętokradztw. Albowiem to, że w wolności urodzone 
niewiasty wydane zostały niewolnym na rozpustę, że świętość mał
żeńskiego związku tak haniebnie została skalana, że zgraja czeladzi 
sprzysięgła się przeciw panom, że tyle głów na śmierć wystawiono, że 
wreszcie spiskowaniem królowi zgotowano zagładę -  to wszystko 
zrzucił na świętego biskupa. Orzeka nadto, że w nim jest początek 
zdrady, korzeń wszelkiego zła; to wszystko, mówi, wypłynęło z tego 
zgubnego źródła.

Podwójnie bezecny jest ten, kto życie komuś odebrawszy, gdy nie 
może zabrać duszy, usiłuje zbrukać [jego dobrą] sławę, a nie mogąc 
prześladować rzeczywiście, prześladuje go słowami. Opojem nazywa 
go, nie biskupem, piekarzem, nie pasterzem. Był [mówi] ciemięzcą od 
ciemiężenia, nie przełożonym, bogacicielem od bogactw, [a] nie bi
skupem, szpiegiem, [a] nie stróżem, i, na co ze wstydu rumienić się 
trzeba, z badacza spraw świętych stał się badaczem lędźwi i popusz-
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czai cugli lubieżności innych dlatego, że wspólnicy tej samej zbrodni 
nie mają oskarżyciela”33.

Ten obszerny fragment Kroniki Wincentego Kadłubka przytoczyliśmy 
po to, by skonfrontować go z danymi przekazanymi przez Galla Ano
nima oraz wykorzystać do ustalenia przebiegu wydarzeń z 1079 roku.

Porównania przekazu Galla z przekazem Wincentego Kadłubka do
konał G. Labuda, zwracając uwagę na istnienie w obu relacjach odnie
sienia do grzechów biskupa i króla. Jednak zachodzi według niego 
między kronikarzami istotna różnica w pojmowaniu tych grzechów. 
Gall przypisuje Stanisławowi tylko jedną grzeszną zdradę, a królowi 
tylko jeden grzech „brzydkiej zemsty”. Wincenty Kadłubek zaś wielo
ma grzechami obarcza króla i przytacza dworską tradycję przypisującą 
wiele występków moralnych biskupowi Stanisławowi. Wreszcie Gallus 
nie ma wątpliwości o popełnieniu grzechu przez obu, zaś Wincenty 
grzechy przypisywane biskupowi uważa za oszczerstwo. Dalej zasta
nawia się nasz uczony czy zarzuty stawiane biskupowi są prawdziwe 
i dochodzi do wniosku, że nie sposób je zweryfikować. Przyznaje jed
nak, że Wincenty przekazał więcej informacji o sprawie św. Stanisława 
niż Gall Anonim34. Jest to słuszne spostrzeżenie, na podstawie którego 
wnioskujemy, że nie ma między oboma kronikarzami istotnych różnić 
co do przedstawienia sedna sprawy św. Stanisława, tyle tylko, że Win
centy był mniej powściągliwy od swego poprzednika.

Po przeprowadzeniu dyskusji z zaproponowanym przez prof. Labu
dę wyjaśnieniem sprawy św. Stanisława ze Szczepanowa i interpreta
cji przekazu Galla Anonima możemy pokusić się o próbę rekonstruk
cji wypadków z 1079 roku z uwzględnieniem kontekstu historycznego 
tamtych wydarzeń.

Na początek musimy sobie jeszcze raz jasno uświadomić, w jakich 
okolicznościach doszło do zabójstwa biskupa krakowskiego. Wincen
ty Kadłubek informuje nas o okrucieństwie z jakim Bolesław Śmiały 
karał rycerzy, którzy opuścili go podczas wyprawy na Węgry i Ruś 
oraz żony, których niewierność skłoniła ich mężów do samowolnego 
powrotu do kraju. Szczególną wrogość okazywał tym kobietom, skoro 
szczenięta kazał im przystawiać do piersi. W obronie prześladowa
nych stanął biskup Stanisław. Tego w zasadzie możemy być pewni.

”  W i n c e n t y  K a d I u b e k, II, 20, s. 76-80.
’4 G. L a b u d a. Święty Stanisław, s. 90-94.

JESZCZE W SPRAWIE FACTUM BISKUPA KRAKOWSKIEGO... 159

Jego interwencja na niewiele się zdała, skoro musiał sięgnąć po klą
twę: „A gdy prześwięty biskup krakowski Stanisław nie mógł odwieźć 
go od tego okrucieństwa, najpierw grozi mu zagładą królestwa, wresz
cie wyciąga ku niemu miecz klątwy”. Taka postawa biskupa miała 
wywołać reakcję króla przeciw biskupowi i stać się przyczyną jego 
śmierci. Jednak Kadłubek wyraźnie nie podaje rzucenia klątwy na 
króla, jako bezpośredniego czynnika sprawczego zemsty królewskiej 
na biskupie. Pisze tylko tyle, że gdy biskup zagroził zagładą królestwa 
i wyciągnął miecz klątwy, król popadł w większe szaleństwo. Przy
czyna tegoż dzikszego szaleństwa musiała leżeć gdzie indziej. W usta 
samego Bolesława Śmiałego Wincenty wkłada wyjaśnienie motywów 
postępowania króla: „Albowiem to, że w wolności urodzone niewiasty 
wydane zostały niewolnym na rozpustę, że świętość małżeńskiego 
związku tak haniebnie została skalana, że zgraja czeladzi sprzysięgła 
się przeciw panom, że tyle głów na śmierć wystawiono, że wreszcie 
spiskowaniem królowi zgotowano zagładę -  to wszystko zrzucił na 
świętego biskupa. Orzeka nadto, że w nim jest początek zdrady, ko
rzeń wszelkiego zła; to wszystko, mówi, wypłynęło z tego zgubnego 
źródła”, a później obrzuca Stanisława różnymi epitetami, przedstawia
jąc go jako chciwca, pijaka, rozpustnika itp. Biskup Stanisław jest 
więc w opinii króla „początkiem zdrady” i „korzeniem wszelkiego zła”. 
Co mogło skłonić Bolesława Śmiałego do takiego osądu?

Biorąc pod uwagę fakt, że Wincenty Kadłubek wiąże zgubę św. Sta
nisława z okrucieństwem króla wobec poddanych, które szczególnie 
dotknęło żony rycerzy, ośmielamy się twierdzić, że ktoś chciał odwrócić 
uwagę Bolesława Śmiałego od karania rycerzy i niewiernych żon, łączą
cych się z czeladzią. Mógł to być najpewniej ktoś z grona prześladowa
nych, ktoś, kto chciał ratować własne życie. Nie było lepszego sposobu 
powstrzymania króla, niż zasugerowanie mu, że jego żona podobnie go 
zdradzała i to z biskupem. Nie twierdzimy oczywiście, że był to zarzut 
prawdziwy, lecz oszczerstwo. Miało ono jednak skutek natychmiastowy. 
Król, jak przystało na zdradzonego małżonka, cały swój gniew, odru
chowo, nie dochodząc prawdy, obrócił przeciw biskupowi -  w „dziksze 
popadł szaleństwo”. Wściekł się do tego stopnia, że targnął się na życie 
biskupa podczas, gdy on odprawiał w kościele mszę świętą. W oczach 
Bolesława Śmiałego mógł być Stanisław „korzeniem wszelkiego zła” 
i zdrajcą, bo dawał przykład niewierności ludziom niżej urodzonym. Tak 
zapewne narodziła się dworska tradycja o osobie biskupa Stanisława.
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której Wincenty Kadłubek nie przytoczył bez powodu, silnie przy tym 
zaznaczając, iż nie miała ona nic wspólnego z prawdą, a była krzywdą 
wyrządzoną biskupowi. Nie ma powodu, by nie wierzyć Kadłubkowi. 
Na jego korzyść przemawia szczerość i prawdomówność -  niczego nie 
próbował zataić, przedstawiał rzecz tak, jak wyglądała naprawdę. Gdyby 
środowiska przychylne św. Stanisławowi miały jakąkolwiek wątpliwość 
co do niewinności biskupa, to i Wincenty Kadłubek, wzorem Galla 
Anonima, zapewne pominąłby milczeniem okoliczności śmierci biskupa 
krakowskiego lub przynajmniej nie upierałby się z taką stanowczością 
przy jego niezaprzeczalnej świętości.

Taki przebieg wypadków usuwa trudności z interpretacją źródeł. 
Rozumiemy dlaczego Gall Anonim nie chciał się jasno wypowiedzieć 
na temat tego, co zaszło między św. Stanisławem a Bolesławem Śmia
łym. Mając sprzeczne informacje z dwóch źródeł, o czym już wspo
minaliśmy, nie potrafił zająć stanowiska. Być może wyczuwał dwor
ską intrygę, ale pewności nie miał. W każdym razie sytuacja była nie
zręczna zarówno dla kręgów kościelnych, jak i dworskich. Poprzestał 
więc na kilku lakonicznych zdaniach.

Jasne jest dlaczego Gall pisał o Bolesławie Śmiałym, że popełnił 
grzech, w brzydki sposób dochodząc swych praw lub mszcząc się 
na biskupie (ñeque regem vindicantem sit se turpiter commendamus), 
a o św. Stanisławie, że zgrzeszył przeciw królowi i stał się wobec 
niego zdrajcą (traditor).

Nie ma już potrzeby dopatrywać się udziału Stanisława ze Szcze
panowa w zdradzieckim spisku zmierzającym do zrzucenia Bolesława 
Śmiałego z tronu, jak tego chciał Wojciechowski, ani nawet szukać 
jego przywódczej roli w buncie rycerstwa, co sugerował G. Labuda. 
Niepotrzebne jest szukanie sądu nad biskupem w oparciu o bardzo 
niepewne przesłanki. Owszem, sprawa św. Stanisława łączy się z opo
zycją wobec króla, lecz tylko w sposób pośredni. Biskup stał się ofiarą 
zaistniałej sytuacji, wciągnięty intrygą w splot tragicznych wydarzeń. 
Przyczyna dramatu krakowskiego była więc najprawdopodobniej bar
dziej prozaiczna niż mogłoby się wydawać.

Nasze wnioski wspierają jeszcze pewne poszlaki. Otóż, ciekawa 
rzecz, iż tradycja nie przekazała imienia żony Bolesława Śmiałego. 
Pominął je Gall Anonim, co natychmiast rodzi skojarzenia z zatajeniem 
imienia biskupa krakowskiego i splata oboje tą samą nicią tajemnicy. 
O praktykowaniu plotkarstwa i intryg na dworach informuje nas Kro
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nika wielkopolska, według której Władysław II Wygnaniec w trakcie 
polowania kpił z Piotra Włostowica, „że jego żona zbyt rozkosznie 
spała z jednym kapłanem jego dworu. A ponieważ Piotrek podobnie 
odezwał się do Władysława twierdząc, że jego żona miała stosunek 
z pewnym rycerzem, dlatego on powinien był stracić nie tylko język 
i oczy, lecz nawet życie”35. Nie należy zatem bardzo się dziwić, że ktoś 
związany z dworem mógł podobną plotkę rozpowszechnić o świętym 
Stanisławie, tym bardziej, że chodziło o życie. Na korzyść niewinności 
św. Stanisława najdobitniej przemawiają wczesne przejawy jego kultu. 
Już bowiem pod koniec XI wieku, a więc za życia naocznych świad
ków, dokonano przeniesienia jego szczątków z kościoła na Skałce do 
katedry wawelskiej. G. Labuda nie ma wątpliwości, że akt translacji 
świadczy o wielkim szacunku dla męczennika i oddawanej mu czci36.

W takich okolicznościach sprawa świętego Stanisława nie jest stra
cona, jak mówił Wojciechowski. Raczej trzeba nam widzieć w świę
tym Stanisławie biskupie prawdziwego męczennika, który oddał swe 
życie w obronie godności człowieka. Jego ofiara jest tym cenniejsza, 
że przypłacił ją również niesłusznym naruszeniem swego dobrego 
imienia, będąc niewinnie oskarżonym o grzech, którego nie popełnił, 
a to jakimś zbiegiem okoliczności bardzo upodabnia jego los, do losu 
samego Zbawiciela.

Na zakończenie musimy przytoczyć prorocze niemalże słowa Tade
usza Wojciechowskiego, który będąc osobiście przeciwnikiem uznawania 
wartości historycznej przekazu Kadłubka, tak pisał w swoich Szkicach 
historycznych jedenastego wieku: „byłaby rzecz prawie śmieszna ze 
względu na Kadłubka, gdyby się kiedyś okazało, że niechcący przecho
wał tu prawdziwe szczegóły tamtego faktu”37. Jeśli nasze przypuszczenia 
są słuszne, to mamy do czynienia z taką właśnie śmieszną rzeczą.

35 Kronika wielkopolska, 32, przeł. K. A b g a r o w i c z ,  Warszawa 1965, s. 141.
36 G. L a b u d a, Święty Stanisław, s. 134.
37 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne.
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One more thing about factum of St. Stanislaus of Szczepanów

Summary
The death of the bishop of Cracow, Stanislaus of Szczepanów, is still under discus

sion. This riddle has not been solved so far. Historians’ opinions usually focus on the 
Stanislaus’s alleged involvement in the rebel of the Polish knights against king Boles- 
laus the Bold.

The aim of this article is to present a different interpretation of the known histori
cal sources, mainly the chronicles of Gallus Anonymus, the bull of Pope Paschalis II, 
allegedly addressed to the archbishop of Gniezno, and the chronicles of Wincenty 
Kadłubek.

We tried to show that the conflict between Bishop Stanislaus and Boleslaus the 
Bold arose from personal reasons. The cause of a violent reaction of the king was 
probably an unfounded accusation of some intimate relationships between the bishop 
and Beleslaus’s wife.

This course of events is indicated by the so-called court tradition about St. Stanis
laus, being highly unfavourable to him, and historical context o f the whole event, 
namely, the king’s cruelty to knights and their unfaithful wives having relationships 
with household servants.

St. Stanislaus acted against the king’s behavior, but the bishop’s authority did not 
stop the king. It seems that somebody who was persecuted, trying to save their lives 
by diverting the king’s attention, accused St. Stanislaus of “sinful infidelity”. These 
are novel findings which have not been previously reported in the historiography.

Translated by Włodzimierz Bielak
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RAFAŁ KUBICKI

FRANCISZKANIE W GDAŃSKU -  ZAPLECZE 
SPOŁECZNE KLASZTORU ORAZ JEGO ZWIĄZKI 

Z MIASTEM W XV I PIERWSZEJ POŁOWIE XVI W.

Tradycyjnie przyjmuje się, że zakony mendykanckie, które po
wstawały w XIII w., nastawione były na pełnienie funkcji duszpaster
skich w dynamicznie rozwijających się ośrodkach miejskich, gdzie 
dotychczasowe struktury kleru diecezjalnego okazały się nie wystar
czające1. Inaczej wyglądała natomiast sytuacja na obszarach państwa 
książąt Pomorza Wschodniego, a przede wszystkim ziemiach opano
wanych przez zakon krzyżacki w Prusach. Zakony mendy kanckie ze
tknęły się tu ze specyficznymi warunkami, gdyż na terenach tych 
trwała dopiero intensywna kolonizacja i powstawały, często od pod
staw, nowe ośrodki miejskie. Największą aktywność w pracy duszpa
sterskiej w pierwszym okresie przejawiały tu dwa największe zakony 
żebracze to znaczy dominikanie i franciszkanie2.

Na terenie państwa krzyżackiego najwcześniej klasztory zakonu 
braci mniejszych (ordo fratrum minorum) powstały w Toruniu (1239 r.) 
i Chełmnie (1258 r.) oraz jako fundacja księcia pomorskiego Mściwo
ja II, w Nowem nad Wisłą (1282 r.). Ostatnia trzynastowieczna funda-

1 Przegląd i podsumowanie dotychczasowego stanu badań daje M. D e r w i c h, 
Klasztor a miasto w średniowieczu w historiografii europejskiej. Próba podsumowa
nia, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. D e r w i c h, 
A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Opole 2000, s. 21 -50.
2 Na temat początków franciszkanów na tych terenach zob. L. L e m m e n s, Aus der 
Geschichte der deutschen Franziskaner im Ordenslande Preussen, „Mitteilungen des 
Coppemicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn”, 20(1912), s. 58-60; 
W. Ro t h ,  Die Dominikaner und Franziskaner im Deutsch-Ordensland Preußen bis 
zum Jahre 1466, Königsberg 1918, s. 1-8, 87-97; H. N i e d e r m e i e r ,  Die Franzi
skaner in Preußen, Livland und Litauen im Mittelalter, „Zeitschrift für Ostforschung 
Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa”, 27(1978), H. 1, s. 5-16.

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 163-182.
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cja miała miejsce na biskupiej Warmii w Braniewie (1296 r.). Kolejne 
fundacje konwentów franciszkańskich miały miejsce w połowie XIV w., 
gdy powstały nowe klasztory w Welawie (1349 r.) i Barczewie (1364 r.). 
W XV w. udało się braciom mniejszym jeszcze zrealizować fundację 
w Gdańsku (1419-1422 r.)3. Klasztory franciszkanów należały do pro
wincji saskiej zakonu i tworzyły w jej ramach kustodię pruską z siedzi
bą kustosza w konwencie toruńskim4 5. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że domy zakonu umiejscowione były zarówno w dużych ośrodkach 
miejskich (Toruń, Chełmno, Gdańsk), jak i mniejszych (Welawa, Bar
czewo, Nowe nad Wisłą).

Z przytoczonego zestawienia wynika, że fundacja klasztoru fran
ciszkanów w Gdańsku, które została zainicjowano w 1419 r., nastąpiła 
bardzo późno i była uzupełnieniem istniejącej już sieci zakonu na tych 
terenach. Zakończone sukcesem zabiegi o powołanie nowego domu 
zakonnego były wynikiem wspólnych starań miejscowego mieszczań
stwa i franciszkanów, którzy zyskali także wsparcia ze strony zakonu 
krzyżackiego". Nowy konwent zlokalizowano w przestrzeni komplek
su osadniczego, składającego się z kilku niezależnych miast: Starego 
Miasta, Głównego Miasta i Młodego Miasta. W obszarze tym działały 
już wówczas dwa klasztory mendykantów, najstarszy i wciąż prężny 
konwent zakonu dominikanów (fundacja z 1227 r.), położony na po

3 Zupełnie nowy impuls w rozwoju sieci klasztorów franciszkańskich przyniósł ruch 
reformy w strukturach zakonu, których efektem było powołanie do życia kilku klasz
torów franciszkanów obserwantów (zwanych w Polsce bernardynami) w Welawie 
(1477 r., w roku 1517 r. konwent ten przeniesiono do Królewca), w Zalewie (1480 r.), 
Lubawie (1502 r.), Tylży i Lęborku (1516 r.). Klasztory te posiadały własne władze 
i wchodziły w skład kustodii inflancko-pruskiej, Urkundenbuch des alten sächsischen 
Franziskanerprovinzen, Th. 2 Die Kustodie Preussen, (dalej: UB Franz.) hg. von 
L. L e m m e n s ,  Düsseldorf 1913, nr 549, s. 142; Diecezja chełmińska zarys histo- 
ryczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 443; Spuren franziskanischer Geschichte. Chro
nologischer Abriß der Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinzen von ihren 
Anfängen bis zur Gegenwart (Saxonia Franciscana, Sonderband), bearb. von 
B. S c h m i e s, K. R a k e m a n n, hg. von D. Berg, Werl 1999, s. 243, 259.
4 W XIII w. klasztory w Toruniu i Chełmnie należały do prowincji polsko-czeskiej, 
jednak w latach 80-tych tego wieku przeszły do prowincji saskiej.
5 W 1419 r. wielki mistrz i mieszczanie Gdańska zwrócili się z prośbą do papieża
o zgodę na założenie klasztoru franciszkanów, UB Franz., nr 441, s. 118. Na temat 
fundacji zob. W. Ro t h ,  dz. cyt., s. 147-152; P. S i m s o n ,  Geschichte der Stadt
Danzig, Bd. I, Danzig 1913, s. 169-170; P. S c h m i d t ,  Die St. Trinitatis=Kirche zu 
Danzig nach Vergangenheit und Gegenwart, Danzig 1901, s. 3-7.
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graniczu Starego i Głównego Miasta, oraz nowy dom zakonny karme
litów, zlokalizowany na peryferiach Młodego Miasta (fundacja pod 
koniec XIV w.). Podobną rolę przewidziano dla nowego klasztoru 
franciszkanów, który zlokalizowano na Przedmieściu, a więc terenach 
peryferyjnych położonych, na południe od Głównego Miasta6.

Usytuowanie nowego domu w pewnym stopniu determinowało też 
stawiane przed nim zadania w zakresie duszpasterstwa i działalności 
społeczno-religijnej w mieście. Co ciekawe, tradycje kontaktów miesz
kańców Gdańska z zakonem franciszkanów sięgały czasów wcześniej
szych od formalnej fundacji domu zakonnego. Już w 1381 r. (6 IX) 
kustosz kustodii pruskiej zakonu franciszkanów Marcin przyjął do 
udziału we wszystkich dobrach duchowych zakonu członków cechu 
rzeźników (<communitas carnificum) w Gdańsku7. Bracia zakonni do
cierali więc do miasta na długo przed realizacją fundacji klasztornej. 
Umowę zawarto w Nowem nad Wisłą, najpewniej w miejscowym 
klasztorze franciszkanów, dokąd też przebyli przedstawiciele cechu.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami zgromadzenia, ważnym ele
mentem ich relacji z lokalną społecznością miało być oparcie mate
rialnych podstaw życia konwentu na dobrowolnej ofiarności wier
nych. Zbiórka jałmużny, prowadzona przez kwestarzy, w ślad za ak
tywnością kaznodziejów głoszących słowo Boże, stanowiła istotny 
element wsparcia dla każdej wspólnoty. W zależności od lokalnych

6 O okolicznościach fundacji klasztoru franciszkanów na Przedmieściu zob. U. A r 
no  1 d, Zakon Niemiecki a rozwój urbanistyczny Gdańska, [w:] Tożsamość miej
sca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, 
red. M. D y m n i c k a ,  Z. O p a c k i ,  Warszawa 2003, s. 57. Na temat takiej lokaliza
cji konwentów zakonów mendykanckich zob. A. M i n d e r m a n n ,  Bettelordensklo
ster und Stadttopographie. Warum lagen Bettelordensklöster am Stadtrand?, 
[w:] Könige, Landesherren und Bettelorden Konflikt und Kooperation in West- und 
Mitteleuropa bis zur Frühen Neuzeit, hg. von D. B e r g ,  „Saxonia Franciscana. 
Beiträge zur Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz”, 10(1998), s. 83-103.
7 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), akta miasta Gdańska, dokumenty, 
300,D/41A nr 1 edycja dokumentu w załączeniu. Członkowie wspomnianego cechu 
od 1357 r. (17 VII) należeli już do bractwa klasztornego u miejscowych dominika
nów, Preußisches Urkundenbuch, hg. von K. Conrad, Bd. V/2, Marburg 1973, nr 551,  
s. 312. Na temat tej umowy zob. P. S i m s o n, dz. cyt., Bd. I, s. 88 oraz P. O 1 i ń s k i, 
który przyjmuje jednak nieprecyzyjnie, że brak w dokumencie zwrotu „communitas 
carnificum in Danczk”; zob. tenże. Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich 
w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, 
Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 2008, s. 538-539.
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warunków zakonnicy docierali do zróżnicowanych społecznie środo
wisk, które z czasem ulegały również pewnym przemianom. Obok 
niższych warstw mieszczaństwa gdańskiego franciszkanie prowadzili 
działalność duszpasterską również w okolicznych miasteczkach i wsiach, 
które wchodziły w obręb stopniowo ukształtowanych okręgów kwe- 
starskich poszczególnych zakonów żebrzących. W przypadku klasztoru 
franciszkanów w Gdańsku 22 IV 1431 r. wielki mistrz zakonu krzy
żackiego Michał Kuchmeister ustalił m.in., że zakonnicy będą mogli 
zbierać jałmużnę na terenie miasta i jego wolności miejskiej za zgodą 
Rady miejskiej8. Z okresu krzyżackiego nie zachowały się bliższe 
dane na temat tego typu działalności. Różnorodne formy aktywności 
duszpasterskiej franciszkanów potwierdzone są źródłowo dopiero dla 
okresu po wojnie trzynastoletniej.

Związki klasztoru z zapleczem społecznym

Zakon szukał kontaktów nie tylko z bezpośrednim otoczeniem 
w społeczności miejskiej, ale także z mieszkańcami okolicznych wsi 
i miejscowym rycerstwem9. Dla tego ostatniego szczególnie atrakcyj
ną formą bliższych kontaktów z konwentami były umowy, dotyczące 
opieki duszpasterskiej, a także pochówku w kościele klasztornym. 
Zwyczaj ten uważany był za jedną z form potwierdzenia prestiżu spo
łecznego10 *. W celu formalizacji wzajemnych kontaktów klasztor wy
stawiał specjalne dokumenty. Najczęściej były to umowy potwier
dzające szczególnie bliskie relacje wiernych z całym zakonem i przy
jęcie do bractwa klasztornego. Gwarantowały one udział we wszyst
kich dobrach duchowych zakonu, wynikających z jego działalności, 
a więc: mszach, czuwaniach, modlitwach, postach, upomnieniach 
i innych wszelkich dobrach (missarum, vigiliarum, oracionem, ieiu-

s Dokument opublikował P. S i m s o n ,  dz. cyt., Bd. IV, Danzig 1918, nr 131. Na 
temat tej regulacji tenże, dz. cyt., t. 1, s. 213.
9 Nieprecyzyjne informacje, przypisujące franciszkanom gdańskim związki z dwoma 
domami beginek, które w rzeczywistości były pod opieką klasztoru dominikanów 
podał K. K a n t a k, Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 353.
10 Na temat tego typu pochówków zob. P. A r i e s ,  Człowiek i śmierć, Warszawa
1989, s. 81-100. Informacje o szczątkowo zachowanych płytach nagrobnych z przełomu
XV-XVI w., znajdujących się w kościele franciszkanów (św. Trójcy), zebrali B. E n 
g e l ,  R. von H a n s t e i n, Danzigs mittelalterliche Grabsteine, Danzig 1893, s. 33-34.
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niorum, castigacionum ac aliorum onmium bonorum)^. Przynależ
ność do wspólnoty duchowej i wspominanie w modlitwach mogło 
mieć różną formę. Zakon wystawiał tego typu dokumenty zarówno dla 
osób indywidualnych, najczęściej małżeństw, a także zbiorowe dla 
członków cechów, okolicznego rycerstwa czy też mieszkańców danej 
miejscowości12. Również franciszkanie gdańscy prowadzili tego typu 
działalność. Przykładem umowy ze świeckimi jest dyplom wystawiony 
10 II 1493 r. w klasztorze w Gdańsku, w którym minister prowincjal- 
ny Ludwig von Segen przyjął do wspólnoty duchowej zakonu małżeń
stwo Schroter: Kacpra i jego żonę Gertrudę wraz z ich dziećmi Janem 
i Bartłomiejem. Zagwarantowano im również modlitwy za dusze ich 
rodziców: Jana Schrotera i jego żony Małgorzaty oraz rodziców żony 
Mikołaja i Katarzyny oraz Jana, Piotra, Marcina, Jerzego, Jakuba, 
Bartłomieja i wszystkich przodków13. Skrupulatne wymienienie 
w dokumencie wspomnianych osób potwierdza fakt, że dla miesz
czaństwa szczególnie ważnym aspektem kontaktów z klasztorem było 
zagwarantowanie sobie pamięci, wspominania o zmarłych i modlitw

11 Na temat tej formy więzi z zakonem zob. R. K u b i c k i ,  Participationem omnium 
bonorum forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchowych zakonu na 
przykładzie mendykantów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, „Nasza Prze
szłość’, 112(2009), s. 55-86.
12 W przypadku konwentów kustodii pruskiej franciszkanów znane są przykłady przyję
cia do wspólnoty duchowej osób indywidualnych. Tak uczynił prowincjał Mikołaj 
Lackemann, przyjmując 7 XII 1475 r. do duchowej więzi z zakonem pewne małżeństwo 
w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT), klasztor franciszkanów nr 3 
oraz Ludwik de Segen przyjmując 25 XII 1494 r. członków rodziny Westfal, APT, 
klasztor franciszkanów nr 4. Z kolei 29 XI 1501 r. Jan Heymstadt profesor św. teologii 
i minister prowincji saskiej przyjął do wspólnoty duchowej zakonu panu Emerano, UB 
Franz., Th. 2, nr 486, s. 130; R. K u b i c k i, dz. cyt., s. 72-74.
lj Plenam participacionem missarum, vigiliarum, oracionum, ieiuniorum, castigacio
num ac aliorum omnium bonorum, que per fratres nostri ordinis et sorores sancte 
Clare per totum orbem in bis mille centum octoginta sex monasterys Domino digne 
famulantes operari dignabitur clemencia Salvatorem addiciens de gracia speciali, 
quod, cum obitus vestri nostris generali aut provinciali capitulis fuerint nuncciati pro 
vobis talia ordinabuntur defunctorum suffragia, qualia pro fratribus nostri ordinis et 
ordini pecularibus ibidem recommendatis ab antiquo consueuimus ordinare. Insuper et 
animas Johannis Schroter, Margareta parentum virorum Nicolai, Katherine perantum 
uxoris vestre, Johannis, Petri, Martini, Georgy, Jacobi, /Bartholomei/ et omnium 
progenitorum vestrorum ad memorata recipio suffragia defunctorum, APG, Akta 
miasta Gdańska, dokumenty, 300,D/46, nr 26a; P. O 1 i ń s k i, Fundacje mieszczańskie 
w miastach, s. 540.
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w ich intencji (koinmemoracji)14. Częściej występującą formą potwier
dzenia bliskich relacji z klasztorem były natomiast umowy zbiorowe 
zawierane m.in. z przedstawicielami cechów. W 1476 r. (15 VIII) Jan 
Rolle gwardian franciszkanów w Gdańsku i inni członkowie konwen
tu, za zgodą ministra prowincji saskiej i lektora Pisma Św. Mikołaja 
Lackmanna, wydali tego typu dyplom przedstawicielom rycerstwa 
z okręgu gdańskiego. W zamian za udzieloną przez nich pomoc mate
rialną, polegającą na ufundowaniu licznych paramentów kościelnych, 
w tym m.in.: kielicha, pateny, srebrnej monstrancji, licznych ornatów, 
alb, kap, dzwonu i świecznika, bracia przyjęli ich do bractwa klasz
tornego i zagwarantowali uczestnictwo w owocach duchowych jego 
modlitw dla nich i ich bliskich15. Zakonnicy zobowiązali się ponadto do 
odprawiania za ich dusze, cztery razy do roku modlitw i czuwań, w dniu 
świętej Marii Magdaleny (22 VII), św. Michała (29 IX), św. Andrzeja 
(30 XI) i Matki Boskiej Gromnicznej (2 II)16. Z kolei 14 III 1495 r. 
Ludwik von Segen minister prowincjalny, prowincji saskiej zakonu 
franciszkanów, przyjął do bractwa klasztornego członków cechu: wy
twórców kubków (Bechennacher) i wiadrowników (Emermacher) 
wraz z ich rodzinami17. Zobowiązał się też do modlitw za nich i ich

14 Przykłady tego typu starań mieszczan omówił P. O 1 i ń s k i, Mieszczanin w trosce 
o zbawienie. Uwagi o funkcjach memoratywnych fundacji mieszczańskich w wielkich 
miastach pruskich, [w:] Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. 
H. M a n i k o w s k i e j ,  H. Z a r e m s k i e j ,  Warszawa 2002, s. 347-359; R. K u 
b ie  k i, dz. cyt., s. 78-81.
15 Dy brudirschafft des ganczen ordens und nemelich der erbaren gestrenghen und festen 
Juncher Niclos von Nedemaw, Juncher Steffen von Schzepelke, Juncher Hencze von 
Rickczin, Juncher Benedictus von Leyszaw, Juncher Otto von Leyszaw, Juncher Ma
theus von Buszkaw und yn erem namen allen rittheren und knechten, frawen und man
nen, zonen und tachteren kegenwertighen und czu kunfftighen, dy do wonen yn der 
Danczker pflege yn der selbighen bruderschaft machet, APG, Akta miasta Gdańska, 
dokumenty, 300,D/46, nr 23; edycja dokumentu R. K u b i c k i ,  Dwa dokumenty francisz
kanów gdańskich z drugiej połowy XV w. -  przyczynek do badań nad społecznym kręgiem 
oddziaływania zakonu, „Rocznik Gdański”, 57-58, 2007-2008, (druk 2010 r.), s. 90-91: 
omówienie jego treści zob. też P. O 1 i ń s k i, Fundacje mieszczańskie w miastach, s. 539.
16 Czu dem andern mole habe wir gelobeth den egenanten erbaren lewthen, wen Got 
ubir sy gebeuth und sterben, szo wel wir zee begehen mit zelemessen unde vigilien 
czu vier mol in dem jare, nemlich bey sinte Marie Magdalenen tag, bey sinte Michels 
taghe, bey sinte Andres taghe und bey unser Liben Frawen tage Lichteweynunghe, 
APG, 300,D/46, nr 23.
17 APG, Akta miasta Gdańska, dokumenty, 300,D/41A, nr 41 edycja dokumentu 
w załączeniu.
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dusze po śmierci oraz wspominania w modlitwie we wszystkich klasz
torach franciszkanów i klarysek na całym świecie. Natomiast w 1488 r. 
minister prowincjonalny franciszkanów Jan18 wydał dokument, po
twierdzający przyjęcie do uczestnictwa w duchowej wspólnocie zako
nu mieszkańców, położonej na przeciw Przedmieścia, wsi Zaroślak 
(niem. Petershagen)19, która od 1456 r. wchodziła w skład parafii 
św. Katarzyny na Starym Mieście20. Franciszkanie gdańscy prowadzili 
działalność nie tylko w samym Gdańsku, ale też w ramach całej pro
wincji saskiej czasem w znacznym oddaleniu od miejscowego klaszto
ru. Potwierdza to list z 22 VII 1519 r., w którym gwardian klasztoru 
Teofil Quant polecił, w imieniu ministra prowincji, dwóm braciom: 
Janowi Pantaleonis i Filipowi, aby udali się do miejscowości Falster- 
bo wówczas w Królestwie Danii (obecnie w Szwecji, miasto położone 
koło Malino) w celu zapewnienia, według dawnego zwyczaju, opieki 
duchowej dla gdańskich kupców21 * *. Chodziło o przebywających tam

18 Jan Rothaw nosił ten tytuł jako komisarz ministra prowincji zob. F. D o e 11 e. Die 
martinianische Reformbewegung in der sächsischen Franziskanerprovinz (Mittel- und 
Nordostdeutschland) im 15. und 16. Jahrhundert, Münster in Westf. 1921, s. 83, 
przyp. 4. Edycja dokumentu R. K u b i c k i ,  Dwa dokumenty franciszkanów, s. 92, 
gdzie jednak idąc za regestariuszem L. Lemmensa, nr 480, s. 128 poprawiłem jego 
datę na 1498 r. Wydaje się jednak, że właściwsza jest interpretacja F. Doelle, który 
utożsamił widniejącego w intytulacji dokumentu Jana z Janem Rothaw, a nie prowin
cjałem z 1498 r. Janem Heymstadt.
19 Wieś ta wchodziła już wówczas w obręb posiadłości Głównego Miasta Gdańska. 
Dnia 2 II 1365 r. komtur gdański Ludeke von Essen nadał wieś Zaroślak Henrykowi 
Steinhagen, Preußisches Urkundenbuch, Bd. VI/1, hg. von K. Conrad, Marburg 1986, 
nr 343, s. 194. Wieś posiadała 24.5 zagrody i była wzmiankowana w wykazie czyn
szów i świadczeń wsi komturstwa gdańskiego z ok. 1400 r., Księga komturstwa gdań
skiego,, wyd. K. C i e s i e l s k a ,  I. J a n o s z - B i s k u p o w a ,  Fontes, nr 70, War- 
szawa-Poznań-Toruń 1985, nr 231, s. 226. Przywilej Kazimierza Jagiellończyka 
z 16 VI 1454 r. włączył Zaroślak obok innych dawnych wsi krzyżackich w obręb 
posiadłości Głównego Miasta Gdańska zob. J. S t a n k i e w i c z ,  [w:] Historia Gdań
ska., red. E. C i e ś 1 a k, t. 2, Gdańsk 1982, s. 33.
20 J. M u h 1, Geschichte der Dörfer auf der Danziger Höhe, Danzig 1938, s. 48. Do
kument podziału Gdańska na parafie, dokonanego przez biskupa kujawskiego Jana 
Gruszczyńskiego, opublikował P. S i m s o n, dz. cyt., Bd. IV, nr 140, s. 111-114.
21 Ad insulam Valsterbo de regni Dacie vos transférant in ubi mercatoribus civitatis
nostre Gedanensis [...] sedulum obsequium exhibere de in dominis officys et verbi Dei
exclamacionibus ceterisque, que ad salutem anime pertinent iuxta eorum voluntatis et 
beneplacitum suum morem et consvetudinem conuerteratam alys civitatibus maritimis 
concessam, APG 300.D/46, nr 34; K. K a n t a k, dz. cyt, s. 356.
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kupców gdańskich, uczestniczących w wielkim targu śledziami, który 
odbywał się tam w okresie od końca lipca do początków października, 
a jego tradycje sięgały XII w. Brały w nim udział przede wszystkim 
miasta wendyjskie, jednak największy tereny (koncesje na prowadze
nie handlu tzw. Vitten) posiadali kupcy z Gdańska i Lubeki. Wzmian
ka o dawnym zwyczaju może odnosić się do faktu, że w 1399 r. 
(16 111) franciszkanie w Braniewa zaproponowali na zjeździe miast 
w Malborku, że wybudują na Vitten kaplicę dla kupców22. Jak, widać, 
działania te zakon starał się realizować i później, a po powołaniu no
wego klasztoru w Gdańsku powierzono mu obowiązki pełnione 
wcześniej przez braci z klasztoru w Braniewie. Z działalnością dusz
pasterską zakonu ściśle powiązane było uzyskiwanie kolejnych zapi
sów potrzebnych do jego utrzymania. W drugiej połowie XV w. 
praktyka ta doprowadziła jednak do istotnych wypaczeń, których 
skutkiem były próby reformy podejmowane przez władze zakonu. 
Problemy te wystąpiły również w przypadku klasztoru franciszkanów 
w Gdańsku. Świadczy o tym dobitnie fakt, że Rada miasta skierowała 
w tej sprawie w 1491 r. list do władz prowincji saskiej zakonu, pro
sząc o wprowadzenie reformy życia wewnętrznego w klasztorze“1. 
Według jej relacji problemem był rozpad życia wspólnotowego za
konników, którzy zaczęli zbierać jałmużnę każdy tylko na swe własne 
potrzeby. Zakonnicy mieli się też dopuszczać innych występków 
przeciw regule.

Zapisy na rzecz klasztoru

Świadectwem bliskich kontaktów klasztoru z jego zapleczem 
w społeczności miejskiej były liczne zapisy na jego rzecz, nierzadko 
uwzględniane w dyspozycjach testamentowych. Mieszczanie gdańscy 
zapisywali franciszkanom określone sumy pieniędzy, jak i cenne 
przedmioty. Wymieńmy kilka przykładowych, stanowiących dobrze

22 Item so begerin de moniche von Brunsberge czu bowen eyne capelle off der stete 
vitze off Schonaw, dorumme sul ydyrman in seyne rothe sprechin und off den nehsten 
tag in tzu brengen, APG 300,59/3, s. 299. Wzmiankę o tym przekazie zamieścił po raz 
pierwszy T. H i r s c h ,  Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs unter der Herr
schaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858, s. 146.
23 UB Franz., nr 474, s. 127-128; P. S i m s o n, dz. cyt., Bd. I, s. 320; F. D o e 1 1 e, 
dz. cyt., s. 37; K. K a n t a k, dz. cyt., s. 359.
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ilustrację tego zjawiska24. W 1467 r. (24 X) burmistrz Marcin Cremon 
zapisał miejscowym franciszkanom cztery grzywny25, w 1468 r. The- 
wes Schomaker ofiarował im w testamencie srebrny pas i sakwę, 
z których miano wykonać kielich26. Podobne zapisy na rzecz klasztoru 
uwzględniali w swych testamentach: Mattis Schonensee, który w 1470 r. 
przekazał dwie grzywny27 oraz w 1474 r. ławnik Jan Schulte, zapisu
jąc jednego guldena reńskiego28. Z kolei Dorota, żona Henryka Tege- 
lera, zapisała w 1471 r. zakonnikom dwie beczki piwa29 30 31 *. Dalsze legaty 
składali: w 1473 r. Margaretha żona Arnda Backersa -  3 grzywny 
i Detmer Reynecke -  5 grzywien, w 1492 r. Otto Angermünde -  
20 grzywien, w 1500 r.: Anna Otten -  dziesięć grzywien, Dorothea 
Berckolcz -  13 grzywien, Andree Schultenyn -  10 grzywien, Cleys 
Oloffson z żoną -  10 grzywien, Anna wdowa po Helwigu -  2 płasz
cze, w 1501 r. po 10 grzywien: Jacob Lubbe, Katherina Budding, 
Matcz Elivynick0. Nadto w 1502 r. (18 X) Rada miasta otworzyła 
testament Bartłomieja Santbescha, który zapisał m.in. 20 grzywien dla 
szarych mnichów (franciszkanów)1’, a w 1503 r. 45 grzywien Thomas 
Kruschitz2. Ogólnie w okresie lat 1466-1476, 1499-1503 franciszka
nie otrzymali 182 grzywny. Dla porównania do dominikanów trafiły 
w tym czasie 103 grzywny, karmelitów 100 grzywien, a franciszka
nów obserwantów w Lęborku 36 grzywien. Z kolei zakony mnisze 
otrzymały następujące sumy: kartuzi z Raju Maryi (dzisiejsze Kartu

24 Zestawienie zapisów na rzecz instytucji kościelnych, w tym franciszkanów 
w Gdańsku i obserwantów w Lęborku zob. B. M o ż e j k o ,  Rozrachunek z życiem 
doczesnym gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk 2010, 
s. 85, 88, 95.
25 APG 300,43/2b, k. 87r-87v; B. M o ż e j k o, Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. 
Zapisy testamentowe z II połowy XV w. (na podstawie księgi ławniczej), „Mieszczanie, 
wasale, zakonnicy. Studia z dziejów średniowiecza”, nr 10, Malbork 2004, s. 137; taż, 
Rozrachunek z życiem, s. 56; P. O 1 i ń s k i, Fundacje mieszczańskie w miastach, s. 540.
26 Item den grauwen monken eynen suluern gordel und eyne calyte myt suluer besla- 
gen to eynen kelke, APG 300,43/2b, k. 103v. zob. B. M o ż e j k o, Gdański mieszcza
nin, s. 137; taż, Rozrachunek z życiem, s. 57.
27 APG 300,43/4b, k. 176v; B. M o ż ej k o, Rozrachunek z życiem, s. 57.
28 APG 300,43/4b, k. 352v; B. M o ż ej k o, Rozrachunek z życiem, s. 62.
29 Item den greuwen monken ii (2) tonne tafel beer, APG 300,43/2b, k. 223v.
30 APG 300,43/4b s. 103; B. M o ż e j k o ,  Gdański mieszczanin, s. 140; taż, Rozra
chunek z życiem, s. 85, 88.
31 Item den grawen moncke den Observanten twintich mr, APG, 300D/70, nr 144.
>2 B. M o ż e j k o, Gdański mieszczanin, s. 79.
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zy) 146 grzywien, cystersi z Oliwy 358 grzywien, brygidki 115 grzy
wien, norbertanki w Żukowie 104 grzywny. Jednak w porównaniu do 
zapisów dla świątyń miejskich były to sumy nie tak wielkie. Dla przy
kładu największy, jednorazowy zapisy dla kościoła parafialnego NMP 
wyniósł 600 grzywien, a dla kościoła św. Jana 500 grzywien. Bardziej 
wyraźnie na pozycję franciszkanów wskazuje chyba fakt, że zapisy 
dla nich uczyniło 18 mieszczan, dla dominikanów 9, a dla karmelitów 
tylko jeden". Mogło mieć to zarówno związek z faktem, że prowadzili 
oni w tym czasie bardzo intensywne prace budowlane, jak i potwier
dzać pozycję jaką osiągnęli w mieście. W każdym razie wymienione 
legaty, które zapewne są jedynie niewielkim procentem faktycznie 
otrzymywanych wówczas datków, wskazuje na szeroki krąg oddzia
ływania zakonu franciszkanów w środowisku mieszczańskim. Wy
stępują tu przedstawiciele elity miejskiej: burmistrz i ławnik, choć 
trzeba pamiętać, że zapisy dla szarych mnichów były jednymi z wie
lu dla instytucji kościelnych w ich ostatniej woli. Co ciekawe fran
ciszkanie gdańscy mogli liczyć także na mieszczan z innych miast, 
w tym czterech mieszkańców Elbląga, którzy ogółem przekazali na 
jego potrzeby sumę 38 grzywien34. Jak się wydaje, duża część z sum, 
które zakonnicy zyskiwali w zapisach przeznaczana była na rozbudo
wę ich kompleksu klasztornego, w tym przede wszystkim kościoła. 
W 1493 r. do budowy więźby dachowej prezbiterium kościoła wyko
rzystano wiązania dachowe ze stojących jeszcze zabudowań stajni 
zamku krzyżackiego35. Dalsze inwestycje prowadzono w kolejnych 
latach'6. Koszty tych prac pokrywano zapewne ze środków pozyski-

33 Wszystkie wyliczenia w oparciu o zestawienia B. M o ż e j  ko,  Gdański mieszcza
nin, tabela II i III, s. 84-96.
34 W 1440 r. Urszula Emyke zapisała na jego rzecz 30 grzywien (APG, rękopisy 
elbląskie 492/802, s. 27), w 1450 r. Piotr Schorm 4 grzywny (APG, akta miasta Elblą
ga, dokumenty 368/111,26), a Ulryk Ulrichs 2 gotowe grzywny (APG, rękopisy elblą
skie 492/250. s. 637), natomiast w 1494 r. Herman Emeke także 2 grzywny, APG, 
rękopisy elbląskie 492/251, s. 811.
35 Za kroniką Kacpra Weinreicha zob. P. S i m s o n ,  dz. cyt., Bd. I, s. 370. Wypisy 
dotyczące inwestycji budowlanych klasztoru prowadzonych w latach 1481-1496, 
które odnotował w swej kronice Weinreicha zestawił P. S c h m i d t, dz. cyt., s. 98.
JÓ Na temat inwestycji budowlanych klasztoru liczne wzmianki zawierają kroniki 
gdańskie Christopha Beyera i Bernta Stegmanna wydane w Scriptores rerum Prussica- 
rum (dalej: SRP), hg. von T. Hirsch, Bd. V, Leipzig 1874, s. 451, 453, 467, 468, 503, 
504, 510, 541, 561, 580; K. K a n t a k, dz. cyt., s. 361.

wanych w drodze ofiar od miejscowego mieszczaństwa. Biorąc pod 
uwagę ich skalę franciszkanie musieli posiadać w tym czasie bardzo 
szerokie kontakty i zaplecze społeczne.

Związki z mieszczaństwem

Obok zapisów na rzecz klasztoru mieszczanie nawiązywali z fran
ciszkanami również kontakty na innej płaszczyźnie. W 1473 r. (7 IV) 
minister prowincji saskiej zakonu, Mikołaj Lackmann był pośredni
kiem w bliżej nieznanym sporze trzech braci Eklinghofen z Erfurtu 
i Lubeki z Radą miasta Gdańska. Mimo, że minister przekazał im 
glejt, jego starania okazały się jednak bezowocne37.

Zakonnicy mieli też bliższe kontakty z ludnością narodowości pol
skiej, skoro przy ich klasztorze zbudowano nowy kościół św. Anny 
przeznaczony specjalnie dla niej38. Być może za jego założeniem stały 
zabiegi polskiego dworu królewskiego, który popierał w drugiej po
łowie XV w. ideę włączenia klasztorów franciszkańskich z Prus Kró
lewskich do prowincji polskiej zakonu'9. Budowa kościoła św. Anny 
spotkała się z poparciem miejscowego mieszczaństwa, na co może 
wskazywać zapis 700 grzywien uczyniony w testamencie Thomasa 
Kruschitza na msze święte odprawiane w tym kościele40. Nie mamy 
natomiast wzmianek o tym, żeby przy ich kościele byli kaznodzieje 
głoszący kazania po polsku41.
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37 APG 300,D/41 A, nr 20.
38 T. H i r s c h ,  Die Ober=Pfarrkirche von St. Marien in Danzig, Th. 1, Danzig 1843, 
s. 214, przyp. 2; K. K a n t a k ,  dz. cyt, s. 354. W sprawie datacji tej budowli liczne 
argumenty za późniejszym powstaniem, na przełomie XV-XVI w., niż przyjmowany 
dotychczas umownie okresem 1480-1484 r. podniósł M. Ż y d ó w  i c z. Średnio
wieczna kaplica pw. Sw. Anny przy franciszkańskim kościele św. Trójcy w Gdańskie 
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, 16(1992) 
(z. 225), s. 51-89 (szczególnie s. 79-80).
39 Myślano o ich połączeniu z polskimi obserwantami (bernardynami), mimo, że 
pierwsza próba podjęta w 1468 r. w Toruniu okazała się całkowicie nieudana. Także 
w samych Prusach franciszkanie, należący do prowincji saskiej zakonu, mieli konku
rencję w postaci obserwantów kustodii inflancko-pruskiej, L. L e m m e n s ,  dz. cyt., 
s. 63-65; K. K a n t a k, dz. cyt., s. 358-359.
40 B. M o ż e j k o, Rozrachunek z życiem, s. 80, 96.
41 Tacy byli natomiast wzmiankowani u dominikanów zob. R. K u b i c k i ,  Środowi
sko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, 
s. 108, 201.
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Ważnym elementem we wzajemnych kontaktach franciszkanów 
z mieszczaństwem były też związki pokrewieństwa. W 1520 r. (11 111) 
kustosz franciszkanów w Prusach Jan Szylslaw (Żelisławski) prosił 
swego brata Michała, kamlarza malborskiego i właściciela majątku 
w Międzyłężu, aby pożyczył mu 130 grzywien. Chodziło o zwrot 
pieniędzy Jurgenowi Tyle, który zakupił dla konwentu franciszkanów 
w Gdańsku gospodę, położoną koło klasztoru42. Z kolei w 1522 r. 
(30 VII) list w sprawach prywatnych do gwardiana Teofila Quanta 
wysłała jego siostra Anna43. Sprawy dotyczące rozliczania majątku 
były bardzo częste. Około 1520 r. pewien franciszkanin pisał do lekto
ra i gwardiana w Gdańsku Teofila Quanta m.in. w sprawie żądań car- 
tulariusza Marcina, co do spadku po bracie Balcerze44.

* * *

W latach dwudziestych szesnastego wieku klasztor znalazł się 
w trudnej sytuacji. Wynikało to z dynamicznego rozwoju reformacji, 
co skutkowało niepokojami społecznymi skierowanymi m.in. przeciw 
zakonom i poszczególnym klasztorom. Dodatkowym problemem było 
opuszczanie poszczególnych konwentów, a nawet przechodzenie za
konników na stronę protestancką. Zachodzące zmiany nie ominęły 
oczywiście również konwentu w Gdańsku. Częściowo zachowana 
korespondencja z tego okresu daje pewien wgląd w skomplikowaną 
sytuację, w jakiej się on wówczas znalazł45. Dla przykładu dnia 15 X 
1523 r. brat Franciszek Wynther, gwardian w Toruniu pisał w liście 
do gwardiana w Gdańsku, Teofila Quandta, informując go o wystą
pieniu franciszkanina Krzysztofa Medigena, który opowiedział się 
przeciw religii katolickiej. Wspomniał również o opuszczeniu miej
scowego klasztoru dominikanów przez sześciu braci oraz o przypadku 
zakonnika Marcina Koenicka, który napisał prywatny list do swej 
matki, w którym informował ją o zamiarze opuszczenia klasztoru 
i zrzucenia habitu46.

42 APG 300,D/46, nr 35.
43 UB Franz., nr 536, s. 139.
44 APG 300.D/42, nr 277.
45 Wybrane dokumenty z tego okresu wydrukował P. S c h m i d t, dz. cyt., s. 99-107.
46 APG 300.D/46. nr 44. Treść dokumentu przytoczył w uwspółcześnionej wersji
P. S ch  m i d t, dz. cyt., s. 103-105; K. K an t ak, dz. cyt., s. 365.
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Postępy reformacji i zmiana nastrojów wśród mieszkańców miasta 
nie pozostała bez wpływu na losy klasztoru. Jeszcze w początkach 
XVI w. mógł on liczyć na wsparcie ze strony miasta. Jednak tumulty 
związane z działalnością zwolenników reformacji, doprowadziły do 
wystąpienia stronników nowego porządku, którzy powołali też opo
zycyjną wobec Rady władzę47. W ten sposób w mieście powstał 
ośrodek władzy, popierany przez radykalne elementy ludowe. Roz
począł on urzędowanie od konfiskaty sreber i kosztowności zgroma
dzonych w skarbcach klasztornych, które zostały zabrane na ratusz. 
W związku z tymi wydarzeniami stara Rada, chcąc przejąć ponownie 
władzę w swe ręce, na posiedzeniu 8 I 1525 r. wydała rozporządze
nie w sprawie klasztorów. Zezwolono zakonnikom na występowanie 
z klasztorów, zabroniono natomiast: głoszenia kazań, zbierania ja ł
mużny, odwiedzania domów mieszczan i odprawiania w nich nabo
żeństw. Jednocześnie zastrzeżono, że zakony miały być tolerowane 
w mieście do czasu przeprowadzenia publicznej dysputy . Rozpo
rządzenie to ogłoszono z ambon 15 I 1525 r., co wywołało niezado
wolenie radykalnych elementów ludowych i wystąpienia przeciw 
Radzie. W dniu 22 stycznia radykałowie uniemożliwili wygłoszenie 
kazania w kościele Mariackim, franciszkaninowi Aleksandrowi Sve- 
nichenowi49. Rada opowiedziała się po stronie kaznodziei i kazała 
uwięzić prowokatorów tumultu, co stało się przyczyną wybuchu 
powstania ludowego. Wobec przewagi pospólstwa i braku widoków 
na pomoc króla Zygmunta I przedstawiciele patrycjatu skapitulowa
li. Ostatecznie 25 I musieli też potwierdzić postulaty pospólstwa 
sformułowane w tzw. „artykułach”50. W związku z ich postanowie
niami już 24 I wezwano zakonników do opuszczenia klasztorów, 
które miano zamienić na szpitale i szkoły, przy czym u franciszkanów

47 M. B o g u c k a ,  Przemiany społeczne i walki społeczno-polityczne w XV i XVI w., 
[w:] Historia Gdańska, red. E. C i e ś 1 a k, t. 2, Gdańsk 1982, s. 234.
48 P. S i m s on ,  dz. cyt., Bd. II, s. 69.
49 K. K a n t a k ,  dz. cyt., s. 366-367. Na temat działalności Svenichena i związków 
z klasztorem franciszkanów w Wittenberdze zob. Germania Sacra, 1. Abt., Die Bis
tümer der Kirchenprovinz Magdeburg, Bd. III, Das Bistum Brandenburg, 2. Th., 
hg. von F. Bünger, G. Wentz, s. 393.

Druk: P. S i m s o n, dz. cyt., Bd. IV, nr 150.



176 RAFAŁ KUBICKI

miała znaleźć siedzibę „szkoła grecka”51. Ostatecznie sytuację uregu
lowało przybycie 17 IV 1526 r. Zygmunta I do Gdańska, który doko
nał restytucji ustroju, co skutkowało między innymi powrotem fran
ciszkanów do swego klasztoru'2.

Trudna sytuacja, w jakiej się on znalazł, nie oznaczała oczywiście 
zawieszenia kontaktów, z okolicznym mieszczaństwem, które zaj
mowało zapewne zróżnicowaną postawę wobec zachodzących prze
mian i nowinek religijnych. Konwent franciszkanów kontynuował 
w miarę możliwości swą działalność i podejmował działania zmie
rzające do ustabilizowania swej sytuacji materialnej, co miało 
ogromne znaczenie wobec, jak się zdaje, zupełnego odpadnięcia 
dochodów, pochodzących ze zbiórki jałmużny. Przejawem tych sta
rań wydaje się być kontrakt zawarty 29 VI 1538 r. przez przełożo
nych i administratorów wspomnianego klasztoru Eckharta von Kem
pen, Jorgena Tyle i Mertena Hintze, za zgodą całego konwentu, 
z mistrzem stolarskim Hansem Grakawem. Zgodnie z umową klasz
tor zezwalał temu ostatniemu na budowę domu, jako przybudówki 
do prezbiterium kościoła od strony północnej (to znaczy od strony 
obecnej ulicy Św. Trójcy). Hans Grakaw miał w zamian za to płacić 
klasztorowi roczny czynsz wynoszący 16 grzywien. Dodatkowym 
warunkiem było to, że po śmierci Hansa i jego żony wybudowany 
dom miał przejść na własność franciszkanów5'. Dopuszczano jednak 
też, że dom po śmierci Hansa mogły użytkować jego dzieci lub przy
jaciele; oczywiście pod warunkiem płacenia ustalonego przez admi
nistratorów klasztoru czynszu.

Klasztor przez pewien okres mógł też liczyć na wsparcie ze strony 
władz miasta. Jeszcze w zapisie księgi kamlarii, rejestrującej wydatki 
miasta, w 1531 r. zanotowano datki dla klasztorów, w tym i francisz
kanów, obejmujące owce i woły warte 3 grzywny i 10 skojców54. Po
dobnie pod datą 9 V 1545 r. zanotowano wypłatę dla franciszkanów

51 Das grawe monnichen kloster machete sy zcu eyner Grekischen schulen, Bernt 
Stegmann’s Chronik vom Aufruhr 1525, [w:] SRP, hg. von T. Hirsch, Bd. V, s. 561.
52 P. S c h m i d t, dz. cyt., s. 14.
53 APG 300,D/46, nr 48, edycja dokumentu w załączeniu.
54 Den beiden Munchkloster einen halven Opsten unde einen Schepsten -  6 Mk 20 sk 
gus. gege. noch einen halwen orpsten vnd einen schepsten den Sworrte monchen vth 
bewehl des Rades 3 Mk 10 sk, APG, akta miasta Gdańska, kamlaria, 300,12/2, k. 310.

12 grzywien5'. Ostatnie wypłaty klasztor otrzymywał z kasy miasta 
jeszcze w 1549 i 1552 r.56

W tym samym czasie zwolennicy reformacji zyskiwali jednak 
w mieście zdecydowaną przewagę, co musiało wpływać na pogorsze
nie sytuacji klasztoru, który stopniowo się wyludniał. Ostatecznie 
kustosz kustodii pruskiej Jan Rollaw zawarł 30 IX 1555 r. z miastem 
umowę, zgodnie z którą przekazał jej klasztor pod warunkiem, że 
stanie się on siedzibą szkoły miejskiej57 58 59 *. Ostatni żyjący bracia pozba
wieni dopływu nowych kandydatów, przebywając w otoczeniu wrogo 
lub obojętnie nastawionej wobec nich społeczności nie byli w stanie 
utrzymać klasztoru, który stał się po kilku latach siedzibą szkoły miej
skiej, późniejszego Gimnazjum Akademickiego'8. Przyczyny upadku 
klasztoru leżały oczywiście nie tylko w kryzysie życia zakonnego 
i całego Kościoła'9. Specyfika zgromadzenia mendykanckiego, żyją
cego w ścisłych związkach z najbliższym otoczeniem, okazała się 
w tym czasie czynnikiem przesądzającym o jego losie.
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55 Item den Groen monken to Molk 12 Mk, APG 300,12/4, k. 130; Na ten temat 
zob. też S. K o ś c i e 1 ak, Lokaty i renty klasztorne na kontach gdańskiej kamlarii 
w XVI-XVIII w., „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych”, 70(2010), s. 207.
56 APG 300,12/6, k. 127 i 300,12/9, k. 158; S. K o ś c i e 1 a k, dz. cyt., s. 207.
57 Tekst dokumentu drukuje P. S i m s o n, dz. cyt., Bd. IV, nr 163, s. 173-175; na ten 
temat i dalszych losów klasztoru zob. K. K an t ak, dz. cyt., s. 370-371.
58 Ostatnie lata w dziejach klasztoru i zabiegi o jego utrzymanie opisał K. K a n t a k, 
dz. cyt., s. 371-374.
59 Wskazywano również na konflikt franciszkanów z prowincji saskiej zakonu, którzy 
nie chcieli zgodzić się na przekazanie klasztoru franciszkanom z Polski. Zaważyć
mogły tu negatywne doświadczenia wspomnianego kustosza Jana Rollawa, który 
w 1555 r. miał problemy z nie przestrzegającymi dyscypliny zakonnikami z Polski; 
K. K a n t a k, dz. cyt., s. 372-373.
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ANEKS
TRZY DOKUMENTY DOTYCZĄCE KONTAKTÓW 

FRANCISZKANÓW Z GDAŃSKIEM60.

NR I
Nowe nad Wisłą, 6 IX 1381 r.

Marcin kustosz kustodii pruskiej zakonu franciszkanów przyjmuje człon
ków cechu rzeźników w Gdańsku do udziału we wszystkich dobrach du
chowych zakonu

Oryg.: Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Gdańska, dokumen
ty sygn. 300,D/41A nr 1

Op. wg wzmianki dokument znajdował się w skrzyni przełożonego szpitala 
św. Ducha.

Christo Ihesu devotis in communitate camificum existentibus in Danczke 
utriusque sexus. Frater Martinus custos ffatrum minorum per Prusiam salu
tem et pacem in Domino sempitemam devocionem quia ad ordinem nostram 
ob Dei reverenciam et amorem didici vos habere affectu sincere caritatis 
acceptans ac eidem devocioni vestre vicissitudinem cupiens rependere saluta- 
rem vos ad universa custodie nostre suffragia tarn in vita recipio quam in 
morte plenam vobis participacionem missarum, vigiliarum, oracionem, iei- 
uniorum, castigacionum ac aliorum omnium bonorum presencium tenore 
concedens, que per fratres michi conmissos operari dignabitur clemencia 
Salvatoris ad haec cum obitus vestra conventibus nostris fuerint nunciati pro 
vobis fiant quidquid pro fratribus nostris defunctis fieri conmuniter est con- 
suetum. Datum Novocastro anno Domini M CCC LXXXI feria Via ante 
nativitatem Virginis Gloriose.

60 Dwa pierwsze z prezentowanych dokumentów zostały pominięte przez L. L e m -  
m e n s a  w Urkundenbuch des alten sächsischen Franziskanerprovinzen. Tekst do
kumentów wydano według zasad zawartych w A. W o 1 f  f, Projekt instrukcji wydaw
niczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, Studia Zródłoznaw- 
cze, t. 1, 1957 oraz J. S c h u 11 z e, Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei He
rausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, Blätter für deutsche Lande
sgeschichte, 98(1962), s. 1-11.
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NR 2
Gdańsk, 14 III 1495 r.

Ludwik von Segen minister prowincjalny, prowincji saskiej zakonu 
franciszkanów, przyjmuje do udziału w dobrach duchowych klasztoru 
w Gdańsku członków cechów wytwórców kubków i wiader wraz 
z rodzinami i zobowiązuje się do modlitw za nich i ich dusze po śmierci 
oraz wspominanie w modlitwie we wszystkich klasztorach franciszkanów 
i klarysek na całym świecie.

Oryg. : Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Gdańska, dokumen
ty sygn. 300,D/4IA nr 41

Op. dokument uszkodzony, przez środek tekstu długa na osiem centyme
trów dziura.

ln Christo Ihesu den ynunghen bechermacher unde emermacher mit eweli- 
che/7 frauwe/7 unde kynderen kegenwertigen unde zcu kornftigê ? in der stadt 
zcu Danek wonhaftig. Bruder Ludowiec von Zyghen erwirdiger doctor yn 
der Heyligett Schrift unii des ordins sancti Francisci in der provincien zcu 
Sachzen eyn minister begert das Got unszer Herre den vorgenante>7 meystern, 
frauwen unde kinderen gebe seyne gotliche genode unde noch disze^ lebett 
dy ewige szelikeyt amen. Wy wol das ich mit mey[nen b]6lruder̂ ? unde swe- 
stern in Christo vorpflichtiget seyn allen gelobigen me^sche/7 vyl dynstes 
unde vorbethe ken Gote noch [anjeweyszu^ge brüderlicher libe ydoch den 
frunderlichen unde vil me, dy do seyn des egena^the^ ordins sancti Francisci 
te[g]eliche woltethir beczegir der werthe der barherczikeyt unde besumiim 
gutte gu^ner, dy dovon y^nigen herczen h[e]eren des ordins bruderschaft 
stete vorbete unde methetelu/7ge zelig hülfe. Nu habe ich vomomen wy yr 
[....] gutirlicher vorbitümge begerende seyt hyrumme genuck zcu thuende 
ewer ynungê ? begeru^ge, szo entpho ich [....] yn dem nameA? Gotis zcu des 
ganczen ordinsz sancti Francisci bruderschaft bede yn dem lebende urnie yn 
dem tode [ey]n szunderlicher beuelu^ge wegin unsers wirdiger vaters des 
general minister umie yn krafft disses brife[s S]o mache ich euch teylhaftig 
yn zcu komftige/7 zceyte^ dy weyl, das der orden steet durch dy gnode Gotis 
zu a[llen] messen, tageczeytej?, vigilien, gebethes, fasten, kasteynzmge unde 
aller gutten werk, dy do dy guttickeyt [...s]z selickmachers wirt wircken 
durch dy bruder des egena^then ordinsz sancti Francisci unde durch dy swe- 
stern d[e]s ordensi sánete Clare, dy do yn iiM c umie LXXXVI (2186) closter

61 Dziura w dokumencie przez środek od 4 do 17 linii tekstu. Wszystkie kolejne miej
sca, gdzie tekst nie jest czytelny przez dziurę oznaczono zgodnie z instrukcja nawia
sem kwadratowym.
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myt fleysse, dynen Gote unszerm Herren. Ouch me, wen ewer todt den Got 
der Herre langhe off schibe noch seyne/? göttliche« willen wyrt vorkundiget 
unserm gemeyne« ad er besundem capittil provincial. So sullen vor euch 
gescheen alle vorbete mit messen, vigilien, unde mit andern gutte^ wercke^ 
alzo vormelt dy pflyth noch in cu thuende unseren vorstorben brudem unde 
swestem in allen clostem, szo weyt als der orden ist obir dy gancze weld 
dorczu me wen ymant von euch stirbet unde uns offenbar wirt hy yn dem 
closter zcu Danczk. So sal man euch begeen alsz weyt als der orde^ ist zcu 
vyer mol ym iore alzo lange alz diszen orden enthelt Goth unser Herre un de 
des zcu offenbaruftge und festin geczeugnisse allir artikel vorgeschreben. So 
habe ich bruder Ludowicus minister vorgenant lossen hengen meynes amptss 
ingesegil vor diszen kegenwertige^ offenem briff, der do geschreben unde 
gegeben ist zcu Danczke noch Christi gebort in dem M CCCC XCV yore den 
Sonobent noch sunte Gregory taghe.

NR 3
Gdańsk, 29 VI 1538 r.

Przełożeni i administratorzy klasztoru franciszkanów w Gdańsku Ec- 
kharta von Kempen, Jorgena Tyle i Mertena Hintze, za zgodą całego 
konwentu, w tym gwardiana Gregoriusa Molmintza uzgodnili z mi
strzem stolarskim Hansem Grakawem, że ten wybuduje dom jako przy
budówkę do prezbiterium kościoła. W zamian za to ma on płacić klasz
torowi roczny czynsz wynoszący 16 grzywien, a po śmierci Hansa i jego 
żony wspomniany dom przejdzie na własność franciszkanów.

Oryg.: Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Gdańska, dokumen
ty sygn. 300,D/46 nr 48

Op. dokument ma formę chirografu z wycięciami u góry.

Wyssentlich unde kunth sey allenn und ytzlichenn dy dyssenn briff szehen 
adder horenn wyhe das im jor M vC unde XXXVIII am tage Petri und Paul 
der hilgen apposteln her Eckert von Kempen ein gelymassze eynes erbam 
roths Jorgen Tyle und Merten Hyntcze furstheer und vorweser des closters 
und der bruder des ordens Sancti Francisci czur Hilgen Dreyfeldykeit off der 
vorstath der koningklichen Stath Dantczke gelegen haben mit wissen unde 
willen der eldeste/7 bruder und gantczen convents eyn tuchtiglich eynen con
tract mit meyster Hans [Girkaw]62 dem czymwerman gemacht unde ym vor- 
gunt eyn hauss czu bawen off dy abeszeythe am chore des closters nach mit-

62 Nazwisko nadpisane nad tekstem.
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temacht gelegen von szeynem eygenen und gereytesten guth mit solchem 
bedinge, wy folgende artickel mitbryngen. Czum ersten, das das gebewe alzo 
ordenyret und dy eynwoner szo handelen, das es dem closter, den brudem 
adder Strossen keyn thindemisse bringe. Item dy lenge des gebewes sal seyn 
vom gybel des chores bas an das pforth auss aldo sal man machen eyne gutte 
stargke wandt ane thure adder fenster und deme dache gleyche. Item dyrynne 
off deme pforthausze, sal er leythen yn den abflus seyner eygenen. Item an 
der szeythen, szo man yns closter gehet sal keyn hyndemisse gemacht und 
reyn gehalden werden. Item szo ir am vorgybil eyn schawer adder vorlobe 
wolde machen sal dy brotbaangk mit eyn geflossen werden und zur zeyth 
wen man broth seyll haben wil, szo sal dy brotbangk den beckem zcu ge
brauchen frey szeynn. Item ouch sal er nichtis anfangen czu bawen ane be- 
wust und wollen der Vorsteher, das do mochte mergkliche vorwandelung an 
den maweren und gründen bringen. Item weyther szo sal genanther mester 
Hans das hauss yn wirden halden und mit szeynem eclichem gemaell czu yrer 
beyden liben langk erlichenn besitczenn, doch nicht erblich und sal zcu- 
kompftige Michaelis über eyn jor 16 mr gross czynszen und weyther alle jor 
yerlich off bestimpthen tagk den brudem czynsz vorpflicht szeyn czu geben, 
aber nach yrere beyden szeligen tode, sal das genanthe hauss adder gebewde 
gantz und gar mit aller nagilfestunge dem closter czukommen ab aber sseyne 
kynder adder gefrunthe wolden eynen muglichenn czinsz geben von den 
vorwesem des closters bestimpt, sso sollen sy dy negesten ssejm. Des czu 
meher sicherheyt und befestunge szeyn czwe auszgegeschnittene briffe ym 
hant und lauth durch dy worther hilff uns Goth Vater, Sson und Hilgergeyst 
ausseynnander geschnitthen, eynn bey deme closter, der ander bey mester 
Hans und hat der vater gwardian mit namen Gregorius Molmintcz szeyns 
ampts und des gantczen conuents gewonliche sygill an dysszen offenen briff 
anhengen losszen. Gegeben und gescheen im jor und tage wyh obenen etc.
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The Franciscans in Gdańsk -  social background area of the cloister 
and its connections with the city in XV- first half of XVI century

Summary
The foundation of the Franciscans cloister in Gdańsk, realized with the support of 

the Teutonic Order was made in the first half o f XV century. This cloister similarly 
like the other abbeys located in the Teutonic Order State and functioned later in the 
Prussia belonged to Saxon province of the Franciscans Order. The contacts between 
the Franciscans and the local middle-class people, what certifies the agreement con
cerning the acceptance to the participation in spirituals goods of the Order the mem
bers o f the butchers guild dated on 1381 (the edition of this document as the attach
ment). The monks realizing their mission in big Hanseatic city did not limit their 
religious activity only in the cloister. For example: the brothers from the Franciscans 
abbey in Gdańsk travelled also to Falsterbo in the Danish Kingdom, where took spiri
tual care of the merchants from Gdańsk, who were in the annual fair o f herrings. The 
monks exerted the influence not only on Middle-class people, but also on the local 
knighthood. In 1476 the guardian Jan Rolle, having the consent obtained from Saxon 
Province minister and the Holy Scripture lector Mikołaj Lackmann, accepted to the 
participation in spiritual goods of the cloister the knighthood from Gdańsk district. 
The Franciscans had the near relations with the peasants. In 1488 the provincial mi
nister o f the Franciscans edited the document confirming the acceptance to the partic
ipation in spiritual goods of the Order the habitants of the village Zaroślak. Then in 
1495 to the participation in spiritual goods of the cloister were accepted the members 
of the guild o f cups and buckets manufacturers with their families. These examples 
show the wide backup of the cloister, which till the Reformation was supported by the 
municipal authorities. The close contacts o f the Franciscans in Gdańsk and the local 
Middle-class people were confirmed by many legacies made in the testaments for 
the Franciscans. All these examples confirm the success o f the cloister by the build
ing big worshippers community often connected with the cloister by formal agree
ments. That, which was the strength o f the cloister became the weakness in the 
situation, when large majority o f the Middle-class people declared for the Protes
tantism. This situation deepened the difficulties o f the cloister and caused the inter
nal problems and the crisis o f the Saxon Province o f the Franciscans and finally the 
decline o f the foundation.

Translated by Jolanta Nader

Rafał KUBICKI -  dr, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący 
prace badawcze z zakresu dziejów Kościoła na ziemiach polskich, przede wszystkim 
w państwie zakonu krzyżackiego oraz kultury i zagadnień społeczno-gospodarczych wsi 
i miast w późnym średniowieczu.

PIOTR STEFANIAK

Z DZIEJÓW DOMU ŚWIĘTEJ NOTBURGI W RACIBORZU 
NALEŻĄCEGO DO ZGROMADZENIA 

SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ (1886-2011)

Osiemsetletni Racibórz poprzez swe dzieje obfitował w klasztory, tak 
męskie, jak i żeńskie, które ubogacały jego przestrzeń poprzez swą różno
rodną działalność, tak religijną, jak kulturalną, ekonomiczną czy społecz- 
no-edukacyjną. Od średniowiecza do pruskich kasat z roku 1810 w mie
ście działały zakony męskie: dominikanie, bożogrobcy i franciszkanie 
oraz drugi co do ważności na Śląsku żeński klasztor należący do mni
szek dominikańskich. Od XIX wieku ponownie w mieście zaczęły 
funkcjonować wspólnoty zakonne: franciszkanów śląskich, urszulanek 
(od 1863 r.), marianek (1886 r.), szarych sióstr św. Elżbiety (od 1867 r.), 
boromeuszek (od 1859 r.), sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
(od końca lat czterdziestych XIX wieku), sercanek i werbistek. Druga 
wojna światowa i represje doby stalinowskiej ograniczyły bardzo życie 
zakonne w Raciborzu, niemniej w 1956 r. udało się do miasta powrócić 
franciszkanom, mariankom, elżbietankom i werbistkom, którzy swoimi 
charyzmatami ubogacają świętą przestrzeń czcigodnego na całym Śląsku 
grodu nad górną Odrą. Szczególnie zatem należy przywołać najstarszą 
żeńską wspólnotę zakonną żyjącą w mieście, mianowicie przebywające 
w Domu św. Notburgi przy placu Jagiełły 3 siostry ze Zgromadzenia 
Maryi Niepokalanej, śląskiej kongregacji powstałej w połowie XIX wie
ku we Wrocławiu dzięki zaangażowaniu świątobliwego kapłana, Sługi 
Bożego Jana Schneidera proboszcza wrocławskiej parafii św. Macieja.

Dzieje tego klasztoru są znane przede wszystkim z niewielkiego za
chowanego zbioru archiwaliów znajdujących się w posiadaniu samych 
marianek z Domu św. Notburgi. Inne dokumenty (w tym teczki personal
ne sióstr) znajdują się w archiwum prowincjalnym zgromadzenia w Bra
nicach i w archiwum domu macierzystego we Wrocławiu oraz zasobie

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 183-218.
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domu prowincjalnego marianek 
w Berlinie. Kwerenda w archiwum 
archidiecezjalnym we Wrocławiu nie 
przyniosła zadowalających wyników.

Niektóre dokumenty znajdują się 
natomiast w zasobie akt kurii diece
zjalnej w Opolu (zespół: Zgroma
dzenie Sióstr Maryi Niepokalanej -  
Racibórz). Także archiwum pań
stwowe w Raciborzu dysponuje 
materiałami do dziejów marianek 
w mieście. Obok źródeł archiwalnych 
na uwagę zasługuje grupa publikacji, 
z których otrzymujemy solidną por
cję wiedzy o dziejach i teraźniejszo
ści Domu św. Notburgi w Raciborzu.

Na uwagę zasługują zwłaszcza 
książki:

-  Rechenschafts-Bericht über die Tätigkeit der Marienschwestern im 
St. Notburgaheim zu Ratibor, Ratibor 1915;
-  Das St. Notburga-Heim zu Ratibor. Ein Rückblick auf das Entste
hen und die Entwicklung des St. Notburga-Vereins und vorgenannter 
Anstalt, Ratibor 1899 (pozycje te mają już wartość źródłową);
-  J. Schwettera, Historia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, 
Wrocław 2000, dwa tomy, dzieło przetłumaczone z języka niemieckiego 
(Geschichte der Kongregation der Marienschwestern aus dem Mutter
haus Breslau 1854-1934), wydanie trzecie, poprawione i uzupełnione;
-  A. Izdebskiej, Działalność Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokala
nej w latach 1854-1939, Rzym-Wrocław 1976;
-  E. Cińcio, Dzieje branickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej w latach 1934-1984, Kraków 1998;
-  Sto lat w służbie nadziei i miłości, pod red. bp. J. Kopca;
-  M. Rother-Burek, Dom św. Notburgi w Raciborzu w służbie potrze
bującym, Opole 2001;
-  i P. Stefaniaka, Dom świętej Notburgi Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej w Raciborzu 1885-2010, Racibórz 2011.

Sł. B oży ks. Jan Schneider, 
założyciel Zgrom adzenia  

Sióstr Marianek
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Obraz św. Notburgi w westybulu Domu św . Notburgi 
w  Raciborzu (mal. s. Fides Hermainski)



186 PIOTR STEFANIAK

Fundator Domu świętej Notburgi w Raciborzu 
ks. Herman Schaffer (1831-1914)

Istnienie w Raciborzu domu za
konnego sióstr marianek było moż
liwe dzięki temu, że proboszczem 
miejskim parafii Wniebowzięcia Naj
świętszej Maryi Panny został ener
giczny ks. Herman Schaffer1. Ten 
gorliwy duchowny i wielki społecz
nik, urodził się 26 października 1831 r. 
w Świdnicy w rodzinie mistrza sio- 
dlarskiego i wytwórcy powozów 
Franciszka Schaffem i jego żony 
Franciszki z domu Vogel2 3. W latach 
1840-1851 pobierał naukę w gim
nazjum świdnickim. Po maturze 
podjął studia teologiczne na uni
wersytecie we Wrocławiu. W ra
mach toku studiów przez semestr 
był nauczycielem domowym u hra
biów Saurma-Jeltsch w ich pałacu, 
najpierw w Tworkowie a potem w Jelczu Laskowicaclr. Po ukończe
niu studiów został wyświęcony 5 czerwca 1855 r. na kapłana w kate
drze wrocławskiej przez biskupa Henryka Forstera4. Po święceniach 
był wychowawcą syna księcia Maurycego Saurma-Jeltscha5. Pierwszą 
zaś placówką duszpasterską młodego duchownego stała się parafia 
św. Jerzego w Dzierżoniowie, gdzie był wikarym w latach 1856-18586. 
Od stycznia 1858 r. pełnił następnie posługę wikarego w parafii św. Ja
kuba w Nysie, która właśnie celebrowała obchody 700-lecia swego ist

Ks. Herman Schaffer 
(1831-1914) fundator domu

1 A. M e e r, Zur Dienstbotenfragen, „Schlesisches Pastoralblatt”, 5(1886), s. 43.
2 K. H a m p e l ,  Życie i działalność ks. Hermanna Schaffera proboszcza parafii Wnie
bowzięcia NMP w Raciborzu w latach 1867-1909, Opole 2000, s. 13.
3 A. W e 11 z e 1, Geschichte des Geschlechts der Saurma und Sauerma, Ratibor 1869, 
s. 61, 63.
4 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Akta personalne, nr 173: ks. Hermann 
Schaffer, nr 1761.
5 W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 63.
6 H a m p e 1, dz. cyt., s. 19.
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nienia. Wówczas ks. Schaffer uczył w szkole gospodarstwa domowego 
sióstr boromeuszek7. W 1861 r. biskup Förster przeniósł go z Nysy do 
Rud Raciborskich i mianował nauczycielem a także wychowawcą 
dwóch synów (Wiktora Amadeusza i Egona Maurycego) księcia raci
borskiego Wiktora Maurycego Karola zu Hohenlohe-Schillingsfürsta8. 
Tam zetknął się z ludnością polskojęzyczną i w Rudach opanował 
w celach duszpasterskich język polski9. Podczas pobytu na dworze 
książąt raciborskich miał ks. Schaffer możliwość kontynuowania stu
diów teologicznych i prawniczych, najpierw na uniwersytecie w Berli
nie, następnie w Bonn, gdzie kształcił się jego podopieczny10.

Dzięki protekcji księcia raciborskiego ks. Herman Schaffer 21 lipca 
1867 r. został mianowany proboszczem miejskim w Raciborzu w farze 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Objął parafię u progu trudne
go czasu Kulturkampfu, kiedy to władze kanclerza Ottona von Bismarcka 
podjęły walkę z Kościołem katolickim, starając się w Prusach promować 
ekspansywnie laicki styl życia oraz protestantyzację społeczeństwa. 
W opozycji do Kulturkampfu powstał ruch społeczny Związek Katolików, 
który walczył z programowym pruskim liberalizmem. 1 w tym związku 
ks. Schaffer widział swą rolę; zasiadł w jego prezydium. Był też jednym 
z założycieli partii Zentrum. W 1870 r. został posłem do Reichstagu. 
Jednak działalność społeczna i polityczna proboszcza była zamknięta na 
narodowe aspiracje Polaków i Morawian. Ksiądz Herman czuł się Niem
cem i nie wykazywał zrozumienia dla duchowych oraz społecznych aspi
racji Polaków. Tym zraził do siebie polskich parafian oraz polskie orga
nizacje społeczne i polityczne z Raciborza. Krytycznym adwersarzem 
proboszcza był lokalny periodyk „Nowiny Raciborskie”. Także katolicki 
działacz śląski, Karol Miarka miał pretensje do Schaffera za jego postawę 
wobec polskości. Duchowny wszedł poza tym w konflikt z działaczem 
centrowym, dr. Józefem Rostkiem11.

7 Tamże, s. 20.
8 Tamże.
9 H. S c h a f f e r ,  Skizzen aus dem Raudener Leben in der 2 Hälfte des 19 Jahr, 
„Oberschlesische Heimat", 2(1906), s. 185-195.
10 Blätter vom Lebenswege eines Oberschlesischen Pfarrers, beitrage zum Lebens
bilde des Ratiborer Stadtpfarrers Dr. Theol. Hermann Schaffer-Geistlicher Rat und 
Hausprälat Sr. Heiligkeit des Papstes, Ratibor 1915, s. 30.
11 M. P a t e r ,  Schaffer Hermann Józef [w:] Słownik biograficzny katolickiego du
chowieństwa śląskiego XIX-XX wieku, Katowice 1996, s. 363-364.
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Jako proboszcz ks. Herman w latach siedemdziesiątych XIX wieku 
zetknął się z działalnością starokatolików w Raciborzu. Na Śląsku 
podjęli oni walkę z niemieckim obliczem katolicyzmu politycznego. 
Wiele uczynił więc, aby schizma powstała po Soborze Watykańskim I 
nie znalazła zwolenników wśród jego parafian i odniósł zdecydowane 
zwycięstwo: nikt się nie przyłączył do schizmy12.

Proboszcz wiele włożył swych działań i starań o utrzymanie kato
lickiego sposobu wychowania w raciborskich szkołach. W latach 1868- 
1873 pełnił funkcję wizytatora szkół: prowadzonej przez urszulanki 
(te zakonnice w 1863 r. zostały sprowadzone przez Schaffera z Wro
cławia i solidnie uposażone), średniej szkoły realnej i zawodowej 
szkoły rzemieślniczej. Obok szkolnictwa nie obce proboszczowi były 
problemy płynące z szybkiego rozwoju i industrializacji Raciborza, 
które spowodowały masowy napływ do miasta siły roboczej, wśród 
której pokaźną ilość stanowiły młode kobiety szukające zatrudnienia 
jako służące domowe i robotnice fabryczne13. W trosce o ich duchowe 
i materialne dobro w 1886 r. ufundował Dom św. Notburgi i sprowa
dził z Wrocławia Siostry Maryi Niepokalanej zwane lokalnie marian- 
kami. Dbając zaś o religijny i społeczny wymiar parafian wspierał po
wstające ruchy parafialne: Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich, 
Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn, Bractwo Różańcowe, Stowa
rzyszenie św. Notburgi, Stowarzyszenie św. Cecylii, Stowarzyszenie 
Eucharystyczne, Bractwo Trzeźwości czy Organizację Pomocy Du
szom Czyśćcowym przez Modlitwę. Dzięki wrażliwości proboszcza 
na potrzeby swego ludu w Raciborzu rozpoczęły swą działalność trzy 
wspólnoty zakonne: urszulanek, elżbietanek i marianek14.

Obok wielu dzieł duszpasterskich ks. Schaffer prowadził 
działalność kaznodziejską, a także piśmienniczą. Jego praca naukowa 
obejmowała rozprawy z dziedziny historii Kościoła, dziejów parafii 
i miasta Raciborza. Tworzył również wiersze, mowy okolicznościowe 
oraz modlitewniki. Najznakomitszym jego dziełem pozostaje 
Geschichte einer schlesischen Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343.

12 H a m p e 1, dz. cyt., s. 32-33.
13 A. I z d e b s k a ,  Działalność Zgromadzenia Maryi Niepokalanej w latach 1854-1939, 
Rzym-Wrocław 1976, s. 75.
14 H a m p e  1, dz. cyt., s. 37, 38, 61; H. S c h a f f e r ,  Ratibor wie es ward und ist. 
Zweite Auflage, Oppeln 1910, s. 14.
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Ein Beitrag zu der Geschichte der Gilden ind religiosen Bruderscha- 
ften (Historia jednego ze śląskich bractw pod wezwaniem Najświęt
szej Maryi Panny od roku 1343. Przyczynek do dziejów bractw i sto
warzyszeń religijnych), które opublikował w Raciborzu w 1883 r. 
Cenna jest również książka, która ukazała się w Raciborzu w 1905 r.: 
Die Katholische Pfarrkirche zu Ratibor (Katolicki kościół farny 
w Raciborzu). Ponadto ważnym dziełem pozostaje napisana po polsku 
i wydana w 1906 r. we Wrocławiu pozycja: Porządek Bractwa Lite
rackiego pod tytułem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy 
kościele parafialnym raciborskim. Za płodną działalność pisarską 
30 czerwca 1905 r. ks. Schaffer został wyróżniony przez dziekana 
fakultetu teologii katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Artu
ra Koniga doktoratem honoris causa. Uroczystość ta wpisała się 
w jubileusz 50-lecia kapłaństwa proboszcza oraz 700-lecia istnienia 
fary raciborskiej15.

Najmocniej jednak zaznaczyła się działalność ks. Schaffera w związ
ku z podjętymi przez niego remontami oraz rozbudową kościoła para
fialnego. W 1887 r. proboszcz wzniósł nową, wysoką na 68 m wieżę 
w stylu neogotyckim w miejsce niższej, pobudowanej w 1774 r. 
Z początkiem zaś 1888 r. ruszyły prace przy rozbudowie fary: wybu
rzono południową ścianę i wzniesiono obszerną piętrową kaplicę ró
żańcową, która znacznie podniosła kubaturę świątyni. Powiększoną 
i zmodernizowaną farę za specjalnym pozwoleniem biskupa wrocław
skiego poświęcił sam ks. Schaffer 13 grudnia 1892 r. Później jeszcze 
były prowadzone dalsze inwestycje: elektryfikacja, malowanie ścian, 
kładzenie posadzki itp.16. Obok prac przy farze proboszcz odrestauro
wał filialny kościół św. Jakuba (podominikański) a także klasztor 
urszulanek17.

W marcu 1909 r. 78-letni ks. Herman Schaffer przeszedł na emery
turę i zamieszkał w ufundowanym przez siebie umiłowanym Domu 
św. Notburgi, który jeszcze rozbudował18. Stał się teraz ten fundator 
i opiekun jednym z pensjonariuszy oraz rezydentów domu. W nim też, 
po trzytygodniowej chorobie zmarł 9 grudnia 1914 r. i spoczął

15 Zu Hermann Schaffer Priesterjubiläum. „Oberschlesische Heimat’', 1(1905), s. 160-161.
16 H a m p e 1, dz. cyt., s. 50-63.
17 Tamże, s. 59-60.
18 Tamże, s. 93-97.
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w krypcie fary raciborskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Pozostawił po sobie pamięć wybitnego proboszcza i kogoś bardzo 
nietuzinkowego19. Również mieszkańcy Domu św. Notburgi wdzięcz
nie go zawsze wspominają, a jego fotografia stale wita przybyłych 
w holu zakładu.

Założenie Stowarzyszenia Świętej Notburgi w Raciborzu

W połowie XIX wieku na Górny Śląsk dotarła rewolucja przemysło
wa. Zaczęły licznie powstawać kopalnie, huty i różnego typu zakłady 
produkcyjne. Dotychczas średniowieczne miasta przekształcały się 
w błyskawicznym tempie w wielkoprzemysłowe aglomeracje, a ton 
społeczeństwu zaczęła nadawać burżuazja. Tak też zaczęło dziać się 
w Raciborzu, który w 1844 r. otrzymał połączenie kolejowe z Wrocła
wiem oraz z Wiedniem i Krakowem. I tak obok punktu przeładunkowe
go cynku powstały liczne fabryki i zakłady przemysłowe: cukiernicze 
Sobtschicka, metalowe Ganza, elektrod węglowych Piania Werke, okuć 
budowlanych Hegenscheidta czy odlewów stalowych Bohlera20. Wraz 
z rozwojem miasta zaczęła wzrastać ilość jego mieszkańców. Pojawił się 
silny rynek pracy ściągający do Raciborza rzesze robotników pochodzą
cych z różnych regionów Śląska i terenów przyległych (Moraw, Czech 
i zwłaszcza Królestwa Kongresowego). Wraz z burżuazyjnym rozkwi
tem w mieście pojawiła się dotąd nieznana na taką skalę kategoria mło
dych kobiet, które utrzymywały się zarabiając jako robotnice fabryczne 
zatrudnione zwłaszcza w tzw. cygarowniach oraz zawodowe służące 
domowe. Znajdowały one posady w domach mieszczańskich w charak
terze służących domowych a także w zakładach przemysłowych jako 
pracownice najemne. Przy okazji pojawił się palący problem przystoso
wania tych młodych, pochodzących głównie ze środowisk wiejskich 
dziewcząt do funkcjonowania w sporym, zurbanizowanym i zindustria- 
lizowanym mieście, jakim już wówczas był Racibórz. Chodziło o to,

19 J. M ö s 1 e r, Das Prälatengrab vom Prälat Dr. Schaffer, „Oberschlesische Volk
stimme”, 334(1934).
20 H. S i e d l a c z e k ,  Zakład Św. Notburgi wobec sytuacji społecznej i gospodarczej 
Raciborza w XIX wieku, [w:] Sto lat w służbie nadziei i miłości. Dokumentacja uro
czystości zorganizowanych z okazji stulecia istnienia kaplicy św. Józefa w Domu 
św. Notburgi w Raciborzu 8 X 2002, pod red. bpa J. K o p c a, Opole 2003, s. 61.
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Stowarzyszenie św. Notburgi w Raciborzu

aby te kobiety fachowo przygotować do czekających je obowiązków 
i uchronić przed upadkiem społecznym oraz obyczajowym w nowym 
dla nich środowisku, aby nie stały się bezdomne, bezrobotne i nie padły 
ofiarą wyzysku a także prostytucji. Pojawił się również problem wysłu
żonych pracownic, które znajdowały się poza nawiasem społeczeństwa, 
gdy nie były w stanie ze względu na stan zdrowia i wiek dalej pracować 
w fabryce lub służyć w domu mieszczańskim. Ponadto wiele wiejskich 
dziewcząt w warunkach miejskich zrywało z dotychczasowymi warto
ściami moralnymi oraz religijnymi i pod wpływem różnych czynników 
zasilały margines społeczny, żyjąc jako złodziejki i prostytutki21.

Aby zminimalizować negatywne skutki migracji dziewcząt ze wsi do 
Raciborza ówczesny proboszcz famy Herman Schaffer podjął działania, 
aby w mieście założyć Stowarzyszenie św. Notburgi, które utworzyłoby 
w Raciborzu dom, gdzie dziewczęta znalazłyby zabezpieczenie swych 
duchowych i materialnych potrzeb22 *. Stowarzyszenie proboszcz powo
łał do istnienia 15 listopada 1885 r. i składało się ono z grupy dziewcząt

21 Tamże, s. 63.
22J. C i e ś l a k ,  J. N o w a k ,  P. N e w e r l a , G .  W a w o c z n y ,  Dzieje parafii Wnie
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, Racibórz 2005, s. 239.
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z parafii. Zakładając stowarzyszenie ks. Schaffer był pod wrażeniem 
encykliki papieskiej Leona XIII z 20 maja 1884 r. o opiece nad moral
nie zagrożoną młodzieżą żeńską i jej recepcją w postaci listu biskupa 
wrocławskiego Roberta Herzoga z 22 stycznia 1885 r.

Tymczasem w 1862 r. papież Pius XI zatwierdził kult oddawany pro
stej córce rolników i służącej na zamku w Tyrolu, Notburdze z Eben, 
która w południowych rejonach niemieckojęzycznych była czczona 
i przywoływana jako patronka dziewcząt wiejskich. Nic dziwnego więc, 
że proboszcz raciborskiej fary, ks. Herman Schaffer powołując stowa
rzyszenie mające na celu opiekę nad przybywającymi do miasta dziew
czętami wiejskimi nadał mu patronkę św. Notburgę, która w naturalny 
sposób stała się patronką najpierw stowarzyszenia służących a następnie 
powstałego domu zakonnego i zakładu Sióstr Maryi Niepokalanej 
w Raciborzu.

Fundacja oraz pierwsze lata funkcjonowania Domu
świętej Notburgi w Raciborzu

Proboszcz chcąc wzmocnić Stowarzyszenie św. Notburgi (St. Not- 
burgaverein) postanowił nadać mu formy prawne i organizacyjne 
istniejącej już długi czas i sprawdzonej w pracy pośród dziewcząt słu
żących Fundacji Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (Marienstift) 
we Wrocławiu. W tym celu z Wrocławia 7 kwietnia 1886 r. przybyła 
przełożona Sióstr Maryi, s. Maria Matylda Scholz, aby następnie przy
gotować ich przyjazd do Raciborza23. Marianki wówczas jeszcze nie 
były zgromadzeniem zakonnym, tylko stowarzyszeniem religijnym, więc 
w liberalnych Prusach miały większe możliwości rozwoju, niż zgro
madzenie zakonne uznane prawnie. Niebawem też, w Wielką Sobotę 
24 kwietnia 1886 r. o godzinie 16.30 na stacji kolejowej w Raciborzu 
z pociągu wysiadły dwie marianki, s. Maria Anna Borrmann i s. Maria 
Notburga Feike, którym ks. Schaffer zlecił zorganizowanie Domu 
św. Notburgi24. Początkowo twórczynie pierwszej filii Sióstr Maryi 
zamieszkały w jednopiętrowym domu przy ulicy Klasztornej (Kloster-

23 E. C i ń c i o, Dzieje branickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 
w latach 1934-1984, Kraków 1998, s. 131.
24 Archiwum Domu św. Notburgi w Raciborzu (dalej: ADSN), Kronika filii Sióstr 
Maryi Niepokalanej w Raciborzu, k. 1-2.
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strasse) w czterech pokojach i dwóch pomieszczeniach na strychu25. 
Zaraz też przystąpiły do tworzenia dzieła, nad którym patronat rozcią
gnęła księżna raciborska Amalia von Ratibor und von Corvey, z domu 
księżniczka Fürstenberg. Już od uroczystego poświęcenia w Ponie
działek Wielkanocny, 26 kwietnia 1886 r. pierwszego Domu św. Not
burgi siostry objęły opieką dziewczęta i jeszcze w 1886 r. przyjęły 
ich 25, by do końca wieku dać schronienie 352 służącym i robotni
com fabrycznym26. Praca wśród tych ostatnich w Raciborzu była no
wością nawet w stosunku do Fundacji Maryi we Wrocławiu, co sta
wiało zakład w roli prekursorskiej w całych Prusach. Fundator, 
ks. Schaffer od razu na potrzeby powstającego domu, którego kierow
niczką i przełożoną była s. Maria Anna Borrmann, przekazał darowi
znę w kwocie 5.500 marek. Dzięki zaś protekcji emerytowanego na
uczyciela Pietscha, proboszcz zakupił parterowy dom z ogródkiem przy 
Dokterdamm 2 od inspektora lasów A. Krausego i przekazał Korporacji 
św. Notburgi. Rozpoczęły się więc dzieje Domu św. Notburgi na swym 
ostatecznym miejscu. W dniu 14 listopada 1892 r. Stowarzyszenie św. 
Notburgi otrzymało osobowość prawną. Na jej mocy uzyskało na wła
sność działkę budowlaną nr 611 na której wzniesiono zakład św. Not
burgi27. Oficjalne i uroczyste poświęcenie oraz otwarcie domu a także 
zakładu przez ks. proboszcza Schaffem nastąpiło 29 września 1889 r.28. 
Wówczas kierowniczką zakładu i przełożoną wspólnoty sióstr została 
25-letnia s. Maria Notburga Feike, która 5 maja 1890 r. w domu macie
rzystym we Wrocławiu złożyła pierwszą kanoniczną profesję zakonną. 
Dotychczasowa przełożona s. Anna Borrmann wyjechała do nowotwo
rzonego domu Fundacji Maryi w Berlinie przy Melchiorstrasse 3 129.

Siostry Maryi zaczęły stabilizować swój byt i zajmować poczesne 
miejsce w Kościele. I tak 22 grudnia 1891 r. z rąk biskupa wrocław-

25 K. H a m p e l ,  Postać ks. Hermanna Schaffera, proboszcza parafii Wniebowzięcia 
NMP w Raciborzu i jego zasługi w tworzeniu Domu św. Notburgi w Raciborzu, [w:] Sto 
lat..., s. 72.
26 Rozdział 29 Racibórz. Przytułek Św. Notburgi -  Pierwsza Placówka, [w:] J. S c h w e t -  
t e r, Historia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, Wrocław 2000, t. 1, s. 170.
27 Tamże, s. 173.
28 J. S c h w e t t e r ,  Geschichte der Kongregation der Marienschwestern aus dem 
Mutterhaus Breslau 1854-1934, Breslau 1934, s. 114.
29 Rozdział 32 Berlin. Fundacja Najświętszej Maryi Panny Michaelkirchplatz 3, 
[w:] S c h w e t t e r ,  Historia..., t. 1, s. 191-193.
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skiego Jerzego Koppa otrzymały zatwierdzenie swych konstytucji na 
prawie diecezjalnym, a od 13 sierpnia 1892 r. przy habitach nosiły 
różaniec. Natomiast 29 marca 1893 r. siostry raciborskie otrzymały 
breve apostolskie od papieża Leona XIII30. Podobny dokument 17 lute
go 1893 r. wystawił papież dla członków Stowarzyszenia św. Notbur- 
gi31. Marianki, aby mogły efektywnie realizować dzieło stowarzysze
nia św. Notburgi otrzymały specjalnie wzniesiony a następnie rozbu
dowany przez mistrza murarskiego Wanke z Raciborza w latach 1891- 
1892 za fundusze ks. Schaffera trzypiętrowy dom (na 13 metrów wy
soki) z 31 pomieszczeniami, który został poświęcony 11 października 
1892 r. Równocześnie obok schroniska zaczął funkcjonować azyl dla 
starszych służących. Niebawem też, 26 kwietnia 1896 r. z rejencji opol
skiej przyszło pozwolenie, aby siostry uruchomiły w swym zakładzie 
szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt'2.

Do istniejącego natomiast gmachu w 1894 r. w związku z poszerze
niem działalności Domu św. Notburgi dobudowane zostało skrzydło 
z 34 pomieszczeniami, a w 1895 r. w ciągu 12 miesięcy wzniesiono 
nowe skrzydło, przedłużenie gmachu głównego. Powstało także po
mieszczenie, gdzie znalazł swe miejsce żłobek, otwarty 22 kwietnia. 
Także prace nad powiększeniem zespołu rozpoczęły się w listopadzie 
1898 r., które ukończono w październiku 1901 r. Tego też roku zaku
piono dzwon, który potem zawisł na sygnaturze kaplicy. W 1902 r., 
w roku wielkiej powodzi w Raciborzu, podczas której jednak nie zalało 
zespołu klasztornego ss. marianek, których było wówczas 16, po naby
ciu sąsiedniej parceli Dom św. Notburgi rozbudowano o skrzydło po
łudniowo-zachodnie. Prace trwały do 1907 r. Równocześnie wznoszo
na była w stylu neogotyckim obszerna kaplica, którą dedykowano 
św. Józefowi i którą 22 maja 1902 r. poświęcił ksiądz radca Herman 
Schaffer33. W kaplicy znajdował się neogotycki ołtarz główny Świętej 
Rodziny wykonany przez warsztat snycerski słynnej wówczas firmy 
Ferdynanda Stuflessera oraz obrazy św. Marii Magdaleny i św. Her
mana, które namalował Johann Bochenek z Berlina. W skład ołtarza

30 C i ń c i o, dz. cyt., s. 131.
31 Rozdział 29 Racibórz..., s. 179.
32 Das St. Notburga-Heim zu Ratibor. Ein Rückblick auf das Entstehen und die 
Entwicklung des St. Notburga-Vereins und vorgenannter Anstalt, Ratibor 1899, 
s. 32.
33 Dzieje parafii..., s. 240.
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wchodziły zachowane do dziś dwie płaskorzeźby, jedna przedstawia
jąca św. Notburgę i druga ze św. Antonim z Padwy. Polichromię ścian 
kaplicy wykonał artysta z Katowic nazwiskiem Richter34.

Wraz z rozwojem zakładu rozwijało się zgromadzenie Sióstr Maryi, 
także tych z Raciborza. Całe zgromadzenie 22 grudnia 1897 r. otrzy
mało z Rzymu dekret pochwalny (Decretum Laudis), który był wyra
zem uznania Kościoła powszechnego dla dzieła i powołania marianek. 
Także siostry w Raciborzu zyskiwały sobie dobrą opinię a ich klasztor 
w okolicy stał się słynnym ośrodkiem duchowym. Dlatego też 
w oparciu o dom raciborski doszło do utworzenia największego 
w okresie międzywojennym konwentu żeńskiego w Europie, miano
wicie klasztoru w Branicach. W 1898 r. do Branic dotarły w swej 
kwestarskiej drodze dwie siostry, Maria Kornelia Szychowska i Maria 
Apolonia Tunkel i wywarły takie dodatnie wrażenie na miejscowej 
ludności oraz ks. Józefie Natanie, wikariuszu tamtejszej parafii, że 
tenże postarał się o to, aby i w tym zakątku ziemi głubczyckiej ma
rianki podjęły swą posługę35.

We wtorek 2 marca 1909 r. ks. Schaffer przeszedł na emeryturę, 
przestał być proboszczem raciborskim i wprowadził się jako rezydent 
do Domu św. Notburgi, który dalej wspierał materialnie. Zaraz też 
dokupił działki oraz sąsiadującą kamienicę, założył ogród warzywny 
przylegający bezpośrednio do zakładu. W 1910 r. polecił w najstarszej 
części domu położyć nowy dach36. Zaadaptowano także na cele 
mieszkalne strych oraz zamontowano dźwig. Wraz ze śmiercią 
9 grudnia 1914 r. fundatora, ks. Hermana Schaffera, Dom św. Notbur
gi wszedł w nowy etap swych dziejów jako zakład opiekuńczo- 
wychowawczy w pełni wyposażony i przygotowany do realizowania 
swego dzieła pomocy kobietom zatrudnionym jako służące i robotnice 
fabryczne, a także dzieciom, uczennicom prowadzonej przez siostry 
w Raciborzu szkoły gospodarstwa domowego oraz starcom37. Trudzą
ce się wokół potrzebujących marianki zyskały w tym czasie licznych 
dobrodziejów. Ich pokaźną listę otwiera biskup wrocławski Jerzy kar-

34 H a m p e 1, dz. cyt., s. 62.
35 E. C i ń c i o, Domy zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej na Śląsku, [w:] Sto lat..., 
s. 37.
36 Tamże, s. 63.
37 W. S e i d e 1, Charyzmat Sióstr Maryi Niepokalanej i jego realizacja w dziejach 
Zgromadzenia, [w:] Sto lat..., s. 27.
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dynał Kopp, księżna raciborska Amalia, jej siostra Elżbieta Henckel 
von Donnersmarck, wikariusz katedry wrocławskiej ks. Aleksy Freud 
czy Rada miasta Raciborza38.

Dom świętej Notburgi w okresie stabilizacji (lata 1914-1945)

W momencie śmierci fundatora Dom św. Notburgi, w którym prze
bywało 16 marianek, był w pełni wyposażony i wszedł w fazę stabili
zacji i okresu najintensywniejszej działalności. Niebawem także 
wspólnota posiadała najliczniejszą w dziejach obsadę personalną, np. 
w październiku 1932 r. składała się z 34 sióstr39.

Pierwsza wojna światowa w dziejach Raciborza zapisała się mobi
lizacją tysięcy mężczyzn i wcieleniu ich do cesarskiej armii, którzy 
następnie udali się na fronty. W związku z tym świeżo ukończony 
i po kolejnych rozbudowach (ostatnia miała miejsce w 1914 r., kiedy 
zespół wydłużono o skrzydło południowe) obszerny i nowoczesny 
Dom św. Notburgi został wyznaczony na szpital dla rannych i cho
rych żołnierzy pruskich. Zajęli oni część pomieszczeń zakładu. Oko
ło 20 marianek po zawieszeniu dotychczasowej działalności, podjęło 
się szpitalnej służby pielęgniarskiej wobec chorych żołnierzy, któ
rych liczba wynosiła przeciętnie 50-60. Szpital funkcjonował w la- 
tach 1914-191840.

Mimo wojennego zagrożenia marianki w Raciborzu prowadziły nie
przerwanie swoje dzieła, czym wzbudzały respekt i szacunek u ludno
ści. Doceniane były także przez duchowieństwo, które utrzymując 
z siostrami kontakty częstokroć pragnęło, aby i na ich terenie duszpa
sterskim przebywały Siostry Maryi. Dlatego też doszło od początków 
XX wieku, aż po rok 1939 do powołania licznych wiejskich placówek 
zgromadzenia na ziemi raciborskiej, nyskiej i głubczyckiej. Także pro
boszcz z Brzezia (wówczas Hohenbirken), leżącego względem Raci
borza po drugiej stronie Odry, ks. Karol Riedel, który wzniósł dom dla 
zakonnic, pozostając pod wrażeniem marianek raciborskich, zapragnął

38 S i e d 1 a c z e k, dz. cyt., s. 65.
39 P. S t e f a n i a k ,  Rekrutacja powołań z okręgu raciborskiego do Zgromadzenia 
Sióstr Maryi i dwa jego raciborskie klasztory w świetle schematyzmu z 1932 roku, 
„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 29(2009), s. 390-393.
40 Rozdział 29 Racibórz..., s. 182.
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Dom św. Notburgi na pocztówce z okresu międzywojennego

Sieroty Domu św. Notburgi
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to zgromadzenie mieć w swojej parafii. Po wielu staraniach udało mu 
się 7 lipca 1917 r. sprowadzić siostry, które zaraz podjęły się pielęgnacji 
chorych, poprowadziły przedszkole oraz kursy robót kobiecych41. 
Pierwszymi mariankami, które przyszły z Raciborza były: s. Maria 
Kapistrana Pajatsch, Maria Kalistrata Borzucka i Maria Amabilis An
drzejczak42. Nowa placówka powstała przy dużym wsparciu i pomocy 
sióstr z Domu św. Notburgi. Klasztor w Brzeziu stał się też w 1929 r. 
domem prowincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej, w którym żyła Sługa Boża s. Maria Dulcissima (Helena) 
Hoffmann (1910-1936)43.

Z końcem wojny w Raciborzu nastały trudności. W Compićgne 
11 listopada 1918 r. podpisano rozejm na mocy którego zakończyły się 
działania zbrojne. Jednak władze pruskie 6 marca 1919 r. w kilku powia
tach Górnego Śląska, w tym i raciborskim, wprowadziły stan oblężenia. 
Wiązało się to z dążeniami narodowymi Polaków, którzy w trzech po
wstaniach śląskich (z 1919, 1920 i 1921 r.) próbowali wywalczyć przy
łączenie Górnego Śląska do odrodzonej Polski. W dniu 20 marca 1921 r. 
w Raciborzu odbył się plebiscyt: 91% zagłosowało za Niemcami i 9% za 
Polską. Następnie Liga Narodów 12 października 1921 r. wyznaczyła 
granicę między Niemiecką Republiką Weimarską a Rzeczpospolitą Pol
ską. Granica przebiegała Odrą, Racibórz stał się miastem nadgranicznym.

W okresie tego napięcia politycznego i społecznego władzę w klasz
torze sprawowała przełożona s. Maria Fulgentia Wagner. To ona 
w 1922 r. otwarła progi Domu św. Notburgi przed emerytowanym kie
rownikiem szkoły w Suchej Psinie, pochodzącym z Katowic Andrzejem 
Sladeczkiem, wiernym przyjacielem marianek, który w nim zamieszkał 
i następnie zasłynął jako doskonały pisarz44. Także w zakładzie 
mieszkali inni rezydenci: ks. Józef Lux, emerytowany nauczyciel religii 
w gimnazjum raciborskim i dawny duszpasterz akademicki, ks. Wil
helm Hoppe.

41 J. C o p, A. P ł a c z e k , 80 lat obecności Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu nad 
Odrą, Brzezie nad Odrą 1997, s. 13-14.
42 Rozdział 118 Brzezie, pow. Rybnik (koło Raciborza), [w:] S c h w e t t e r ,  Histo
ria..., t. 2, s. 159.
43 Tamże, s. 160; J. S c h w e t t e r ,  Eine Kreuzesbracht (M. Dulcissima), Wartha 1945, 
passim; tenże, Oblubienica Krzyża Sługa Boża S. M. Dulcissima Hoffmann (1910-1936), 
Katowice 1999, passim.
44 M. R o t h e r - B u r e k ,  Dom św. Notburgi w służbie potrzebujących, Opole 2001, s. 39.
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Równocześnie w domu z powodu kryzysu gospodarczego Niemiec 
i wielkiej inflacji nastąpiły kłopoty ekonomiczne. Zwłaszcza przez in
flację, gdyż ubodzy płacili za swój pobyt pieniędzmi ze swych rent, 
które następnie zupełnie nie mogły wystarczyć na utrzymanie. Mimo to, 
dzięki zatroskaniu o zakład proboszcza miejskiego, ks. Jerzego Schulza 
do zespołu obiektów dobudowano w 1925 r. salkę, która służyła za 
miejsce zebrań dla różnych stowarzyszeń katolickich a także kościel
nych. Ksiądz Schulz wyjątkowo cenił duchowe i doczesne dobro płyną
ce z działalności Domu św. Notburgi. Bardzo często to podkreślał, 
zwłaszcza podczas chętnie głoszonych licznych rekolekcji w kaplicy 
klasztornej.

Także same siostry 12 kwietnia 1928 r. od hurtownika Hermana 
Wieczorka nabyły w drodze licytacji kamienicę przy Oberwallstrasse, 
dziś przy ul. Drzymały 30, która miała przynosić zyski z czynszów 
przeznaczane na cele Domu św. Notburgi. Budynek ten pozostał wła
snością Stowarzyszenia św. Notburgi i marianek do 1968 r., kiedy zo
stał upaństwowiony i przeszedł na skarb państwa.

W tym okresie dziejów siostry szczególnie mocno, zwłaszcza, gdy 
w 1924 r. objęła urząd przełożonej generalnej matka Maria Kloty Ida 
Mende, zadbały o swe duchowe i religijne życie. Wzmocnione zostały 
obserwancje zakonne a także z większym zapałem siostry oddawały się 
realizacji swego powołania, zwłaszcza w pracy zawodowej. Zewnętrzną 
formą odnowy było wprowadzenie 8 grudnia 1925 r. zakonnych płasz
czy wyjściowych w garderobie sióstr w miejsce dotychczasowych chust.

Było to jakby preludium do od dawna oczekiwanego i mocno upra
gnionego papieskiego zatwierdzenia Zgromadzenia Sióstr Maryi Nie
pokalanej, którego 6 lipca 1932 r. udzielił papież Pius XI. Marianki 
z domu generalnego we Wrocławiu aprobatę wraz z zatwierdzonymi 
konstytucjami i regułą św. Augustyna otrzymały 21 stycznia 1933 r. 
Zaraz też nowina dotarła do domów filialnych, w tym i do raciborskie
go, gdzie siostry z radością i wdzięcznością Bogu dziękowały za łaskę 
papieskiego uznania i zatwierdzenia ich kongregacji zakonnej oraz za
aprobowania przez Kościół ich prawa zakonnego. Na czele uradowanej 
wspólnoty w Raciborzu stała wówczas s. Maria Karola Langer.

Okrzepłe już zgromadzenie marianek stało się tak rozległe, że nastą
piła konieczność jego podziału na prowincje zakonne. Pierwszy podział 
wymuszony społecznymi i politycznymi okolicznościami miał miejsce 
w 1929 r., kiedy powstała polska prowincja Sióstr Maryi, tym razem
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rada generalna sama podjęła starania o podział i uzyskała go. Dekre
tem kardynała Adolfa Bertrama, metropolity wrocławskiego z 2 lipca 
1934 r. powstały nowe prowincje: brandenburska, dolnośląska i górno
śląska, czyli branicka. W obrębie tej ostatniej znalazły się siostry ze 
wspólnoty w Raciborzu. Niemniej jednak ich wspólnota zachowała 
bezpośrednią zależność od domu macierzystego we Wrocławiu.

Lata trzydzieste u raciborskich marianek przebiegały pod znakiem 
częstych uroczystości: w kwietniu 1936 r. z wielką okazałością siostry 
oraz mieszkańcy obchodzili złoty jubileusz istnienia Domu św. Not- 
burgi. W tym okresie wspólnota sióstr osiągnęła największą w swej 
historii liczbę sióstr, które znalazły zatrudnienie w licznych instytu
cjach prowadzonych w obrębie zakładu. Wedle jedynego wydanego 
przez zgromadzenie katalogu zakonnego wiemy, że w październiku 
1932 r. konwent raciborski składał się z 34 sióstr45. Dom św. Notburgi 
w Raciborzu w pełni prowadził swą chwalebną działalność wśród 
dziewcząt ze szkoły gospodarstwa domowego, młodych i emerytowa
nych służących, dzieci w żłobku, przedszkolu i sierocińcu. Znajdo
wał się w pełnym rozkwicie pod rządami przełożonych, najpierw 
(w latach 1932-1938) s. Marii Karoli Langer, następnie (w latach 
1938-1944) s. Marii Medardy Wycisk. Nawet narodowy socjalizm 
rozpanoszony w III Rzeszy nie sparaliżował dzieła katolickich zakon
nic o śląskim rodowodzie. Dopiero pomruki wojny, które w Raciborzu 
dały się odczuć z końcem sierpnia 1939 r., gdyż właśnie z tej strony 
Niemiec Hitler uderzył na Polskę 1 września 1939 r., rozpoczynając

45 Były nimi: Franciszka (Klara) Tinschert, przełożona i generalna asystentka, Lauren- 
tia (Teodora) Hubert, Antonia (Magdalena) Rybartsch, Apolonia (Anna) Tunkel, 
Maurycja (Agnieszka) Schöpe, Protazja (Anna) Hettwer, Zuzanna (Anna) Koch, 
Tymotea (Maria) Bannert, Eugenia (Amalia) Sonntag, Fides (Zofia) Hermainski, 
Medarda (Paulina) Wycisk, Albina (Elfryda) Rother, Korbiniana (Bronisława) Wit
kowski, Sylwina (Anastazja) Przybilla, Majella (Gertruda) Kieslich, Sigisbertha (Maria) 
Grzeschik, Saeculina (Józefa) Kuhnert, Avita (Marta) Bauch, Edilberta (Franciszka) 
Holke, Gabriela (Maria) Haubner, Floriberta (Teodora) Grubczinski, Theonilla (Agniesz
ka) Adam, Edburga (Klara) Prause, Odila (Marta) Woitek, Magdalena (Małgorzata) 
Gärtig, Gwida (Klara) Simon, Cassia (Elżbieta) Klemp, Meinharda (Marta) Rossek, 
Fruktuoza (Maria) Scholz, Heriburga (Franciszka) Bothur, Belina (Anna) Klose, 
Lucenia (Elżbieta) Pawlitzek, Sixtina (Gertruda) Aufgebauer i Rufina (Florentyna) 
Postpiech. Zob. Verzeichnis der Niederlassungen und Schwestern der Kongregation 
der Marien-Schwestern von der allerseligsten allzeit unbefleckten Jungfrau Maria 
(Mutterhaus Breslau) im Jahre 1932, Breslau 1932, s. 53-55.
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II wojnę światową, która tak tragicznie zakończyła się dla raciborskiego 
Domu św. Notburgi.

Jeszcze w 1939 r. na żądanie władz narodowo-socjalistycznych 
marianki zmuszone były przyjąć niemieckich repatriantów ze Wschodu. 
Od ks. Schulza otrzymali oni salkę, gdzie się zbierały stowarzyszenia 
religijne, a od sióstr pomieszczenia przedszkola i sierocińca, które zna
lazły nowe miejsce w innych częściach domu. Także od 1942 r. do za
kładu św. Notburgi z głębi Niemiec zaczęły przybywać sieroty, szuka
jąc tu schronienia wobec licznych bombardowań zachodnioniemieckich 
miast. Wszystkimi przybyszami Siostry Maryi bardzo pieczołowicie się 
zajmowały. A sieroty znalazły tutaj swój nowy, sprawiedliwy dom. Na 
znak, że trwa wojna w kaplicy przy jednej ze ścian siostry urządziły 
dekorację: wielką zieloną palmę z karabinem, która miała oczy wszyst
kich kierować na ogrom nieszczęścia, które wojna ze sobą niesie i po
budzać do modlitw, aby co rychlej została zakończona46.

W 1943 r., mimo trwającej wojny siostry marianki w dniu 25 paź
dziernika przeżyły ważną dla siebie chwilę: otóż Stolica Apostolska 
definitywnie zatwierdziła i aprobowała konstytucje zgromadzenia 
oparte na regule augustiańskiej. Potwierdziła także, że patronami kon
gregacji są Maryja Niepokalanie Poczęta i św. Róża z Limy.

W 1945 r. wiadomo było, że Niemcy przegrały wojnę i armia so
wiecka prze nieugięcie na zachód, ku Berlinowi. Ówczesna przełożo
na s. Maria Ludgera Tront z siostrami podjęła decyzję, że osiemnaście 
z nich pozostanie na miejscu i nie będzie uciekać na zachód47. Wiele 
sióstr znało język polski i uważały, że to im może pomóc przetrwać 
front. W połowie stycznia 1945 r. spadły na Racibórz pierwsze bom
by, a z końcem miesiąca bombardowania stały się częste i groźne. 
W tej sytuacji marianki postanowiły z górnych pięter przenieść pen
sjonariuszy do piwnic. W domu przebywało wtedy ponad sto dzieci 
w wieku od niemowlęctwa do 14 lat oraz spora liczba starców, w tym 
chorych i niedołężnych. Niemowlęta udało się siostrom wywieść woj
skowym samochodem do domu marianek w Włodowicach koło No
wej Soli, innych dzieci przed bombardowaniem Domu św. Notburgi 
nie udało się ewakuować. W dniu 2 lutego 1945 r. w samo południe 
na zabudowania spadły pierwsze bomby niszcząc dach i rujnując

46 R o t h e r - B u r e k, dz. cyt., s. 69.
47 Tamże, s. 43.
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część domu48. Następnego dnia do południa był nalot, więc wszyscy 
mieszkańcy zakładu przebywali w piwnicach. W południe bombardo
wanie było tak silne, że gremialnie przygotowywano się na śmierć, 
zwłaszcza dzieci bardzo przeżywały grozę tych chwil, krzycząc i pła
cząc z przerażenia. Jednak 4 lutego pięć sióstr zdecydowało się ewa
kuować wraz z dziećmi. Droga z wieloma uciążliwościami wiodła do 
Austrii, gdzie w szkole Hitlerjugend w Gmund hitlerowcy zabrali za
konnicom dzieci (za wyjątkiem dwojga, które się schowały). Wówczas 
siostry powróciły do Raciborza49.

W niedzielę 4 lutego 1945 r. w południe zespół klasztorny został 
ciężko zniszczony w wyniku bomb zapalających. Wtedy omal siostry 
nie zginęły podczas obiadu, gdyż przez ich refektarz przeleciała bom
ba obracając wszystko w zgliszcza.

Wszyscy domownicy do połowy marca przebywali w piwnicy. 
W suszami była kaplica, w której codziennie sprawowano msze św. 
Walki wokoło klasztoru trwały, a wybuchy granatów słychać było 
coraz bliżej. 1 choć Dom św. Notburgi był poważnie uszkodzony, to 
jednak wobec barbarzyńskiego niszczenia Raciborza przez Rosjan wy
dawał się być bezpiecznym schronieniem dla licznych mieszkańców 
miasta, którzy wszystko potracili w wyniku bombardowań. W połowie 
marca zaczęto odczuwać dotkliwe braki w aprowizacji, gdyż karty za
opatrzeniowe były przeznaczone wyłącznie dla robotników zaangażo
wanych w obronę miasta. Tymczasem Wielki Tydzień 1945 r. stał się 
największą gehenną dla mieszkańców Domu św. Notburgi: nieustanne 
bombardowania dniem i nocą, w wielki wtorek spłonął żłobek, bomby 
padały także na ogród. W wielki czwartek było ogromne rosyjskie 
bombardowanie Raciborza, w wielki piątek całodzienny huk grana
tów, wtedy też straż pożarna musiała gasić płonący dach Domu św. 
Notburgi. Wtedy dwie siostry, Paulina Rohde i Illidia Riedel zostały 
lekko ranne. W Niedzielę Wielkanocną o godzinie 5.00 do Raciborza 
wkroczyły wojska radzieckie. Zaraz też żołnierze wtargnęli do piwnic 
Domu św. Notburgi i od razu zażądali zegarków. Potem przez 14 dni 
dopuszczali się największych zbrodni na zakonnicach, domownikach 
i ludności, która w ich zakładzie znalazła schronienie. Dwa tygodnie

48 R o t h e r - B u r e k, dz. cyt., s. 43.
49 E.E. W i n k l e r ,  Wspomnienia z pobytu w Domu dziecka Świętej Notburgi Raci
bórz 1942-1945, [w:] Sto lat..., s. 90-92.
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trwało rabowanie i niszczenie wszystkiego, zwłaszcza dotkliwe było 
odbieranie żywności. Przełożoną s. Ludgerę Tront i furtiankę, s. Apo
lonię Tunkel sowieci pobili, gdyż stawały w obronie molestowanych 
młodych sióstr. Wiele zakonnic, a w piwnicy ich przebywało 50, tak 
marianek, jak i urszulanek (te ostatnie po zniszczeniu ich klasztoru 
szukały schronienia u św. Notburgi) oraz kobiet z miasta, które znaj
dowały się razem w piwnicy, było przemocą wyciąganych do pokoju 
na parterze w końcu korytarza, gdzie były wielokrotnie i zbiorowo 
gwałcone. Działa się tak przez kilka dób, w dzień, a zwłaszcza nocą. 
Później nieszczęśnicami opiekowała się s. Kazimiera Poślad. Wiele 
osób było także pobitych i zranionych postrzałami, gdyż Rosjanie na 
ruinach klasztoru robili libacje alkoholowe i potem wywoływali pani
kę wśród ludzi strzelając z karabinów i pistoletów50.

Później siostry zostały skierowane do prac przymusowych w orga
nizowanym szpitalu. Po 14 dniach nagle przyszedł rozkaz, że muszą 
w przeciągu 10 minut opuścić dom. Uzbrojona sowiecka zgraja prze
szukała każdą z sióstr, następnie ustawiła w kolumnę do której dołą
czono księży oraz kobiety i dziewczęta wypuszczone z aresztu 
śledczego. Wszyscy musieli opuścić Racibórz. Marianki zdecydowały 
się udać do swych sióstr za Odrę, do Brzezia. Tam ze zdziwieniem, 
ale gościnnie zostały przyjęte. Jednak po dwóch dniach wszystkie 
marianki, tak miejscowe, jak i raciborskie zostały wypędzone. Siostry, 
tak marianki, jak elżbietanki i urszulanki, poszły do Karniowa, na
stępnie rozdzieliły się prosząc ludzi o przyjęcie. Marianki ruszyły 
dalej i w Gieszkowicach się rozdzieliły, bo chciały pozostać bliżej 
Raciborza. Ostatecznie 10 zakonnic, po dwie-trzy osoby, znalazły 
schronienie w domach gospodarzy w Pogrzebieniu na trzy tygodnie. 
Stamtąd próbowały siostry dostać się do Raciborza, choć było to za
bronione, aby zorientować się, co się dzieje z Domem św. Notburgi. 
A w nim Rosjanie zorganizowali dom uciech dla żołnierzy, a potem 
kwatery dla oficerów. Dopiero siostrom po wielu trudach, kłopotach, 
wysiłkach i niezwykłych ofiarach udało się z końcem maja odzyskać 
zupełnie zrujnowany, totalnie zdewastowany i zniszczony Dom 
św. Notburgi, który wyglądał jak przedsionek piekła51.

50 Tamże, s. 92-93; Rozdział 185 Racibórz..., s. 503-520.
51 Rozdział 185 Racibórz..., s. 503-520.
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Dom świętej Notburgi w trudnych czasach komunizmu 1945-1988

Po zakończeniu działań wojennych w Raciborzu powoli zaczęli do 
miasta powracać wypędzeni przez Rosjan jego mieszkańcy. Także 
siostry marianki w małych grupkach próbowały przedostać się do swe
go konwentu. Był on bardzo zniszczony, ponieważ został zajęty przez 
rosyjskich oficerów, którzy w nim urządzali właściwe sobie orgie 
i przy okazji, czego wcześniej nie zrujnowała wojna, to padło ich łu
pem lub uległo zniszczeniu. Dopiero 25 maja 1945 r. s. Apolonia Tun- 
kel otrzymała z komendy miasta rozkaz, który miał Rosjan usunąć 
z domu. Jednak nie nastąpiło to od razu. Siostry zaczęły stopniowo 
porządkować zdewastowany i zbombardowany dom, pomieszczenie po 
pomieszczeniu. Równocześnie różne grupy cywilów wciąż dokony
wały grabieży w domu. W tym czasie siostry także były prześladowane 
i nim zamieszkały u św. Notburgi codziennie pieszo przychodziły do 
Raciborza z miejsca czasowego schronienia w Pogrzebieniu. Gdy już 
mogły zamieszkać na miejscu podjęły dalszą akcję odczyszczania 
i odgruzowywania domu. Równocześnie przez cztery miesiące pozba
wione były kart żywnościowych, więc u ludzi z sąsiedztwa żebrały 
o kawałek chleba. Częściowo mariankom zaczęli pomagać przybyli do 
Raciborza Polacy. Niemniej jednak siostry w pamięci zachowały to, że 
nadal były bardzo uciskane i nie miały dosłownie niczego. I choć same 
były przez pół roku w niezwykle ciężkim położeniu, nie odmówiły 
przyjmowania powracającym do ich zakładu starców. Z wózkami jeź
dziły siostry po okolicy błagając o jedzenie dla siebie i coraz liczniej
szych podopiecznych. Na skutek tragicznej sytuacji oraz głodu w Ra
ciborzu wybuchła epidemia tyfusu. Wiele osób w mieście zmarło 
z tego powodu, ofiary były także w Domu św. Notburgi, gdzie zapisa
no zgony 10 osób. Także marianki złożyły swą daninę: cztery spośród 
nich znalazły się w szpitalu. Trzy, w tym przełożona zmarły: s. Maria 
Zuzanna Koch, s. Maria Ludgera Tront i s. Maria Oswalda Galda. Tak
że w Raciborzu na tyfus zaraziła się s. Maria Joanna Proske, która cza
sowo posługiwała w Domu św. Notburgi i zmarła już po opuszczeniu 
miasta. Chorujące zakonnice odwiedziła zastępczyni przełożonej gene
ralnej Roswithy Mix, matka Kloty Ida Mende52.

52 Tamże, s. 517.

Jeszcze w 1945 r. odbudowujący się Dom św. Notburgi na czele, 
którego po śmierci przełożonej s. Ludgery Tront stała jej następczyni, 
s. Małgorzata Juzek (Jucek), został przejęty przez Zrzeszenie Katoli
ków Caritas i przekształcony w Dom Opieki dla Dorosłych Caritas 
dla osób ze schorzeniem układu nerwowego. Zakład podległy resor
towi zdrowia i opieki przeznaczono dla 280 zniedołężniałych, prze
wlekle chorych i podeszłych wiekiem pacjentów z terenów woje
wództw opolskiego i katowickiego53. Chorymi nadal zajmowały się 
siostry marianki. Na 60 osób personelu stale zatrudnionych było 
20 Sióstr Maryi. Natomiast południowe, najstarsze skrzydło klasztor
ne zostało przejęte przez Miejski Klub Zapaśniczy w Raciborzu. 
Klub ten do dziś zajmuje tę część klasztoru, jednak aktualnie zostały 
już z nim uregulowane kwestie własnościowe. Równocześnie, wobec 
zniszczenia kościołów parafialnego i filialnego w 1945 r. kaplica sióstr 
inarianek w Domu św. Notburgi pełniła rolę kościoła parafialnego, 
gdyż była stosunkowo mało zniszczona i w dość szybkim czasie udało 
się ją uporządkować i udostępnić do kultu religijnego.

W tym czasie na Śląsku, w tej jego części, która do 1945 r. należała 
do Rzeszy Niemieckiej, zaczęto przeprowadzać weryfikację narodową 
jego mieszkańców. Wielu Ślązaków musiało opuścić swe strony oj
czyste, gdyż nie przeszli tendencyjnej weryfikacji, którą przeprowa
dzali bardzo często niekompetentni urzędnicy, którzy niczego nie 
wiedzieli o stosunkach panujących na Śląsku ani o dziejach tej ziemi. 
Weryfikatorzy uważali, że kto nie mówi dobrze po polsku i urodził się 
jako obywatel pruski musi wyjechać. W tej sytuacji także kilka sióstr 
marianek z klasztoru w Raciborzu, mimo, że czuły się Ślązaczkami 
i bardzo chciały pozostać w Domu św. Notburgi, musiało się spako
wać i zostały deportowane do Niemiec.

Po przetrwaniu przez marianki zawirowań związanych ze zniszcze
niami domów zakonnych podczas wojny a także wędrówkami, tułacz
ką oraz przesiedleniami sióstr, zgromadzenie zaczęło na nowo krzep
nąć, czego wyrazem było jego afiliowanie 28 sierpnia 1952 r. do Za
konu św. Augustyna. Ten akt umieścił kongregację marianek w gronie 
szeroko rozumianej rodziny augustiańskiej i wyznaczył jej duchowy 
kurs w duchu tego zakonu.
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Władze komunistyczne w walce z instytucjonalnym Kościołem 
postanowiły uderzyć zwłaszcza w życie zakonne i w 1950 r. w brutal
ny sposób zlikwidowały klasztory żeńskie i męskie na terenie Czecho
słowacji i Węgier. Podobne plany w Polsce w okresie stalinowskim 
mieli rodzimi komuniści. Polem doświadczalnym stały się klasztory 
na Śląsku. Na terenie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego, 
którą w latach 1951-1956 zarządzał niekanonicznie wikariusz kapitul
ny ks. Emil Kobierzycki zostało zlikwidowanych 190 klasztorów żeń
skich i wysiedlono 687 zakonnic. Władze Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej przystąpiły do akcji X2, która nastąpiła rankiem 3 sierpnia 
1954 r. na terenie województw katowickiego, opolskiego i wrocław
skiego54. W każdym województwie powołano kolektyw, a w powiecie 
trójki, które miały przejąć klasztory po wysiedleniu 1.500 zakonnic 
z 323 domów należących do 10 kongregacji, które następnie wywie
ziono do obozów pracy w Staniątkach (dwa obozy), Wieliczce, Koby
linie, Gostyniu, Dębowej Łące, Stadnikach i Otorowie. Akcja była 
podjęta przez władze na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności zako
nów, którym zarzucano wspieranie niemieckiego reakcjonizmu, a ślą
skie siostry postrzegano niesłusznie za Niemki. Komunistyczni dzia
łacze imputowali siostrom, że wiele z nich w 1952 r. podało w ankie
cie weryfikacyjnej narodowość niemiecką, że wiele nie włada języ
kiem polskim, a te, które zadeklarowały narodowość polską i tak pro
wadzi propagandę antypolską i antypaństwową. Także ze strony kurii 
opolskiej, pod naciskiem władz, ks. Michał Banaś, wręczył 3 sierpnia 
1954 r. przełożonym prowincjalnym, w tym i marianek -  matce Can- 
tianilli Koseckiej -  decyzję cofającą zezwolenie na utrzymanie domów 
klasztornych. Podczas akcji X2 marianki prowincji branickiej zostały 
wysiedlone z wszystkich domów, za wyjątkiem dwóch, w Branicach 
i Nysie. Także siostry z prowincji wrocławskiej wraz z prowincjalną, 
m. Ancillą Wycisk, zostały deportowane 5 sierpnia 1954 r.

W Raciborzu, rankiem 3 sierpnia 1954 r. Dom św. Notburgi otoczyli 
funkcjonariusze milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa, a dele
gat wojewódzkiej rady narodowej poinformował przełożoną, s. Alba- 
nę Łońską, o natychmiastowej likwidacji klasztoru. Robotnicy i więź
niowie skierowani do egzekucji wtargnęli na teren klauzury i na cięża-

54 C i ń c i o, dz. cyt., s. 149; M.H. Z aj ą c, Kryptonim „X-2”. Siostry elżbietanki ofia
rami przemocy w PRL (1954-1956), Wrocław-Poznań 2004, s. 8nn.

Widok Domu św. Notburgi z 1900 r.

Dom od strony ogrodu (przed I wojną światową)



Szkoła gospodarstwa domowego (kita 30 XX w.)

Przedszkolaki z s. Antonią Rybartsch (pocz. XX w.)

Bawialnia dla najmłodszych



Szkoła gospodarstwa domowego
Pracownia malarska s. Fides Hermainski

I Komunia Święta sierot w Domu św. Notburgi w 1944 r. 
(iod lewej: s. Benigna, s. Małgorzata)



Obecna sala rehabilitacyjna

Dom Pomocy Społecznej (od strony ogrodu)

Dom św. Notburgi na starej pocztówce (od pl. Jagiełły)

Widok domu przed II wojną światową (od strony ogrodu)



Przedwojenna fotografia Domu św. Notburgi

Współczesne wnętrze kaplicy domowej

Kaplica Domu św. Notburgi

Dom św. Notburgi (od pl. Jagiełły)



S. Matylda Scholz 
pierwsza matka generalna

M. Roswitha Mix, nauczycielka 
w szkole gospodarstwa dom.

Wspólnota z matką prowincjalną 
Agatą Witaszek

S. Weronika Seidel 
aktualna dyrektor DPS

Kaplica domowa (przed wojną)

Aktualne wnętrze kaplicy
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Zdjęcia sióstr raciborskich z kartoteki 
Domu Prowincjalnego w Branicach



Konwent sióstr (1971 r.)

Długoletnia przełożona 
s. Bonifacja Bieber (od lewej)

Przełożona domu 
s. Alodia Lelek

Wspólnota podczas rekreacji Aktualna przełożona
M. Estera Banik (zprawej)

Siostry w kuchni domowej



Konwent sióstr (2009 r.)

Modlitwa sióstr w kaplicy domowej
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rowki załadowali, niszcząc go częściowo przy okazji, dobytek sióstr. 
Marianki zaś (a było ich osiem: Albana Łońska (Lonski), Czesława 
Fyszka, Ernesta Figler, Ewa Zając (Zajons), Magnentia Grzechczyk 
(Grzechzek), Marta Wośnik (Wosnik), Michała Mickiewicz i Solina 
Fieber) przemocą wyprowadzono do pojazdów (ciężarówek) i wywie
ziono do Wrocławia, gdzie trafiły do obozu przejściowego w uprzednio 
opróżnionym klasztorze franciszkanów w dzielnicy Karłowice, skąd po 
dwóch dniach odjechały w nieznane autobusami z zasłoniętymi oknami 
i napisem wycieczka 5. Siostry oraz ludność miejscowa myśleli, że jest 
to wywózka do łagrów na Sybir. Jednak 5 sierpnia 1954 r. zakonnice 
dotarły do klasztoru urszulanek Serca Jezusa Konającego (które uprzed
nio wysiedlono) w Otorowie w powiecie szamotulskim w Wielkopol- 
sce. Tam spotkały inne siostry swego zgromadzenia. W sumie w tym 
komunistycznym obozie pracy dla zakonnic zgromadzono 152 marianki 
z prowincji branickiej i wrocławskiej. Tam poddano je przymusowej 
pracy na akord w dużej szwalni, gdzie pracowały od 7.00 do 18.00. 
Zatrudniono je także w polu należącym do PGR, dokąd je codziennie 
zawożono, w ogrodzie i przyobozowym gospodarstwie. W odizolowa
niu od społeczeństwa prowadziły w obozie siostry normalne życie za
konne, miały nabożeństwa, rekolekcje i opiekę kapelanów. Także tutaj 
składały swe profesje zakonne. Jednak zwłaszcza młode siostry nękano, 
aby porzuciły życie konsekrowane i roztaczano przed nimi świetlane 
wizje przyszłości w świecie. Zakonnice stale były też przez pracowni
ków UB i administratora obozu inwigilowane. Całkowite także obowią
zywało je odseparowanie od społeczeństwa55 56 * *.

W warunkach więc obozowych, w internowaniu, raciborskie ma
rianki z nadzieją świętowały 8 grudnia 1954 r. setną rocznicę założe
nia swego zgromadzenia. Świętowanie to wpisały w obchodzony przez 
Kościół Rok Maryjny.

Po dwóch latach bezprawnego uwięzienia, po zmianie stosunku pań
stwa do Kościoła i po rozmowach Komisji Wspólnej Rządu i Episko
patu wysiedlone siostry uwolniono i mogły wracać do swoich klaszto
rów, ale tylko tych, które zostały im zwrócone. Pierwsze z Otorowa

55 R o t h e r - B u r e k, dz. cyt., s. 83.
56 Archiwum Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we
Wrocławiu (dalej: ADMW), Ankiety na temat wysiedlenia sióstr do Otorowa, rela
cje sióstr.
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wyjechały siostry raciborskie, o które upomnieli się pracownicy z daw
nego Domu św. Notburgi. Równocześnie s. Maria Czesława Fyszka, 
która do Otorowa została przywieziona z klasztoru raciborskiego zde
cydowała się opuścić zgromadzenie i wystąpiła jeszcze podczas poby
tu sióstr w obozie pracy57.

Do Raciborza, gdzie podczas ich nieobecności Dom Pomocy Spo
łecznej całkowicie przeszedł w ręce państwowe, marianki wróciły 
w trzech turach: najpierw 12 listopada 1956 r. przyjechało sześć sióstr 
(Lina Cesarz, Agnezja Pęcak, Ewa Zając, Germana Kulawik, Giswal- 
da Duda i Magnentia Grzechczyk), następnie 21 listopada 1956 r. trzy 
siostry (Ernesta Figler, Mercedes Garbas i Witalia Gostomska) oraz 
20 lutego 1957 r. ostatnie trzy siostry (Delfina Antkiewicz, Frideberta 
Bochnia i Pia Beck). Powróciły one, na czele z przełożoną, s. Marią 
Liną Cesarz, do swej klauzury, którą na nowo musiały sobie urządzić 
i zaraz też podjęły pracę w domu opieki38.

Otorowo, obóz pracy dla marianek

57 ADMW, teczki personalne sióstr: S. M. Czesława Fyszka.
58 ADMW, teczki personalne sióstr; ADMW, Placówka Racibórz, passim.
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W 1956 r. po wypadkach poznańskich i upadku stalinizmu, nastąpi
ła chwila odwilży i Kościół z nadzieją patrzył w przyszłość. To samo 
było udziałem raciborskich marianek, które swoje powołanie musiały 
ograniczyć jedynie do posługi pielęgniarskiej wewnątrz Domu Pomo
cy Społecznej59. W 1961 r. znów polityka władz komunistycznych 
wobec Kościoła nabrała ostrego kursu. Dla sióstr okazało się to tra
giczne w skutkach, gdy w sposób niezwykle brutalny nagle 12 maja 
1961 r. wysiedlono 137 marianek ze szpitala w Branicach do małego 
domu rekolekcyjnego. Wówczas rozpoczął się proces zwalniania za
konnic z pracy w służbie zdrowia. Siostry z Domu św. Notburgi 
szczęśliwie uniknęły zwolnień, bo brakowało w Raciborzu chętnych 
do pracy, której się oddawały60 *.

Wspólnota sióstr w 1972 r.

59 C i ń c i o, dz. cyt., s. 150.
60 A. I z d e b s k a ,  Zarys rozwoju Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej -  dzieła 
ks. Jana Schneidera, [w:] Żyjąc dla innych. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 
-  dzieło ks. Jana Schneidera -  u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, pod red.
J. S w a s t k a, Wrocław 1998, s. 103.
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W latach 1961-1965 jednak Dom Pomocy Społecznej ulokowany 
w Domu św. Notburgi został przejęty przez państwo i kierownictwo 
w nim przejęły osoby świeckie61. Niemniej siostry, dzięki staraniom 
kolejnych przełożonych, Marii Bibianny Reich i Marii Petry Piosek 
(Piossek), nadal pracowały przy chorych. A posługę pielęgniarską 
w tym czasie pełniło około 20 marianek.

Dopiero 12 listopada 1973, kiedy w Raciborzu przełożoną była 
s. Maria Bonifacja Biber, decyzją prezydium Wojewódzkiej Rady Na
rodowej w Opolu Dom św. Notburgi wraz z całością zabudowań został 
nieodpłatnie zwrócony Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej we 
Wrocławiu. W związku z tym, po blisko 30 latach marianki raciborskie 
znów stały się właścicielkami swego domu.

W tym okresie również Siostry Maryi, wraz z wszystkimi zakonni
cami w Polsce i na świecie, zaczęły proces przystosowania swego życia 
do wymogów płynących z decyzji Soboru Watykańskiego II. W 1970 r. 
całe zgromadzenie otrzymało nowe konstytucje ad experimentum. 
Przebudowywało ono sporo zewnętrznych aspektów życia zakonnego, 
które stopniowo przystosowywane było do oczekiwań współczesnego 
Kościoła. Jednym z przejawów zmian była modernizacja w 1982 r. 
habitów (siostry raciborskie jako pierwsze w prowincji branickiej zmie
niły strój). Próbne prawo własne zostało w 1982 r. zastąpione Konstytu
cjami, które także obecnie regulują a także normują sposób życia a tak
że służby w Kościele wszystkich członkiń Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej.

Raciborskie siostry wraz z przełożoną s. Mariettą Sąsałą, personelem 
i domownikami w dniach 12-14 maja 1986 r. uroczystym triduum 
uczciły setną rocznicę przybycia zakonnic do miasta. Te obchody wielu 
pozwoliły na moment refleksji nad dokonaniami zgromadzenia w prze
ciągu stu lat i dały motor dla dalszego wspierania dzieła, które z taką 
determinacją i oddaniem podejmuje. 1 spełniły się nadzieje, nadszedł 
dzień 15 lutego 1988 r., kiedy władza w Domu Pomocy Społecznej 
przy placu Jagiełły 3 w Raciborzu wróciła do rąk marianek, gdy dyrek
torką zakładu została jedna z nich, s. Maria Joachima (Anna) Marzec. 
Od tego momentu Dom św. Notburgi, tak jak u zarania swych dziejów 
rozpoczął nieskrępowaną posługę wśród najbardziej potrzebujących,

61 G. B 1 u s z c z, Lecznictwo i ochrona zdrowia, [w:] Racibórz, zarys rozwoju miasta, 
pod red. J. K an ty  k i, Katowice 1981, s. 374-387.

a wspólnota sióstr mogła szerzej otworzyć się na potrzeby miejscowego 
Kościoła, choćby poprzez podjęcie katechizacji w parafii famej czy 
pracy w zakrystii kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Raciborzu.

Dom świętej Notburgi w niepodległej Polsce

W czerwcu 1989 r., kiedy w Polsce ogłoszono zakończenie komuni
zmu, wybrano sejm kontraktowy i premierem został Tadeusz Mazo
wiecki, dawny opozycjonista. Także, wraz z całym społeczeństwem 
siostry marianki, personel i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy 
placu Jagiełły 3 w Raciborzu z nadzieją oczekiwali nowych czasów, 
aby wreszcie mogli żyć u siebie, w wolności i samostanowieniu; i tak 
się też stało, ale stopniowo, nie bez trudów oraz przeciwności towarzy
szącym przemianom. W ten czas przełożoną domu była s. Maria Boni
facja Biber.

Jeszcze w 1990 r. Dom Pomocy Społecznej został objęty w zarząd 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, co spowodowało prze
organizowanie systemu pracy oraz systemu przyjęć do zakładu. Rów
nocześnie dzięki wysiłkom i staraniom dyrektorki zakładu s. Joachimy 
(Anny) Marzec z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały przyznane 
środki finansowe, z których w latach 1990-1993 została przeprowa
dzona modernizacja domu, w tym zabudowa balkonów, w których 
zaczęły odbywać się zajęcia terapeutyczne62.

Ważną sprawą było wpisanie 29 grudnia 1995 r. Domu św. Notburgi 
do rejestru zabytków, jako dobra dziedzictwa kulturalnego klasy A. 
Spowodowało to z jednej strony obowiązki organów państwowych 
i samorządowych w partycypowaniu w kosztach utrzymania substan
cji obiektu, a z drugiej strony utrudniło prowadzenie prac adaptacyj
nych i modernizacyjnych, które poddane zostały rygorom ustawy 
o ochronie zabytków63.

Świeżo odnowiony Dom św. Notburgi w lipcu 1997 r. padł ofiarą 
powodzi tysiąclecia, która nawiedziła cały Śląsk. Pod wodą znalazły 
się nie tylko piwnice, ale cały parter. Woda wyrządziła wiele szkód,
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62 ADSN, Pismo prezydenta Raciborza z 26 września 1991 r.; R o t h e r - B u r e k ,  
dz. cyt., s. 45.
63 ADSN, Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków „A” 
z 29 grudnia 1995 r., 1. dz. PSOZ-53400/R/311/2/95.
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Dom św. Notburgi (od pl. Jagiełły)

Dom św. Notburgi (od strony ogrodu)
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które były usuwane poprzez długotrwałe remonty, osuszania, wymia
nę sprzętu64. Wraz z remontami zostały podjęte nowe inwestycje: 
w 1998 r., 28 lutego dobudowano przy holu głównym szyb windy 
przez wszystkie kondygnacje oraz wyciąg dla wózków inwalidzkich 
przy kaplicy. W tym też roku zabudowano wnękę skrzydła oficyny. 
Na terenie zespołu, który 11 stycznia 1999 r. przeszedł pod zarząd 
starostwa powiatowego w Raciborzu i zaczął bezpośrednio podlegać 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, podjęto także decyzję 
o budowie pawilonu rehabilitacyjnego, który wpisał się w obchody 
115 rocznicy pobytu sióstr marianek w Raciborzu65. Parterowy budy
nek rehabilitacyjno-leczniczy wyposażony nowocześnie został po
święcony uroczyście 20 października 2001 r. przez ordynariusza opol
skiego abp. Alfonsa Nossola. Tego dnia cały Dom św. Notburgi: sio
stry, domownicy i personel świętowali 115 rocznicę otwarcia zakładu, 
odbyło się specjalne nabożeństwo.

U progu nowego tysiąclecia wspólnota raciborskich marianek, której 
przedstawicielki 8 kwietnia 2000 r. wzięły udział w uroczystości eks

humacji szczątków Sługi Bożej ze 
zgromadzenia Sióstr Maryi, Dulcis- 
simy Hoffmann z cmentarza para
fialnego do grobowca przy kościele 
w Raciborzu-Brzeziu, składała się 
z piętnastu zakonnic na czele, któ
rych stała przełożona, s. Maria Alo
dia Lelek. Dwanaście sióstr bezpo
średnio było zatrudnionych w Domu 
Pomocy Społecznej, któremu dyrek
torowała s. Maria Joachima Marzec. 
Pozostałe trzy (Maria Aldona Pła
czek, Maria Michaela Musiał i Ma
ria Bernadeta Jewe) pracowały jako 
katechetki i zakrystianka w parafii 
farnej. Dom Pomocy Społecznej 
administracyjnie dzielił się na sześć 
oddziałów, w których przebywało

64 R o t h e r - B u r e k, dz. cyt., s. 46-48.
65 Tamże, s. 112.
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175 pacjentów, w większości kobiet. Mieszkańcy byli w wieku od 
30 do 90 lat. Opiekę nad nim sprawował 97 osobowy personel.

W 2001 r. dyrektorką Domu Pomocy Społecznej została s. Maria 
Weronika (Stefania) Seidel, która bardzo energicznie podjęła dzieło 
swej poprzedniczki. To ona niebawem po objęciu funkcji podjęła się 
zorganizowania uroczystego sympozjum naukowego z okazji setnej 
rocznicy istnienia klasztornej kaplicy św. Józefa, które miało miejsce 
w Domu św. Notburgi 8 października 2002 r. Wśród licznych znako
mitych gości spotkanie uświetnili sufragan opolski, wybitny historyk, 
biskup Jan Kopiec oraz przełożona prowincjalna z Branic, matka Te
resa Skandy.

Aktualnie w klasztorze raciborskim przebywa 12 marianek na cze
le, których stoi po ustąpieniu wieloletniej i zasłużonej przełożonej 
s. Marii Alodii Lelek, mianowana we wrześniu 2009 r. nowa przełożo
na, s. Maria Estera Banik. Ona to wraz z dyrektorką zakładu s. Marią 
Weroniką Seidel ma pieczę nad wszystkimi sferami funkcjonowania

Siostry w refektarzu (2009 r.)

domu. Ostatnią największą troską władz zakładu było przystosowanie 
jego parametrów lokalowych do wytycznych płynących z unijnych 
norm. Dlatego też wielkim kosztem i trudem siostry postarały się 
o modernizację domu poprzez zamontowanie nowoczesnego systemu 
przeciwpożarowego, w tym kurtyn zamykających drogę dla ognia.

Studwudziestopięcioletnie dzieje Domu św. Notburgi w Raciborzu 
w całej rozciągłości wpisywały się w burzliwe losy miasta i Śląska 
XIX i XX w. Poprzez te lata zmieniał on swój charakter działalności, 
jednak zawsze pozostał miejscem realizacji powołania zakonnego 
bardzo śląskiego w swej istocie zgromadzenia jakim są Siostry Maryi 
Niepokalanej. Fenomenem tego domu jakże symptomatycznym dla 
dziejów placówek zakonnych na Górnym Śląsku pozostaje to, że trwa 
niezależnie od zawirowań politycznych i przesunięć granic państwo
wych. Z jego dobrodziejstwa w równej mierze korzystali każdorazowi 
mieszkańcy tej ziemi, a więc zarówno miejscowi Ślązacy, jak Niemcy 
(do końca wojny) i Polacy.

Ponieważ Dom św. Notburgi w Raciborzu pozostaje miejscem 
szczególnym i to zarówno w wymiarze społecznym, jak religijnym 
zasługuje na uwagę badaczy: historyków i rejestratorów dziejów 
współczesnych, aby poprzez różnego rodzaju studia i badania przybli
żali cenną spuściznę tworzoną przez pokolenia sióstr marianek i ich 
podopiecznych. Spuściznę uniwersalną i mocno wpisującą się w prze
strzenie duchowości zarówno chrześcijańskiej, jak i ogólnoludzkiej 
tworzonej tu w Raciborzu.

Z DZIEJÓW DOMU ŚWIĘTEJ NOTBURGI W RACIBORZU... 2 1 7
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The history of St. Notburga’s House in Ratibor/Raciborz belonging 
to the Assembly of Mary Immaculate Sisters (1886-2011)

Summary

125 years o f the history of St. Notburga’s House in Ratibor/Raciborz was strictly 
connected with stormy and eventful period in the city and in Silesia region in XIX and 
XX century. In this period of time the House changed its activities character, but 
always was the place of sisters calling’s realization. The phenomenon o f the Assem
bly o f Mary Immaculate Sisters House’s existence in Upper Silesia is the fact, that 
this house exists independently of political maelstroms and national frontiers changes. 
The Silesians, the Germans (till the II World War) and the Poles took the profits from 
this house largely.

St. Notburga House in Ratibor/Raciborz is particular in social and religious mean
ing and is worthy of the researchers like historians and contemporary scholars notice. 
The different studies and scientific research should be done to popularize the valuable 
heritage made by Marian nuns and their charges. This heritage is universal and impor
tant in the Christian and human spirituality created in Ratibor/Raciborz.

Translated by Jolanta Nader

Piotr STEFANIAK -  krakowski badacz specjalizujący się w dziejach monastycyzmu 
żeńskiego, m.in. klasztorów mniszek dominikańskich w: Poznaniu, Wrocławiu, Raci
borzu, Przemyślu, Lwowie, Krakowie, Świętej Annie (Przyrowie) oraz magdalenek 
i klarysek.

KS. SZYMON FEDOROWICZ

PROCESJE PARAFIALNE I KLASZTORNE W OKTAWIE 
BOŻEGO CIAŁA W DZIEWIĘTNASTOWIECZNYM  

KRAKOWIE (1795-1918)

Tradycja procesji odprawianych w święto Bożego Ciała w każdym 
krakowskim kościele z całą pewnością sięga średniowiecza. Ich po
czątki są jednak zupełnie nieznane, jak i nie jest znany ich rozwój, 
kształt i przebieg na przestrzeni całego wieku XV. Dopiero pochodzą
ce z początku XVI wieku i przeznaczone dla całej diecezji agendy 
krakowskie1 zawierają rubryki i teksty liturgiczne przewidziane do 
zastosowania podczas tego nabożeństwa. Procesje eucharystyczne 
odbywały się wówczas według określonej i na trwałe ustalonej struk
tury, składającej się z czterech stacji, przy których śpiewano kolejno 
początki poszczególnych Ewangelii. Ale organizacja ośmiodniowych 
obchodów święta była w samym Krakowie szczególna i wyjątkowa2.

1. Procesje krakowskie w okresie przedrozbiorowym

Wszystkie krakowskie kościoły parafialne i klasztorne uczestniczy
ły w procesji katedralnej wychodzącej z Wawelu na Rynek. Do roku 
1594 przyłączały się do niej z Najświętszym Sakramentem niesionym 
z własnego kościoła i obnoszonym w procesji prowadzonej przez bi-

1 Agenda Cracoviensis, Basileae 28 VIII 1510, k. 88v-90r; Agenda secundum rubri
cara Ecclesie Cathedralis Cracouiensis, Cracoviae 1517, k. 90r-94r.
2 W niniejszym przedłożeniu pomijamy problematykę różnych procesji katedralnych 
odprawianych z okazji tego święta. Szczegółowo omawiam ich średniowieczną postać 
w pracy Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, świadek liturgii Kościoła krakowskie
go w XV, XVI i XVII wieku, opr. S. F e d o r o w i c z ,  Kraków 2007, s. 198-205; 
natomiast o ich dziewiętnastowiecznych losach zob. tenże, Procesje katedralne na 
ulicach dziewiętnastowiecznego Krakowa (1795-1918), „Nasza Przeszłość”, 113(2009), 
s. 67-105.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 219-243.
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skupa. Dopiero kardynał Jerzy Radziwiłł zakazał tej praktyki, zarzą
dzając, aby -  zgodnie z rzymskim zwyczajem -  w procesji niesiono 
jedną monstrancję3. Takie same procesje pojedynczo chodziły również 
do kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu w oktawę święta. Zgodnie 
z istniejącym „od niepamiętnych czasów” zwyczajem szły wszystkie 
tłumnie tego samego dnia4. Ze względu jednak na powstające wówczas 
wielkie zamieszanie i „tumult” postanowiono -  dla zachowania porząd
ku -  aby procesje na Kazimierz wyprawiały się przez kolejne dni okta
wy, ale nie więcej niż dwie dziennie. Rozwiązanie to nie przyjęło się ze 
względu na zwykły i nie licujący z obchodami ruch miejski dnia po
wszedniego. Zadecydowano więc, aby w oktawę do idącej tam też 
zamkowej procesji dołączały się z krakowskich kościołów procesje5 
z relikwiami tylko, ale i ten pomysł nie zdał egzaminu. W połowie 
XVII wieku według dawnego zwyczaju osobne procesje chodziły 
w oktawę do kościoła Bożego Ciała6. I aż do początku tego wieku nie 
ma żadnych informacji o uroczystych procesjach odprawianych lokal
nie we własnych kościołach lub też wokół nich.

Dnia 10 maja 1597 roku kardynał Jerzy Radziwiłł wydał ordynację 
dotyczącą porządku procesji Bożego Ciała w Krakowie, ale jej tekst 
nie zachował się. Najstarszy znany dokument odnoszący się do tego 
zagadnienia to rozporządzenie biskupa Bernarda Maciejowskiego 
zawarte w jego liście pasterskim opublikowanym w 1601 roku, zna
nym jako Epistołapastoralis adparochos dioecesis Cracoviensis. List 
ten niebawem (1607) przyjęty został w całej prowincji gnieźnień
skiej7. W tym, co dotyczy procesji Bożego Ciała z całą pewnością 
powtarzał wspomnianą ordynację kardynała Radziwiłła. W rytuałach 
publikowanych w Polsce przez kolejne stulecia po Synodzie piotr

3 Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, 
XVI i XVII wieku, opr. S. F e d o r o w i c z ,  Kraków 2007, s. 203-204; Kronika miesz
czanina krakowskiego z lat 1575-1595, wyd. H. B a r y c z ,  Kraków 1930, s. 150.
4 Zwyczaj ten zatwierdził papież Leon X w 1518 roku specjalną bullą, Archiwum 
Klasztoru Bożego Ciała w Krakowie, pergamin nr 126.
5 Reformationes generales biskupa M. S z y s z k o w s k i e g o  z 1621 r. zawierają 
taką właśnie informację, że mianowicie duchowieństwo wszystkich kościołów w okta
wę Bożego Ciała ma przybyć procesjonalnie do katedry, a następnie wspólnie „Sacro- 
sanctam Eucharistiam ex Cathedrali antecedant”, s. 61.
6 Biblioteka Jagiellońska, rkps 3742, S. R a n a t o w i c z ,  Casimirae civitas, k. 145; 
Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, dz. cyt., s. 205.
7 Epistoła pastoralis ad parochos provinciae Gnesnensis, Cracoviae 1641.
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kowskim w 1631 roku, przepisy podane przez Pastoralną będą czę
ściowo, ale systematycznie i w brzmieniu prawie niezmienionym, 
powtarzane w rubrykach i przypominane, również z uwagą o ustano
wieniu całego porządku właśnie przez kardynała Radziwiłła8. Co za
tem postanawiał biskup Maciejowski?

W święto Bożego Ciała wszyscy duchowni, tak świeccy jak i za
konni, zobowiązani byli do zgromadzenia się w katedrze. Schodzić się 
mieli na oznaczoną godzinę procesjonalnie z krzyżami i chorągwiami 
po mszy św. celebrowanej w swoim kościele i po procesji odprawio
nej wokół niego. Nie mówi jednak nic o tych przykościelnych proce
sjach poprzedzających centralną, wychodzącą na ulice miasta. Zakon
nicy mieli być ubrani w swoje zakonne stroje, klerycy w komże, sub- 
diakoni i diakoni w dalmatyki, kapłani w najlepsze ornaty. Wszyscy 
posiadali świece. Kapłani niosący krzyż i relikwie ubrani byli w komże, 
stuły i kapy. W procesji przewidywano udział przedstawicieli bractw 
i cechów ze świecami lub pochodniami.

Procesja katedralna wyruszała i powracała przy dźwięku dzwonów 
katedralnych. Dzwony innych kościołów odzywały się, gdy procesja 
przechodziła obok nich. Najpierw szły stowarzyszenia świeckie („soda- 
licia laicorum”), za nimi chłopcy lub scholarzy odziani w płócienne 
szaty, niosący zapalone świece lub znaki męki Pańskiej, następnie 
zakony, „musica”, czyli grupa osób grających na instrumentach mu
zycznych, potem duchowieństwo świeckie, wreszcie biskup pod bal
dachimem niesionym przez dostojników królewskich. Biskup, otoczony 
osobami usługującymi, niósł w srebrnej monstrancji Najświętszy Sa
krament, z wielką pobożnością i z oczami bez przerwy utkwionymi 
w świętą Hostię. Uczestniczący wierni powinni zachowywać się 
skromnie i nabożnie, nie rozmawiać, nie rozglądać się, ale oddać się 
modlitwom i pobożnym rozmyślaniom, śpiewając psalmy, hymny 
i antyfony. Nad utrzymaniem porządku czuwali ustanowieni w tym celu 
„directores”, wybrani spośród dojrzałych i poważnych mężczyzn. Wy
posażeni byli oni w czerwone laski, którymi posługiwali się w kierowa
niu ruchem procesji. Pilnowali, aby lud nie mieszał się z duchowień-

8 Na przykład Rituale sacramentorum, Posnaniae 1643, s. 228; Rituale sacramento- 
rum, Varsaviae 1806, s. 365; Rituale sacramentorum, Cracoviae 1892, s. 558; aż do 
roku 1927, kiedy to po wydaniu nowego rytuału rzymskiego w 1925 r. opracowano 
nowy rytuał polski: Rituale Romanum (...) Ecclesiis Poloniae adaptatum.
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stwem i w ten sposób nie burzył kształtu i ładu procesji, ale by wszyscy 
ze świecami postępowali za Najświętszym Sakramentem, najpierw 
mężczyźni, a za nimi kobiety. Ulice, po których przechodziła procesja 
powinny być wysprzątane i ozdobione, ale bez jakichkolwiek świeckich 
dekoracji, bez żadnych widowisk i przedstawień, które odwracałyby 
uwagę uczestników nabożeństwa od świętych tajemnic. Ołtarze stacyj
ne jednak nie miały być przyozdabiane. Natomiast sprawowane przy 
nich obrzędy przebiegały według zawartych w agendach przepisów. Na 
koniec procesja w nienaruszonym porządku wracała do katedry, skąd 
poszczególne grupy, tak samo jak przybyły, procesjonalnie powracały 
do swoich kościołów. Ponadto tam, gdzie warunki na to pozwalały, 
można było zorganizować jedną -  oprócz codziennych wokół kościoła 
-  odrębną uroczystą procesję i odprawić ją w niedzielę w oktawie świę
ta Bożego Ciała lub w samą oktawę. Taka procesja przechodziła po 
ulicach przyległych do swojego kościoła. I to jest najstarsza, pośrednia 
zresztą, wzmianka o takich uroczystych procesjach wychodzących 
z kościołów krakowskich na ulice miasta9 10 11.

Wtedy w powszechnym użyciu była Agenda liturgiczna sporządzona 
przez kanonika Hieronima Powodowskiego, wydana w 1591 roku 
i kilkakrotnie później wznawiana. Na niej oparli się redaktorzy Rytu
ału Piotrkowskiego przyjętego na synodzie w 1631 roku. Zatem litur
giczna strona procesji Bożego Ciała przebiegała według umieszczo
nych tam rubryk i formuł. Gdy procesja wychodziła z kościoła „offi- 
cians” rozpoczynał śpiew responsorium Homo quidam fecitu . Następ
nie, jeżeli długość trasy przemarszu tego wymagała, śpiewano odpo

9 A zatem prawdopodobnie decyzją kardynała Radziwiłła z 1597 r. świąteczna proce
sja na Rynek podążała już do czterech ołtarzy, których wcześniej, według krakow
skich ksiąg liturgicznych, nie przewidywano. Mszał z 1515 r. (k. CXXXIr-v) informu
je tylko o stacji, jaka miała wtedy miejsce w kościele św. Franciszka, z której zrezy
gnowano w bliżej nieokreślonym momencie, zapewne jeszcze w ciągu XVI wieku, 
zob. Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, dz. cyt., s. 199, 240.
10 Posiadamy natomiast informację o procesjach chodzących ulicami miasta Kazimie
rza. W 1596 r. kardynał J. Radziwiłł polecił, aby duchowieństwo tamtejszych kościo
łów: św. Jakuba, św. Katarzyny i św. Stanisława włączało się własną procesją z krzy
żem i relikwiami do procesji,wychodzącej z kościoła Bożego Ciała, Biblioteka Jagiel
lońska, rkps 3742, S. R a n a t o w i c z ,  Casimiriae civitatis, k. 32. Oznacza to, że 
wcześniej procesje z tych kościołów chodziły osobno.
11 W Rituale sacramentorum z 1806 r. dodano w tym miejscu: quo finito canitur:
Twoia cześć chwała, s. 367.
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wiednie hymny z rzymskiego psałterza lub antyfony: Pangue lingua, 
Sacris solemniis, Verbum supernum prodiens, Jesu nostra redemptio, 
Aeterne Rex altissime. Doszedłszy do pierwszego ołtarza celebrans 
kładł na ołtarzu Najświętszy Sakrament, a następnie okadzał go. Po 
otrzymaniu błogosławieństwa diakon lub ministrant śpiewał początek 
Ewangelii według św. Mateusza. Potem celebrans ucałowawszy księ
gę brał Najświętszy Sakrament z ołtarza i zwrócony do wiernych roz
poczynał śpiew responsorium Immolabit haedum, który kontynuowa
no w drodze do drugiego ołtarza. Tutaj, tak samo jak i przy pozosta
łych ołtarzach, schemat obrzędu był taki sam. Zmieniały się tylko 
teksty fragmentów Ewangelii -  śpiewano początki pozostałych trzech: 
według św. Marka, św. Łukasza i św. Jana -  oraz kolejne responsoria: 
Respexit Elias, Mis it me i Melchisedech. W trakcie wykonywania tego 
ostatniego kapłan błogosławił lud Najświętszym Sakramentem. Po 
powrocie do kościoła kapłan składał na ołtarzu Najświętszy Sakra
ment i na kolanach śpiewano antyfonę O Sacrum convivium. Po oracji 
„officians” intonował śpiew Te Deum, który podejmował i kontynu
ował chór. Na słowa Sahum fac kapłan ponownie brał Najświętszy 
Sakrament, a z kolei na słowa Et benedic haereditati tuae raz jeszcze 
udzielał ludowi błogosławieństwa. Potem świętą Hostię chowano do 
tabernakulum12.

Biskup Marcin Szyszkowski w Reformations generales z 1621 r. 
przypominał, że procesja w święto Bożego Ciała ma się odbywać 
według „antiqua ordinatio”, to znaczy przy udziale całego ducho
wieństwa ze wszystkich kościołów krakowskich. Gromadzić się mieli 
w katedrze po procesjach odprawionych uprzednio we własnych 
kościołach (tak samo miało być w oktawę święta). O tych lokalnych

12 Agenda seu ritus sacramentorum nec non caeremoniarum ecclesiasticarum (...) 
conscripti et etidi studio et opera Hieronimi Povodovii, Cracoviae 1605, s. 145-150. 
Według niektórych późniejszych rytuałów końcowa część procesji miała nieco od
mienny przebieg. Przy czwartym ołtarzu, zanim wykonano responsorium Melchise
dech, śpiewano antyfonę O Sacrum convivium z wersetem i oracją. Hymn Te Deum 
natomiast śpiewano przed wejściem do kościoła. Tam następowało błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem, potem wykonywano antyfonę O quam suavis est Domi- 
ne, Spiritus tuus z końcową oracją, śpiew Tantum ergo Sacramentum i dopiero wtedy 
chowano Sanctissimum do tabernakulum; Rituale sacramentorum, Posnaniae 1643, 
s. 240-242; Rituale sacramentorum, Cracoviae 1892, s. 566-567. Ale warszawski 
Rituale sacramentorum z 1806 r. zachowuje wersję części końcowej procesji według 
agendy H. P o w o d o w s k i e g o, s. 375-377.
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nabożeństwach również bliżej nie informuje, ale powtarza zawartą 
w Pastoralnej wzmiankę o codziennych procesjach urządzanych przez 
poszczególne kościoły w oktawie. Prawdopodobnie więc te pierwsze 
niczym nie różniły się od pozostałych13.

Wiele lat później 15 maja 1749 roku biskup Andrzej Załuski wydał 
dla miasta Krakowa ordynację procesji w oktawie Bożego Ciała 
(powtórzoną 22 maja 1758 r.)14. Odnawiała ona dawniejsze postano
wienia naruszanej, jak zaznacza autor, ordynacji Radziwiłłowskiej 
i stanowczo domagała się od duchownych jej przestrzegania pod karą 
suspensy. Ale uzupełniała tamtą o nowe elementy. To właśnie wtedy 
nastąpiły istotne zmiany w organizacji procesji Bożego Ciała, które 
odprawiano na ulicach miasta. Z postanowień ordynacji wynika, że 
zaniechano odprawiania jednej z dwóch głównych procesji katedral
nych związanych z tym świętem: udająca się na Rynek ipsa die od
bywała się nieprzerwanie, zaś chodząca w oktawę do kościoła Bożego 
Ciała na Kazimierzu w 1748 roku odbyła się po raz ostatni15. Zaprze
stano również przez wieki urządzanych tego dnia procesji z poszcze
gólnych kościołów na Kazimierz. Być może stopniowo same zanikały 
ze względu na ich coraz wyraźniejszą niepraktyczność. Wprowadzono 
natomiast definitywnie zwyczaj — który tu i ówdzie pojawił się już 
wcześniej jako reakcja na poprzednie zjawisko i zgodnie z tym, co 
dopuszczał biskup Maciejowski16 * — odprawiania ich na terenie przyle
gającym do danej świątyni, określając konkretny dzień oktawy i jego 
porę, w jakiej miały się odbywać, i w pewnym przybliżeniu wyzna
czając ich trasy. Podtrzymano natomiast zwyczaj schodzenia się pro
cesji parafialnych i klasztornych do samej katedry celem uczestni

13 Reformationes generales, 1621, s. 61.
14 Jędrzej Stanisław Kostka na Załuskach Załuski z Bożej y Stolice Apostolskiey Łaski 
Biskup Krakowski, Xiążę Siewierskie, Ordynacya Processyi oktawy Bożego Ciała.
15 Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku, dz. cyt., s. 240.
16 Wersja P. P r u s z c z a ,  Klejnoty stołecznego miasta Krakowa, z 1745 r., w wyda
niu K.J. Turowskiego z 1861 r. informuje o procesji z kościoła dominikanów na Ry
nek odprawianej po kazaniu o godzinie 9.00 ze stacjami i ewangeliami, a w przy
padku zaistnienia jakiejś przeszkody -  po południu, s. 97. To samo źródło mówi też 
o procesji z tegoż kościoła odprawianej w oktawę święta w porze popołudniowej, 
która szła po szerokiej ulicy, wstępując do kościoła ś. Jędrzeja panien zakonnych 
ś. Klary, i do kościoła kolegiaty Wszystkich Świętych, na czterech miejscach ś. śpie
wając ewangielie.
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czenia w głównej świątecznej uroczystości. Co zaś nowego wprowa
dzała ordynacja biskupa Andrzeja Załuskiego?

Procesje wszystkich kościołów Krakowa miały się schodzić do 
katedry na godzinę ósmą -  wewnątrz świątyni duchowieństwo, roz
mieszczone w bocznych kaplicach według ścisłego przyporządkowa
nia, oczekiwało wyjścia procesji, którą zaczynało formować zaraz po 
„elewacji”, natomiast bractwa pozostawały na zewnątrz, przed bramą 
zamkową, gdzie również zajmowały wyznaczone im miejsca. Taka 
organizacja procesyjnego orszaku miała zapewnić jego rozpoczęcie 
niezwłocznie po skończonej mszy św. Nic jednak ordynacja nie 
wspomina o odprawianych wcześniej mszach i procesjach w poszcze
gólnych kościołach, jak to czytaliśmy w Pastoralnej biskupa Ma
ciejowskiego i w Reformationes biskupa Szyszkowskiego. Zważyw
szy na wyznaczoną wczesną porę stawienia się w katedrze należy 
przyjąć, że prawdopodobnie poprzestawano tylko na samej mszy św. 
i to być może tylko „cichej”. Dla utrzymania powagi i należytego 
porządku procesji zalecono, aby wszystkie jej człony posiadały oso
bę pełniącą rolę „magistra ceremoniarum, którego obligacya będzie 
przestrzegać aby rowno szli w parach, ani od następującego zgroma
dzenia nie oddalali się, świeckich między siebie nie puszczali". Nad 
całością miał sprawować dozór ceremoniarz katedralny, do pomocy 
dysponujący dwoma klerykami z seminarium stradomskiego. Do 
udziału w tej procesji zobowiązani byli wszyscy duchowni z wszyst
kich kościołów. Wyjątek stanowili księża chorzy oraz ci, którzy mieli 
pozostać do obsługi duszpasterskiej swoich świątyń (po dwóch). Za
znaczono również, aby duchowni nie opuszczali procesji przed jej 
ukończeniem, to znaczy przed odprowadzeniem Najświętszego Sa
kramentu do samej katedry.

Gdyby jakiejkolwiek procesji przewidzianej na określony dzień 
oktawy przeszkodził deszcz, wówczas (z wyjątkiem katedralnej 
i z kościoła Bożego Ciała) nabożeństwo należało odprawić w kościele. 
Dla procesji katedralnej przewidziano przedpołudnie najbliższej nie
dzieli w miejsce odbywanej wtedy zazwyczaj z kościoła dominika
nów. Jeśliby któraś z procesji nie mogła mieć wystawionych ubranych 
ołtarzy na ulicach, wtedy przeszedłszy swoją trasą powracała do ko
ścioła, gdzie odśpiewane miały być Ewangelie. Wprowadzono zakaz 
nawiedzania przez procesje eucharystyczne tych kościołów, w których 
trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wynika z tego, że
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istniał niepisany zwyczaj zachodzenia procesji do niektórych przy
najmniej kościołów. Zakazem objęto też nieodpowiednie dekoracje 
ołtarzy: „nieprzystoyne statuy”, „obrazy światowe, które więcej do 
śmiechu niż do nabożeństwa i adoracyi Nayświętszego Sakramentu 
pobudzaią”. Ołtarze miały być ubrane „z iak naywiększą przystoyno- 
ścią”, a „ulice nie tylko poumiatane, ale zielem tatarskim y maiem 
y czym kto może na uszanowanie Boga w Nayświętszym Sakra
mencie przyozdobione bydź powinny”. Zabroniono również wyglą
dania z okien podczas przechodzenia procesji (z wyjątkiem osób cho
rych, które i tak nie powinny być widziane z dołu), ale zachęcano 
usilnie do czynnego w niej udziału. Zaś przedstawiciele cechów mieli 
przed Najświętszym Sakramentem zdejmować nakrycia głowy oraz 
przyklękać. Również ci, którzy nie byli katolikami. Ze względów 
bezpieczeństwa zakazano strzelać tak ze strzelb jak i z armatek i moź
dzierzy, chyba, że na dalekich przedmieściach.

Biskup Kajetan Sołtyk 16 maja 1762 r. powtórzył ordynację bisku
pa Załuskiego uzupełniając ją zresztą tylko o jeden szczegół, a mia
nowicie, że bractwa gromadzące się na procesję przed katedrą miały 
się stawić tylko ze swoimi chorągwiami, a więc „bez inszych obra
zów”17. Do kolejnej interwencji poczuł się zmuszony biskup Józef 
Olechowski, który 30 maja 1787 roku wydał jeszcze jedno rozporzą
dzenie, dotyczące procesji w całej oktawie Bożego Ciała w Krakowie 
i na jego przedmieściach, w którym nie odwoływał się już do ordyna
cji kardynała Radziwiłła. Najpierw zmniejszył ich liczbę i określił 
dokładnie kościoły, z których miały się odbywać i dni, w których mia
ły się odbywać, ponieważ -  jak zauważył -  procesje te odbywały się 
dwa razy dziennie z tego samego kościoła, a na dodatek często po 
błotnistych, ciasnych i nieuporządkowanych ulicach, a więc bez nale
żytego szacunku dla Najświętszego Sakramentu i z uszczerbkiem dla 
pobożności ludu. Oznacza to zapewne niekontrolowany rozrost poboż
ności ludu, skupionego szczególnie na zewnętrznej stronie obchodów 
tego święta. Następnie zakazał używania strojów brackich, zaś strój 
kapników dozwolony został tylko tym, którzy nieśli chorągwie lub ob
razy. Inne zaś osoby należące do bractw miały w procesji iść skromnie 
i pobożnie, parami na wzór bractwa różańcowego. W odniesieniu do

17 Kajetan Ignacy Sołtyk z Bożey y Stolicy Apostolskiey Łaski Biskup Krakowski, 
Xiążę Siewierski, Ordynacya Processyi w Oktawy Bożego Ciała.
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obrazów, feretronów i innych znaków brackich, zalecił przełożonym 
kościołów, aby „były bez wymysłów, bez strojów dziwacznych lub nad
to światowych, albo do śmiechu pobudzających; ale aby były podług 
myśli i ustaw kościoła Bożego zagrzewające do cnót chrześcijańskich 
i pobożności”. Postanowienia te podyktowane były troską o pożytek 
duchowy, bowiem noszone w procesjach przez bractwa przeróżne obra
zy i znaki, a także sami członkowie ubrani w brackie kapy, swoją wido- 
wiskowością powodowali zdziwienie ludu, żarty, a nawet urągania .

2. Procesje kościołów krakowskich w XIX wieku

Obchody święta Bożego Ciała trwały w Krakowie przez osiem dni. 
Wynikało to nie tylko z liturgicznej rangi tego święta posiadającego 
swoją oktawę, ale z samego religijnego zaangażowania niemal wszyst
kich mieszkańców miasta, których pobożność szczególnie eucharystycz
na kształtowała się przez setki lat. W prasie tamtego okresu często moż
na napotkać sformułowania typu: „przez cały tydzień od Święta Bożego 
Ciała, odbywały się codziennie rano i z południa, uroczyste processye we 
wszystkich parafiach w różnych stronach miasta”18 19, „ośmiodniowy ob
chód Bożego Ciała rozpoczął się procesyą zamkową”20, albo „dzień za 
dniem rano i po południu odbywają się procesye począwszy od zamko
wej a skończywszy na popołudniowej w przyszły czwartek z kościoła 
maryackiego wychodzącej”21. O dosłowności takich informacji świadczą 
zestawione poniżej harmonogramy procesji odprawianych na ulicach 
miasta. Ponadto pokazują one zmiany, jakie następowały z czasem 
w organizacji tych nabożeństw w skali całego, coraz większego Krakowa.

Spośród tak wielu procesji trzy z nich traktowano jako główne dla 
całego ośmiodniowego obchodu. Oprócz katedralnej, chronologicznie 
pierwszej, należały do nich: dominikańska w niedzielę, a więc w środku 
oktawy i Mariacka, ostatnia, kończąca wszystkie uroczystości22.

18 A. G r a b o w s k i ,  Starożytne wiadomości o Krakowie, Kraków 1852, s. 297. 
Przywołując to rozporządzenie biskupie autor pomija -  niestety -  harmonogram tych 
procesji i ich geografię.
19 „Tygodnik Krakowski”, 45(1834), s. 222.
20 „Czas”, 130(1860).
21 „Czas”, 139(1862), 125(1853).
22 „Czas”, 121(1853): jedna z trzech głównych procesyj obchodu tego święta, odbyła 
się w wielką uroczystością; 137(1852): skończył się tygodniowy obchód Bożego Ciała 
procesyą maryacką; 128( 1861): zamknęła tygodniowy obchód.
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Dni oktawy 
Bożego 
Ciała

Rozkład procesji 
wg ordynacji biskupa 
Załuskiego z 1749 r.

Rozkład procesji 
w XIX wieku23

Święto
Bożego Ciała

rano:
-  z katedry na Rynek 
po południu:
-  z kolegiaty św. Floriana 

na Kleparzu
-  z kościoła Bożego Ciała 

na Kazimierzu

rano:
-  zamkowa na Rynek 
po południu24:
-  z kościoła Bożego Ciała 

na Kazimierzu

Piątek
po południu:
-  z kościoła św. Marka

po południu25:
-  z kościoła św. Marka26

Sobota

rano:
-  z kościoła karmelitów na Piasku 
po południu:
-  z kościoła św. Szczepana
-  z kościoła augustianów 

na Kazimierzu

po południu:
-  z kościoła św. Krzyża

Niedziela

rano\
-  z kościoła św. Trójcy na Rynek
-  z kościoła św. Jakuba 

na Kazimierzu
po południu:
-  z kolegiaty Wszystkich Świętych
-  z kościoła paulinów na Skałce

rano:
-  dominikańska na Rynek27
-  augustianów na Kazimierzu28

po południu:
-  z kolegiaty św. Floriana 

na Kleparzu
-  z kościoła paulinów na Skałce29

23 Według programu procesji na całą oktawę wielokrotnie podawanego przez „Czas”. 
Pierwsza taka informacja pojawiła się w 1858 r. i wyszczególniła następujące pro
cesje: katedralną, z kościoła Bożego Ciała, św. Marka, dominikanów i augustianów, 
św. Floriana, św. Mikołaja, św. Anny, św. Piotra i na Zwierzyńcu, karmelitów na Pia
sku, kościoła Mariackiego, 125(1858). Zob. też następne lata, np. 123(1861), 125(1863), 
121(1866), 118(1869). Informacje o odprawianych procesjach i ich terminach znajdu

ją się również w Kalendarzu J. C z e c h a od 1838 roku poczynając, gdzie zanotowa
no także, że nabożeństwa z okazji Bożego Ciała odprawiają się we wszystkich kościo
łach z oktawą i procesją (1840).
24 W 1916 r. również z kościoła misjonarzy na Stradomiu, „Czas”, 312( 1916).
25 Od 1894 r. z kościoła reformatów, Kalendarz, J. C z e c h a, 1894; „Czas”, 136(1897).
26 W 1913 r. w niedzielę po południu, „Czas”, 235( 1913).
27 W tym samym czasie odbywała się procesja w Podgórzu, „Czas”, 137(1884).
28 Po procesji dominikańskiej, „Czas”, 133(1879); w południe, 119(1880); o godzinie 
10.00, 117(1883). W 1913 r. wewnątrz kościoła, „Czas”, 232(1913).
29 W „Czasie” dopiero od 1883 r., 1 15(1883).
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Poniedziałek

rano:
-  z kościoła św. Krzyża 
po południu’.
-  z kościoła św. Mikołaja 

na Wesołej

po południu30:
-  z kościoła św. Mikołaja 

na Wesołej

Wtorek

rano:
-  z kościoła bernardynów 

na Stradomiu
po południu \
-  z kolegiaty św. Anny

rano’.
-  z kościoła bernardynów 

na Stradomiu31
po południu \
-  z kolegiaty św. Anny

Środa

rano:
-  z kościoła Panien 

na Zwierzyńcu32
po południu:
-  z kościoła karmelitów 

św. Michała

rano\
-  z kościoła Św. Salwatora 

na Zwierzyńcu
po południu’.
-  z kościoła św. Piotra33

Czwartek

rano’.
-  z kościoła franciszkanów34

po południu’.
-  z kościoła Panny Maryi 

po Rynku

rano’.
-  z kościoła karmelitów na Piasku
-  z kościoła franciszkanów 
po południu \
-  Mariacka po Rynku

Szczególne miejsce procesji katedralnej nie wymaga komentarza. 
Pozostałe dwie zawdzięczają swoją popularność znaczeniu kościołów, 
z których brały początek. Kościół Mariacki był głównym kościołem 
miasta, siedzibą najstarszej parafii, którą biskup Iwo Odrowąż przeniósł 
tam ze świątyni Świętej Trójcy w roku 1223, przekazanej właśnie ojcom 
dominikanom. Twierdzono nawet, że „procesya dominikańska na tę 
pamiątkę odbywa się po Rynku w niedzielę (...), że kościół Ś. Trójcy był 
parafialnym miasta zanim parafię przeniósł biskup Odrowąż w pierwszej

30 Od roku 1901 również z kościoła misjonarzy na Kleparzu, „Czas”, 130(1901), 
235(1913).
31 Wzmiankowana w 1866 r., „Czas”, 121(1866), wznowiona po około 40 latach 
w 1908 r., „Czas”, 143(1908).
32 Ordynacja biskupa Sołtyka z 1762 r. wyznacza tej procesji niedzielę po południu.
33 Prawdopodobnie w połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku procesję tę przeniesiono 
z godzin rannych na popołudniowe.
34 P. P r u s z c z  podaje, że procesja ta udaje się na Rynek miasta, podczas której 
kongregacya pp. Włochów z świecami lanemi i baldachimem swoim asystuje, dz. cyt., 
s. 29.
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połowie XIII wieku do zbudowanego przez siebie kościoła NMP”35. 
Rangę obydwu procesji podnosiła dodatkowo trasa przejścia -  szły, tak 
samo jak katedralna -  na Rynek Główny i tam miały swoje stacje z czte
rema ołtarzami. I dlatego też te dwie procesje są najlepiej udokumento
wane i najczęściej w ciągu XIX wieku wzmiankowane i opisywane.

Procesja dominikańska
Ordynacja biskupa Załuskiego z 1749 roku wyznacza jej ranną porę 

odprawiania „per forum civitatis morę solito”. Zwyczaj wychodzenia 
procesji dominikańskiej na Rynek musiał więc istnieć już od dłuższego 
czasu. Jednak niewiele można o niej powiedzieć, mimo że cieszyła się 
dużą popularnością i przykuwała uwagę wielu mieszkańców Krakowa36. 
Pierwsza wzmianka mówiąca o szczegółach tej procesji pochodzi z roku 
1851, kiedy kościół dominikanów po straszliwym pożarze był zupełnie 
zniszczony. Procesja wyszła dosłownie z ruin i drogą zastępczą przez 
Mały Rynek dotarła do Rynku Głównego. Zwykle bowiem na Rynek 
wychodziła ulicą Grodzką37. Ołtarze ustawiono w tradycyjnych dla tej 
procesji miejscach -  wyjątkiem był spalony dom Działyńskiego, który 
tym razem zastąpiono domem Wentzla. Uroczystości przewodniczył 
kanonik katedralny Joannes Carolus comes del Campo Scipio, który 
zarazem był archiprezbitrem Mariackim38. Natomiast przeszkodą nie do 
przezwyciężenia był deszcz, który, gdy się przytrafiał, powodował prze
sunięcie procesji na porę popołudniową, bądź zmuszał do przeprowa
dzenia nabożeństwa wewnątrz kościoła39.

Pewnego razu zauważono, że „w ten jeden dzień do roku oglądać 
można starożytne chorągwie kościelne dziane wypukło jedwabiem, 
złotem i srebrem, które dziś należą już do rzadkości, przechowywa
nych mało gdzie po gabinetach. Pobożność mieszkańców tutejszych 
już się dziś nie zdobywa na tak kosztowne dzieła (...), ale niemniej

35 „Czas”, 121(1866). Ale jeszcze w II połowie XVII wieku procesja z kościoła Świę
tej Trójcy chodziła do kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu w niedzielę w oktawie 
święta rano lub po południu, Biblioteka Jagiellońska, rkps 3742, S. R a n a t o w i c z ,  
Casimiriae civitatis, k. 48r.
36 „Czas”, 121(1853): Mnóstwo pobożnych tak z miasta jak i okolicy zapełniało ulicę 
Grodzką i Rynek.
37 „Czas”, 122(1902).
38 „Czas”, 141(1851).
39 „Czas”, 142(1862), 138(1865), 132(1871). W 1907 r. z powodu deszczu procesja 
weszła do kościoła Mariackiego, gdzie odśpiewano czwartą Ewangelię, antyfonę 
„O sacrum”, i przy ładnej pogodzie powróciła do dominikanów, 124(1907).
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pominąć nie można milczeniem, że było na procesyi kilka zupełnie 
nowych chorągwi kościelnych i obrazów, co jest świadectwem nie
ustającej pobożności fundatorów”40. Uwagę obserwatorów zwracała 
też muzyczna strona nabożeństwa. Pod koniec interesującego nas tutaj 
okresu zapewniała ją orkiestra „Harmonia”. Jej wkład oceniono pozy
tywnie uwagą, że w miejsce marszów operetkowych, tak nieodpo
wiednich dla powagi procesji, grała polskie pieśni kościelne. Nato
miast przy ołtarzach hymny i responsoria śpiewał dominikański chór 
św. Jacka pod kierownictwem o. Żacka lub o. Sadoka41. Procesje do
minikańskie nierzadko prowadzili kanonicy wawelscy, co jeszcze 
dodatkowo podnosiło rangę tego nabożeństwa42, a Ewangelie śpiewali 
kapłani różnych zgromadzeń43. Co do uczestników procesji, raz tylko 
odnotowano obecność grupy uczniów gimnazjum św. Jacka ze 
sztandarem i orkiestrą44. Niezadowolenie niektórych budził zakaz 
używania tradycyjnych kotłów podczas procesji. Odpowiednie zarzą
dzenie Konsystorz biskupi wydał w 1857 roku45, ale dopiero w roku 
1875 w przypadku procesji dominikańskiej zastosowano się do tego 
polecenia. Dała o sobie znać siła tradycji: „nie wiemy dla jakiej przy
czyny zarzucono już to drugi rok zwyczaju starego bicia w kotły, 
które jest znakiem pochodu i wypoczynku procesyi”46. Niewłaściwe, 
a nawet gorszące zachowania również dostrzegano i tym samym 
piętnowano47 *.

Procesja mariacka
Znacznie większą uwagę mieszkańców Krakowa skupiała procesja 

wychodząca z kościoła Mariackiego. Biskup Załuski w ordynacji 
z 1749 r. określał jej trasę krótkim „per totum circulum”. Z zasady 
prowadził ją proboszcz głównej parafii miejskiej, archiprezbiter, który

40 „Czas”, 138(1865).
41 „Czas”, 130(1901), 123(1902), 124(1907).
42 Ks. Scipio -  „Czas”, 141(1851); ks. Chotkowski -  130(1901), 123(1902); ks. Kru
piński -  124(1907), 232(1918).
43 Na przykład w 1907 r.: H. Jedliński (kapucyn), B. Kalisz (franciszkanin), W. Kro
czek (kanonik regularny), F. Krzemiński (jezuita), 124(1907).
44 „Czas”, 124(1907).
45 Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, Dziennik podawczy, nr 720/1857.
46 „Czas”, 138(1876).
47 „Czas”, 124(1877): z powszechnym zgorszeniem widziano wielu wojskowych palą
cych cygara, oczywiście z nakrytą głową.
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na ogół posiadał godność infułata i był członkiem kapituły katedral
nej48. Bywało, że przewodnictwa podejmował się sam biskup49. Proce
sja Mariacka „bywała zwykle okazale obchodzoną”, być może rów
nież dlatego, że zwyczajowo związana z nią była narodowa pamiątka, 
a mianowicie konik zwierzyniecki, który po zakończeniu nabożeństwa 
przybywał właśnie ze Zwierzyńca i harcował po mieście dla wielkiej 
uciechy mieszkańców50. Uroczystość, która bywała „zwykle najlicz
niejsza i najświetniejsza”51, gromadziła „tłumy pobożnych z miasta 
i okolicy”52. Przedstawiała wspaniały „widok jakiego żadne już teraz 
miasto w Europie nie jest w stanie ukazać. Można wszędzie widzieć 
niezliczone tłumy ludu zgromadzone na jakim widowisku publicznem, 
ale nie ujrzy już nigdzie tych tłumów korzących się przed wyobraże
niem N. Sakramentu, tych chorągwi kościelnych i cechowych, ołtarzy 
obnoszonych po ulicach, bractw przybranych w barwy i godła zgro
madzenia, a może nie ujrzy już gdzieindziej tej szczerej pobożności, 
jaką lud krakowski z dawnych czasów przechował”53. „Ponad księ
dzem celebrującym nieśli baldachim obywatele krakowscy w świet
nych strojach narodowych i przy karabelach, co przypominało po 
części ubiegłe czasy. Wspaniały to był widok (...) kiedy na głos 
dzwonka ugięły się kolana tysięcy ludu wszelkiego stanu, płci i wieku, 
a wszystkie chorągwie cechów i bractw schyliły się ku ziemi. Tony 
pobożnych narodowych pieśni chórem tak licznym śpiewanych na

48 Ks. Scipio -  „Czas'’, 145(1851); ks. Golian -  140(1879); ks. Bober -  122(1883), 
141(1884); ks. Matzke -  126(1891); ks. Krzemiński -  130(1893), 122( 1894), 133(1896), 
134(1901), 127(1902), 246(1910); abp tytularny attalijski Symon -  234(1914), 322(1916), 
273(1917).
49 Bp A. Gałecki -  „Czas”, 142(1876); „prowadził biskup” (A. Dunajewski) -  132(1885), 
134(1890); kardynał J. Puzyna -  144(1892); bp A. Nowak -  265(1912), 243(1913), 
239(1918).
50 „Czas”, 145(1851). Konik zwierzyniecki to nasz współczesny „Lajkonik” -  lokalna 
ludowa tradycja upamiętniająca podanie o napaści Tatarów na Kraków i bohaterskiej 
jego obronie przez Włóczków, którzy z chorągwią procesyonalną rzucili się, jak  
wieść niesie na tatarskie hufce i pognali je  za Wisłę, tamże.
51 ..Czas", 125(1869).
52 „Czas", 137(1852), 125(1853), 128(1861), 128(1866) (przyczyniła się także do po- 
większenia tego pobożnego orszaku wielka liczba żołnierzy, którzy (...) może pierwszy 
raz widzieli procesyę Bożego Ciała w Krakowie), 147(1867), 140(1873) (po części ze 
światłem... przy śpiewach nabożnych), 142( 1876).
53 „Czas”, 130(1858). Taką procesję tylko w starym pobożnym Krakowie widzieć 
jeszcze można, 142( 1876).
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starą nutę, rozlegały się daleko i przepełniały wszystkie serca”54. 
Gdy padał deszcz, wówczas procesja odbywała się wewnątrz kościo
ła, albo, gdy rozpadało się w czasie jej trwania, a ludzie się rozpra
szali, kontynuowano ją w kościele, bądź też w ogóle nie dochodziła 
do skutku, zmuszając zebrane duchowieństwo, bractwa i wiernych 
do rozejścia się55.

W procesji tłumnie brały udział przeróżne bractwa, których człon
kowie postępowali ze świecami w rękach i intonowali pobożne pieśni, 
mieszczanie w kontuszach i cechmistrze z berłami; niesiono obrazy 
świętych, kościelne i cechowe chorągwie. Obecne było licznie zgro
madzone duchowieństwo świeckie i zakonne. Dziewczęta ubrane 
w białe szaty rzucały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, nad 
którym obywatele krakowscy nieśli baldachim. W późniejszej fazie 
omawianego okresu na czele procesji postępowali ubodzy Towarzy
stwa Dobroczynności56. Bogatą oprawę muzyczną zapewniał chór 
kościelny57, który śpiewał hymny, w drodze poważne marsze grała 
idąca przed duchowieństwem krakowska orkiestra „Harmonia”58. 
Bywała też orkiestra weteranów wojskowych, ale wykonywała niesto
sowne utwory. Dało to pewnym obserwatorom okazję do wyrażenia 
przekonania, że podczas nabożeństwa należy grać w sposób właściwy 
podniosłemu nastrojowi obchodu. „Produkowanie zwykłych mniej lub 
więcej skocznych, a nierzadko trywialnych marszów, razić musi każ
dego, kto z należytym skupieniem spieszy na procesyę. Hymny i pie
śni religijne są tu jedynie stosownemi”59.

Na trasie procesji, po czterech stronach Rynku, ustawiano wspaniale 
przystrojone ołtarze60. Od pewnego czasu zaprzestano używania kotłów,

54 „Czas”, 128(1861).
55 „Czas”, 143(1854), 51(1864), 136(1882), 141(1884), 148(1886), 134(1890), 159(1900), 
136(1909).
56 „Czas”, 142(1876), 132(1885), 133(1896) (obecna była grupa Ślązaków, którzy pozo
stają w naszym mieście przez całą oktawę Bożego Ciała i uczestniczą we wszystkich 
nabożeństwach; ponad 30 chorągwi cechowych niesiono koło baldachimu), 134(1901).
57 „Czas”, 126(1891) (pod dyrekcją Ochmańskiego), 134(1901) (chór kościoła Ma
riackiego).
58 „Czas”, 130(1893), 134(1901).
59 „Czas”, 141(1906).
60 „Czas”, 137(1852), 128(1872), 122(1883) (stacje usytuowano przed domami Wentzla, 
Wojczyńskiego, hr. Potockiej, Helclowej i Jawornickiego), 144(1892), 133(1896). 
W roku 1913 Ewangelie czytał sam biskup Nowak, 243(1913).
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ale wówczas „po udzieleniu błogosławieństwa, gdy się odezwały 
dzwonki obrzędowe i pochyliły się chorągwie cechowe z wieży Ma- 
ryackiej dały się słyszeć trąby”61. Na zakończenie, gdy procesja 
wchodziła do kościoła, od jego bramy celebrans udzielał błogosła
wieństwa Najświętszym Sakramentem62. Dbano o właściwy nabożeń
stwu spokój i porządek publiczny -  zamykano wszystkie sklepy, 
a „dorożki i omnibusy omijały Rynek bocznemi ulicami, tak iż 
w chwili wystawienia Najświętszego Sakramentu głosy chóru ko
ścielnego dolatywały do przeciwległych stron Rynku”63 oraz o coraz 
lepszą organizację uroczystości -  Arcybractwo Przenajświętszego 
Sakramentu i Stowarzyszenia katolickie zwracały się do mieszkańców 
Krakowa z prośbą o udekorowanie balkonów i okien64.

Inne procesje
O procesjach Bożego Ciała z innych krakowskich kościołów posia

damy wiadomości bardzo skromne -  od lakonicznych wzmianek aż po 
informacje szczegółowe, ale wybiórcze, a więc oderwane od szerszego 
kontekstu, chociaż niejednokrotnie interesujące same w sobie. Jedną 
z ważniejszych, należących do uroczystszych i wyróżniających się 
licznym udziałem ludu, była procesja kleparska, wychodząca z ko
ścioła św. Floriana. Według rozporządzenia biskupa Załuskiego 
z 1749 r. miała odbywać się w samo święto po południu na terenie 
swojej parafii „commodo et brevi circulo”. Już w pierwszej połowie 
XIX wieku procesja ta chodziła w niedzielę po południu65. Niepisaną 
„tradycją” było nieustanne borykanie się tego nabożeństwa z nieprze
widywalnym deszczem. Wielokrotnie odnotowywano właśnie ten 
fakt, który bądź to uniemożliwiał przeprowadzenie procesji, bądź też 
utrudniał jej kontynuowanie, gdy już trwała. Tę „tradycję” przypisywa
no św. Florianowi, który jako patron chroniący przed pożarami dawał 
w ten sposób znak swojej władzy na nimi66. W procesji Floriańskiej

61 „Czas”, 142(1876). O „fanfarach z wieży” pisano też wiele lat później, 243(1913).
62 „Czas”, 126(1891), 144(1892).
63 „Czas”, 142(1876).
64 „Czas”, 240(1913).
65 Kalendarz, J. C z e c h a od 1838.
66 „Czas”, 121(1853) (procesyipopołudniowej na Kleparzu, która rzadki rok bez deszczu
się obejdzie, i teraz deszcz przeszkodził), 142(1862), 124(1866) (musiała się koniecznie
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brali udział duchowni z wybudowanych opodal kościoła klasztorów 
księży misjonarzy i sióstr szarytek. Jej trasa wiodła ulicą św. Filipa 
(i być może dalej na Rynek kleparski). Przy kościele pod wezwaniem 
tego świętego ustawiano jeden z czterech ołtarzy, zaś misjonarze 
przybierali chorągwiami fasadę swojej świątyni i klasztoru. Szarytki 
prowadziły w procesji gromadę dzieci, które należały do ich poboż
nych stowarzyszeń67.

Procesji z kościoła Św. Krzyża biskup Załuski wyznaczył ponie
działek rano i przepisywał „solito circulo per commodas plateas paro- 
chiae suae”. W roku 1834 procesja z tego kościoła poszła na Mały 
Rynek. Ale odbyła się w wigilię oktawy święta, czyli we środę, przed 
wieczorem. Nadto, jak zanotowano, „od pół wieku podobno miejsca 
nie miała, a której niezliczone tłumy ludu towarzyszyły, z porządkiem 
i spokojnością właściwą miastu naszemu”68. Późniejsze informacje 
podają, że odprawiała się w sobotę po południu, nawet mimo deszczu, 
na terenie parafii, po ulicy Szpitalnej69.

Kościół św. Marka również miał swoją procesję, która zgodnie 
z decyzją biskupa Załuskiego odbywała się w piątek po południu, ale 
tylko po ulicy Sławkowskiej bez wchodzenia na Rynek. Jej późniejsze 
losy były dosyć zawiłe. W latach 1844-1846 odprawiała się „po ko
ściele”, w latach 1851-1853, 1856, 1863, 1874 ulicami Sławkowską 
i Świętojańską (św. Jana)70. Pod koniec XIX wieku pojawiają się in
formacje o zaniedbywaniu i zanikaniu tej procesji71.

Kolegiata Wszystkich Świętych miała w 1749 r. zaordynowaną pro
cesję na niedzielę po południu. Nie wiadomo jaką trasą wtedy prze
chodziła, gdyż dokument określa ją ogólnie: „per suam parochiam 
intra muros, brevi et commodo circulo”. Gdy około roku 1820 ze 
względu na katastrofalny stan techniczny świątyni wyłączono ją 
z kultu, a siedzibę parafii przeniesiono do pojezuickiego kościoła

spotkać z deszczem, który choć kilka kroplami dał świadectwo o niezachwianem pano
waniu tego patrona od pożaru, ale mimo tego była prawdziwie wspaniałą), 137( 1884).
67 „Czas”, 118(1883).
68 „Tygodnik Krakowski”, 45(1834), s. 222.
69 „Czas”, 142(1862). 125(1863); Kalendarz,J. C z e c h a, 1863.
70 „Czas”, 125(1863); Kalendarz,].C z e c h a .  1844-1846, 1851-1853, 1856. 1863, 1874.
71 „Czas”, 130(1898) ( zaniedbana w ostatnich latach)', Kalendarz, J. C z e c h a ,  
1889-1902 (od kilku lat zaniedbana), od roku 1903 nie podaje już żadnej informacji 
na jej temat.
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św. św. Piotra i Pawła72, procesje wychodziły właśnie stąd. Pewne 
świadectwo o ich odbywaniu -  w terminie również zmienionym na 
środę -  posiadamy już od 1844 roku7'. Chadzały ulicami Grodzką 
i Kanoniczą74. Dwa dziennikarskie -  poniekąd przypadkowe -  repor
taże z tej procesji, oprócz tego, że potwierdzają fakt ich odprawiania, 
dostarczają informacji o klimacie religijnym i obyczajach ówczesnych 
krakowian. „Dziś podczas procesyi Bożego Ciała z kościoła śgo Pio
tra, jeden z tutejszych rękodzielników kowal, stanął pośród modlących 
się podczas ostatniej Ewangelii z cygarem w ustach i w czapce na 
głowie. Gdy na upomnienie najbliższych osób odpowiadał grubiań- 
stwem, kapłan jeden w szacie obrzędowej zbliżył się do niego i po
nowi! upomnienie, a wreszcie zrzucił mu czapkę. Wtedy kowal ów 
schwycił za włosy kapłana a wyrwawszy mu z rąk świecę, połamał ją. 
Gdyby nie obrona tego kapłana, lud byłby się może rzucił na sprawcę 
zgorszenia, lecz szczęściem, że w tej chwili nadbiegł urzędnik poli
cyjny i kazał go aresztować”75. „Podczas procesji z kościoła św. Pio
tra, właśnie w chwili, gdy kapłan przechodził z Sanctissimum, na bal
konie jednego z domów przy ul. Grodzkiej znajdowało się całe towa
rzystwo, złożone z kilku pań i jednego mężczyzny, który stał z cyga
rem zapalonym i puszczał kłęby dymu. Przypuszczać trzeba, że loka- 
torowie zajmujący to mieszkanie, nie są katolikami, ale i od innowier
ców a nawet od bezwyznaniowców wymagać mamy prawo przyzwo
itego i z dobrem wychowaniem zgodnego zachowania się, a przy
najmniej takiego, które nie drażni uczuć religijnych ludności katolic
kiej. Organom policyi ośmielamy się przypomnieć, że ich rzeczą jest 
czuwać nad tern, by tym podobne wypadki się nie wydarzały”76.

Ordynacja z 1749 r. wyznaczała porę popołudniową samego dnia 
świątecznego dla procesji parafii Bożego Ciała na Kazimierzu. Miała 
się ona odbywać „commodo et brevi circulo”. Jeszcze w pierwszej

72 M. R o ż e  k, Nie istniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 
XXXIII(1983), s. 99. Nabożeństwa parafialne przeniesiono najpierw do kościoła 
franciszkanów, a dopiero w 1832 r. do kościoła św. Piotra i Pawła. Kościół Wszyst
kich Świętych rozebrano w latach 1835-38.
73 Kalendarz, J. C z e c h a.
74 „Czas”, 125(1863).
75 „Czas”, 140(1865).
76 „Czas”, 130(1904).
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połowie XIX wieku chodziła trasą „po parafii”77. Ale niebawem -  
jak podaje późniejsza prasa -  procesja ta Ju ż  teraz ogranicza się do 
murów cmentarza kościelnego, gdy niezbyt dawno temu, część ta 
Kazimierza, dla której kościół Bożego Ciała jest parafią, zamieszka
łą była wyłącznie przez chrześcijan”78. Poznajemy zatem przyczynę 
tego stanu rzeczy: Kazimierz stawał się coraz liczniej zamieszkiwa
ny przez wyznawców religii mojżeszowej. Dlatego też doroczne 
procesje, ze względu na niewielką liczbę uczestników tych nabo
żeństw, odbywały się bądź na cmentarzu przykościelnym, bądź po 
prostu wokół kościoła79.

We wtorek rano odbywała się procesja z kościoła bernardynów. 
Ordynacja Załuskiego określała jej trasę ogólnie jako krótką i stosow
ną. Najstarsze wzmianki o tej procesji są dosyć późne i nie zawierają 
żadnych informacji na jej temat80. Możliwe, że pochodzą już z okresu, 
gdy nabożeństwo odprawiano tylko wewnątrz kościoła. Nie wiadomo 
bowiem od kiedy i z jakiego powodu zrezygnowano na dłuższy czas 
z procesji wychodzącej poza kościół. Pochodząca dopiero z 1908 roku 
informacja o przywróceniu dawnej procesji nie pozwala jednak na 
ustalenie tych faktów: „Ta procesya, już od przeszło 40 lat niewidzia
na, pięknie zapisała się w pamięci mieszkańców tej dzielnicy”. Odby
ła się w niedzielę po południu, jej trasa biegła wokół Wawelu, a ołta
rze ustawione były kolejno: przy studni błogosławionego Szymona 
z Lipnicy po północnej stronie kościoła, przy szkole Konarskiego na 
ulicy Bernardyńskiej, przed domem pana Foelkego na ulicy Straszew
skiego, przed domem kapitulnym pod obrazem Matki Bożej u wylotu 
ulicy Kanoniczej oraz piąty pod figurą Niepokalanego Poczęcia Matki 
Bożej przed kościołem. Przywrócenie dawnego porządku nabożeń
stwa było zasługą kustosza Cyryla Strzemeckiego81. Do tego bowiem 
czasu procesje uroczyście odprawiano w kościele we wtorki oktawy

77 Kalendarz, J. C z e c h a, 1847, 1865.
78 „Czas”, 136(1865). W Kronice parafii Bożego Ciała od 1932 r., pisanej przez 
ks. Stanisława Tokarza, pod datą 1936 roku czytamy: W tym roku po raz pierwszy od 
lat 70 przeszło procesja Bożego Ciała wyruszyła na ulice miasta Kazimierza i odbyła 
się w największym porządku mimo obaw niektórych osób, Archiwum Klasztoru Boże
go Ciała w Krakowie, b. sygn., s. 19.
79 „Czas”, 142(1905), 310(1916).
80 Kalendarz, J. C z e c h a ,  1862, 1865, 1870; „Czas”, 121(1866), 118(1869).
81 „Czas”, 139, 143(1908); Kalendarz, J. C z e c h a ,  1909, 1910, 1911, 1912.
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rano82. Niedzielny termin nabożeństwa się utrzymał, ale trasa starej- 
nowej procesji nie była jednak zawsze ta sama. Oto w roku 1915 bie
gła również wokół Wawelu, ale ołtarze usytuowano inaczej: przy studni 
bł. Szymona, pod wzgórzem przed obrazem Matki Bożej, w kościele 
św. Piotra i Pawła, w kościele św. Andrzeja (obydwa przy ulicy Grodz
kiej) i pod figurą Najświętszej Maryi Panny83. Droga procesji została 
więc wydłużona. Niezależnie od tego obchodu każdego roku w święto 
Bożego Ciała szła bernardyńska procesja na Wawel, aby brać udział 
w katedralnej idącej na Rynek. Uchodziła za najpiękniejszą ze wszyst
kich kościołów krakowskich i być może dlatego włączała się -  przy
najmniej raz -  do procesji mariackiej, też na Rynku84.

Swoją procesję mieli również reformatrzy z kościoła św. Kazimierza. 
O jej zaistnieniu dowiadujemy się z kronikarskiego zapisu: „W roku 
1894 wskrzeszono procesyę z Ewangeliami na Boże Ciało, która od
prawia się po cmentarzu Stacyjnym w Piątek infra Octavam”85. Nie 
wiadomo do czego odwołuje się autor tej notatki, gdy pisze „wskrze
szono”. Prawdopodobnie chodzi o przejęcie inicjatywy od zarządców 
kościoła św. Marka, z którego od jakiegoś czasu tradycyjna procesja 
była zaniedbywana i ostatecznie zaniechana86. Natomiast to, co nazywa 
cmentarzem, dzisiaj znane jest jako „Ogrojec”, czyli położony naprze
ciw kościoła ogródek, w którym ustawione są kapliczki stacji drogi 
krzyżowej. I na niewielkiej przestrzeni tego ogródka odprawiano inne 
procesje związane z obchodami oktawy Bożego Ciała. Według afiszy 
ogłoszeniowych wydanych w formie druków ulotnych, informujących 
o nabożeństwach w kościele św. Kazimierza na cały rok, przewidziane

82 Archiwum Prowincji 0 0 .  Bernardynów (APB), Chronica Conventus PP. Bernardi- 
norum (1897-1904), s. 20, 82, 105, 135; Kronika Klasztoru OO. Bernardynów 
w Krakowie na Stradomiu 1904-1935, s. 3, 36.
83 APB, Kronika Klasztoru 0 0 .  Bernardynów, s. 74, 97.
84 APB, Conventus PP. Bernardinorum: manę missa et processio cum Venerabili, dein 
confraternitas cum Patre religioso et fratribus conferet se ad ecclesiam ab Episcopo 
indictam, s. 52; Kronika Klasztoru 0 0 .  Bernardynów, s. 74, 97, 98.
85 Archiwum Prowincji Reformatów w Krakowie (APR), Kronika, t. II (1754-1932), 
s. 293; Kalendarz, J. C z e c h a ,  1894, 1901; „Czas”, 136(1897).
86 J. P a s i e c z n i k ,  Działalność klasztoru franciszkanów-reformatów w Krakowie
1625-1978, Kraków 1980, s. 34. Autor informuje, że „w latach późniejszych” proce
sję przesunięto na godziny popołudniowe dnia świątecznego -  w 1913 r. był to jesz
cze piątek („Czas”, 232(1913)) -  i obrano dla niej nową trasę prowadzącą na plac
Szczepański i wokół niego.
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były następujące procesje: w samo święto rano, w piątek po południu 
„z Ewangeliami po Stacyach”, przez oktawę codziennie rano, a w nie
dzielę po sumie, nadto w niedzielę i w oktawę po nieszporach. W każ
dym przypadku na okoliczność złej pogody procesje -  włącznie z uro
czystą piątkową -  miały odbywać się wewnątrz kościoła87.

Nie jest natomiast pewne, czy wychodziła w tym czasie na ulice 
procesja z kościoła franciszkanów. Biskup Załuski wprawdzie wy
znaczył jej czwartek rano w oktawie i atrakcyjną trasę ulicą Bracką 
z pełnym obejściem wokół Rynku, ale nie ma przekazów, potwier
dzających tę praktykę w XIX wieku. Procesja franciszkańska odby
wała się, ale prawdopodobnie tylko wewnątrz dużego przecież ko
ścioła88. Istotną informację znajdujemy w rękopiśmiennym doku
mencie pochodzącym z 1792 roku. Potwierdza on dawny zwyczaj 
uroczystej procesji Bożego Ciała na Rynek, odbywanej w takim 
samym porządku jak katedralna. Ale w 1787 r. została przez kapitułę 
krakowską odwołana z powodu przyjazdu do miasta króla Stanisła
wa Poniatowskiego, w 1788 r. nie została odprawiona ze względu na 
złą pogodę, a w 1789 r. również jej nie zorganizowano, gdyż uznano, 
że liczba zakonników, którzy nie udali się na kapitułę generalną do 
Gniezna i pozostali w klasztorze była zbyt mała. Procesję odprawio
no jednak w kościele, a stacje z Ewangeliami były w przykościel
nych kaplicach: włoskiej św. Jana Chrzciciela, złotników, muzykan
tów św. Klary i Męki Pańskiej, co oznacza, że przechodziła przez 
klasztorne krużganki. Przed ołtarzem Niepokalanego Poczęcia od
śpiewano O Sacrum, a przed wielkim Te Deum. „A zatem coraz 
upadając liczba zakonników i dochód tej tak wspaniałej zaniechali 
procesyi odprawiając ją tylko po wzwyż wspomnianych kaplicach 
jak najuroczyściej”89 *.

Procesji paulinów z kościoła na Skałce biskup Załuski w 1749 r. 
wyznaczył popołudniową porę niedzieli i określił ogólnie: „per plateas 
vicinas ecclesiae intra muros Casimiriensi brevi circulo”. Jakiekol
wiek informacje na temat tej procesji pochodzą dopiero z lat osiem-

87 APR, druk ulotny bez daty wydania (po 1900), podpisany własnoręcznie przez gwardia
na klasztoru Zygmunta Janickiego, który pełnił tę funkcję w latach 1894-1896, 1898-1911.
88 Kalendarz, J. C z e c h a, od 1865 (1868-„po kościele”); „Czas”, 121(1866), 118(1869).
89 Archiwum Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, sygn. A IV 3, Inventarium Eccle
siae Cracoviensis Ordinis Minorum S. P. Francisci Conventualium per R. P. B. Vincen- 
tium a Paulo Wyszkowski conscriptum a. Dni 1792, s. 3-4.



240 KS. SZYMON FEDOROWICZ

dziesiątych XIX wieku i ograniczają się tylko do podania faktu jej 
odprawiania z lakonicznym stwierdzeniem: „po ulicy”90. W latach 
poprzedzających wybuch I wojny światowej procesja skałeczna ob
chodziła dziedziniec przykościelny, gdzie też wystawiano ołtarze, 
a w razie deszczu odbywała się w kościele91.

Tak samo niewiele wiemy o procesji augustianów z kościoła 
św. Katarzyny. Biskup Załuski wskazał sobotę po południu jako porę 
jej odprawiania, krótką i wygodną trasą po sąsiadujących z kościołem 
ulicach. Jednak już pod koniec XVIII wieku ustalony był nowy zwy
czaj dla tej procesji, to znaczy odbywała się w niedzielę po sumie 
i wewnątrz kościoła. Ściślej -  według notatki z 1802 r. -  po obszer
nych krużgankach, gdzie stacje ze śpiewem Ewangelii miały miejsce 
przy stojących tam ołtarzach św. Walentego, św. Augustyna, w kaplicy 
Matki Bożej Pocieszenia i nienazwanym „przed zakrystią”92. W okre
sie późniejszym, z którego o procesji posiadamy szczątkowe informa
cje, odbywała się wciąż w niedzielę w godzinach dopołudniowych, ale 
po porannej dominikańskiej, czyli około 10.00. Jeśli jednak z jakiegoś 
powodu procesja katedralna była przesunięta na niedzielę, to domini
kańską przekładano na godzinę 15.00, a augustiańska nie odbywała 
się w ogóle93.

W początkach XX wieku obserwujemy jeszcze jeden nowy zwy
czaj. Oto w niedzielę ze Skałki przychodziła procesja do kościoła 
św. Katarzyny na godzinę 10.00 lub 10.30, a po sumie przyłączała się 
do lokalnej procesji z ewangeliami, zaś po południu, po nieszporach, 
Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia udawało się procesjonalnie na 
Skałkę, gdzie uczestniczyło w tamtejszych nieszporach o godzinie 
5-tej, a następnie w paulińskiej procesji z ewangeliami kończonej 
odśpiewaniem Te Deutn94.

90 „Czas”, 1 15(1883), 134(1884), 232(1913); Kalendarz, J. C z e c h a ,  1885. 1888, 
1889.
91 Archiwum Paulinów w Krakowie, sygn. 124, Ogłoszenia porządku nabożeństwa 
wśród tygodnia 1909-1917, s. 13, 37, 57 (po dziedzińcu i na ulicy Skałecznej).
92 Archiwum Państwowe w Krakowie. Aug 426, Tabella Horaria Quotidiana perpetua, 
Perscripta (...) 1790, s. 31, 32.
93 „Czas”, 133(1879), 119(1880) (w południe), 117(1883). W 1913 r. wewnątrz ko
ścioła, „Czas”, 232(1913); Kalendarz, J. C z e c h a ,  1855, 1888 i 1889 (po ulicy).
94 Archiwum Państwowe w Krakowie, Aug 431 [Ogłoszenia niedzielne -  za lata 1910- 
1912], s. 27, 49, 76.
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Procesja z kościoła karmelitów na Piasku według ordynacji Zału
skiego odbywała się w sobotę rano „in et circa plateas et domos ibidem 
in arenis consistentes commodo et brevi circulo”. Nie wiadomo, kiedy 
zmieniono jej termin z soboty na czwartek w oktawie, ale już w 1838 r. 
tak było95. Jej trasę w końcowym stadium omawianego okresu wyzna
czały ulice: Karmelicka, Batorego, Łobzowska, Garbarska96. Trzeba 
dopowiedzieć, że od czasu przeniesienia siedziby parafii z przeznaczo
nego do rozbiórki kościoła św. Szczepana do kościoła karmelitów 
w 1797 r., organizatorem procesji była właśnie parafia św. Szczepa
na97. Natomiast karmelitański kościół św. Michała, stojący wewnątrz 
murów miejskich niedaleko Wawelu, w ordynacji Załuskiego otrzy
mał dla swojej procesji trasę „per plateas tantum laterales et partem 
plateae Castren. penes vicum quo itur ad plateam Canonicalem ad 
perficiendum circulum”. W 1797 r. konwent przeniesiono do Czernej, 
a kościół przekształcono na więzienie i ostatecznie zlikwidowano 
w latach 1835-7298.

Kościół parafialny św. Mikołaja według ordynacji z 1749 r. prowa
dził swoją procesję w poniedziałek po południu drogą w kierunku 
kościoła karmelitanek na Wesołej, bądź inną trasą krótką i wygodną. 
Niestety nie posiadamy żadnych bliższych informacji o tej procesji 
poza tym, że odbywała się systematycznie99. Jeszcze mniej wiemy 
o procesji z kolegiaty św. Anny. Załuski wyznaczył jej wtorek po po
łudniu i znowu ogólnie trasę „per suam parochiam intra muros”. Cho
dziła regularnie100.

95 Kalendarz, J. C z e c h a, od 1838 r.; „Czas”, 125(1858), 125(1863).
96 „Czas”, 267(1917). Taką samą trasę podaje plakat ogłoszeniowy (bez daty, ale praw
dopodobnie pochodzący z okresu międzywojennego), lecz już inny termin -  sobota po 
południu, Archiwum Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie.
97 Ordynacja Załuskiego z 1749 r. wyznaczała procesję parafii św. Szczepana na sobotę 
po południu per suam Parochiam intra muros civitatis decenti et commodo circulo. 
W popadającym w ruinę kościele ostatnie nabożeństwo odprawiono 11 X 1801 r., 
a nazajutrz go zamknięto; kościół zburzono w roku 1802; M. R o ż e k ,  Nie istniejące 
kościoły Krakowa, dz. cyt., s. 104-105.
98 M. R o ż e k, Nie istniejące kościoły Krakowa, dz. cyt., s. 110.
99 Kalendarz, J. C z e c h a, od 1844 r.; „Czas”, 125( 1858), 125( 1863).
100 Kalendarz, J. C z e c h a, od 1838 r.; „Czas”, 125(1858), 125(1863), 140(1876) 
(z zadowoleniem naznaczyć nam przychodzi, że na wczorajszej po południowej proce
sji wychodzącej z kościoła Sej Anny były w użyciu starodawne kotły, na których za
niedbanie w czasie procesyj Bożego Ciała uskarżaliśmy się).
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Procesja na Zwierzyńcu chodziła z kościoła norbertanek w środę 
rano i jak inne otrzymała ogólną wskazówkę: „brevi et commodo cir- 
culo”. Gdy siedzibę parafii przeniesiono do ich kościoła, wówczas 
mówiono również o procesji „od św. Salwatora po Zwierzyńcu”101.

Swoją procesję miała również parafia św. Józefa w Podgórzu. 
Prawdopodobnie odbywała się od samego początku jej istnienia, to 
znaczy od 1818 roku. Szła wokół podgórskiego Rynku, przy którym 
wybudowano kościół, ale pewne informacje o niej są stosunkowo 
późne. Bywało, że prowadzona była przez jakiegoś kanonika kate
dralnego, na przykład w 1884 r. uczynił to ks. Ignacy Polkowski. Mu
siała być bardzo uroczysta, bo „echo strzałów moździerzowych proce
sji podgórskiej dolatywało aż do Krakowa”. Na wzór katedralnej pro
cesji krakowskiej i tutaj uczestniczyli burmistrz i Rada Miasta, asy
stowała kompania wojska dająca salwy karabinowe102.

Oprócz opisanych wyżej procesji Bożego Ciała, wychodzących na 
ulice miasta, również inne kościoły organizowały swoje nabożeństwa, 
pozostające jednak w murach świątyń. W większości było to zjawisko 
końca XIX wieku103.

101 Kalendarz, J. C z e c h a ,  od 1844 r.; „Czas”, 125(1858), 123(1861), 125(1863), 
118(1869).
102 „Czas”, 137(1884), 123(1902), 124(1907).
103 Kościół św. Norberta, Kalendarz, C z e c h a ,  1871; u dominikanek na Gródku, 
Kalendarz, C z e c h a ,  1891; „Czas”, 136( 1897); u wizytek, Kalendarz, C z e c h a ,  
1891; „Czas”, 136(1897); u felicjanek na Smoleńsku po ogródku przy kościele całą 
oktawę (we wtorek z ewangeliami), Kalendarz, C z e c h a ,  1893; „Czas”, 136(1897); 
u bernardynek, Kalendarz, C z e c h a ,  1893; u św. Józefa i św. Tomasza, Kalendarz, 
C z e c h a ,  1888, 1889; „Czas”, 134(1884); u św. Andrzeja, Kalendarz, C z e c h a ,  
1903; „Czas”, 232(1913); u karmelitanek na Wesołej, Kalendarz, C z e c h a ,  1903.
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PRIEST SZYMON FEDOROWICZ

The parish and cloister processions in the octave 
of Corpus Christi in Krakow in XIX century (1795-1918)

Summary

The oldest processions organized on the occasion of this holiday going back to 
XIV century left the cathedral, but these processions I omit in this dissertation. How
ever, the processions from particular churches (according to the oldest sources from 
XVI century) were connected to the cathedral procession while in the Corpus Christi 
octave went separately to Kazimierz church under the invocation of Corpus Christi. 
This tradition was unpractical and vexing, so the efforts were made to introduce new 
practices, but they were not be accepted.

In this serious situation the Bishop Zaluski executed radical conception and organ
ization changes and introduced them as the decree. He introduced also many discipli
nary and ordinal decrees to make these processions liturgically more serious and more 
distinct. The schedule o f the processions in this ceremonial week with the statement 
of later XIX century practice is in attached chart.

This schedule shows how ceremonial character had the Corpus Christi octave in 
Krakow. Not all processions were popular for worshippers, not all had the same set
ting, but some o f them were full of religious and folk ceremonial character. One of 
them was Marian and Dominican procession, because of the fact, that their route was 
round the Market, as the Wawel procession. If you believe in the annalists words, 
these divine services gathered throngs of people. The other processions were not so 
significant, especially in the end of discussed period, because almost every church had 
its own procession. Their routes were limited to the streets adhered the specific 
church. Preserved archival materials sometimes uncover detailed and interesting 
information, but do not allow to reconstruct entire image of these celebrations.

Translated by Jolanta Nader

Szymon FEDOROWICZ -  ks., ur. 1958, kapłan archidiecezji krakowskiej, absol
went UJ (mgr historii), PAT (dr teologii, specjalizacja -  liturgika) pracownik PAT 
1997-2003. Prowadzi badania z zakresu liturgii Kościoła krakowskiego, zwłaszcza 
w średniowieczu.
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KATOLICKIE ORGANIZACJE SPOŁECZNE 
W KRÓLESTWIE POLSKIM (1887-1914)

W następstwie przemian społeczno-ekonomicznych w Królestwie 
Polskim od połowy XIX w. rozwijały się nowoczesne formy życia 
społecznego1. Jednocześnie następował upadek parafii rzymskokato
lickich jako jego głównych ośrodków. Ograniczały one funkcje chary
tatywne, oświatowe i kulturalne, koncentrując się na liturgicznych. 
Grupy katolików zaczęły zakładać stowarzyszenia działające w duchu 
społecznej nauki Kościoła. Jej kierunki wyznaczały wówczas encykli
ki papieży Piusa IX, Leona XIII i Piusa X.

Legalne organizacje społeczne tworzone przez katolików w Króle
stwie Kongresowym w drugiej połowie XIX w. zostały ukazane synte
tycznie w pracach Czesława Strzeszewskiego2, Ryszarda Bendera3 
i Stanisława Gajewskiego, przy czym ostatni skupił się na roli w nich 
księży4. Niektóre zagadnienia i dzieje stowarzyszeń przedstawili: Alek-

1 Źródła archiwalne zgromadzono w części z środków finansowych Komitetu Badań 
Naukowych w ramach projektu „Przemiany legalnego życia społecznego w Króle
stwie Polskim w latach 1864-1914" realizowanego w latach 1999-2002, grant nr 1 
HO IG 035 17. Wobec obowiązywania w Królestwie Kongresowym w od 1867 r. 
kalendarza juliańskiego zastosowano podwójną datację, uwzględniając kalendarz 
gregoriański. Występujące nazwy miejscowości mają obecne brzmienie, a te które nie 
były siedzibą władz gubernialnych lub powiatowych zostały uzupełnione o informację 
o położeniu w ówczesnym powiecie.
2 Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień społeczno-gospodarczych (966-1918% 
[w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. R e c h o w i c z ,  cz. 3, Lublin 
1969, s. 261-430.
3 Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865-1918, 
[w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. C. S t r z e s z e w -  
s k i, Warszawa 1981, s. 203-256; Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie 
Polskim 1905-1918, Lublin 1978.
4 Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905-1914, Lublin 1990.

„Nasza Przeszłość" t. 115-116: 2011, s. 245-264.
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sander Wóycicki5, Jacek Staszewski6, R. Bender7, S. Gajewski8 9, Zbi
gniew Badowski; i Józef Miąso10. Kryterium wyodrębnienia tych orga
nizacji był charakter chrześcijański lub tworzenie ich przez katolików.

Najważniejszą organizacją katolicką do wybuchu I wojny świato
wej był Związek Katolicki w guberniach Królestwa Polskiego z sie
dzibą w Warszawie, działający legalnie w latach 1907-1909. Miał on 
charakter religijny11.

Kryterium wyodrębnienia legalnych katolickich organizacji społecz
nych jest odwołanie się w nazwie do swojego charakteru, ograniczenia 
formalne w statutach działania na rzecz wyznawców religii rzymskoka
tolickiej lub członkostwa do nich. Nie uwzględniono stowarzyszeń 
działających w duchu społecznej nauki Kościoła oraz odwołujących się 
do chrześcijaństwa, nawet gdy zrzeszały one tylko katolików. Więk
szość organizacji katolickich została pominięta w opublikowanych 
opracowaniach, głównie z powodu nie przeprowadzenia przez autorów 
wyczerpujących kwerend archiwalnych.

Podstawą opracowania tematu są zespoły archiwalne byłych władz 
gubernialnych i krajowych. W Królestwie Polskim w drugiej połowie 
XIX w. początkowo prawo legalizacji organizacji społecznej należało

5 Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce, Monografia społeczna, Poznań 1921.
6 Katolickie organizacje robotnicze na ziemiach polskich 189l - l 914, „Studia z dzie
jów Kościoła Katolickiego”, nr 1, Warszawa 1960, s. 55-100.
7 Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Królestwie Polskim (1905-1918), 
„Chrześcijanin w Świecie”, 7(1977), s. 42-56; Stowarzyszenie Robotników Chrześci
jańskich w Lublinie (1909-1918), „Roczniki Nauk Społecznych”, 3(1975), s. 153-159.
8 Chrześcijańskie organizacje akademickie w Polsce (1889-1939), Rzeszów 1993; 
Działalność oświatowa duchowieństwa w Królestwie Polskim na początku XX w., 
„Chrześcijanin w Świecie”, 9(1976), s. 101-109; Organizowanie opieki nad wychodź
cami przez duchowieństwo Królestwa Polskiego, „Studia Polonijne”, 1(1976), s. 149- 
159; Towarzystwa bibliotek parafialnych w Królestwie Polskim 1907-1910, Sprawoz
dania Towarzystwa Naukowego KUL, „Summarium”, 6(1977), s. 117-120; Związek 
Zawodowy Organistów w Królestwie Polskim, „Roczniki Humanistyczne”, 31(1983), 
z. 2, Historia, s. 213-222.
9 Podstawy prawne i działalność Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „ Dźwi
gnia” (1906-1939), „Prawo Kanoniczne”, 3-4(1988), s. 223-270.
10 Udział Kościoła w rozwoju oświaty dorosłych w Królestwie Polskim (1905-1914), 
„Przegląd Historyczno-Oś wiato wy”, 3-4(1998), s. 213-221.
11 R. B e n d e r ,  Związek Katolicki w Królestwie Polskim 1905-1918, „Chrześcijanin
w Świecie”, 8-9(1977), s. 150-160; S. G aj e w s k i, Związek Katolicki w Królestwie
Polskim, „Roczniki Humanistyczne”, 26(1978), z. 2, Historia, s. 153-180.
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do cesarza, właściwego ministra, generał-gubernatora lub gubernatora. 
Brak było podstaw prawnych takiej decyzji, a władze stosowały zasadę 
precedensu. Od lat siedemdziesiątych XIX w. zaczęto wprowadzać 
statuty wzorcowe dla poszczególnych typów organizacji. Administracja 
państwowa do końca panowania cesarza Aleksandra III (1881-1894) 
ograniczała legalne życie społeczne w Królestwie Kongresowym, 
a później je regulowała. Wydany w następstwie wybuchu rewolucji 
manifest cesarza Mikołaja II z 17/30 października 1905 r. zapowiedział 
między innymi liberalizację życia społeczno-politycznego w Cesarstwie 
Rosyjskim, a tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach 
z 4/17 marca 1906 r. ułatwiły zakładanie i funkcjonowanie organizacji 
społecznych. Przepisy te regulowały zasady rejestracji i działalności 
wszelkiego typu organizacji z wyjątkiem religijnych oraz prowadzących 
dochodową działalność gospodarczą. Prawo ich legalizacji przekazano 
powstałym na ich podstawie urzędom gubemialnym do spraw stowa
rzyszeń i związków. Istniała możliwość przyjęcia do wiadomości przez 
urząd faktu powstania organizacji oraz zatwierdzenie statutu, co nada
wało jej osobowość prawną12.

Nie zachowały się akta władz gubernialnych w Suwałkach, a szcząt
kowo zespoły Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego (1874- 
1917) oraz urzędów gubernialnych w Płocku. Nie został dotychczas 
opracowany Wydział Administracyjny Rządu Gubernialnego Warszaw
skiego (1867-1915), co uniemożliwia wyczerpujące przedstawienie 
organizacji legalizowanych do 1906 r. Średni stan zachowania prezen
tują akta wytworzone w urzędach gubernialnych w: Kaliszu, Kielcach, 
Łomży, Radomiu i Siedlcach, a najlepszy w: Chełmie, Lublinie, Piotr
kowie Trybunalskim oraz Warszawie po 1906 r.

Prawdopodobnie najstarszą legalną organizacją katolicką było To
warzystwo Orkiestry przy Kościele Parafialnym we wsi Budziszewice 
(powiat rawski) zarejestrowane 9/21 czerwca 1887 r. przez gubernato
ra piotrkowskiego13.

Następstwem przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących 
w drugiej połowie XIX w. była rosnąca liczba ubogich. Powstające

12 Zob. W. J a w o r s k i ,  Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Pol
skim w latach 1864-1914, Sosnowiec 2006.
13 Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁódź), Rząd Gubernialny Piotrkowski-Wydział 
Administracyjny (RGP-Adm), sygn. 5997.
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stowarzyszenia charytatywne odwoływały się do charakteru chrześcijań
skiego lub żydowskiego. Minister spraw wewnętrznych 10/22 czerwca 
1897 r. zatwierdził statut wzorcowy dla towarzystw dobroczynności 
w Królestwie Polskim. Wkrótce, bo 16/28 czerwca tego samego roku 
przekazał on uprawnienia dotyczące zatwierdzania wnoszonych projek
tów statutów właściwym gubernatorom. W przypadku organizacji 
chrześcijańskich, gdy założycielami byli katolicy, nie chcieli oni wpro
wadzać podziału między wyznawcami religii rzymskokatolickiej a pra
wosławnej, co było źle widziane przez władze, których podstawą ide
ologiczną działania była teoria Sergiusza Uwarowa z 1832 r. Głosiła 
ona formułę ideologiczną państwa rosyjskiego. Jej podstawą było pra
wosławie, samowładztwo i ludowość.

W 1897 r. powstało Towarzystwo Domu Dziecka dla Nieuleczalnie 
Chorych pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie14. Mi
nister spraw wewnętrznych zatwierdził 6/18 marca 1900 r. Towarzy
stwo Warszawskiego Domu Schronienia pod wezwaniem św. Małgo
rzaty z siedzibą w osadzie Piaseczno (powiat warszawski), będącego 
miejscem resocjalizacji prostytutek15.

W dwóch przypadkach założyciele podjęli próby utworzenia orga
nizacji uwzględniających w nazwie katolicki charakter. Przed 1901 r. 
chciano założyć Towarzystwo Pomocy Biednym Wyznania Rzym
skokatolickiego w Białej Podlaskiej, jednak gdy gubernator siedlecki 
zalegalizował 10/23 kwietnia 1901 r. stowarzyszenie usunął z nazwy 
określenie „Wyznania Rzymskokatolickiego”16. W 1902 r. lekarze 
i aptekarz oraz pracownicy zakładu kuracyjnego i jego goście chcieli 
założyć towarzystwo pomocy biednym katolikom w osadzie Nałę
czów (powiat puławski)17. Użycie ograniczenia religijnego zadecydo

14 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Kancelaria Generał- 
Gubematora Warszawskiego (KGGW), sygn. 7616: M. H a n e c k i ,  Z dziejów war
szawskiej służby zdrowia w latach 1863-1900, „Studia Warszawskie”, t. 2: Warszawa 
popowstaniowa 1864-1918, z. 1, red. S. K a l a b i ń s k i ,  R. K o ł o d z i e j c z y k ,  War
szawa 1968, s. 122.
15 AGAD, KGGW, sygn. 2803; Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy (APWar), 
Warszawski Gubemialny Urząd do spraw Stowarzyszeń (WGUds.Stow), sygn. 482.
16 AGAD, KGGW, sygn. 2803; Archiwum Państwowe w Lublinie (APLub), Chełm
ski Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń, sygn. 151.
17 APLub, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, sygn. 1902:292; APLub, Rząd Gu
bernialny Lubelski-Wydział Administracyjny, Referat I inspektorsko-nadzorczy
(RGL-Adm I), sygn. 1902:82.
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wało prawdopodobnie o odmowie jego legalizacji przez gubernatora 
lubelskiego.

Wybuch rewolucji zmienił postępowanie władz. Charakter charyta- 
tywno-oświatowy i wychowawczy miało Towarzystwo Izb Rzemieśl
niczych pod wezwaniem św. Antoniego w Warszawie zarejestrowane 
1/14 grudnia 1905 r. przez naczelnika zarządu głównego do spraw 
gospodarki lokalnej. Statut organizacji ograniczał świadczoną pomoc 
do katolików. Na czele grupy założycielskiej stały arystokratki: księż
na Maria Drucka-Lubecka, hr. Wanda Krasińska, hr. Teresa Potocka 
i hr. Maria Studnicka. Celem organizacji było założenie domu opieki 
dla sierot męskich i kształcenie ich w zawodach rzemieślniczych18.

Tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach pozwalały na 
zmianę statutów organizacji społecznych wcześniej zalegalizowanych, 
którą formalnie umożliwił ukaz Senatu Rządzącego z 13/26 czerwca 
1906 r.19. Na prośbę zarządu składającego się w większości z arysto
kratów pod przywództwem księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego 
7/20 stycznia 1908 r. nastąpiła zmiana statutu Towarzystwa Warszaw
skiego Domu Schronienia pod wezwaniem św. Małgorzaty. Działalność 
rozszerzono na całą Kongresówkę, a objęto nią także zdemoralizowaną 
młodzież20.

Grupa katolików pod przywództwem hr. Feliksa Grabowkiego, pre
zesa Towarzystwa Kolonii Rolniczych i Przytułków Rzemieślniczych 
w Królestwie Polskim Wincentego Janowskiego i notariusza Konstan
tego Kossakowskiego powołała do życia Towarzystwo Marian dla 
Wspomagania Biednych i Chorych pod wezwaniem św. Wincentego 
a Paulo w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie. Jego statut zo
stał zatwierdzony 27 października/9 listopada 1906 r., który ograniczał 
pomoc do mężczyzn i pozwalał na tworzenie kółek (konfraterni) na 
obszarze całej Kongresówki. W latach 1907-1911 powstało 18 kółek, 
w tym 8 w Warszawie (I -  św. Władysława, II -  św. Aleksandra, III -  
św. Klemensa, IV -  św. Floriana na Pradze, V -  św. Stanisława, VI -  
Matki Boskiej Częstochowskiej na Woli, VII -  św. Wawrzyńca na Woli 
i VIII -  ?), 2 w Lublinie oraz po jednym w: Makowie Mazowieckim, 
osadzie Otwock (powiat warszawski), Piotrkowie Trybunalskim, Ra-

18 APWar, WGUds.Stow, sygn. 695.
19 APWar, WGUds.Stow, sygn. 718.
20 AGAD, KGGW, sygn. 7430; APWar, WGUds.Stow, sygn. 482.
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domiu, wsi Rościszewo (powiat sierpecki), Siedlcach, osadach Tarczyn 
(powiat błoński) i Wyszków (powiat pułtuski). W Lublinie w 1907 r. 
powstała konfraternia skupiająca mężczyzn, a w 1908 r. kobiety. 
W końcu 1911 r. łącznie należało do organizacji 266 członków, w tym 
w Warszawie 132. Stowarzyszenie udzieliło w 1911 r. pomocy 1.029 męż
czyznom, w tym 562 w stolicy. Na czele zarządu głównego stał w latach 
1907-1911 wspomniany W. Janowski, a jego zastępcą był ks. Zygmunt 
Skarżyński21.

Hr. Magdalena Krasińska doprowadziła 29 maja/11 czerwca 1906 r. 
do przyjęcia do wiadomości powstania Towarzystwa Dam Miłosierdzia 
pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Warszawie. Jego początki 
sięgały bractwa, które udzielało pomocy biednym katolikom od 1854 r. 
Właścicielki aptek, żony kupców i przemysłowców oraz nauczycielki 
chciały nadać organizacji osobowość prawną i prze-kształcić ją w Żeń
skie Towarzystwo Marian dla Wspomagania Biednych i Chorych pod 
wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Królestwie Polskim. Po począt
kowej odmowie, 29 lutego/13 marca 1912 r. zarejestrowano statut To
warzystwa Pań Miłosierdzia pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo. 
Udzielało ono pomocy tylko kobietom, z prawem tworzenia oddziałów 
w całej Kongresówce. W latach 1912-1913 powstały one w: Płocku, 
Pułtusku, Radomiu, Siedlcach i Tarczynie. Na czele zarządu głównego 
w latach 1912-1913 stała właścicielka apteki Maria Filanowicz22.

Małżeństwo hrabiów, Julia i Witold Aleksandrowiczowie byli zało
życielami Towarzystwa Opieki nad Biednymi Chorymi pod wezwa
niem św. Antoniego w Warszawie, zatwierdzonego 15/28 czerwca 
1907 r. Obok opieki nad chorymi miało ono organizować kursy dla 
pielęgniarek23.

Liberalizacja sprawiła, że adwokat, aptekarz, lekarz oraz mieszczanie 
pod przywództwem ziemianina hr. Aleksandra Szeptyckiego i probosz
cza ks. Kazimierza Lewittu doprowadzili do zalegalizowania 9/22 sierp
nia 1906 r. Towarzystwa Dobroczynnego Parafii Rzymsko-katolickiej 
w osadzie Łaszczów (powiat tomaszowski). Jego prezesem w 1910 r.

21 AG AD, KGGW, sygn. 7354; APLub, Lubelski Gubernialny Urząd do spraw Stowa
rzyszeń (LGUds.Stow), sygn. 15, 145, 146; APWar, WGUds.Stow, sygn. 142.
22 Archiwum Państwowe w Radomiu (APRad), Urząd Gubernialny Radomski do 
spraw Stowarzyszeń i Związków (UGRds.Stow), sygn. 58; APWar, WGUds.Stow, 
sygn. 67, 841.
23 AGAD, KGGW, sygn. 7193; APWar, WGUds.Stow, sygn. 398.
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była żona hr. Aleksandra, Elżbieta Szeptycka24. Mieszczanie utworzyli 
Rzymskokatolickie Towarzystwo Pomocy Biednym w Łukowie zare
jestrowane 22 grudnia 1910 r./4 stycznia 1911 r.25 oraz Towarzystwo 
Pomocy Biednym Wyznania Rzymskokatolickiego w Pińczowie 
11/24 maja 1913 r.26. W Pińczowie działania wsparł proboszcz ks. Bo
lesław Piasecki.

Jednak działania władz związane z silnym wspieraniem prawosławia 
we wschodniej części Kongresówki doprowadziły do zmiany polityki 
administracji państwowej. Gdy mieszczanie i ziemianie wnieśli jesienią
1911 r. prośbę o wpisanie do rejestru Rzymskokatolickiego Towarzy
stwa Dobroczynności w Sokołowie Podlaskim gubernator wymógł 
usunięcie z nazwy określenia oraz w statucie ograniczenia odnoszącego 
się do wyznania i zatwierdził 11/24 kwietnia 1912 r. organizację27.

Obok ogólnych katolickich stowarzyszeń charytatywnych powstawa
ły organizacje wyspecjalizowane. Towarzystwo Ochronki dla Biednych 
Dzieci Wyznania Rzymskokatolickiego w Mariampolu zalegalizowano 
13/26 września 1906 r.28, a Towarzystwo „Przedszkole Dzieci Marii” 
w Warszawie 23 maja/5 czerwca 1907 r., którego celem było zakłada
nie przedszkoli, przytułków i czytelni dla dzieci katolickich29. Jednak, 
gdy byli członkowie Związku Katolickiego z hr. Juliuszem Ostrowskim 
chcieli założyć na przełomie 1913 i 1914 r. kółko przy jubileuszowym 
dziennym przytułku dziecięcym im. byłego arcybiskupa warszawskiego 
Wincentego Teofila Chróściak-Popiela spotkała ich odmowa30.

Utrzymanie przytułku było celem zatwierdzonego 4/17 sierpnia
1912 r. Rzymskokatolickiego Towarzystwa Opieki nad Biednymi Kale
kami w Kaliszu, którego statut dodatkowo ograniczał członkostwo for
malnie do katolików31.

24 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 7198; APLub, RGL-Adm I, sygn. 1906:54; APLub, 
LGUds.Stow, sygn. 14, 149.
25 APLub, Siedlecki Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń (SGUds.Stow), 
sygn. 116.
26 AGAD, KGGW, sygn. 8226; Archiwum Państwowe w Kielcach (APKiel), Rząd 
Gubernialny Kielecki (RGK), sygn. 6032; APKiel, Urząd Gubernialny Kielecki do 
spraw Stowarzyszeń (UGKds.Stow), sygn. 22, 35.
27 APLub, SGUds.Stow, sygn. 121
28 AGAD, KGGW, sygn. 2803.
29 AGAD, KGGW, sygn. 7193.
30 APWar, WGUds.Stow, sygn. 1057.
31 APŁódź, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego (KGKal), sygn. 2381.
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Grupy arystokratów i ziemian doprowadziły do powstania organiza
cji w Warszawie wspierających materialnie zdobywających wykształ
cenie. Katolickie Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Uczącej się, dzia
łające na obszarze całej Kongresówki, zalegalizowano 15/28 czerwca 
1907 r. '2, a Towarzystwo Pomocy Uczennicom Kursów Pedagogiczno- 
Nauczycielskich założonych przez Katolicki Związek Kobiet Polskich 
13/26 lutego 1913 r.32 33. Prezesem zarządu pierwszego stowarzyszenia 
był dziennikarz Ignacy Babiński (1911), a drugiego księżna Maria Cze- 
twertyńska (1913).

Obok charytatywności, w okresie liberalizacji rozwijała się wśród 
katolików pomoc wzajemna. Ograniczone dochody księży sprawiły, że 
założyli oni: Towarzystwo Przezorności i Pomocy Duchowieństwa War
szawskiego Arcybiskupstwa Rzymskokatolickiego w Warszawie zareje
strowane 7/20 lipca 1906 r.34 35, Towarzystwo Pomocy Wzajemnej Urzęd
ników Kieleckiej Kurii Diecezjalnej w Kielcach 29 sierpnia/11 września 
1906 r. , Towarzystwa Pomocy Wzajemnej Kapłanów Diecezji Kielec
kiej w Kielcach 31 października/13 listopada 1906 r.36, Towarzystwo 
Pomocy Wzajemnej Duchownych Diecezji Płockiej w Płocku 9/22 listo
pada 1907 r.37 oraz Towarzystwa Pomocy Wzajemnej Duchowieństwa 
Rzymskokatolickiej Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu 24 kwiet- 
nia/7 maja 1908 r.38. Ostatnia z organizacji uległa samolikwidacji 21 czerw- 
ca/4 lipca 1913 r., prawdopodobnie z powodu wystąpienia członków.

Przemiany społeczno-ekonomiczne drugiej połowy XIX w. prowa
dziły także do ubożenia części ziemiaństwa. Z inicjatywy generała Paw
ła Chrzanowskiego w 1906 r. podjęto działania na rzecz powstania To
warzystwa Pomocy Wzajemnej Rodu Chrzanowskich z Łaniewa herbu 
Suche Komnaty w Warszawie. Po wielokrotnych odmowach dopiero po 
decyzji Senatu Rządzącego z 1/14 kwietnia 1910 r. nastąpiła jego reje
stracja 11/24 czerwca tego samego roku. Statut stowarzyszenia ograni
czał członkostwo do rzymskich katolików39.

32 AGAD. KGGW, sygn. 2804, 7193; APWar, WGUds.Stow, sygn. 417.
33 APWar. WGUds.Stow, sygn. 945.
34 AGAD. KGGW, sygn. 2714, 7193.
35 APKicl, RGK, sygn. 6043.
36 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APKiel, RGK, sygn. 6032.
37 AGAD, KGGW, sygn. 7374.
38 AGAD, KGGW, sygn. 7330, 7503; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2.
39 APWar. WGUds.Stow, sygn. 69.
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Nie powiodły się próby założenia w latach 1906-1907 przez zie
mianina, proboszcza i chłopów towarzystwa niesienia pomocy wza
jemnej materialnej i moralnej Parafii Rzymskokatolickiej we wsi Kró- 
lewo (powiat płoński)40. Robotnicy fabryczni doprowadzili do zalega
lizowania 8/21 grudnia 1911 r. Towarzystwa Wsparcia na Wypadek 
Śmierci w Łodzi, którego statut prawo przynależności ograniczał do 
rzymskich katolików41.

Podjęto działania na polu oświatowo-wychowawczym.
Ogólne cele oświatowo-moralno-społeczne stawiało przed sobą 

Katolickie Towarzystwo Kobiet Polskich w Warszawie zarejestrowa
ne 2/15 maja 1907 r. Grupie założycielek przewodziła hr. Cecylia 
Plater-Zyberk. W latach 1912-1914 działał w Łodzi jego oddział, któ
ry uległ samolikwidacji z powodu wystąpienia członkiń .

Działacze Związku Katolickiego hr. Juliusz Ostrowski, hr. Zyg
munt Wielopolski i ks. Zygmunt Chełmicki powołali do życia Kółko 
Szkolne im. Stanisława Kostki w Warszawie zarejestrowane 28 lip- 
ca/10 sierpnia 1908 r., którego celem było założenie ośmioklasowej 
męskiej szkoły filologicznej. Po jej powstaniu już w 1908 r., generał- 
gubernator warszawski dopiero 11/24 kwietni 1912 r. domagał się 
likwidacji organizacji. Wówczas zarząd stowarzyszenia zwrócił się 
z prośbą o legalizację Kółka Szkolnego im. Stanisława Kostki przy 
8. Klasowej Męskiej Szkole Filologicznej hr. Zygmunta Wielopol
skiego, która nastąpiła 17/30 grudnia 1912 r. Miało ono udzielać po
mocy materialnej szkole i uczniom43.

Szlachcianki były założycielkami Towarzystwa Pomocy dla Opie
kunek pod wezwaniem św. Józefa (Stowarzyszenie Przytulanek) 
w Warszawie zatwierdzonego 7/20 września 1907 r., mającego objąć 
swym działaniem całą Kongresówkę. Jego celem było założenie szko
ły pielęgniarek, organizowanie kursów i praktyk opieki nad chorymi, 
a także pomoc materialna dla pielęgniarek w czasie choroby. Na czele 
zarządu stanęła Kazimiera Gruszczyńska. Wobec niemożności uru
chomienia szkoły i kursów organizację przekształcono w charytatyw-

40 APWar, WGUds.Stow, sygn. 194.
41 APŁódź, Rząd Gubernialny Piotrkowski-Kancelaria Prezydialna (RGP-Prez), 
sygn. 946.
42 AGAD, KGGW, sygn. 7193; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 824; R. B e n d e r, Chrze
ścijańska,..., s. 244; Tenże, Społeczne..., s. 123.
43 APWar, WGUds.Stow, sygn. 585.
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ne Towarzystwo Pielęgnowania Chorych pod wezwaniem św. Józefa, 
zarejestrowane 4/17 lutego 1909 r. Utrzymywało i prowadziło ono 
otwarty wówczas szpital w Warszawie. Stowarzyszenie Przytulanek 
zostało formalnie zlikwidowane 9/22 grudnia 1909 r.44.

Nie powiodły się próby założenia przez fabrykantów i ziemian 
wiatach 1910-1911 towarzystwa warsztatów rzemieślniczych pod 
wezwaniem św. Józefa w guberniach Królestwa Polskiego z siedzibą 
w Warszawie. Jego celem miało być prowadzenie domów dla wykole
jonych mężczyzn-katolików, w których mieli być w nich szkoleni 
w zawodach rzemieślniczych i rolniczych, a także zakładanie bibliotek 
i urządzanie odczytów popularnonaukowych45.

Podobnie nie udało się utworzyć w 1911 r. działaczom byłego 
Związku Katolickiego z hr. Juliuszem Ostrowskim towarzystwa „liga 
pobożności społecznej” w Warszawie, zamierzającej wychowywać 
młodzież w duchu katolickim46.

Z inicjatywy księży rzymskokatolickich doprowadzono do powsta
nia dwóch sieci bibliotek. Ich celem były rozwój czytelnictwa, pod
niesienie poziomu moralnego i religijnego, a pośrednio kształtowanie 
świadomości narodowej. Statut Towarzystwa Bibliotek Parafialnych 
Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku zatwierdził 30 marca/12 kwiet
nia 1907 r. minister spraw wewnętrznych. Podjęcie decyzji przez mi
nistra wynikało z faktu, że uznano je za organizację religijną. Dnia 
4/17 września 1907 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym 
dokonano wyboru zarządu. Prezesem został ziemianin Honoriusz Dunin 
Wolski, a prezesem honorowym biskup ks. Apolinary Wnukowski. Po 
objęciu urzędu biskupa płockiego 1/14 grudnia 1908 r. przez ks. Anto
niego Juliana Nowowiejskiego został on kolejnym prezesem honoro
wym. Towarzystwo obejmowało swym zasięgiem dekanaty, których 
obszar od 1867 r. pokrywał się z powiatami administracyjnymi. W gu
berni płockiej biblioteki parafialne powstały w powiatach: ciechanow
skim (w 1908 r. były 3 biblioteki, w 1909 r. -  5 i w 1910 r. -  5), lip- 
nowskim (odpowiednio 4, 4 i 8), mławskim (2, 4 i 4), płockim (5, 7 i 9), 
przasnyskim (3, 3 i 3), rypińskim (3, 3 i 4) i sierpeckim (5, 7 i 7); 
w guberni łomżyńskiej: makowskim (0, l i i ) ,  ostrołęckim (0, 0 i 1)

44 AGAD. KGGW, sygn. 7194; APWar, WGUds.Stow, sygn. 409.
45 APWar, WGUds.Stow, sygn. 750. 842.
4f> APWar, WGUds.Stow, sygn. 818.
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i ostrowskim (2, 3 i 4); oraz w guberni warszawskiej: płońskim (2, 4 i 4) 
i pułtuskim (2, 4 i 5). W 1908 r. do organizacji należało łącznie 31 bi
bliotek parafialnych, w 1909 r. -  45, a w 1910 r. -  55. Na czele ich za
rządów stali miejscowi proboszczowie. Biblioteki udostępniały książki 
o tematyce historycznej i religijno-moralnej, głównie chłopom. Po
średnie struktury między centralą płocką a bibliotekami, jakimi były 
oddziały dekanalne, utworzono tylko w: Ciechanowie, Mławie, Ostro
łęce i Ostrowi Mazowieckiej, który zlikwidowano w 1910 r. W 1910 r. 
towarzystwo skupiało 264 członków, a w rok później 302. Byli nimi 
głównie księża i ziemianie, którzy wspierali je finansowo. Na począt
ku XX w. w najwyższych władzach Cesarstwa Rosyjskiego dojrzewa
ło przekonanie o zagrożeniu jakie dla spoistości państwa stanowiło 
narastanie ruchów narodowych. Odbiciem tego był zarządzenie mini
stra spraw wewnętrznych z 20 stycznia/2 lutego 1910 r. zakazujące 
rejestracji stowarzyszeń o charakterze nacjonalistycznym, zagrażają
cym porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu państwa. Na polece
nie ministra 5/18 stycznia 1912 r. generał-gubernator warszawski zli
kwidował towarzystwo za szerzenie polskiej propagandy narodowej .

Warszawski Urząd Gubemialny do Spraw Stowarzyszeń i Związków 
11/24 kwietnia 1907 r. wpisał do rejestru Towarzystwo Parafialnych 
Bibliotek i Czytelni Warszawskiej Archidiecezji Rzymskokatolickiej 
z siedzibą w Warszawie. Dnia 1/14 października tego samego roku na 
zebraniu organizacyjnym wybrano zarząd, na którego czele stanął 
hr. Zygmunt Wielopolski. Ale 27 marca/9 kwietnia 1908 r. minister spraw 
wewnętrznych wskazał na charakter religijny organizacji i w związku 
z nim legalizacja mogła nastąpić tylko za jego zgodą, a nie na podsta
wie tymczasowych przepisów o stowarzyszeniach i związkach. Wydaje 
się, że rzeczywistym powodem było propagowanie przez powstałych 
119 bibliotek parafialnych wartości narodowych. Ukaz Senatu Rządzą
cego z 26 stycznia/8 lutego 1910 r. polecił zamknąć towarzystwo, co 
nastąpiło 3/16 marca tego samego roku na mocy decyzji generał- 
gubernatora warszawskiego. Dnia 10/23 marca 1910 r. wskazał on na 
konieczność zmiany podstawy prawnej. W odpowiedzi zarząd organi-

47 Archiwum Państwowe w Białymstoku (APBiał), Kancelaria Gubernatora Łomżyń
skiego (KGŁ), sygn. 882, 1033. 1114; APWar, WGUds.Stow, sygn. 617, 718. W opar
ciu o prasę o ograniczonej wiarygodności w odmienny sposób przedstawia dzieje towa
rzystwa S. Gajewski; zob. Społeczna..., s. 114-117; Towarzystwa..., s. 118-120.
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zacji 23 czerwca/6 lipca wniósł podanie o legalizację do ministra spraw 
wewnętrznych, ale generał-gubemator warszawski 28 lipca/10 sierpnia 
1910 r. podjął decyzję o je j likwidacji. Ministerstwo nie udzieliło na 
prośbę żadnej odpowiedzi48.

W latach 1906-1908 księża przy udziale biskupa ks. Stanisława 
Kazimierza Zdzitowieckiego próbowali zalegalizować towarzystwo 
bibliotek parafialnych we Włocławku, które miało objąć obszar diece
zji kalisko-kujawskiej. Warszawski Urząd Gubernialny do Spraw 
Stowarzyszeń i Związków odmówił legalizacji wskazując między 
innymi charakter oświatowy przyszłej organizacji49.

Z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa kupcy, rzemieślnicy i chło
pi mieszkający w parafii rzymskokatolickiej w osadzie Grajewo (po
wiat szczuczyński) doprowadzili do zatwierdzenia 3/16 grudnia 1909 r. 
Towarzystwa Biblioteki i Czytelni imienia ks. Józefa Lendo. Na czele 
zarządu stali ks. Wincenty Ambroziejuk (1909-1910) i Roman Jelnic- 
ki (1911-?). Według władz wśród członków organizacji miały domi
nować wpływy endecji50.

W latach 1912-1913 katolicy chcieli zalegalizować z okazji dwudzie- 
stopięciolecia przybycia do parafii towarzystwo bibliotekf-czytelni 
im. ks. Antoniego Brykczyńskiego w osadzie Goworowo (powiat ostro
łęcki). Łomżyński Urząd Gubernialny do Spraw Stowarzyszeń i Związ
ków nie mogąc znaleźć formalnej podstawy negatywnej decyzji zapo
wiedział, że legalizacja organizacji nastąpi w bliżej nieokreślonej przy
szłości. Rzeczywistym powodem odmowy była chyba niechęć do 
wzmacniania żywiołu polskiego w tej części Kongresówki. Władze 
liczyły prawdopodobnie na rusyfikację obojętnej narodowo miejscowej 
ludności wyznania prawosławnego51.

Notariusz Stefan Zebrzuski próbował w Warszawie w 1909 r. zało
żyć katolickie towarzystwo popierania nauki52.

48 AGAD, KGGW, sygn. 2804, 7193; APWar, WGUds.Stwo, sygn. 347; S. G a -  
j e w s k i, Społeczna..., s. 114-117; Tenże, Towarzystwa..., s. 118-120.
49 APWar, WGUds.Stow, sygn. 233; S. Gajewski odmiennie przedstawił tę kwestię na 
podstawie przypuszczeń, zob. Społeczna..., s. 114; Tenże, Towarzystwa..., s. 118.
50 APBiał, KGŁ, sygn. 904, 1033, 1114; A. D o b r o ń s k i ,  Biblioteki w guberni 
łomżyńskiej, „Rocznik Białostocki’’, 13(1976), s. 314.
51 APBiał, KGŁ, sygn. 1101; A. D o b r o ń s k i ,  Biblioteki..., s. 313.
52 APWar, WGUds.Stow, sygn. 618.
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Liberalizacja polityki władz wobec życia społecznego umożliwiła 
legalizację związków zawodowych, choć pozbawionych prawa orga
nizowania i kierowania strajkami. Katolickie związki ograniczały 
działalność do: samopomocy, poprawy warunków pracy i życia, pod
noszenia kwalifikacji zawodowych i moralności członków.

Jedyną katolicką organizacją najemnych pracowników produkcyj
nych był zarejestrowany 6/19 marca 1913 r. Związek Robotników 
,.Rodzina Robotnicza’' w Piotrkowie Trybunalskim działający w gra
nicach powiatu5'.

Henryk Markowski był inicjatorem powstania Stowarzyszenia Or
ganistów pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Królestwie Pol
skim z siedzibą w Warszawie, którego statut zatwierdzono 27 paź- 
dziernika/9 listopada 1906 r. Organizowało ono zjazdy dekanalne 
organistów i kursy podnoszące poziom zawodowy członków. Wiado
mo o powstaniu jego formalnych oddziałów w 1908 r. w: Brzezinach, 
Częstochowie, Ostrołęce i Radomsku54.

Przybywające do miast dziewczęta ze wsi i podejmujące prace jako 
pomoce domowe były narażone na wiele niebezpieczeństw w nowym 
środowisku. Z inicjatywy ks. Włodzimierza Jakowskiego przyjęto do 
wiadomości 13/26 października 1906 r. powstanie Stowarzyszenia 
Służących w Częstochowie i okolicy. Jego statut został zatwierdzony 
8/21 marca 1908 r., a nazwa zmieniona na Stowarzyszenie Służących 
Katolickich pod wezwaniem św. Zyty w Częstochowie. Prawdopodob
nie organizacja nie rozwinęła działalności i wkrótce uległa samo- 
likwidacji, bowiem żony osób wykonujących wolne zawody do
prowadziły do zarejestrowania 23 marca/5 kwietnia 1909 r. Stowarzy
szenia Służących „Pomoc Wzajemna w imię Matki Boskiej Często
chowskiej”. Reaktywacja Stowarzyszenia Służących pod wezwaniem 
św. Zyty w Częstochowie nastąpiła 25 września/8 października 1913 r. 
z inicjatywy mieszczanek55.

53 APLódź, RGP-Prez, sygn. 1070.
54 AGAD, KGGW, sygn. 7592; APBiał, KGŁ, sygn. 848; APLub, LGUds.Stow, sygn. 
90; APLódź, RGP-Prez, sygn. 503; APWar, WGUds.Stow, sygn. 169; S. G aj e w -  
ski .  Związek..., s. 215-219; A. S p ó z, Instytucje muzyczne Warszawy w drugiej 
połowie XIX w., [w:] Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku, red. 
A. S p ó z, Warszawa 1980, s. 39.
55 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 7867; APLódź, RGP-Prez, sygn. 305, 593, 698, 1123.
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Ks. Bronisław Obuchowicz wraz z lekarzami i innymi księżmi, był 
założycielem zalegalizowanego 15/28 lutego 1907 r. (24 lutego/ 
9 marca tego samego roku zatwierdzono statut) Stowarzyszenia Słu
żących Katolickich pod wezwaniem św. Zyty w Kielcach. Wydaje się, 
że związek działał aktywnie, a jego prezesem był w latach 1907-1913 
ks. B. Obuchowicz56.

Ks. Marceli Godlewski wraz z grupa mieszczanek powołali do życia 
Stowarzyszenie Służących Wyznania Rzymskokatolickiego w Warsza
wie zatwierdzonego 16/29 lipca 1907 r. Inicjator powstania organizacji 
był jego patronem, a prezesem Helena Zaborowska57. Podobnie du
chowni przewodzili grupom założycielskim: ks. Kazimierz Struszyński -  
Stowarzyszenia Katolickich Służących pod wezwaniem św. Zyty 
w Płocku zalegalizowane 9/22 października 1907 r.58, ks. Jan Albrecht -  
Stowarzyszenia Służących Wyznania Rzymskokatolickiego w Łodzi 
21 stycznia/3 lutego 1908 r.59, ks. Józef Nowicki -  Stowarzyszenia Słu
żących pod wezwaniem św. Zyty w Kaliszu 5/18 grudnia 1908 r.60, 
ks. Grzegorz Augustynik- Stowarzyszenia Katolickich Służących pod 
wezwaniem św. Zyty w osadzie Dąbrowa Górnicza (powiat będziński) 
17/30 września 1909 r.61 oraz ks. Mieczysław Ro-gójski -  Stowarzy
szenie Służących Katolickich pod wezwaniem św. Zyty w Sosnowcu 
(powiat będziński) 19 stycznia/1 lutego 1912 r.62. Prezesami zarządu 
organizacji dąbrowskiej byli ks. Leon Olczakowski (1909) i Maria 
Platter (1913).

Stowarzyszenie Służących Wyznania Rzymskokatolickiego pod 
wezwaniem św. Zyty w Piotrkowie Trybunalskim, wpisane do rejestru 
23 marca/5 kwietnia 1909 r., powstało z inicjatywy mieszczanek. Jej

56 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APKiel, RGK, sygn. 6032; APKiel, UGKds.Stow, 
sygn. 1, 6; R. B e n d e r, Chrześcijańska..., s. 245; Tenże, Społeczne..., s. 124.
57 AGAD, KGGW, sygn. 7193; APWar, WGUds.Stow, sygn. 386; R. B e n d e r ,  
Chrześcijańska..., s. 238; Tenże, Społeczne..., s. 70, 112; A. W ó y c i c k i. Chrześci
jański..., s. 138.
58 AGAD, KGGW, sygn. 7334.
59 AGAD, KGGW, sygn. 7445; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 558; W.L. K a r w a c k i ,  
Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914), Łódź 1972, 
s. 335.
60 APŁódź, KGKal, sygn. 1562.
61 AGAD, KGGW, sygn. 7867; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 741.
62 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 971.
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pierwszą prezeską wybrano Amelię Wojewódzką63. Nie powiodła się 
próba założenia stowarzyszenia służących pod wezwaniem św. Zyty we 
Włocławku w 1912 r.64. Ks. Stanisław Czepulewicz z mieszczankami 
doprowadził do zatwierdzenia 16/29 kwietnia 1909 r. Katolickiego Sto
warzyszenia Robotnic i Służących pod wezwaniem św. Franciszka 
w Łomży na wzór Litewskiego Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet pod 
wezwaniem św. Zyty w Kownie. Jego prezesem był ks. S. Czepulewicz. 
Organizacja planowała w 1911 r. otwarcie szkoły dla służących, ale 
sprzeciwił się temu gubernator. Nie powiodła się próba zmiany jej statu
tu w 1913 r., bowiem wniesiony projekt nadawał jej charter religijny65.

Przeżywające kryzys od lat osiemdziesiątych XIX w. rolnictwo 
w Królestwie Polskim skłaniało chłopów do tworzenia organizacji ma
jących ułatwiać przetwarzanie i zbyt płodów rolnych, nabywanie ma
szyn i środków do produkcji, kwalifikowanych nasion oraz krzewienie 
wiedzy zawodowej. Część z nich odwoływała się do więzów religijnych 
łączących założycieli. Parafialne Kółka Rolnicze zalegalizowano: we 
wsi Bogdanów (powiat piotrkowski) 23 czerwca/6 lipca 1906 r. (statut 
zatwierdzono 28 kwietnia/11 maja 1907 r.)66, w osadzie Kromołów 
(powiat będziński) prawdopodobnie 23 czerwca/6 lipca 1906 r.67, we 
wsi Żdżary (powiat rawski) 21 lipca/3 sierpnia 1906 r.68, we wsi Pomie- 
chowo (powiat płoński) 1/14 września 1906 r.69, we wsi Mierzyn (po
wiat piotrkowski)70 i osadzie Włodowice (powiat będziński)71 jednocze
śnie 19 września/2 października 1906 r., w wsi Klembów (powiat ra- 
dzymiński) 26 stycznia/8 lutego 1907 r.72, we wsi Kołacin (powiat 
piotrkowski) 6/19 lipca 1909 r.73, „Niwa” we wsi Górki z siedzibą we 
wsi Szpaki (powiat konstantynowski) 19 stycznia/1 lutego 1910 r.74

63 AGAD, KGGW, sygn. 7867; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 692.
64 APWar, WGUds.Stow, sygn. 951.
65 APBiał, KGŁ, sygn. 888, 1033; R. B e n d e r ,  Chrześcijańska..., s. 245; Tenże, 
Społeczne..., s. 124.
66 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 6676; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305, 436.
67 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305.
68 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305.
69 APWar, WGUds.Stow, sygn. 125.
70 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294, 305.
71 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294, 305.
72 APWar, WGUds.Stow, sygn. 297.
73 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 721.
74 APLub, SGUds.Stow, sygn. 40.
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oraz we wsi Suchożebry (powiat siedlecki) 10/23 października 1911 r.75. 
Chłopi przy tworzeniu stowarzyszeń w: Kromołowie, Pomiechowo 
i Włodowicach zostali wsparci przez księży; Bogdanowie, Górkach 
i Klembowie przez ziemian, a Kołacinie księży i ziemian. Ostatnie za
przestało działalności w 1910 r. i wykreślono je z rejestru. Prezesem 
zarządu organizacji w Klembowie był ks. Jakub Dąbrowski (1913), 
a Włodowicach -  ks. Jan Opara (1906). Powstanie Kółka Rolniczego 
Parafii Rzymskokatolickiej w Suwałkach przyjęto do wiadomości 
13/26 września 1906 r.76.

Głównie braki formalne w podaniach były przyczyną odmów lega
lizacji parafialnych kółek rolniczych w 1906 r. we wsi Lisowice (po
wiat częstochowski)77 i osadzie Zawiercie (powiat będziński)78. We 
wsi Kroczyce (powiat olkuski) odmowa w 1906 r. wynikała z ówcze
snego przekonania gubernatora kieleckiego, że tymczasowe przepisy 
o stowarzyszeniach i związkach nie mogły stanowić podstawy reje
stracji kółek rolniczych79.

Świadomość władz państwowych o wzroście zainteresowania spo
łecznego zakładaniem stowarzyszeń spożywców spowodowała za
twierdzenie przez ministra spraw wewnętrznych 13/25 maja 1897 r. ich 
statutu wzorcowego dla Cesarstwa Rosyjskiego. Prawo legalizacji po
zostawił jednak w swojej gestii. Minister 28 lutego/12 marca 1898 r. 
rozciągnął obowiązywanie statutu na Królestwo Polskie. Wobec zwięk
szającej się liczby podań 5/18 maja 1904 r. przekazał on prawo zatwier
dzania statutów tego rodzaju spółdzielni właściwym gubernatorom80. 
Celem tego typu organizacji było prowadzenie sklepów, które miały 
sprzedawać dobrej jakości towary spożywcze i pod-stawowego użytku 
po umiarkowanych cenach. Ich członkowie posiadali udziały i uczestni
czyli w podziale zysków.

Księża z ziemianami doprowadzili 15/27 grudnia 1906 r. do za
twierdzenia statutu Stowarzyszenia Spożywców „Promień” Parafii we 
wsi Gidle (powiat radomszczański)81. Stowarzyszenie Spożywców

75 APLub, SGUds.Stow, sygn. 26.
76 AGAD, KGGW, sygn. 2803.
77 APLódź, RGP-Prez, sygn. 305.
78 APLódź, RGP-Prez, sygn. 305.
79 APKiel, RGK, sygn. 6034.
80 AGAD, KGGW, sygn. 2117.
81 APLódź, RGP-Prez, sygn. 7585.
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„Związek Katolicki” w osadzie Żyrardów (powiat błoński) zarejestro
wano 14/27 sierpnia 1907 r.82, Stowarzyszenie Spożywców Parafii 
Rzymskokatolickiej w Lipnie 11/24 września 1908 r.83, a Parafialne Sto
warzyszenie Spożywców we wsi Bidziny (powiat opatowski) 29 paź- 
dziemika/11 listopada 1909 r.84 85. Formalnie do katolików ograniczały 
członkostwo statuty Stowarzyszeń Spożywców w osadzie Grabowiec 
(powiat hrubieszowski) wpisany do rejestru 21 paździemika/2 listopada 
1909 r.^ i w kolonii Podole II (powiat lubelski) 22 marca/4 kwietnia 
1914 r.86. Ich założycielami byli chłopi, wsparci w drugiej miejscowości 
przez właściciela ziemskiego.

W oparciu o tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach 
istniała możliwość zakładania małych ochotniczych straży pożarnych 
we wsiach i osadach. Parafialną Drużynę Pożarną w osadzie Rozprza 
(powiat piotrkowski) zalegalizowano 22 grudnia 1906 r./4 stycznia 
1907 r.87, a Katolicką Parafialną Drużynę Pożarną we wsi Milejów 
(powiat piotrkowski) 4/17 czerwca 1907 r.88. Ich założycielami byli 
chłopi, w pierwszej miejscowości razem z miejscowym proboszczem.

Niemcy byli pionierami tworzenia stowarzyszeń śpiewaczych 
w Królestwie Polskim, w tym kościelnych. Statuty dwóch z nich 
ograniczały prawo przynależności do rzymskich katolików. Towarzy
stwo Chóru Śpiewaczego w Łodzi zarejestrowano 6/19 października 
1907 r.89, Towarzystwo Niemieckiego Rzymskokatolickiego Chóru 
Śpiewaczego pod wezwaniem św. Cecylii w Zduńskiej Woli (powiat 
sieradzki) 1/14 sierpnia 1909 r.90.

82 AGAD, KGGW, sygn. 6591; K. Z w o l i ń s k i ,  Żyrardowski ruch spółdzielczy do 
1918 roku, „Żyrardowski Rocznik Muzealny”, 2(1993), s. 38.
83 AGAD, KGGW, sygn. 6666.
84 AGAD, KGGW, sygn. 6836; APRad, UGRds.Stow, sygn. 49.
85 APLub, RGL-Adm I, sygn. 1909:91.
86 APLub. RGL-Adm I, sygn. 1914:100.
87 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APLódź, RGP-Adm, sygn. 3635; APLódź, RGP-Prez, 
sygn. 351; T. O 1 ej n i k, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie 
Polskim, Warszawa 1996, s. 241.
88 AGAD, KGGW, sygn. 6842; APLódź, RGP-Prez, sygn. 463.
89 APLódź, RGP-Prez, sygn. 532; A. P e 11 o w s k i, Kultura muzyczna Łodzi do roku 
1918, Łódź 1994, s. 201.
90 APLódź, KGKal, sygn. 1979; A. T o m a s z e w i c z ,  Życie kulturalne ośrodków 
miejskich guberni kaliskiej w latach zaborów, Sieradz 1998, s. 49.
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Razem Niemcy i Polacy byli członkami zatwierdzonego 5/18 maja 
1910 r. Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwonek” przy kościele pod we
zwaniem Przemienienia Pańskiego w osadzie Chojny Nowe (powiat 
łódzki, obecnie dzielnica Łodzi). Po wyborze na prezesa w 1912 r. 
Hermana Schmidta doszło do konfliktów i Niemcy opuścili organizację. 
Nowym wybrano w tym samym roku Józefa Gabinowskiego91.

Polacy doprowadzili do zalegalizowania 19 marca/1 kwietnia 1912 r. 
Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” w osadzie Zawiercie92 oraz 30 ma- 
ja/12 czerwca 1912 r. Towarzystwo Chóru Kościelnego „Lutnia” w osa
dzie Aleksandrów Łódzki93. Pierwszym prezesem zarządu w Aleksan
drowie Łódzkim był lekarz dr Jerzy Łuszczyński.

Założycielami stowarzyszeń śpiewaczych pod względem społecz
nym byli urzędnicy, rzemieślnicy i osoby wykonujące wolne zawody. 
Administracja rosyjska zdecydowała się na ich legalizację w Aleksan
drowie Łódzkim i Chojnach Nowych, pomimo że większość założy
cieli brała udział w nielegalnych demonstracjach antypaństwowych 
w 1906 r. i była za to karana.

Zakładano także stowarzyszenia łączące śpiew chóralny z wykony
waniem muzyki orkiestrowej. Towarzystwo Miłośników Śpiewu i Mu
zyki Kościelnej „Anna” w Łodzi wpisano do rejestru 22 grudnia 1907 r./ 
4 stycznia 1908 r.94, a Towarzystwo Orkiestry i Chóru Kościelno- 
Kolejowego w Radomiu 24 kwietnia/7 maja 1908 r.95 Nie powiodła się 
próba utworzenia z inicjatywy proboszcza i wiernych w 1913 r. parafial
nego kółka miłośników muzyki i śpiewu „Trąba” we wsi Czerwień (po
wiat ostrołęcki)96.

W latach 1887-1914 w Królestwie Polskim zalegalizowano co naj
mniej 71 katolickich organizacji społecznych i 88 ich oddziałów. Wśród 
nich tylko 2 utworzyli Niemcy, 1 wspólnie Niemcy i Polacy, a pozosta
łe Polacy. Do 1905 r. powstały tylko 4 stowarzyszenia, wobec ograni
czeń ze strony władz państwowych. W okresie liberalizacji (1906-1914) 
założono pozostałych 67 towarzystw i 88 oddziałów. Do 1909 r. po

91 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 811.
92 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 985.
93 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 995.
94 AGAD, KGGW, sygn. 7445; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 550; A. P e 11 o w s k i, 
Kultura..., s. 214.
95 AGAD, KGGW, sygn. 7330, 8027; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2.
96 APBiał, KGŁ, sygn. 1161.
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wstało ich najwięcej, a później liczba uległa wyraźnemu zmniejsze
niu. W 1906 założono 18 organizacji, w 1907 r. -  16, w 1908 r. -  7 
i w 1909 r. -  10. Można to wiązać z panującym początkowo entuzja
zmem dla nowych form życia społecznego, przy stosunkowej łatwo
ści legalizacji. Od 1910 r. pojawiły się ograniczenia ze strony władz 
państwowych związane z dostrzeganymi zagrożeniami o charakterze 
narodowym dla spoistości Cesarstwa Rosyjskiego. Zaczęto utrudniać 
między innymi zakładanie polskich stowarzyszeń o charakterze na
rodowym i katolickim. Zlikwidowano dwa największe z nich -  To
warzystwo Bibliotek Parafialnych Diecezji Płockiej oraz Towarzy
stwo Parafialnych Bibliotek i Czytelni Warszawskiej Archidiecezji 
Rzymskokatolickiej. W 1910 r. utworzono 3 stowarzyszenia, w 1911 r. 
-  3, w 1912 r. -  5, w 1913 r. -  4 i w 1914 r. -  1. Wśród wszystkich 
założonych towarzystw było: 16 dobroczynnych i 24 oddziały, 
14 zawodowych i 4 oddziały, 11 kółek rolniczych, 8 śpiewaczych
1 muzycznych, 7 pomocy wzajemnej, 6 stowarzyszeń spożywców, 
4 oświatowo-wychowawczych, 3 biblioteczne i 60 oddziałów oraz
2 ochotnicze drużyny pożarne. Najważniejszymi kierunkami działań 
społecznych katolików była charytatywność i pomoc wzajemna oraz 
szeroko rozumiana kultura i oświata. W działalności stowarzyszeń 
zawodowych dominowała samopomoc i kształtowanie moralności 
członków. Spośród guberni (w granicach z lat 1867-1912) najwięcej 
towarzystw powstało w guberni piotrkowskiej (24) i warszawskiej 
(22), co wynikało z ich potencjału ekonomiczno-demograficznego. 
W Warszawie zalegalizowano aż 18 spośród nich. Po 4 organizacje 
założono w guberniach: kaliskiej, kieleckiej, płockiej i siedleckiej, 
po 3 w lubelskiej i radomskiej, 2 w łomżyńskiej i 1 w suwalskiej.
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The catholic social organizations 
in the Polish Kingdom (1887-1914)

Summary

In the consequence of social and economical transformations in the Polish King
dom from the middle o f XIX century the modern forms of the social life were devel
oped. Simultaneously the Roman Catholic parishes occurred to decline as this devel
opment's main centers. The parishes limited their functions connected with the chari
ty, the education and the culture, concentrating on the liturgical functions. The groups 
of the Catholics started to establish the associations functioning in the accordance 
with the Catholic social teaching. Its direction was determined then by the encyclicals 
of the popes Pius IX, Leon XIII and Pius X.

Translated by Jolanta Nader

Wojciech JAWORSKI -  dr historii, historia społeczno-polityczna ziem polskich 
w 2 połowie XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów.

IWONA NAGLIKOSU

DZIEJE KLASZTORU SIÓSTR URSZULANEK 
W SIERCZY W LATACH 1921-2010

Wprowadzenie

Polskie klasztory urszulańskie powstawały głównie w miastach, ze 
względu na prowadzone przez siostry średnie szkoły dla dziewcząt. 
Na początku XX wieku, jeszcze w okresie istnienia klasztorów auto
nomicznych, urszulanki na ziemiach polskich zaczęły nabywać posia
dłości wiejskie, które miały stanowić zaplecze gospodarcze dla szkół 
i klasztorów znajdujących się w miastach, a jednocześnie mogły być 
miejscem wypoczynku dla sióstr i ich uczennic. Tak więc klasztor 
w Kołomyi nabył w 1907 roku Słobódkę Leśną1, klasztor w Krakowie 
posiadał od 1916 roku folwark w Zelczynie2 3 4, a klasztor tarnowski 
zakupił w 1917 roku majątek w Koszycach'. Również po utworzeniu 
Unii Polskiej Urszulanek w 1919 roku kontynuowano tę praktykę. 
Konstytucje urszulanek polskich z 1926 roku zalecają wręcz nabywa
nie posiadłości wiejskich: „Pożądanym byłoby, aby każdy dom miał 
swój folwark lub willę za miastem, ażeby siostry mogły tam wypo
czywać po pracy i szukać czasem krótkiego wytchnienia” (art. 248) . 
Gdy powstał klasztor w Poznaniu (1919), jego przełożona zakupiła 
w 1922 roku posiadłość w Chartowie5, by już dwa lata później zamie
nić ją na znacznie większy folwark w Pokrzywnie6. Swój dom filialny 
w Nałęczowie posiadał także od 1930 roku klasztor lubelski7.

1 APUUR, sygn. Kłm 23, k. 4.
2 B. B a n a ś, Urszulanki w Polsce, t. 1, Lublin 2000, s. 119.
3 APUUR, sygn. M 330; I. N a g 1 i k, Urszulanki polskie w latach 1857-1919, Lublin 
2000, s. 35 (mps).
4 B. B an aś, dz. cyt., s. 119.
5 Tamże, s. 106.
6 Tamże, s. 123.
7 APUUR, sygn. UP 129, Katalog Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Polskich z roku 
1930 na 1931.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 265-296.
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Klasztor Sióstr Urszulanek w Sierczy (1925)

Klasztor Sióstr Urszulanek w Sierczy (1929)
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Klasztor po rozbudowie

Stan przed budową kościoła
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1. Początki klasztoru (1921-1926)

Jak już wspomniano urszulanki klasztoru krakowskiego posiadały od 
1916 roku mały majątek w Zelczynie -  dworek i 5 ha ziemi. Od roku 
szkolnego 1919/20 prowadziły tam 4-klasową szkołę publiczną. W okre
sie wakacyjnym klasy zamieniano na pokoje mieszkalne dla sióstr8. Jed
nakże po powstaniu Unii Polskiej Urszulanek liczba sióstr w klasztorze 
krakowskim powiększyła się (oprócz licznego Zgromadzenia w Krako
wie mieściła się od 1919 roku siedziba Kurii Generalnej oraz nowicjat)9. 
Z roku na rok wzrastała też liczba uczennic w szkole. Dlatego ówczesna 
przełożona krakowska, M. Cecylia Lubieńska, zaczęła rozglądać się za 
większą posiadłością, która byłaby zapleczem gospodarczym dla szkoły 
i domu: „Bibiec nie chciano nam odstąpić, a ponieważ inny majątek ko
niecznie potrzebny dla wyżywienia 300-tu osób w naszym klasztorze -  
mówiono nam o Sierczy”10. Z końcem 1920 roku zaczęły więc siostry 
starania o Sierczę. Nie była to sprawa łatwa. Majątkiem zarządzał prof. 
Kazimierz Rogoyski, wykładowca na wydziale rolnictwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jednakże współwłaścicielką Sierczy była jego krewna, 
hr. Kazimiera Bielińska11. Choć prof. Rogoyski chciał odsprzedać fol
wark za przystępną cenę, umowę odkładano kilkakrotnie ze względu na 
trudności, jakie robiła p. hr. Bielińska i jej siostra p. Szembekowa, rezy- 
dentki w Sierczy12. Ostatecznie urszulanki zakupiły Sierczę 21 marca 
1921 roku za cenę 9 min marek polskich. Pieniądze uzyskano ze sprzeda
ży Zelczyny, Słobódki oraz części posagów sióstr13. W kontrakcie za
strzeżono również dożywocie i ordynarię dla Kazimiery Bielińskiej, która 
mieszkała w Sierczy w osobnej części domu14.

Kłopoty pojawiły się jeszcze z innej strony. Główny Urząd Ziemski 
wydał urszulankom zezwolenie na zakup folwarku w Sierczy sądząc, że

B. B a n a ś, dz. cyt., s. 119.
9 Tamże, s. 56.
10 ADK, sygn. C.K.7, Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 1.08.1920 
do 1.12.1921 [cyt. Kronika...], (notatka z 10 XII 1920).
11 Historia właścicieli majątku zob. L. M ł y n e k, Siercza, Kraków 1936, s. 18-41.
12 Podnoszenie wcześniej ustalonej ceny, sprzedaż dodatkowych gruntów, niedopełnianie 
warunków umowy-por. ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (14 XII 1920- 13 IV 1921).
13 APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 330 F-4, Pro memoria spraw majątkowych 
w domach Sióstr Urszulanek Prowincji Polskiej UR od 1878 r. Cena zawierała zakup 
dworu, ziemi (pola uprawne, łąki, las, park, ogród) i inwentarza.
14 Kazimiera Bielińska zmarła w Sierczy w 1942 roku. Zob. B. B a n a ś ,  dz. cyt., s. 120.
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siostry otworzą tam szkołę rolniczą. Urszulanki natomiast planowały, że 
będą prowadziły w Sierczy jedynie szkołę gospodarczą dla dziewcząt15. 
24 IV 1921 roku przyjechała do Sierczy specjalna Komisja rolna z War
szawy domagająca się szkoły. M. Cecylia Łubieńska podjęła pertraktacje. 
„Stanęło na tym, że kupią od nas 25 morgi i sami zbudują dom i będą 
prowadzić szkołę rolniczą”16. Aktu kupna-sprzedaży 20 morgów ziemi na 
rzecz Skarbu Państwa Polskiego dokonano 9 grudnia 1921 roku17. Sprze
daż tej parceli oraz lasku Klasnę pozwoliła urszulankom krakowskim 
spłacić resztę długu zaciągniętego na zakup Sierczy18. Mimo różnych 
trudności już od marca 1921 roku siostry z klasztoru krakowskiego pod
jęły prace remontowe dostosowując dworek sierczański do warunków 
klasztornych. Uporządkowano również obejście i park.

Dnia 18 V 1921 roku przyszło z Kurii Arcybiskupiej w Krakowie 
pozwolenie na otworzenie klasztoru w Sierczy19. Natomiast 30 V 
1921 roku poświęcono klasztorną kaplicę. Na uroczystość tę przyje
chała z Krakowa duża grupa sióstr wraz z uczennicami. Przed połu
dniem przewidziano adorację, a po południu procesję z Najświętszym 
Sakramentem i uroczyste błogosławieństwo. Tę pierwszą kaplicę 
utworzyły urszulanki w miejscu dawnej pralni. Jej remontu doglądała 
osobiście Przełożona krakowska, która często odwiedzała Sierczę20. 
Jednakże dom był niewielki, parterowy, liczył zaledwie kilka pokoi 
i jeden pokój na piętrze (rys 1-2)21.

W niedługim czasie podjęto więc decyzję o przebudowie domu 
i kaplicy. Remonty rozpoczęto jesienią 1922 roku: „Dwór przerabiają 
na klauzurę, chór będzie dom łączył z kaplicą, ołtarz podwójny prze
niesiony tam gdzie drzwi”22.

15 ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatka zapisana m. 7-15 III 1921).
16 Tamże, (notatka z 24 IV 1921).
17 APUUR. akta ekonomatu, sygn. dawna 322 E-S, Siercza I, k. 39-41. Szkoły rolniczej 
nie udało się w Sierczy założyć i już od 1923 roku urszulanki dzierżawiły od Państwa 
ziemię, którą wcześniej sprzedały. Taki był bowiem warunek kontraktu z 1921 roku, 
że gdyby zaszła konieczność sprzedaży lub dzierżawienia tej ziemi, to urszulanki 
będą miały do tej parceli pierwszeństwo. Tamże, k. 42-43.
18 ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatka z 1 XII 1921).
19 B. B a n a ś, dz. cyt., s. 121.
20 ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatki z maja i czerwca 1921).
21 B. B a n a ś, dz. cyt., s. 122; ADS, akta ekonomatu, b.s., Plany domu.
22 ADK, sygn. C.K.8, Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 8.12.1921 
do 7.08.1925 [cyt. Kronika...], (notatka z 27 IX 1922).
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Rys. 1. Dwór w Sicrczy w 1918 roku. Szkic ściany frontowej budynku
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Rys. 2. Dwór w Sicrczy w 1918 roku. Plan wewnętrzny domu
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W ten sp.osób w domu wydzielono część pomieszczeń tyko dla sióstr, 
a powstały' między klauzurą a kaplicą łącznik miał służyć jako chór za
konny. Siostry zyskały więc dodatkowe miejsce na modlitwę. Kaplicę 
urządzono w ten sposób, że stojący na środku ołtarz w sty lu zakopiań
skim był dwustronny -  można było sprawować przy nim liturgię tak od 
strony kaplicy, jak od strony chóru. Choć budowę zakończono jeszcze 
w 1922 roku23, z chóru i kaplicy można było korzystać dopiero na wio
snę 1923 roku24. Kaplicę, chór i dom poświęcono uroczyście 30 kwietnia 
1923 roku. Celebracji tej przewodniczył ks. bp Anatol Nowak, a udział 
w niej wzięły nie tylko siostry i ich uczennice z Krakowa, ale także licz
ni mieszkańcy Sierczy25. Warto zaznaczyć, że od samego początku 
w ołtarzu głównym kaplicy umieszczony był obraz Matki Bożej Często
chowskiej. Po przebudowie kaplicy, gdy ołtarz stanął między chórem 
a kaplicą, od strony chóru umieszczono w ołtarzu obraz Serca Jezuso
wego, a od strony świeckich pozostawiono obraz Matki Bożej26.

Kaplica klasztorna była tym zwornikiem, który łączył urszulanki 
z miejscową ludnością. Nabożeństwa odprawiane w kaplicy przycią
gały mieszkańców Sierczy, a siostry starały się wykorzystać to w swo
jej pracy duszpasterskiej. M. Klara Zakrzewska, pierwsza prefekta 
Sierczy, założyła przy klasztorze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Żeńskiej, które działało bardzo prężnie. Nieco później s. Helena Podej
mą, zarządzająca domem w Sierczy od 1924 roku, zainicjowała wśród 
miejscowych dziewcząt działalność Sodalicji Mariańskiej27. W pierw-

23 Kroniczka świąteczna z grudnia 1922 roku tak opisuje zaistniałe zmiany: W Sierczy, 
aby siostry miały ciszę i wypoczynek, powstały celki z całym urządzeniem, a korytarz 
oddziela klauzurę od pokoi przeznaczonych na małą szkołę gospodarczą. Duża jasna 
szwalnia w miejscu dawnej oranżerii dobrze funkcjonuje, również szkoła. Aby uniknąć 
zaziębienia idąc do kaplicy przez dziedziniec, dość obszerny chór łączy dom z kaplicą, 
która całkiem ludowi oddana, oddzielona od chóru ołtarzem, który po naszej stronie 
mieścić będzie Pana Jezusa. APUUR, sygn. UP 110, Kroniczki z klasztoru krakow
skiego [cyt. Kroniczki z ...], k. 2.
24 ADK, sygn. C.K.8. Kronika..., (notatka z marca/kwietnia 1923): Zaraz po Świętach 
pojechała M Generalna z M. Przełożoną do Sierczy. Choć tam śliczny klasztor i chór, 
jednak ten ostatni tak jeszcze wilgotny, że nie można przenieść P. Jezusa i kilka mie
sięcy trzeba, aby uschnął, bo w listopadzie murowany.
25 Tamże, (notatka z 29 i 30 IV 1923). Uroczystość tę opisuje również „Kroniczka 
świąteczna z grudnia 1923 roku”, zob. APUUR, sygn. UP 110, Kroniczki z.. . ,  k. 6.
26 ADS. A.II.2/1. 50-letni Jubileusz kaplicy sierczańskiej [cyt. 50-letni Jubileusz...], s. 1.
27 ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 10.
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szych latach pobytu urszulanek w Sierczy wspierali je swoją posługą 
ojcowie reformaci z Wieliczki, a także ks. Selwą, wikary z parafii 
w Wieliczce. Organizował on spotkania młodzieży, dbał o formację 
ministrantów przychodzących służyć do kaplicy oraz założył kółko 
różańcowe28.

Urszulanki próbowały też, choć z różnym skutkiem, podejmować 
w Sierczy działalność edukacyjną29 *. Już w roku szkolnym 1921/22 otwo
rzyły jednoklasową prywatną szkołę powszechną dla dzieci'0. W latach 
1921-1926 nauczycielkami w szkółce były:

s. Andrzeja Staszewska 
s. Ksawera Kryszkijan 
s. Rafaela Rohlich 
s. Celestyna Rutkowska 
nauczycielka świecka31

-  1921-1922
-  1922-1923
-  1923-1924
-  1924-1925
-  1925-1926.

Siostry zapoczątkowały również kursy szycia dla dziewcząt ze wsi. 
Każdy kurs trwał około 6-ciu tygodni. Kursy cieszyły się dużym po
wodzeniem wśród żeńskiej młodzieży w Sierczy, uczyły bowiem no
wych umiejętności i dawały na przyszłość większe możliwości zarob
kowania. Na zakończenie każdego kursu organizowano wystawę prac. 
Dodatkowo te z kursantek, które nie umiały pisać i czytać mogły 
przychodzić do sióstr na prywatne lekcje, by się nieco dokształcić32. 
Kursy szycia i kroju prowadziła s. Marta Króliczak, która dojeżdżała 
do Sierczy z Krakowa. W 1924 roku zachorowała ona ciężko i musia
ła wyjechać do Zakopanego. Ponieważ nie miał jej kto zastąpić, za
przestano prowadzenia kursów33.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa ze szkołą gospodarczą. 
Jej otwarcie M. Cecylia Łubieńska zapowiedziała na rok szkolny 
1923/24. O pomoc w przygotowaniu szkoły poprosiła M. Urszulę

28 ADS, sygn. A. II 1.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, Kronika Sierczy, s. 9, [maszynopis].
29 Por. przypis 23.
J° ADK, C 155 b. Przedszkole w Sierczy i szkoła powszechna.
31 B. B a n a ś ,  dz. cyt., s. 121. Zob. też APUUR, sygn. UP 114, Spis Urszulanek 
polskich od Unii, tj. od 13 VII 1919. Siostry chórowe. Księga 1 [cyt. Spis Urszula
nek...]. s. 117, 143* 191,249.
,2 Zob. ADS, sygn. A.III.2/1, T. L e d ó c h o w s k a ,  dz. cyt., s. 4. Por. ADK, sygn. 
C.K.7. Kronika..., (notatka z 1 XII 1921).
33 ADK, sygn. C.K.l 1, Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 1.01.1926
do 15.10.1927, (notatka z 2 IX 1927); APUUR, sygn. UP 116, Spis Urszulanek pol
skich od Unii, tj. od 13 VII 1919. Siostry konwerski, Księga I. s. 99.
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Ledóchowską34, która wysłała w tym celu do Sierczy s. Alinę Zabor
ską. S. Alina przebywała w sierczańskim dworku przez kilka tygodni, 
począwszy od drugiej połowy sierpnia 1923 roku, służąc siostrom 
swoją radą i doświadczeniem. Przełożona krakowska zamianowała 
dyrektorką szkoły s. Laurencję Radajewską. Jednakże ta zachorowała 
ciężko w październiku 1923 roku i na jej miejsce przybyła do Sierczy 
s. Waleria Landsberg. Oprócz dyrektorki do pracy w szkole zatrud
niono jako instruktorkę jedną osobę świecką -  p. Simon (kurs szycia 
i kroju)35. Cykl zajęć w szkole przewidziany był na dwa lata. 
W pierwszym roku nauki program obejmował gotowanie, szycie, krój, 
porządki i pralnię. W drugim roku uczennice miały zapoznawać się 
z pracą w gospodarstwie poza domem. Niestety szkoła nie cieszyła się 
zbyt dużym zainteresowaniem i nie rozwinęła się. Zapisało się do niej 
tylko kilka uczennic i to głównie ze Śląska, tak że już po kilku miesią
cach siostry zawiesiły działalność tej szkoły36.

Choć urszulanki podejmowały w Sierczy różnorodną misję apostol
ską, to jednak podstawowe funkcje, jakie miał spełniać ich wiejski 
dom były wyraźnie określone: folwark miał przede wszystkim zapew
niać klasztorowi i szkole w Krakowie wyżywienie, a nawet pewne 
dochody z uprawy ziemi oraz miał być miejscem odpoczynku dla 
sióstr i dzieci. Ponieważ w tamtych czasach często dawała znać 
o sobie gruźlica, niebawem zaczęto posyłać też do Sierczy siostry 
zapadające na zdrowiu.

Majątek, jaki urszulanki nabyły w Sierczy liczył początkowo około 
64 ha ziemi, w tym 47 ha gruntów ornych. Pozostały obszar stanowiły 
łąki, pastwiska, park, ogród i otoczenie dworku z zabudowaniami go-

34 M. Urszula Ledóchowska była bardzo związana z urszulankami polskimi. Jako 
zakonnica krakowskiego klasztoru urszulanek wyjechała w 1907 roku na placówkę do 
Petersburga. Trudna sytuacja polityczna w Rosji i wybuch I wojny światowej zmusiły 
M. Urszulę i jej siostry do wyjazdu na Półwysep Skandynawski. Mimo chęci przyłą
czenia swojej wspólnoty w 1919 roku do Unii Polskiej Urszulanek, nie udało jej 
się tego zrealizować. Założyła więc nowe zgromadzenie zakonne -  Urszulanki Serca 
Jezusa Konającego -  zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1923 roku. Więcej 
na ten temat zob. B. B a n a ś ,  dz. cyt., s. 33-50; U. L e d ó c h o w s k a ,  Historia Kon
gregacji Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego, Poznań 1987, 
s. 13-17, 115-151.
35 ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatki z 18 VIII - 2 8  X 1923).
36 APUUR. sygn. UP 110, Kroniczki z ..., k. 6.
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spodarczymi37. Zaraz po nabyciu Sierczy M. Cecylia Łubieńska mia
nowała prefektą domu, odpowiedzialną za zarządzanie gospodar
stwem, M. Klarę Zakrzewską. Była ona bezpośrednio zależna od prze
łożonej krakowskiej. Wcześniej M. Klara opiekowała się Zelczyną. 
Od 28 IV 1921 roku przebywała na stałe w Sierczy38 39. By dobrze wy
pełnić swoje obowiązki zaczęła uczęszczać, jako wolny słuchacz, na 
niektóre wykłady z zakresu rolnictwa na Uniwersytecie Jagielloń
s k i m D o  pomocy w kierowaniu majątkiem urszulanki zatrudniły 
zarządcę. W pierwszych latach był nim Józef Walas40. W gospodar
stwie i przy uprawie roli pracowali fornale. Wynagrodzenie wypłacał 
im klasztor krakowski41. Natomiast w okresie zbiorów Zgromadzenie 
krakowskie wysyłało do pomocy siostry nowicjuszki II chóru42.

Oprócz prefekty i siostry kierującej szkółką, w Sierczy na stałe prze
bywały 3-4 siostry konwerski. Nie pracowały one na roli. Ich zadaniem 
było utrzymanie domu w porządku i troska o przebywających w Sierczy 
gości. Zajmowały się więc posługą w kaplicy, w kuchni czy w pralni. 
Czasem doglądały też zwierząt w gospodarstwie43. Do Sierczy posyłano 
również kandydatki II chóru, które pomagały przy pracy na roli44.

M. Klara Zakrzewska przebywała w Sierczy jako prefekta w latach 
1921-192345. Po jej wyjeździe funkcję tę pełniły M. Waleria Lands- 
berg (1923/24) i s. Helena Podejmą (1924/25)46. Jednakże od lipca 
1924 roku za sprawy domu i folwarku sierczańskiego została bezpo
średnio odpowiedzialna M. Augustyna Gintowt, prefekta w Zgroma
dzeniu krakowskim. Przebywając na stałe w Krakowie, dojeżdżała

j7 APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 322 F-S, Siercza I, k. 55-56. W następnych 
latach urszulanki sprzedały część parceli, tak że podczas przejmowania nieruchomości
ziemskich na rzecz państwa w 1950 r. majątek sióstr liczył 56,5 ha ziemi, w tym gruntów 
uprawnych 37,5 ha. Por. APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 322 F-S, Siercza II. 
j8 ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatka z 28 IV 1921).
39 B. B a n a ś ,  dz. cyt., s. 120.
40 ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 10.
41 Tamże, s. 13.
42 ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatka z lipca 1924).
43 ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 14. Por. APUUR, sygn. UP 134, Kata
logi Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Polskich z lat 1925-1935 [cyt. Katalogi Zgro
madzenia...].
44 ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 13.
45 APUUR, sygn. UP 114, Spis Urszulanek..., s. 85.
46 Tamże, s. 111, 187.
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ona jedynie co jakiś czas do Sierczy, by doglądać tamtejszych spraw. 
Jej podlegały kolejne prefekty sierczańskie47.

Klasztor w Sierczy był otwarty na przyjmowanie gości. W okresie 
wakacyjnym oraz w czasie przerwy zimowej przyjeżdżały tam na 
wypoczynek siostry ze Zgromadzenia krakowskiego48. Na wiosnę 
pojawiały się regularnie w Sierczy nowicjuszki I chóru, które spędzały 
tam około dwóch miesięcy, zazwyczaj w maju i w czerwcu49. Było to 
podyktowane troską o zdrowie młodych sióstr, wśród których przy
padki zachorowań na gruźlicę zdarzały się wówczas bardzo często50. 
Ze względu na dobry, wiejski klimat przełożone krakowskie wysyłały 
do Sierczy również siostry profeski, które były słabszego zdrowia, by 
tam mogły odzyskać siły51. Do wiejskiej posiadłości zaglądały też 
często uczennice szkoły krakowskiej52. Siostry gościły w Sierczy tak
że zaprzyjaźnionych ze Zgromadzeniem księży53. Klasztor sierczański 
służył więc na różny sposób Zgromadzeniu krakowskiemu.

Mimo to po kilku latach dalszy pobyt urszulanek w Sierczy stanął 
pod znakiem zapytania. Stało się tak z powodu niezbyt dobrze układa
jących się stosunków klasztoru z miejscową ludnością. Mieszkańcy 
Sierczy, ludzie prości, często ubodzy, dość wrogo odnosili się do ko
lejnych właścicieli folwarku. Ciężko pracujący mężczyźni często za
niedbywali swoje rodziny i nie troszczyli się o wychowanie dzieci. 
Byli i tacy, którzy nie mogli znaleźć pracy. Pojawiały się więc przypad
ki drobnej przestępczości. Nie stroniono od alkoholu54. Część z miesz-

47 Tamże, s. 63. Por. ADK, sygn. C.K.8, Kronika... (notatka z grudnia 1924). M.A. Gin
towt była prefektą w Krakowie do lipca 1926 roku. Przez wiele lat pracowała jako nauczy
cielka w Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Krakowie. Przez cały ten czas, z przerwą 
w latach 1927-1929, była też odpowiedzialna za folwark w Sierczy, aż do roku 1955.
48 ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatka z 17 VIII 1921); ADK, sygn. C.K.8, Kroni
ka..., (notatka z lipca 1924).
49 ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatka z 12 V 1924).
50 Por. APUUR, sygn. M 330; I. Naglik, dz. cyt., s. 105-108 oraz B. B a n a ś ,  dz. cyt., 
s. 126-131.
5ł ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatka z 30 XI 1921); ADS, sygn. A.III.1/1, Kro
niczka Sierczy, s. 16.
52 ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatka z 8 VI 1925).
53 ADK, sygn. C.K.7, Kronika..., (notatka z 16 IX 1921): W Sierczy od 2 tygodni bawi 
ks. Roth. (...) Na skutek zaproszenia M. Generalnej i M. Przełożonej był w Sierczy 
ks. Rektor Wolnik z 30-toma teologami.
54 ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 18.
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kańców głosiła lewicowe poglądy i niechętnie przyjęła na swym tere
nie siostry zakonne55. Trudno więc było urszulankom odnaleźć się 
w tym środowisku, choć starały się wychodzić do ludzi56. Jednak mi
mo tych prób oraz podejmowanej przez siostry działalności duszpa
sterskiej i edukacyjnej, wzajemne zaufanie przyszło budować długo. 
Dopiero po wielu latach udało się przełamać powstałą niechęć.

Z tego względu pierwszy okres pobytu urszulanek w Sierczy na
znaczony był poważnym kryzysem. Siostry doświadczały dość dużego 
wyobcowania. Oprócz tego, od roku 1923 w dworku i na gospodar
stwie regularnie zaczęły powtarzać się kradzieże57. To sprawiło, że 
w 1925 roku M. Cecylia Łubieńska zadecydowała o wycofaniu sióstr 
z klasztoru sierczańskiego. Siostry zaczęły myśleć nawet o sprzedaży 
majątku58. Tak więc przez cały rok szkolny 1925/26 urszulanki były 
w Sierczy nieobecne. Jednak nawet wtedy nie zrezygnowały z prowa
dzenia szkółki elementarnej dla sierczańskich dzieci. Klasztor kra
kowski zatrudnił na rok i opłacił świecką nauczycielkę, która zajęła 
się edukacją dzieci59. Siostry dojeżdżały do Sierczy jedynie na czas 
klasyfikacji i rozdania świadectw semestralnych. Oprócz tego M. Kle
mensa Staszewska zaopiekowała się założonym przez siostry Katolic-

55 B. B an aś, dz. cyt., s. 121-122; ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatkaz 16 V 1922).
56 Np. M. Klara Zakrzewska odwiedzała chorych w domach. ADS, sygn. A.III. 1/1, 
Kroniczka Sierczy, s. 10. Siostry organizowały też akcje szkolne na rzecz ubogich 
dzieci: W tym także dniu urządziło się drzewko dla dzieci szkolnych w Sierczy. ADK, 
sygn. C.K.9, Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 1.09.1925 do 
31.12.1928 [cyt. Kronika...], (notatka z 20 XII 1925). Starały się także troszczyć 
o pracowników: M. Przełożona rozdała również sute gwiazdki naszym ludziom i dzie
ciom ze szkółki. Wiele radości. ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatka z 22 XII 1922). 
Może jednak były to zbyt sporadyczne gesty.
57 ADK, sygn. C.K.8, Kronika..., (notatki z 28 XI 1923 oraz z V 1924).
58 Tamże (notatka z 2 VII 1925); ADK, sygn. C.K.10, Kronika klasztoru sióstr urszula
nek w Krakowie od 7.08.1925 do 18.07.1929 [ cyt. Kronika...], (notatki z 25 VIII 1925, 
7 IX 1925, 18 IX 1925 oraz 19 IX 1925).
59 ADK, sygn. C.K. 10, Kronika..., (notatka z 25 VIII 1925): M. Przełożona z M. Prefek- 
tą pojechały do Sierczy. z której się wyprowadzamy bo lud taki nieprzyjazny. Szkołę 
dalej prowadzić się będzie, opłacając świecką nauczycielkę. Ta szlachetność b. ujęła 
wójta. P. Jezusa nie będzie w kaplicy, ale Msza w niedzielę dla ludu. Gospodarzem 
zamiast Walasa będzie bardzo poczciwy chłop, polecony przez ks. Kapelana wojs. 
Jarońskiego. Zarząd domem, nadzór nad gospodarstwem obejmuje pani Teresa M..., 
nasza dawna wychowanka, która od paru lat pomagała w pensjonacie. Może się 
chłopi nawrócą, zreflektują... Może uda się zło dobrem przezwyciężyć.
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kim Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej i z tej racji jeździła z Kra
kowa do Sierczy na spotkania formacyjne dla dziewcząt60.

2. Czas stabilizacji (1926-1939)

Mimo zaistniałych kłopotów, po roku urszulanki wróciły do Sier
czy. Ten mały, wiejski dom okazał się zbyt cenny dla Zgromadzenia 
krakowskiego, by można było go stracić. Już 1 czerwca 1926 roku 
ówczesna przełożona klasztoru krakowskiego, M. Jadwiga Glema61, 
pojechała do Sierczy, by przygotować dom na pobyt nowicjuszek62. 
W sierpniu 1926 roku prawie całe Zgromadzenie krakowskie spędziło 
wakacje w klasztorze sierczańskim6'. Niebawem zamieszkało tam 
znowu na stałe kilka sióstr. W kolejnych latach pieczę nad domem 
i gospodarstwem sprawowały:

-1926/27
-  1927/28-1928/29
-  1929/30-1930/31
-  1931/32-1933/34
-  1934/35-1935/36
-  193 6/3 7-1940/4164.

Oprócz prefekty, w Sierczy przebywało od czterech do pięciu sióstr 
konwersek, które pomagały w domu65. Gospodarstwo prosperowało 
dobrze przez cały okres międzywojenny. Jesienią 1927 roku opiekę 
nad Sierczą powierzono M. Ludmile Rudnickiej, która zatrudniła 
rządcę po szkole rolniczej. Rządca ten zaniedbał trochę chów zwie
rząt, za to znakomicie znał się na uprawie roli. Wprowadził więc wiele 
zmian, które przynosiły obfite plony. Do pracy w polu w dalszym

s. Helena Podejmą 
s. Ludmiła Rudnicka 
s. Klemensa Staszewska 
s. Franciszka Mechlińska 
s. Klemensa Staszewska 
s. Franciszka Mechlińska

60 ADK, sygn. C.K.9, Kronika..., (notatki z 20 XII 1925, 30 I 1926, 21 III 1926, 30 VI 
1926 oraz U VII 1926).
61 M. Jadwiga Glema była przełożoną klasztoru w Krakowie od stycznia 1926 do 
sierpnia 1929 roku, a następnie w latach 1937-1944.
62 ADK, sygn. C.K. 10, Kronika..., (notatka z 1 VI 1926).
63 Tamże, (notatka z 16 VIII 1926).
64 APUUR, sygn. UP 134, Katalogi...; APUUR, b.s., Katalogi Prowincji Polskiej Ur
szulanek UR z lat 1936-1942; ADK, sygn. C.K.7 -  C.K. 15, Kroniki klasztoru kra
kowskiego z lat 1921-1939.
65 Por. APUUR, sygn. UP 134, Katalogi...; APUUR, b.s., Katalogi Prowincji Polskiej 
Urszulanek UR z lat 1936-1939.
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ciągu zatrudniano fornali66. Gdy w 1929 roku, nowa przełożona kra
kowska, M. Maria Waśkowska, powierzyła zarząd Sierczą M. Augu
stynie Gintowt, ta zmieniła ekipę pracowników i styl prowadzenia 
gospodarstwa. Jednak jak podaje kronikarka, „w tym czasie nie było 
w Sierczy deficytu”. Folwark spełniał dobrze swoje zadanie zaplecza 
gospodarczego dla klasztoru i szkoły w Krakowie67. Nieco inaczej 
przedstawiała się sytuacja sióstr w Sierczy.

Od 1929 roku M. Augustyna Gintowt na nowo zarządzała z Kra
kowa folwarkiem w Sierczy68. I choć ona oraz kolejne przełożone 
krakowskie żywo interesowały się sprawami sierczańskimi, to prze
bywając na co dzień w Krakowie, nie do końca rozumiały położenie 
sióstr w Sierczy. Często podejmowały decyzje, które uwzględniały 
przede wszystkim potrzeby Zgromadzenia krakowskiego. Wspólnota 
w Sierczy musiała się temu podporządkować. Na co dzień siostry nie 
mogły decydować samodzielnie o wielu sprawach. W konsekwencji 
nie zawsze mogły wychodzić naprzeciw pojawiającym się w codzien
ności sytuacjom czy potrzebom, jak choćby pomoc materialna ubogim 
rodzinom. To nie wpływało też korzystnie na poprawę stosunków 
z miejscową ludnością69. Dodatkowo pewnym utrudnieniem było to, 
iż często zmieniano w Sierczy siostrę pełniącą funkcję prefekty. Było 
to uwarunkowane potrzebami i zmianami personalnymi w klasztorze 
krakowskim, a także słabym zdrowiem sióstr posyłanych do Sierczy. 
Np. gdy M. Klemensa Staszewska w 1929 roku po raz pierwszy została 
wyznaczona prefektą w Sierczy, posłano ją tam ze względu na troskę 
o jej zdrowie, a nie ze względu na troskę o gospodarstwo. Pobyt 
w Sierczy był dla niej czasem rekonwalescencji, a jedynie „przy okazji” 
miała doglądać domu i gospodarstwa70. Klasztor w Sierczy traktowano 
więc przez cały czas wyłącznie jako filię klasztoru krakowskiego, 
a siostry tam pracujące, jako członkinie Zgromadzenia urszulanek 
w Krakowie. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 1957 roku.

66 ADS. sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 10-14.
67 Tamże, s. 13-14, 17-18.
68 Zob. przypis 47.
69 Zob. ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 12-19.
70 ADK, sygn. C.K.12. Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 1.01.1929 
do 31.08.1931, (notatka z czerwca 1929): Również w celu kuracyjnym została w Sierczy 
s. Klemensa.

Trzeba jednak podkreślić, że mimo wielu obowiązków, kolejne 
przełożone krakowskie często przebywały w Sierczy. Interesowały się 
sprawami sióstr oraz domu i troszczyły się o tę wiejską posiadłość, 
na ile pozwalały im na to ich możliwości. Wyraz temu dają zapiski 
z Kronik klasztoru bukowskiego'. ,,M. Przełożona po tygodniu [spę
dzonym] w Sierczy, gdzie miała pogadanki pedagogiczne, została parę 
dni dłużej dla dożynek, po których poczęstunek, zabawa, przedsta
wienie”71; „Tegoż dnia M. Przełożona była w Sierczy, gdzie cały 
dzień poświęciła siostrom. Będzie tam co dwa tygodnie jeździć sta
le”72; „M. Przełożona dzieliła czas między Kraków a Sierczę [...], ale 
ciężka choroba M. Korduli i narady Zarządu Generalnego wezwały ją 
na stałe go Krakowa”7'.

Przez całe dwudziestolecie międzywojenne dom sierczański był 
pełen gości. Chętnie przyjeżdżały tu na wypoczynek siostry z Krako
wa: „Po pierwszych dniach Świąt Bożego Narodzenia [...] część 
Zgromadzenia wyjechała na wypoczynek do Sierczy, gdzie spacery po 
ośnieżonych polach dawały odprężenie po wytężonej pracy w szko
le”74. Do Sierczy przybywała także młodzież urszulańska75. Czasem 
organizowano dla dziewcząt wycieczki klasowe, a czasem były to 
różne zjazdy i spotkania76. Zaglądali tu również przyjaciele klasztoru 
krakowskiego, głównie księża. Dla niektórych osób dom w Sierczy 
był miejscem dłuższego pobytu, a niekiedy goszczono w nim zaledwie 
kilka godzin: „Matka Przełożona zaprosiła całą służbę krakowską do 
Sierczy na niedzielę. Część pojechała wozami, reszta koleją. Bawiły 
się tam doskonale. M. Augustyna zaprosiła Grajka i była prawdziwa 
zabawa. Dziewczęta były uszczęśliwione”77. Aby poprawić warunki
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71 ADK, sygn. C.K. 10, Kronika..., (notatka z sierpnia 1926).
72 Tamże, (notatka z 7 IX 1926).
73 APUUR, sygn. UP 110. Kroniczki z.. . ,  k. 36.
74 APUUR, sygn. UP 109, Kroniczki świąteczne domów (notatka z 1934 roku), k. 213.
75 Tamże, s. 14.
76 ADK, sygn. C.K. 10, Kronika..., (notatka z 6 maja 1928): Zjazd w Sierczy uczennic 
kola krakowskiego: 29 uczestniczek i VHI-ma klasa się przyłączyła! Figurę Matki Bo
skiej, dawniej Zelczyńska, procesjonalnie, uroczyście zaniesiono do parku i umieszczono 
na górce nad ulicą. APUUR, sygn. UP 110, Kroniczki z ..., (notatka z 1931 roku), k. 28: 
Ponieważ śnieg dopisał, więc nie tylko wycieczki poszczególnych klas do Sierczy, ale 
i kulig całego starszego gimnazjum urządzono w porozumieniu z Kołem Rodzicielskim.
77 ADK, sygn. C.K. 15. Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 1.08.1936 
do 15.08.1939 [cyt. Kronika...], (notatka z 29 VIII 1937).
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mieszkalne, w 1933 roku przełożona krakowska, M. Emmanuela Mro
zowska, przeprowadziła remont dworku, dobudowując I piętro78. Dzię
ki temu dom mógł nie tylko pomieścić więcej osób, ale zapewniał 
także lepsze warunki na czas pobytu w Sierczy. A było to o tyle ważne, 
że siostry jeździły tam nie tylko na odpoczynek, ale też często odpra
wiały w Sierczy swoje rekolekcje. W podobny sposób z domu korzy
stały różne grupy świeckich79. Dom sierczański słynął ze swej gościny: 
„Wszystkie wracają z Sierczy wypoczęte, zadowolone, z wdzięczno
ścią dla tamtejszych sióstr za tak gościnne przyjęcie”80.

Po powrocie do Sierczy w 1926 roku, urszulanki nie zaprzestały 
swojej działalności duszpasterskiej i wychowawczej. Jednak z czasem 
okazało się, że ze względu na warunki i zapotrzebowanie środowiska, 
ich zaangażowanie na tym polu musiało przybrać skromniejszą formę. 
W roku szkolnym 1926/27 siostry kontynuowały pracę w szkółce 
powszechnej. Prowadzenie zajęć powierzono s. Antoninie Seiner. Nie 
dopisała jednak frekwencja. Wielu rodziców, niezadowolonych ze 
sposobu pracy nauczycielki świeckiej, zatrudnionej rok wcześniej, 
posłało swoje dzieci do szkoły w Wieliczce. W 1927 roku trzeba było 
więc szkółkę zamknąć81. Przez jakiś czas siostry nie podejmowały 
dalszej pracy edukacyjnej. Wznowiły ją dopiero w 1934 roku otwiera
jąc ochronkę dla dzieci z okolicy82. Widziały bowiem, że wiele dzieci, 
zwłaszcza pracowników folwarku, jest pozostawionych bez opieki. 
Postanowiły zaradzić tej sytuacji. „Stykając się z tymi opuszczonymi 
dziećmi doszłyśmy do zrozumienia, iż naszym obowiązkiem jest, o ile 
to jest w naszej mocy, zaopiekować się tymi dziećmi, stworzyć, o ile 
się da, takie warunki, by dzieci te przestały być opuszczone, by 
w zaprowadzonym przez nas Zakładzie znalazły opiekę, dobry przy

78 Zob. B. B an aś, dz. cyt., s. 122. Por. APUUR, sygn. UP 109, Kroniczki świątecz
ne domów, (notatka z 1934 roku), k. 213.
79 APUUR, sygn. UP 110, Kroniczki z ..., k. 29, 38.
80 ADK, sygn. C.K.15, Kronika..., (notatkaz23 VII 1938).
81 ADK, sygn. C.K.10, Kronika..., (notatki z 7 IX 1926 oraz 2 X 1927).
82 Uwaga: Różne wcześniejsze opracowania nt. klasztoru w Sierczy podają błędne
daty otwarcia przedszkola w Sierczy. Rok 1934 jest datą pewną. Poświadczają to
pisma znajdujące się w aktach klasztoru krakowskiego. Zob. ADK, sygn. C 155 b
oraz APUUR, sygn. UP 110, Kroniczki z.. . ,  (notatka z 1934 roku), k. 40: Matka 
pojechała do Sierczy [...]  na Gwiazdkę w nowo otwartej ochronce. Ochronka ta to
oczko w głowie naszej Matki Przełożonej.
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kład i naukę, by mogły stać się dobrymi obywatelami”83. Ochronka 
nosiła imię św. Anieli. Oficjalnie podlegała ona klasztorowi sióstr 
urszulanek w Krakowie. W kolejnych latach uczęszczało do niej od 
40 do 80 dzieci w wieku przedszkolnym. Ich pobyt w ochronce był 
bezpłatny. Dzieci dostawały codziennie darmowy, ciepły posiłek (zu
pę). Za ochronkę odpowiedzialna była prefekta Sierczy84. Oprócz niej 
do opieki nad dziećmi zatrudniono świecką wychowawczynię -  panią 
Annę Kubiczek -  która prowadziła zajęcia dla przedszkolaków. Statut 
i Regulamin ochronki został zatwierdzony 28 I 1936 roku. Ochronka 
mieściła się w dwóch pomieszczeniach parterowego budynku niedale
ko dworku. Warunki były tani bardzo skromne i nie odpowiadały 
wymogom placówki oświatowej. Dlatego, by nie doprowadzić do 
likwidacji przedszkola, w 1936 roku siostry wyjęły je spod kurateli 
władz oświatowych. Odtąd ochronka funkcjonowała jako prywatny 
dzieciniec -  świetlica dla dzieci pod wezwaniem św. Anieli. Siostry 
krakowskie bardzo troszczyły się o to małe dzieło apostolskie w Sier
czy. W opiekę nad dziećmi włączały również uczennice Gimnazjum: 
„Ochronka w Sierczy rozwija się doskonale -  dzieci zapisanych 
przeszło 80 — w zimie chodzi mniej. Klasa VIII urządziła dla nich 
Gwiazdkę -  wszystkie dzieci obdarowano paczkami słodyczy, a wiele 
z nich także ciepłym ubraniem”85. Urszulanki prowadziły świetlicę 
w Sierczy do końca sierpnia 1939 roku. Wraz z wybuchem II wojny 
światowej musiały tę działalność zawiesić.

Urszulanki sierczańskie starały się też objąć troską duszpasterską 
dzieci i młodzież z okolicy. Nieprzerwanie działało Katolickie Stowa
rzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Z czasem przekształciło się ono w ko
edukacyjne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, nad którym opiekę 
sprawowali kapłani posługujący w kaplicy sierczańskiej. Spotkania 
młodych odbywały się w tzw. kamiennej sali, między klasztorem 
a domkiem rezydentki -  p. Bielińskiej. Sala ta służyła także jako świe
tlica na różne przedstawienia, organizowane przez młodzież86.

83 ADK. sygn. C 155 b, Przedszkole w Sierczy (Pismo do Starostwa Powiatu Kraków- 
skiego z dn. 20 XI 1934).
84 W latach 1934-1939 były to: s. Klemensa Staszewska i s. Franciszka Mechlińska.
85 ADK, sygn. C.K. 14, Kronika klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie od 19.08.1932 
do 31.08.1936, (notatka z grudnia 1935), s. 51.
86 ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 5-6, 9.
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W 1928 roku M. Ludmiła Rudnicka powołała na nowo do istnienia 
Sodalicję Mariańską87. Opiekunkami i formatorkami młodych sodalisek 
były kolejne prefekty klasztoru w Sierczy. Organizacja działała bardzo 
prężnie, a siostry miały poprzez nią dobry wpływ wychowawczy na dużą 
grupę dziewcząt. Pewnym problemem był brak stałego kapelana przy 
klasztorze w Sierczy. Stała obecność kapłana była o tyle ważna, że na 
nabożeństwa do kaplicy sióstr uczęszczało coraz więcej ludzi. Pojawiła się 
więc potrzeba opieki duszpasterskiej nad mieszkańcami Sierczy, a także 
wsparcia sióstr w ich pracy z młodzieżą. Niekiedy przez kilka czy kilka
naście miesięcy przebywał w Sierczy jakiś kapłan, najczęściej dla pora
towania swojego zdrowia, ale to była zbyt krótkotrwała obecność. Naj
bardziej mogły urszulanki w tym okresie liczyć na pomoc i zaangażowa
nie księży michaelitów z Pawlikowie. Dopiero w 1937 roku wyznaczono 
dla posługi w kaplicy sierczańskiej stałego kapelana. Został nim ks. Boni
facy Woźny, augustianin z Prokocimia. Podjął się on przede wszystkim 
opieki nad młodzieżą męską. Z czasem wiernymi z Sierczy zaczęli intere
sować się coraz bardziej księża z parafii wielickiej. Od 1938 roku opiekę 
duchową nad Sierczą objął proboszcz wielicki, ks. Prałat Józef Śliwa, 
który zamierzał uczynić z Sierczy filię swojej parafii. Swoją troską dusz
pasterską otoczył kobiety i mężczyzn z kół różańcowych88.

Przy okazji różnych uroczystości w Sierczy gościł również metropolita 
Adam Sapieha. W 1937 r., po wydanym przez niego zarządzeniu, urszu
lanki zmieniły w kaplicy ustawienie ołtarza. Przesunięto go z centralnego 
miejsca aż po same schodki wiodące do klauzury. Dzięki temu mogło 
pomieścić się więcej osób podczas niedzielnych nabożeństw89.

W latach 30-tych życie sióstr w Sierczy trochę się unormowało. Dom 
nabrał swojego charakteru i dobrze spełniał wyznaczoną mu rolę. 
W 1936 roku Urszulanki Unii Polskiej przystąpiły do Unii Rzymskiej 
Zakonu św. Urszuli. Z klasztorów polskich urszulanek utworzono Pro
wincję Polską Urszulanek Unii Rzymskiej. Dla domu w Sierczy ta reor
ganizacja nie oznaczała zbyt dużych zmian. Nadal pozostał on filią 
Zgromadzenia w Krakowie i funkcjonował według wcześniejszego 
rytmu. Ten stan równowagi nie trwał jednak długo. Trzy lata później 
przyszła II wojna światowa.

8̂  ADK. sygn. C.K. 10, Kronika..., (notatka z 3 V 1928).
88 Al >s. sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a ,  dz. cyt., s. 9.
8<) ADK, sygn. C.K. 15, Kronika..., (notatka z 11 III 1937).
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3. Czas niepokoju (1939-1950)

Kampania wrześniowa 1939 roku okazała się dla mieszkańców 
Sierczy bardzo trudnym doświadczeniem. Od pierwszych dni wieś 
została dotknięta bezpośrednimi walkami. Wiele rodzin, ze względu 
na bezpieczeństwo, opuściło swoje domy. Przełożona krakowska, 
M. Jadwiga Glema, zadecydowała jednak, by siostry pozostały na 
miejscu90. Od 1 do 2 września w Sierczy stacjonowało wojsko polskie. 
Już pierwszego dnia, żołnierze ustawili w przyklasztornym parku 
działa przeciwlotnicze, co stanowiło dla urszulanek bezpośrednie za
grożenie. Niemcy nie zdołali jednak zlokalizować położenia tych 
dział. To uratowało i siostry, i ich dom. Gdy w Sierczy pojawiło się 
wojsko do sióstr przyjechał akurat ksiądz michaelita z Pawlikowie, by 
odprawić Mszę św. W obliczu zagrożenia usunął on z kaplicy Naj
świętszy Sakrament. Wszystkim żołnierzom udzielił też absolucji. 
Następnego dnia cały oddział musiał się wycofać. Zabrano wówczas 
siostrom konie i wozy, a także dużą ilość prowiantu. Dodatkowo, na 
skutek walk, przepędzono do Sierczy ogromne stada bydła z Pszczyny 
i z Kalwarii Zebrzydowskiej. Zwierzęta stratowały urszulański ogród 
i pole. Pasiono je zapasami ze zbiorów, które siostry przechowywały 
w stodole. Po trzech tygodniach straty w gospodarstwie były ogromne. 
Zaczęto więc rozdawać bydło za pokwitowaniem.

Od pierwszych dni wojny przed urszulankami w Sierczy stanęły 
nowe zadania. Starały się one nadal dostarczać żywność do klasztoru 
w Krakowie. Odtąd jednak robiły to z narażeniem życia, łamiąc różne 
zakazy władz niemieckich. Zaczęły też pomagać mieszkańcom Sier
czy, którzy powracając do swych domów, zastawali je często puste. 
Siostry gotowały codziennie duży kocioł zupy, by każdy kto potrze
bował, mógł dostać ciepły posiłek. Nowa sytuacja zaistniała także 
w samym folwarku. Wraz z wejściem wojsk niemieckich, okupant 
nakładał na gospodarstwa duże kontyngenty. Urszulankom w Sierczy 
przydzielono Treuhandera. Siostry musiały odprowadzać dużą ilość 
żywności, ale też Niemcy dbali, by gospodarstwo przynosiło plony. 
Dlatego, przy dużym nakładzie pracy sióstr, udało się dźwignąć nieco

90 Przeżycia wojenne sióstr zostały odtworzone na podstawie kroniki sierczańskiej: 
ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 22-46 oraz w oparciu o relacje sióstr: 
APUUR, SP 112, teczka: Materiały do opracowania „Działalność urszulanek UR 
Prowincji Polskiej w latach 1939-1947": Kraków i Siercza.
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folwark z upadku. Dużą rolę odegrały tu działania s. Franciszki Me- 
chlińskicj, prefekty klasztoru w Sicrczy. Znała ona bieglej, niemiecki 
i często pertraktowała z władzami okupacyjnymi. Dzięki temu udawa
ło się zawsze ocalić trochę żywności. Pewną część produktów siostry 
też po prostu ukrywały.

W 1941 roku s. Franciszka poważnie zachorowała i musiała opuścić 
Sierczę. Zmarła niedługo potem w Krakowie. Na pewien czas zastąpiła 
ją s. Kamila Jeż. Wówczas zdarzył się w Sierczy poważny wypadek. Na 
skutek uderzenia pioruna zapaliła się stodoła z sianem i wszystko spło
nęło. Siostry po raz kolejny poniosły dotkliwą stratę. Z nowym rokiem 
szkolnym 1941/42 prefektą w Sierczy zamianowano s. Zenobię Krup- 
pik. Pozostała ona na tym stanowisku aż do końca wojny.

Okupacyjna codzienność urszulanek w Sierczy związana była 
z utrzymaniem gospodarstwa. Przez cały rok siostry wspierały także 
Wspólnotę krakowską. Nie tylko posyłały Zgromadzeniu żywność, ale 
też przyjmowały siostry z Krakowa na wypoczynek. Dawały też czę
sto schronienie rodzinom naszych wychowanek i przyjmowały na 
wakacje dziewczęta znajdujące się pod opieką sióstr. Dodatkowo dom 
w Sierczy pomagał Prowincji Polskiej przez przyjmowanie sióstr 
z terenów wysiedleń (Pomorze, Wielkopolska, Śląsk).

Podobnie jak w innych klasztorach urszulańskich, siostry z Sierczy 
udzielały pomocy Żydom. Na wsi pomoc ta była bardzo ograniczona, 
gdyż mieszkańcy dobrze się znali i trzeba było zachować najwyższą 
ostrożność, by nie zostać zadenuncjowanym. Zdarzały się bowiem 
wśród ludności przypadki współpracy z Niemcami. W pierwszych 
latach wojny siostry wynosiły żywność Żydówkom, które w przebra
niu żebraczek wymykały się z obozu w Wieliczce i chodziły po 
wsiach, szukając pomocy dla siebie i swoich bliskich. W latach 1942-43 
urszulanki przechowywały wśród swoich pracowników Żyda Hilmana. 
Pracował on u sióstr jako furman. Niestety, został schwytany podczas 
obławy w 1943 roku i rozstrzelany wraz z wieloma innymi Żydami na 
cmentarzu żydowskim w Wieliczce. W tym samym roku urszulanki 
sierczańskie przeżyły jeszcze inne trudne doświadczenie. Podczas 
wakacji letnich przebywała w domu grupa dzieci z Krakowa, a wśród 
nich dwie Żydówki, rodzone siostry -  Lutka i Hania Boroniec. Pewnej 
nocy do klasztoru wtargnęli niemieccy żołnierze, którzy przeszukali 
cały dom, w tym sypialnię dziewczynek. Rozpoznali obie siostry 
i wywieźli je, mimo oporu stawianego przez ich wychowawczynię,
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s. Anielę Pietrzyk. Okazało się potem, że informację o tym, iż dziew
czynki są pod opieką urszulanek, wydał podczas przesłuchania ich 
krewny, który został wcześniej aresztowany91.

Siostry w Sierczy wiele razy przeżywały najścia Niemców, którzy 
poszukiwali różnych osób, bądź przeszukiwali dom i gospodarstwo, 
licząc na to, że znajdą dodatkowe zapasy żywności. Najczęściej sio
stry wychodziły z tych opresji obronną ręką. Dotkliwie ucierpiały 
znowu dopiero w 1945 roku, gdy wraz z przesuwającym się frontem, 
na ziemie polskie wkraczała armia radziecka. W styczniu 1945 roku 
żołnierze niemieccy wycofując się z Sierczy zabrali z folwarku konie, 
wozy, bydło i żywność. Podpalili też stodołę pełną zboża. Czego nie 
splądrowali Niemcy, na tym rękę położyli wkraczający do wsi żołnie
rze radzieccy. Niestety, wraz z wejściem Rosjan rozpoczęły się też 
kradzieże ze strony miejscowej ludności. Straszono siostry, w nocy 
wynoszono różne rzeczy z gospodarstwa i z obejścia. Obecność żoł
nierzy radzieckich wiązała się nie tylko z utratą mienia, ale stanowiła 
też zagrożenie dla samych sióstr. Ponieważ jednak z czasem w klasz
torze zakwaterowano część oddziału radzieckiego, obsługującego 
duży reflektor zamontowany na poddaszu, siostry mogły liczyć na 
ochronę ze strony komendanta tego oddziału. Musiały jednak przez 
pół roku żywić kilkanaście osób i znosić ich obecność w domu. Do
datkowo na urszulańskie pola spędzono z Wieliczki 3000 koni, które 
zniszczyły wszystko, podobnie jak to było z bydłem w 1939 roku. 
Gdy oddziały radzieckie opuściły w końcu wieś, trzeba było na nowo 
dźwigać folwark sierczański z ruiny gospodarczej.

Od kwietnia 1945 roku prefektą w Sierczy została s. Dominika 
Gensler. Czekało ją niełatwe zadanie doprowadzenia gospodarstwa do 
stanu sprzed zniszczeń. Ponieważ po wojnie panowała wielka bieda, 
nie stać było sióstr w tym czasie na zatrudnienie większej liczby pra
cowników. Dlatego jeszcze w 1945 roku posłano do Sierczy na stały 
pobyt kilkanaście sióstr konwersek, które odtąd same uprawiały zie
mię i doglądały gospodarstwa z całym jego dobytkiem. Siostry pra
cowały bardzo ciężko i żyły w trudnych warunkach92.

91 APUUR. sygn. M 20; I. A d a m s k a ,  Zakłady urszulanek UR pod okupacją nie
miecką, [maszynopis], Kraków 1975, s. 60-61.
92 ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 13-14.
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Kaplica (1929)

A. Kubiczek z dziećm i (1936)
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M. Józefa W ysocka z uczennicam i

Siostry na wakacjach (1934)
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Taka sytuacja utrzymywała się dość długo. W roku 1957 klasztor 
w Sierczy stał się domem niezależnym od Zgromadzenia w Krakowie 
i dopiero wówczas życie wspólnoty sierczańskiej potoczyło się nieco 
innymi torami93.

S. Dominika Gensler jako prefekta domu troszczyła się nie tylko 
o dźwignięcie folwarku z upadku, ale też starała się wznowić działal
ność apostolską klasztoru w Sierczy. Było to o tyle łatwiejsze, że po 
wojnie zaczęły ocieplać się stosunki urszulanek z miejscową ludno
ścią. Ludzie nadal bardzo chętnie przychodzili do kaplicy sióstr na 
nabożeństwa. Opieką duszpasterską objął ich ks. Stanisław Możejko, 
który od kwietnia 1945 roku był przez kilka miesięcy kapelanem 
sióstr. Ks. Możejko wznowił działalność Sodalicji Mariańskiej i został 
jej moderatorem. Odtąd Sodalicja w Sierczy działała prężnie aż do 
1949 roku, gdy władze komunistyczne rozwiązały katolickie organi
zacje religijne w PRL94. Kolejny kapelan sierczański, ks. Jan Klenow- 
ski, miał szczególny dar do pracy z młodzieżą. Odnowił więc Katolic
kie Stowarzyszenie Młodzieży i w ramach jego działalności zajął się 
głównie formacją chłopców. Klasztor i kaplica urszulanek w Sierczy 
stały się miejscem licznych spotkań dla członków tych organizacji95.

Miejscowa ludność zaczęła troszczyć się o kaplicę. Najpierw 19 sierp
nia 1945 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie dzwonu, ofiarowanego 
klasztorowi przez państwa Kordulów. Odnaleźli oni dzwon wśród me
talowych przedmiotów przeznaczonych na stop i wykupili go. Dzwon 
zawieszono na sośnie przed kaplicą i przykryto daszkiem. Uroczy
stość poświęcenia dzwonu tłumnie zgromadziła mieszkańców Sierczy. 
Wszyscy świętowali razem z siostrami oraz ich uczennicami, które 
specjalnie na ten dzień przybyły z Krakowa96. Przy tej okazji powstał 
komitet odnowy kaplicy na czele z s. Dominiką i ks. Możejko. Chrzest
ni dzwonu (10 par) ofiarowali wówczas na remont kaplicy 3600 zł. 
Następnie, podczas kwesty, zebrano jeszcze 200 zł i już 27 sierpnia 
1945 roku można było rozpocząć prace remontowe. W międzyczasie 
zrodził się pomysł, by wybudować w kaplicy chórek dla śpiewających. 
Projekt ten udało się zrealizować dzięki pomocy inż. Teodora Hoffima-

93 Por. APUUR, b.s.. Katalogi Prowincji Polskiej Urszulanek UR z lat 1945-1957.
94 www.sodalicjamarianska.ph M. Ł a c e k. Historia Sodalicji Mariańskich w Polsce.
95 ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 6, 10.
96 ADS, A.II.2/1, 50-letni Jubileusz..., s. 2.
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na. Postawiono również w kaplicy dwa piece, a całość wnętrza wyma
lowano. Aby spłacić resztę długu ks. Klenowski przygotował z mło
dzieżą sierczańską przedstawienie „Krakowiacy i Górale” Korzeniow
skiego, które wystawiano w następnych miesiącach. Sztuka cieszyła się 
dużym powodzeniem i już po kilku przedstawieniach zebrano potrzebną 
kwotę 2500 zł. W odnowionej kaplicy ludzie gromadzili się nie tylko 
podczas Mszy św., ale licznie uczestniczyli także w codziennych nie
szporach, w niedzielnych godzinkach, w nabożeństwach majowych 
i październikowych, w liturgii wielkopostnej. Chętnie przychodzili też 
na konferencje i rekolekcje, głoszone w kaplicy. Z ich inicjatywy przy 
kaplicy powstał chór kościelny97. W dworku urszulańskim tętniło życie.

Zaraz po wojnie s. Dominika Gensler zorganizowała w klasztorze kurs 
szycia i kroju. Chętnych było sporo. Kurs ruszył 28 listopada 1945 roku. 
Pierwsza grupa liczyła 30 uczennic. Oficjalnie kierowniczą kursu była 
s. Dominika, natomiast zajęcia prowadziła świecka nauczycielka98.

Z rokiem szkolnym 1945/46 urszulanki otworzyły w Sierczy na nowo 
ochronkę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od samego początku dzia
łała ona pod egidą Caritasu. W pierwszym roku uczęszczało do niej 
50 dzieci. Ochronka mieściła się jak dawniej w osobnym budynku obok 
klasztoru. Warunki były bardzo skromne, ale siostry zapewniały dzie
ciom dobrą opiekę. Początkowo za ochronkę odpowiedzialna była 
s. Dominika Gensler. Jednak już od wakacji 1946 roku kierowniczką 
przedszkola została s. Weronika Witkowska, która pełniła tę funkcję do 
roku 1956. Po niej stanowisko to objęła s. Julia Kubiczek, która kierowa
ła przedszkolem aż do jego zamknięcia w 1962 roku99.

4. Czas bez ziemi (1950-2010)

W 1948 roku prefektą w Sierczy mianowano s. Bemardę Tyrpin. 
W okresie, gdy zarządzała klasztorem sierczańskim (1948/49-1952/53) 
przyszło siostrom przeżyć trudne chwile. 20 marca 1950 roku wydana 
została ustawa o przejęciu na rzecz Państwa dóbr martwej ręki. Już 
31 marca tego roku w majątku urszulanek w Sierczy zjawiła się 6-osobowa 
komisja, która dokonała „przejęcia na rzecz Państwa nieruchomości

97 Tamże, s. 2-3. Zob. też ADS, sygn. A.I1I.1/1, Kroniczka Sierczy, s. 58-60.
98 ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 71.
99 Tamże, s. 46. Wykorzystano również: ADS, sygn. A.III.2/1 ;T. L e d ó c h o w s k a ,  
dz. cyt., s. 6-7; APUUR, b.s., Katalogi Prowincji Polskiej Urszulanek UR z lat 1945-1962.

http://www.sodalicjamarianska.ph
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ziemskiej Sióstr Urszulanek w Sierczy, gm. Koźmice Wielkie, pow. 
Kraków”100. W latach 1933-1945 siostry sprzedały nieco ziemi101. Dla
tego w momencie przejęcia majątek liczył 56,5 ha ziemi, w tym 37,5 ha 
gruntów rolnych. W momencie przejęcia majątku zabrano urszulankom 
większość ziemi wraz żywym inwentarzem i wyposażeniem gospodar
stwa. Pozostawiono jedynie: „1, 74 ha ziemi, parcele podbudowlane -  
pod budynkiem mieszkalnym klauzurowym i kaplicą, tudzież plac przed 
kaplicą -  na zachód od niej aż do parku i na szerokość budynku odcię
ty z parceli gruntowej I kat. 137 o ogólnym obszarze 0,04 ha -  razem 
1,78 ha; drogę wjazdową na gospodarstwo PGR do wspólnego użytku; 
budynek mieszkalny klauzurowy z kaplicą, kurnik przybudowany do 
ściany magazynu PGR; z inwentarza żywego: 2 krowy i 4 świnie o wa
dze 40 kg każda; z inwentarza martwego: 1 wózek ręczny i komplet ręcz
ny narzędzi rolniczych; z zapasów: 20 kw. słomy, 10 kw. siana, 30 kw. 
ziemniaków i 10 kw. buraków pastewnych”102.

Przejęty przez państwo majątek włączono do Państwowego Gospodar
stwa Rolnego. Jednakże PGR w Sierczy źle prosperował i już w listopa
dzie 1953 roku całe gospodarstwo przeszło pod zarząd Nowej Huty103. 
Trzy lata później przejęła je Spółdzielnia Sygneczów. Urszulanki wyko
rzystały ten moment w 1956 roku, by odzyskać choć część straconych 
dóbr104. Powołały się przy tym na porozumienie zawarte między Komisją 
Rządową i Episkopatu, które przewidywało pozostawienie zgromadze
niom zakonnym gospodarstw do 5 ha ziemi105. Jednocześnie podjęły 
starania o odzyskanie niektórych budynków gospodarczych. Decyzja 
w tej sprawie zapadła w 1957 roku. Zwrócono wówczas siostrom ziemię 
dokładnie do 5 ha, a także budynek przedszkola, murowany magazyn, 
murowany spichlerz oraz małą szklarnię106. Ponieważ w latach 1950- 
1957 Zgromadzenie w Sierczy zostało pozbawione środków do życia, 
kilka sióstr konwersek (5-7) musiało zatrudnić się w gospodarstwie rol
nym, gdzie otrzymywały działki do użytku i uprawy107. Uzyskując

100 APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 322 F-S, Siercza II, (Protokół z 31 III 1950).
101 APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 322 F-S, Siercza I, k. 40-47.
102 APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 322 F-S, Siercza II, (Protokół z 25 X 1950).
103 ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 183.
104 Prefektą w Sierczy była wówczas M. Paula Winiarska (1953/4-1956/7).
105 APUUR, akta ekonomatu, sygn. dawna 322 F-S, Siercza II, (Pismo z 19 X 1956).
106 Tamże, (Protokół z 10 VIII 1957).
107 Tamże, (Pismo z 19 X 1956).

w 1957 roku więcej ziemi, urszulanki mogły uniezależnić się od gospo
darstwa rolnego. W tym samym czasie poprawiły się nieco warunki życia 
sióstr, gdyż klasztor został zelektryfikowany108. Na rok 1957 przypadło 
jeszcze jedno ważne wydarzenie. Mianowicie klasztor urszulanek w Sier
czy stał się domem autonomicznym, niezależnym od Zgromadzenia
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w Krakowie. Kolejnymi przełożonymi domu były:
M. Paula Winiarska -  1957-1959
M. Bronisława Stepek -  1959-1964
M. Christiana Bromirska -  1964-1970
s. Halina Lustofin -  1970-1973
s. Regina Malińska -  1973-1974
s. Ligia Kiecka -  1974-1977
s. Paula Kępińska -  1977-1982
s. Lia Przybylska -  1982-1983
s. Świętosława Ryk -  1983-1984
s. Teresa Grzonka -  1984-1990
s. Agnes Zarzycka -  1990-1991
s. Ligia Kiecka -  1991-1993
s. Gabriela Szysiak -  1993-1996
s. Ligia Kiecka -  1996-2002
s. Teodata Dopierała -  2002-2003
s. Halina Bobkowska -  2003-2006
s. Paula Struzik -  2006-2009
s. Anna Szotek -2 0 0 9 -...109

Niedługo po zajęciu przez władze państwowe majątku sióstr 
w Sierczy, rozpoczęły się kłopoty z funkcjonowaniem prowadzonego 
przez nie przedszkola. Oficjalnie budynek ochronki został urszulan
kom odebrany już w 1950 roku. Jednak początkowo nikt nie usunął 
stamtąd dzieci i ich wychowawczyni: „Praca w przedszkolu trwa 
nadal bez przerwy. Lokalu przedszkola nam nie zabrali, czyli budynek 
upaństwowiony, ale nie okazali sprzeciwu, aby sale zajmowane dotąd 
przez przedszkole, nie miały być przydzielone nam do użytku dzieci. 
Tak więc co się tyczy tej pracy, okazali dużo zrozumienia i życzliwo
ści. Wszak to dla ich i naszych dzieci!”110.

108 ADS, sygn. A.III.2/2, Kroniczka Sierczy za rok 1957.
109 Por. APUUR, b.s., Katalogi Prowincji Polskiej Urszulanek UR z lat 1957-2010.
110 ADS, sygn. A.III. 1/1, Kroniczka Sierczy, s. 138.
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Klasztor Sióstr Urszulanek (po 2000 r.)

Przedszkole (2005)
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Taka sytuacja trwała przez trzy lata. W czerwcu 1953 roku przyszła 
definitywna decyzja o odebraniu siostrom budynku. Mieszkańcy Sier- 
czy bardzo zabiegali o pozostawienie przedszkola w dotychczasowym 
lokalu. Ich petycje nie przyniosły jednak skutku. Ochronki nie za
mknięto, ale od nowego roku szkolnego (1953/54) zajęcia z dziećmi 
odbywały się w pokojach przy furcie. Jednocześnie siostry coraz czę
ściej były nękane inspekcjami władz oświatowych. Mimo to w na
stępnych latach nie zaprzestały one starań o odzyskanie budynku 
przedszkolnego. Został on urszulankom zwrócony wraz z częścią ma
jątku w 1957 roku. S. Julia Kubiczek, ówczesna dyrektorka przedszko
la, wyremontowała budynek i dzieci powróciły do pięknie urządzo
nych pomieszczeń111. Radość nie trwała długo. Państwo dążyło do 
odebrania Kościołowi placówek oświatowych i w latach 50-tych kon
sekwentnie je likwidowało. 26 czerwca 1962 roku przejęto przed
szkole sióstr urszulanek w Sierczy, przekształcając je w placówkę 
państwową: „Drzwi i okna zapieczętowano, klucze zabrał przewodni
czący gromadzkiej rady Narodowej”. Początkowo dochodziło do róż
nych incydentów, gdyż ludność miejscowa nie akceptowała państwo
wego przedszkola112. Urząd Gminy w Wieliczce prowadził je jednak 
w budynku sióstr aż do 1990 roku113. Urszulańskie przedszkole udało 
się reaktywować na nowo dopiero w 1991 roku. I jak dawniej, zajęcia 
dla dzieci odbywały się początkowo w pomieszczeniach przy furcie. 
Dlatego pierwsza przyjęta grupa mogła liczyć jedynie 26 dzieci. W tym 
czasie rozpoczęto budowę nowego przedszkola, gdyż stary budynek 
nie nadawał się do użytku. Budowę tę oraz urządzanie wnętrz zakoń
czono we wrześniu 1993 roku. Przyjęto wówczas 65 dzieci114. Obecnie 
przedszkole liczy 117 dzieci. Pracuje w nim 6 sióstr i 17 osób świec
kiego personelu, w tym 6 nauczycielek. Przedszkole pięknie się rozwi
ja i jest znane w całym regionie ze swej pracy wychowawczej i dydak
tycznej, ciesząc się uznaniem mieszkańców Sierczy i okolic115.

Po wydarzeniach z lat 1950-1962 zmianie uległo również życie sióstr 
w Sierczy. Choć już w znacznie mniejszym zakresie, zajmowały się one

111 ADS, sygn. A.III.2/1; T. L e d ó c h o w s k a, dz. cyt., s. 7.
112 ADS, sygn. A.III.2/2, Kroniczka Sierczy za rok 1962.
113 APUUR, b.s., Katalogi Prowincji Polskiej Urszulanek UR z lat 1962-1991.
114 ADS, sygn. A.III.2/1, Przedszkole w Sierczy.
115 APUUR, b.s., Katalog Prowincji Polskiej Urszulanek UR za rok 2009/2010.
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ciągle prowadzeniem gospodarstwa: uprawą ziemi, pielęgnacją ogrodu 
i doglądaniem zwierząt gospodarskich. Zajęcia te podejmowały czynnie 
aż do 1985 roku, choć z roku na rok z coraz mniejszym nakładem osób 
i sił. Aby się utrzymać, siostry podejmowały też różnorodną pracę za
robkową. W latach 60-tych i 70-tych zarabiały na życie przędzeniem 
i wyrabianiem kołder. Do 1985 roku opiekowały się również chorymi 
na wsi, np. robiły zastrzyki. W latach 1967-70 jedna z sióstr pracowa
ła jako zakrystianka w kościele parafialnym w Wieliczce. Jeśli była 
w Zgromadzeniu siostra z odpowiednim wykształceniem, to udzielała 
ona lekcji języków obcych. Oprócz tego urszulanki częściej przyjmo
wały gości na wypoczynek. Klasztor nadal był domem wakacyjnym dla 
sióstr z całej Prowincji Polskiej. Dodatkowo przyjeżdżały do Sierczy 
starsze panie, krewne czy znajome sióstr oraz byłe wychowanki, które 
spędzały u urszulanek swój wolny czas lub przebywały na rekonwale
scencji i wymagały opieki. Praktyka przyjmowania tych pań ustała wraz 
z otwarciem przedszkola w 1991 roku116.

Od 1962 roku siostry ze Zgromadzenia w Sierczy zaangażowały się 
również w katechizację. Początkowo jedna z sióstr prowadziła lekcje 
religii dla dzieci w wieku przedszkolnym przy furcie klasztornej. Od 
1967 roku siostry zaczęły dojeżdżać także do różnych punktów kate
chetycznych w pobliskich parafiach, głównie do Wieliczki -  do Para
fii św. Klemensa oraz do Parafii św. Franciszka z Asyżu, prowadzonej 
przez ojców reformatów. W latach 1967-1990 we Wspólnocie sierczań- 
skiej przebywały na stałe od jednej do trzech katechetek, które praco
wały z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z uczniami szkół podsta
wowych. Obejmowały one swoją działalnością od 100 do 1100 katechi- 
zowanych. Ilość uczniów zmieniała się w poszczególnych latach. Do
datkowo od 1976 roku katechetki sierczańskie zaangażowały się 
w opiekę duszpasterską nad różnymi grupami dziećmi i młodzieży 
działającymi przy parafiach. Były np. animatorkami Oazy Dzieci Bo
żych. Przy okazji różnych spotkań młodzież z tych grup korzystała 
z kaplicy sióstr w Sierczy. Tę działalność urszulanki sierczańskie po
dejmowały do 1990 roku. Gdy jednak reaktywowały przedszkole 
w Sierczy, zaangażowały w nie wszystkie swoje siły i zakres ich dzia
łalności katechetycznej na zewnątrz znacznie się zmniejszył. Mimo to

116 APUUR, b.s., Katalogi Prowincji Polskiej Urszulanek UR z lat 1962-2010.
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aż do roku szkolnego 2007/2008 jedna z sióstr ze Wspólnoty katechizo- 
wała zawsze w Wieliczce117.

Siostry nie zaprzestały też posługi duszpasterskiej. Przez cały omawia
ny okres mieszkańcy Sierczy korzystali z kaplicy urszulańskiej. W latach 
1953-1956 w sierczańskim domu przebywał ks. Infułat Bolesław Komi
nek, wikariusz apostolski diecezji opolskiej, który został usunięty z Opo
la przez władze komunistyczne. Miał on bardzo dobry kontakt z ludźmi. 
Młodzież za nim przepadała. W kaplicy służyła więc duża grupa mini
strantów, a do klasztoru zaglądało wielu młodych ludzi. W 1960 roku 
urszulanki przeprowadziły remont kaplicy według projektu s. Małgorza
ty Boguckiej OSU, artystki-plastyka. Projekt zakładał przede wszystkim 
zmiany w wyglądzie ściany ołtarzowej. Wszystkie prace plastyczne 
w prezbiterium s. Małgorzata wykonała osobiście, we współpracy ze 
swoją koleżanką, p. Zofią Rychlicką118. Przy okazji tego remontu pró
bowano ocieplić kaplicę, wykładając ją płytą pilśniową. Nie przyniosło 
to jednak spodziewanego efektu iw  1961 roku trzeba było zrezygnować 
z planów utworzenia przy kaplicy urszulańskiej punktu katechetycznego. 
Kaplica okazała się za zimna119. Dopiero w 1971 roku zainstalowano 
w niej centralne ogrzewanie. Kaplicę odmalowano po raz kolejny w 1976 
roku. Wówczas odnowiona została też figura św. Jana Nepomucena120. 
W 1990 roku kaplicę rozbudowano i na nowo poświęcono. Przez jakiś 
czas stanowiła jeszcze filię parafii w Wieliczce. W 1998 roku erygowa
no w Sierczy Parafię Matki Bożej Częstochowskiej. Po dzień dzisiejszy 
urszulanki udostępniają swoją kaplicę na potrzeby tej nowej parafii121.

Obecnie (2009/2010) Zgromadzenie w Sierczy liczy dwanaście sióstr. 
Działalność apostolska Wspólnoty koncentruje się na prowadzeniu 
przedszkola. Siostry troszczą się rozwój powierzonych im dzieci. Sta
wiają sobie wysokie wymagania, by zapewnić swym podopiecznym 
dobrą edukację i wszechstronne, w tym religijne, wychowanie. Ta dzia
łalność zakłada ścisłą współpracę z rodzicami dzieci. Urszulanki sier
czańskie starają się również, by ich dom był otwarty dla rożnych osób 
i grup. Utrzymują kontakty z parafianami, korzystającymi z ich kaplicy.

117 Tamże.
118 ADS, sygn. A.III.2/2, Kroniczka Sierczy za rok 1960.
119 ADS, sygn. A.III.2/2, Kroniczka Sierczy za rok 1961.
120 ADS, A.II.2/1, 50-letni Jubileusz..., s. 4.
121 www.diecezja.pl/parafie, Siercza Parafia MB Częstochowskiej.

http://www.diecezja.pl/parafie
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Obejmują ich swoją modlitwą. Nie zapominają także o ubogich. Jedna 
z sióstr, we współpracy z Caritasem, zajmuje się organizowaniem po
mocy dla najbardziej potrzebujących. Od roku 2009/2010 w klasztorze 
w Sierczy znajduje się też nowicjat Prowincji Polski, przeniesiony 
tutaj okresowo z Pokrzywna. Obecność sióstr nowicjuszek to dla 
Zgromadzenia nowe doświadczenie -  doświadczenie współuczestnic
twa w formacji młodych sióstr122 1.

IWONA NAGLIK OSU

The history of the cloister of Orsolines Sisters 
in Siercza in 1921-2010

Summary

Polish cloisters of Orsolines Sisters were established mainly in the cities in considera
tion of the management of the secondary schools for young girls made by the sisters. 
In the beginning of XX century, still in the period of the autonomic cloisters’ existence, 
in Polish lands the Orsolines Sisters started to buy rural estates, which were economic 
background area for the schools and for the cloisters existed in the cities and simulta
neously could be the place of rest for the sisters and for their schoolgirls. This article is 
dedicated to the history of the cloister of Orsolines Sisters in Siercza.

Translated by Jolanta Nader

Iwona NAGLIK OSU -  urszulanka Unii Rzymskiej, historyk (absolwentka KUL), 
pracuje w Archiwum Prowincjalnym Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, zajmu
je się historią i duchowością urszulanek.

122 APUUR, b.s., Katalog Prowincji Polskiej Urszulanek UR za rok 2009/2010. Arty
kuł ukazuje się drukiem w 2011 roku, już po decyzji o powrocie nowicjatu do Po
krzywna, po dwóch latach pobytu w Sierczy.

DAGMARA BUBEL

RECEPCJA PIŚMIENNICTWA O HISTORII 
JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ 

NA PRZYKŁADZIE DZIEŁA O. KSAWEREGO ROTTERA 
G N A D -U N D  WUNDERVOLLEBROSAM EN  

VON DER KÖNIGLICHEN TAFFEL H ERRSCHERIN  
HIM M ELS , UND ERDEN M ARIA

Piśmiennictwo obrazu jasnogórskiego, które można też określać pisar
stwem Jasnej Góry, datuje się od końca XIV i początku XV w., czyli od 
momentu powstania Jasnej Góry i przywiezienia na to miejsce obrazu. 
Ogrom tej twórczości jest żywym świadectwem oddziaływania, jakie 
obraz i to święte miejsce wywierało na ludzi w kolejnych epokach. Dla 
twórczości tej charakterystyczne są zarówno dzieła wyraźnie dewocyjne 
podtrzymujące legendarny nurt historii obrazu, jak i dzieła historyczne, 
w których przeplata się wątek legend ze źródłowymi opisami, zarówno 
w odniesieniu do dziejów obrazu jak i kultu maryjnego.

Literatura historyczna jasnogórskiego wizerunku koncentruje się wo
kół własnej wersji historii. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że czasowo 
wcześniejsze opisy stawały się materiałem źródłowym dla pisanych póź
niej opracowań oraz pomijając pewne różnice wynikające z indywidual
nego stylu poszczególnych autorów, liczbę podawanych wersji historii 
można ograniczyć do czterech głównych. Chronologicznie najstarszym 
dotychczas odnalezionym tekstem legendy o obrazie Matki Boskiej Czę
stochowskiej jest rękopiśmienny przekaz Translacio tabule Beate Marie 
Yirginis, Guam sanctus Lucas depimit propriis manibus\ Jest to odpis 
zachowany w papierowym rękopisie z XV wieku2. Kodeks ten, składają

1 Przedruk w: Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi XV-XVI 
wiek, z rękopisów i starych druków wydał H. K o w a l e w i c z ,  Warszawa 1983, 
s. 66-74.
2 Archiwum na Jasnej Górze, II, 19 k., 216v-220.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 297-323.
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cy się z 345 kart, oprócz tekstu Translacji zawiera szereg tekstów o treści 
teologicznej zapisanych w latach 1428-1474. Drugim chronologicznie 
dziełem poświęconym tematyce historii jasnogórskiego wizerunku jest 
Historia Venerandae ImaginisBeatae Mariae Virginis, quae In Claro 
Monte in magna veneratione habetur3 autorstwa Mikołaja Lanckorońskie- 
go. Kolejnym, już drukowanym, jest Historia pulchna et stupendis miracu- 
lis referta Imaginis Mariae quo modo et unde In darum montem 
chouuie et Olsztyn aduenerit4, wydana w Krakowie w 1523 r. oraz Di
va Claromontana seu Imaginis eius Origo, Translatio, Miracula Andrzeja 
Gołdonowskiego z 1642 r. Powyższe wersje nie stanowią relacji zupełnie 
odmiennych, gdyż różniąc się w opisie pewnych zdarzeń, w pozostałych 
są ze sobą zgodne. Każda z nich stanowi pewną całość, w istotnych ele
mentach odmienną od pozostałych. Ta różnorodność ma swe źródło w tym, 
że cały opis historii dzieli się na szereg epizodów, które łączone w różnych 
wariantach układają się w odmienne wersje. Kolejni autorzy czerpiąc 
z istniejących już relacji rozszerzali je o nowe elementy, wprowadzali 
zmiany i amplifikacje, przez co różnicowali swoje opisy od poprzednich.

Dzieło o. Ksawerego Rottera (1708-1784) wydane w 1750 r., wcho
dzące w nurt literatury obrazu jasnogórskiego, prezentuje popularny trend 
pisarski polegający na ukazywaniu historii wizerunku oraz cudów i łask 
z nim związanych w ujęciu tradycyjnym z pewnymi jednak dociekania
mi, które kwalifikują je do prac popularno-naukowych. G nad- und wun
dervolle Brosamen von der königlichen Taffel Herrscherin Himmels, und 
Erden Maria durch Würdung ihrer glorreichen, von dem Heil. Luca auf 
einem cypreßinen Tisch gemahlten, in dem Königreich Polen, auf dem 
darenberg zu Czenttochau, unter angelegentlichster Absorge derer Brü
der des Heil. Pauli ersten Einsidler -ordern, in das vierte Jahrhundert 
verwahrten, und von Ihro Päbstl. Heiligkeit demente XI, im Jahr 1717. 
herrlich gecrönten Bildnuß, zum Tost und Henl derer dahin ihre Zuflucht 
nehmenden Rechtgläubigen, ohne Maaß abfallen w polskim wydaniu 
przełożone jako Odrobiny stołu Królewskiego Pani Nieba i Ziemi Maryi 
Jej chwalebnego Majestatu, przez Św. Łukasza na stole cyprysowym na
malowany, w królestwie polskim, na Jasnej Górze w Częstochowie, pod 
opieką braci paulinów, zakonu św. Pawła Pierwszego pustelnika, w czte
rechsetlecie ukoronowany przez jego świątobliwość papieża 
w roku 1717, oddają cześć Matce Bożej przez pryzmat legendy, historii

3 Przedruk [w:] Najstarsze historie, s. 126-133.
4 Tamże, s. 168-180.
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oraz cudów, jakie dokonały się przed jasnogórskim obrazem. Pozostają 
one w tym nurcie pisarskim, który łączył jasnogórski wizerunek z posta
cią św. Łukasza Ewangelisty, potem zaś z Bizancjum i Rusią.

Dzieło ukazuje Bogarodzicę w zbawczej tajemnicy świata, ludzi oraz 
wszechświata, zatrzymując się na Jej oddziaływaniu poprzez znak wi
dzialny w jasnogórskim obrazie, lecz również w kontekście wiernych 
niezależnie od pochodzenia i stanu społecznego. Omawiane dzieło roz
poczyna się od legendarnego wątku o autorstwie obrazu jasnogórskiego, 
namalowanego przez św. Łukasza Ewangelistę, a w dalszej kolejności 
podejmuje temat trudnego do zweryfikowania przeniesienia go do Bizan
cjum i na Ruś. Gnad -  und wundervolle Brosamen w obecnej analizie 
potraktowane zostaną w kilku aspektach. Pierwszy z nich dotyczy docie
kań historycznych na temat obrazu od czasu jego przywiezienia do Polski 
do pierwszej połowy XVIII w. Drugi wątek odnosi się do przedstawienia 
historii obrazu jasnogórskiego w ujęciu o. Rottera z podaniem literatury, 
która posłużyła autorowi za źródło do analiz i stawiania hipotez. Temat 
trzeci koncentruje się na przedstawieniu cudów, a ostatni zawiera w swo
jej treści krótki zarys dziejów książki. Autor wyjaśnia bowiem, że tytuł 
Odrobiny Stołu Królewskiego zaczerpnął z dzieła Ambrożego Nie- 
szporkowicza wydanego po raz pierwszy w języku łacińskim w 1681 r. , 
a w wersji polskiej w 1683 r.5 6. W latach następnych w wersji polskiej 
dzieło powielało kilku paulinów i wydawano go co najmniej sześciokrot
nie zachowując jedynie ten sam tytuł7.

Gnad -  und wundervolle Brosamen stanowi niewątpliwie największe 
dzieło Rottera, które odegrało niepospolitą rolę w kształtowaniu narodo
wej i ludowej pobożności maryjnej. Wydawane wielokrotnie do połowy 
XVIII w. utwierdzało wiarę w opiekę Maryi — Matki i Królowej, która 
uzdrawiała chorych, ratowała z niewoli, chroniła od nieszczęść, broniła 
narodowej suwerenności.

5 A. N i e s z p o r k o w i c z ,  Analecta Mensa Reginalis seu historia imaginis Divae 
Claromontance Mariae a Divo Luca Evangelista in cupressima domus Nazarece mensa 
depictae, origine, magnaliis, miraculis, gratiis admirabilis et amabilis, ex vetustis Grcecis 
et Laitinis. tum ex recentioribus aucthoritatitubus et ex notariis apostolicis conventus 
Clari Montis Czestochoviensis accurate collecta..., Cracoviae 1681, ss. 24 nlb, 336, 9 nlb.
6 Tegoż, Odrobiny Stołu Królewskiego, abo historia o cudownym obrazie N. Panny 
Marii Częstochowskiej z greckich i łacińskich historyków i pisarzów Kościoła jasno
górskiego zebrana przez..., Kraków 1683, ss. 169, nlb 2.
7 Wykaz niektórych druków rejestruje K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 23, s. 137-139 
oraz .1. Z b u d n i e w e k, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, s. 210-211.
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Ilustracja B. Strachowskiego na frontispisie 
G n a d - und wundervolle Brosamen

(W rocław 1750)
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Gnad -  und wundervolle Brosamen jest dziełem napisanym i wyda
nym w języku niemieckim, przeznaczonym dla ludności z terenów Dol
nego Śląska i Niemiec. Złożone zostało czcionką gotycką w drukami 
wrocławskiej Johanna Franza Kreuzera8 w formacie szerokiej ósemki. 
Liczy 583 strony oraz cztery strony nieliczbowane. Zdobi go 14 miedzio
rytów autorstwa br. Antoniego Nowakowskiego, reprodukowanych po 
raz pierwszy w dziele Nieszporkowicza z 1720 r. oraz dwa miedzioryty 
z pierwszego wydania Nowej Gigantomachii o. Augustyna Kordeckiego9. 
Gnad -  und wundervolle Brosamen poprzedza aprobata wikariusza gene
ralnego o. Mateusza Ittingara, nadto doradcy generała o. Józefa Bedekovi- 
cha oraz znanego historyka zakonu Mikołaja Bengera. Dedykowane zo
stało hrabiemu na Tenczynie Franciszkowi Wojciechowi Paczyńskiemu 
dziedzicowi Szymiszowa k. Strzelec Opolskich10, którego autor nazywa 
współbratem i dobroczyńcą zakonu, wiernym czcicielem Matki Bożej 
w Jej jasnogórskim obrazie, wiele razy nawiedzającego to święte miejsce. 
Na koniec Rotter poleca go wraz z całą rodziną opiece Matki Bożej11.

Gnad -  und wundervolle Brosamen opracowane zostało w 12 czę
ściach, z których każda, z wyjątkiem pierwszej, liczącej 8 rozdziałów, 
składa się z 7 rozdziałów. Część pierwsza (s. 1-54) traktuje o pochodze
niu oraz losach cudownego wizerunku od czasu zniszczenia Jerozolimy, 
przeniesienia go do Konstantynopola, złożenia na zamku w Bełzie 
i wreszcie umieszczenia na Jasnej Górze w Częstochowie. W dalszej 
części autor opowiada o napadzie husytów i o hołdach, jakie przed cu
downym obrazem składali duchowni i królowie. Część druga (s. 55-143) 
opisuje cudowne znaki Najświętszej Matki w jasnogórskim wizerunku 
w różnych niebezpiecznych sytuacjach, jak również zwycięstwa odno
szone pod jej opieką przez królów i możnych panów oraz uwolnienia

8 O pracach tej drukarni pisze szerzej na tle piśmiennictwa śląskiego A. M e n d y 
ko  wa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII w., Wrocław 1975, s. 110 i in.
9 A. K o r d e c k i ,  Nova Gigantomachia, contra sacram Imaginem... ina Claro Monte 
Częstochouiensi, Cracoviae 1657, s. 2 i 160.
10 Hrabia na Tenczynie Franciszek Adalbert (Wojciech) h. Topór, to niewątpliwie syn 
Adalberta Paczyńskiego, który w połowie XVII w. był notariuszem księstwa opolskiego 
i raciborskiego, zmarł w 1706 r. (Visitationsberichte der Diözese Breslau, wyd. 
J. J u n g n i t z, s. 78, 375). Franciszek Adalbert w 1732 r. kupił dobra Szymiszów koło 
Strzelec Opolskich. Zmarł w 1736 r. w Szymiszowie. J. Kr ó l ,  Dzieje parafii Szymi
szów., Opole 1995, s. 16, 375. Informacje powyższe autor zawdzięcza ks. prof. drhab. 
Kazimierzowi Doli, któremu składa w tym miejscu szczególne podziękowania.
11 Gnad — und wundervolle Brosamen, b. pag.
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z więzienia za Jej wstawiennictwem. W części trzeciej (s. 144-205) autor 
opisał opiekuńczą rolę Najświętszej Matki w jasnogórskim wizerunku, 
która uchroniła swoich wiernych od żywiołów wody i ognia, trzęsienia 
ziemi i morowego powietrza. Część czwarta (s. 206-286) jest opisem 
cudów przywrócenia do życia i zdrowia umarłych oraz konających. 
Część piąta (s. 287-331), szósta (s. 332-377), siódma (s. 378-426) i ósma 
(s. 427-497) to również opis cudów uzdrowienia z różnych chorób, które 
dokonały się przed obrazem Najświętszej Dziewicy. Części dziewiąta 
(s. 498-543) i dziesiąta (s. 544-562) zawierają opisy wydarzeń z oblęże
nia szwedzkiego Jasnej Góry w latach 1655 i 1702. W części jedenastej 
(s. 563-574) opisane zostały wydarzenia związane z koronacją cudowne
go obrazu w roku 1717, a w ostatniej zaś, czyli dwunastej (s. 575-583) 
szczegóły z procesji wieńczącej koronację obrazu.

Przedstawiając historię świętego wizerunku, autor ściśle trzymał się 
porządku chronologicznego. Inaczej natomiast skomponowana jest 
część utworu dotycząca zdarzeń uznanych za niezwykłe lub wręcz cu
downe. Zawiera ona 853 relacje, przedstawione w formie krótszych lub 
dłuższych opisów. Część tych zdarzeń jest tylko wzmiankowana bez 
podania bliższych szczegółów. Kluczem do uszeregowania cudów jest 
ich rodzaj stanowiący oddzielną kategorię łask, które w jego ramach 
ułożone zostały w porządku chronologicznym. Początek każdego roz
działu stanowi zawsze krótki wstęp wprowadzający w rodzaj i charakter 
zdarzeń, po którym następują ich opisy. Całość rozdziału kończy się 
krótką refleksją teologiczną. Przeważająca większość cudów to „mira- 
cula”, kilka zaś to „signa”.

Oprócz powyższej problematyki autor dotknął w swym dziele także 
zagadnienia recepcji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej od momentu 
złożenia go na jasnogórskim wzgórzu, od kiedy zaczął wywierać olbrzy
mi wpływ na życie religijne narodu polskiego i jego najbliższych sąsia
dów. Wierni wszystkich stanów otaczali go szczególnym kultem i odda
wali mu cześć. Matka Boża w cudownym wizerunku stała się Wspomo- 
życielską w kłopotach i Uzdrowicielką w chorobach. Poza tym w opinii 
wiernych obraz uznawany był za palladium narodu, stał się relikwią pań
stwową, która przynosiła szczęście, błogosławieństwo i pokój12. Dowo
dem tego są zapisy de miraculis otrzymanych za wstawiennictwem Pani 
Jasnogórskiej, a także powstająca przez wieki literatura na temat obrazu.

12 Z. R o z a n o w ,  Dzieje obrazu i fundacja Jasnej Góry, [w:] Najstarsze historie, 
s. 23, 28 i nn.
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Początki literatury historycznej sięgają czasów od sprowadzenia wize
runku na Jasną Górę. Były to najpierw relacje opisujące legendarne dzie
je obrazu, których zasięg oddziaływania był jednak niewielki, jako że 
były to przekazy rękopiśmienne, niemniej jednak u czytelników zaspo
koić miały głód nieziemskości13. Po soborze trydenckim pojawiła się 
drukowana literatura dewocyjna o charakterze użytkowym, która jako 
dostępna dla szerszych kręgów społeczeństwa, upowszechniała historię 
i legendy związane z jasnogórskim obrazem. Piśmiennictwo jasnogór
skie w ciągu czterech wieków, które upłynęły od momentu sprowadzenia 
cudownego obrazu na Jasną Górę do czasu napisania przez o. Ksawerego 
omawianego dzieła, rozwijało się bardzo owocnie, czego dowodem było 
powstanie szeregu opracowań, w których autorzy dociekali losów obrazu 
na przestrzeni wieków, bazując na przekazach legendarnych i źródło
wych. Cechę wspólną całej tej twórczości stanowiło odniesienie do prze
kazach legendarnych. Nie był to bowiem jeszcze czas na podejmowanie 
krytycznej, naukowej refleksji nad dziejami jasnogórskiego wizerunku. 
Pierwsze jej próby pojawiły się dopiero w połowie XIX wieku14.

Jedną z pierwszych monografii na temat obrazu była Skarbnica ko
ścioła Iasnej Góry Częstochowskiego, w ktorey się zamyka Historya 
o cudownym obrazie Panny Maryey, autorstwa o. Andrzeja Zimiciusa, 
kaznodziei, inicjatora jasnogórskiego kronikarstwa i piśmiennictwa ko- 
piarzowego15. Historia cudownego obrazu w przekazie Zimiciusa jest 
parafrazą tekstu Mikołaja Lanckorońskiego16. Powtarza ona rzekomy 
pobyt obrazu w Jerozolimie, Konstantynopolu i na Rusi. Wątek husyc- 
kiego napadu na klasztor w roku 1430 odbiega jednak od wersji Lanc
korońskiego, którą Zimicius przytacza w ramach opisywania skaleczeń 
widocznych na wizerunku. Punkt wyjścia stanowi dla niego obrazobur
cza działalność husytów, po czym przechodzi do ich wtargnięcia do 
Częstochowy i na Jasną Górę. Wskazuje ponadto na bezpośredni udział 
Jagiełły w restauracji obrazu, dzięki czemu obraz wrócił do czci17.

13 S. S z a f r a n i e  c, Z dziejów Jasnej Góry, Warszawa 1980, s. 62.
14 Por. M. B a l i ń s k i ,  Pielgrzymka do Jasnej Góry w Częstochowie, Warszawa 1846; 
A. P r z e ź d z i e c k i ,  E. R a s t a w i e c k i ,  Wzory sztuki średniowiecznej, t. 1. 
Warszawa 1853.
15 J. Z b u d n i e w e k, Andrzej Zimicius, s. 1,5; tegoż, Żymicjusz Andrzej (ok. 1579- 
1625), [w:] Słownik Polskich..., t. 4, Warszawa 1983, s. 561.
16 A. Z i m i c i u s ,  Skarbnica Kościoła, przedmowa do czytelnika, b. pag.
17 Tamże, s. 22-23.
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O. Ksawery Rotter w swoim opracowaniu historii jasnogórskiego 
wizerunku Bogarodzicy opierał się przede wszystkim na opinii Piotra 
Risiniusa vel Rydzyńskiego, którą rozwinęli ojcowie Zimicius i Gołdo- 
nowski. Przyjęli oni dość wyraźny schemat polegający na wplataniu do 
opisów legendarnych wydarzeń historycznych z odnośnikami do źródeł. 
Szczególnego znaczenia nabiera w tej kwestii Diva Claromontana 
o. Gołdonowskiego, w której podana została literatura dotycząca cu
downego obrazu. Ojciec Rotter nie podjął tej metody i podarował sobie 
cytowanie źródeł, z których korzystał, jakkolwiek niejednokrotnie 
wspomina niektórych autorów bądź ich utwory, ale bardzo ogólnie. 
Przedstawiając jerozolimskie i konstantynopolskie dzieje obrazu korzy
stał w głównej mierze z prac historycznych z epoki nowożytnej, m.in. 
Wilhelma Gumppenberga18, a następnie Stanisława Kobierzyckiego19, 
Szymona Starowolskiego20, wspomnianego Andrzeja Gołdonowskiego 
i Ambrożego Nieszporkowicza. Dalsze losy obrazu oparł zasadniczo na 
Historii Lanckorońskiego21 oraz Diva Claromontana Gołdonowskiego.

Narrację Gnad -  und wundervolle Brosamen rozpoczął o. Rotter od 
krótkiego przedstawienia żywota Najświętszej Panny, który przytacza 
za Dionizym Areopagitą22, Ignacym Antiocheńskim2' i Dionizym Kar

18 Wilhelm Gumppenberg (1609-16750), profesor filozofii i teologii, penitencjariusz apo
stolski, pisarz kościelny. Por. K. R u h s t o r f e  r, Gumppenberg Wilhelm, [w:] Lexikon 
für Theologie und Kirche, t. 4, Freiburg 1995, kol. 1101.
19 Stanislaw Kobierzycki (1600-1665), wojewoda pomorski, historyk i pisarz, autor 
Obsidio Clari Montis Częstochviensis (Gdańsk 1659) oraz kilku innych na temat 
stosunków polsko-szwedzkich a także biografii królewicza Władysława. A. K e r -  
s t e n, Kobierzycki S., [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 13, s. 151-152.
20 Szymon Starowolski (1588-1656), kanonik krakowski, profesor na Wydziale Artium 
Akademii Krakowskiej, polemista katolicki i autor licznych dzieł z dziedziny teologii, 
prawa, historii, muzyki, wojskowości i innych. Osobny traktat poświęcił również wize
runkowi jasnogórskiemu pt. Diva Claromontana seu oratio de laudibus Beatae Mariae 
Virginis (Cracoviae 1640). E. O z o r o w s k i ,  Starowolski S., [w:] Słownik polskich..., 
t. 3, s. 187-193.
21 Mikołaj Lanckoroński (t 1520), cześnik sandomierski, burgrabia krakowski i mar
szałek nadworny, w 1501 był posłem królewskim w Konstantynopolu celem zawarcia 
rozejmu z Turcją. I. K a n i e w s k a ,  Lanckoroński M , [w:] Polski Słownik Biogra
ficzny, t. 16, s. 446-448. Zebrał wówczas materiał do dziejów obrazu jasnogórskiego 
i opisał go w odrębnym szkicu pt. Historia venerandae imaginis B. Mariae Virginis 
quae in Claro Monte in magna veneratione habetur. Dzieło opublikowane zostało 
staraniem H. K o w a l e w i c z a ,  [w:] Najstarsze historie, s. 113-162.
22 Rotter mówi o nim, że był biskupem Aten (por. Gnad -  und wundervolle Brosamen, 
s. 2). W spisie jego listów brak tego, na który powołuje się Rotter. Por. Pseudo-
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tuzem23 24. Opowiada zatem, że Maryja mieszkała w domu św. Jana Apo
stoła w towarzystwie 120 panien, którymi się opiekowała i które na
uczała. Z wielu odległych stron przybywali do niej wierni, ponieważ: 
„Zadziwiał ich nieskończenie boski blask, który rozświetlał także [Jej] 
wnętrze i napełniał taką wonią, że ani moje nieszczęśliwe ciało, ani 
moja dusza nie byłyby w stanie znieść takiej szczęśliwości”25.

Kolejną kwestią, którą podejmuje o. Rotter jest autorstwo obrazu. 
Malarska twórczość św. Łukasza Ewangelisty znana była w Kościele 
Wschodnim już od VI wieku. Zachód poznał ją dopiero w wieku XIII. 
Św. Łukasz uważany był za autora wielu przedstawień Bogarodzicy 
w ujęciu samotnym a także z Dzieciątkiem26.

O. Rotter był przeświadczony o tym, że niezwykły obraz wymagał 
również niezwykłego malarza, który potrafi wyrazić nieziemską urodę 
Maryi w widzialnej formie. I to właśnie Łukasz okazał się tym wła
ściwym człowiekiem. Przybył on do Jerozolimy wraz ze św. Pawłem 
i zamieszkał w domu św. Jana Apostoła, gdzie przebywała Matka 
Boża i świątobliwe panny, które poprosiły go, aby namalował Jej wi
zerunek „jako z rozmysłem powołany do tego malarz”27. Łukasz na
malował nie tylko ten, ale i wiele innych wizerunków Maryi oraz 
św. Piotra i Pawła. Na potwierdzenie tych opinii autor powołuje się na 
Sykstusa ze Sieny28, Nicefora29 *, Justyna Miechowitę'0 oraz Gumm-

Dionizy Areopagita. [w:] Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. pod red. 
J.M. S z y m u s i a k a ,  M. S t a r o w i e y s k i e g o ,  Poznań 1971, s. 341 -342.
23 Św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 110 r.), biskup Antiochii, męczennik, autor wielu 
listów do gmin chrześcijańskich. Por. T. Z a j k o w s k i, Ignacy z Antiochii, [w:] Słow
nik wczesnochrześcijańskiego..., s. 201-203.
24 Dionizy Kartuz (1402-1471), teolog i mistyk holenderski. Por. A. B a z i e l i c h ,  
Dionizy Kartuz Ocart, [w:] Encyklopedia Katolicka. t. 3, Lublin 1979, kol. 1339-1340.
25 Ein unendlich göttlicher Glanz äußerlich umschrändet, auch innerlich vollkommmener 
erleuchtet und ein so Wollluß voller Geruch erfüllet, daß weder mein unglückseeliger 
Leib, noch mein Geist, so viel und so mächtige Pracht der Glückseeligkeit hat erdul
den könne. Wundervolle Brosamen, s. 3.
26 Por. P. M a s s i, Luca, Evangelista, santo, martire. [w:] Bibliotheca sanctorum, t. 8. 
Roma 1967, kol. 189-192; H. H o l l ä n d e r ,  Luckasbilder, [w:] Lexikon der christli
chen Ikonographie, t. 3, Rom 1971. kol. 119.
27 Als ein verständig-beruffener Mal her. Wundervolle Brosamen. s. 4.
28 Sykstus Seneński (1520-1569). biblista wioski, dominikanin, autor dzieła o Piśmie 
św. Biblioheca Sancta. Por. Sykstus Seneński. [w;] Encyklopedia kościelna, pod 
red. M . N o w o d w o r s k i e g o ,  t. 27, Warszawa 1904, s. 317-318.
29 Nicefor Kallistus (ok. 1256-1335), kapłan bizantyjski, historyk kościelny. Por. Nice-
for Kallistus Xantopulus. [w:] Encyklopedia kościelna, t. 16, Warszawa 1885, s. 90.
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penberga, Bzowskiego31, Lanckorońskiego, Rozprzę vel Risiniusa32, 
Samboritanusa33, Długosza, Kobierzyckiego, Starowolskiego, Gołdo- 
nowskiego, Łobżyńskiego i Nieszporkowicza.

W kwestii czasu powstania świętego wizerunku Rotter pisze, że stało 
się to „zanim Maryja została wzięta do nieba” '4. Słowami tymi za
świadczył, że Łukasz namalował obraz za życia Najświętszej Maryi. 
Rozważając problem materiału, na którym został namalowany obraz, 
przyjmuje, że zgodnie z tradycją był to stół z drzewa cyprysowego, 
który znajdował się w domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Dowodem 
na to ma być wspominana kilkakrotnie praca Mikołaja Lanckorońskie
go, w której podkreśla religijny charakter obrazu jako źródła świętości. 
Traktuje obraz jako czcigodną relikwię uświęconą poprzez fizyczny 
kontakt z osobami Jezusa i Maryi. Dowodzi też, że stół ten został wy
konany przez samego Jezusa jako cieślę lub przez św. Józefa, co wcale 
nie umniejsza jego świętości35.

Kontynuując problem zachowania nienaruszonego obrazu podczas 
zburzenia Jerozolimy przez Rzymian autor stwierdza brak danych na ten 
temat. „Dlaczego wizerunek Maryi został nienaruszony? Nigdzie nie ma 
na to żadnego wyjaśnienia”36 -  dodając przy tym, że ma na myśli cudow-

‘,0 Justyn Miechowita (1590-1689), teolog i mariolog dominikański. Por. Miechowi
ta (Miechoviensis) Justyn, [w;] Encyklopedia kościelna. 14, Warszawa 1881. 
s. 283-284.
jl Abraham Bzowski (t 1637), dominikanin, historyk Kościoła, mariolog, pisarz 
ascetyczny. Jest autorem traktatu maryjnego o kulcie obrazu jasnogórskiego pt. Moni- 
le gemmeum Divae Virginis... apud iconam eiusdem magnae Matris a D. Luca de- 
pictam.... Venetiis 1614; E. O z o r o w s k i ,  Bzowski A., [w:] Słownik polskich.... t. 1, 
s. 267-271.
j2 Rydzyński (Risinius vel Rozprza) Piotr (ok. 1500-1558), kanonik poznański i praw
dopodobnie paulin pod pseudonimem Piotra z Rozprzy, polemista, autor historii obrazu 
pt. Historia pulchra et et stupendis referta imaginis Mariae, quando et unde in d a 
rum Moniem Czestochoviae... advenerit. Cracoviae 1523.
33 Grzegorz z Sambora (ok. 1523-1573), najpierw bakałarz, potem rektor szkoły 
w Czersku, Przemyślu i Lwowie, po dalszych studiach w Krakowie jako magister 
wykładał poetykę, a od 1562 r. był nauczycielem szkoły Lubrańskiego w Poznaniu, 
w 1564 r. był członkiem Kolegium Większego w Krakowie. W 1569 r. przyjął świę
cenia kapłańskie. Napisał m.in. utwór poetycki pt. Censtochova. wydany w Krakowie 
w 1568 r. Por. Nowy Korbut, t. 3, Warszawa 1965, s. 199-200.
34 Ehe dann selbe (Mariam) in Himmel aufgenommen wurde. Wundervolle Brosamen, s. 4.
35 Wundervolle Brosamen, s. 8.
36 Wie und auf was Weise diese Marianische Bildnuß unversehrt verbleiben? Ist nirgends 
einiges Zeugnis zu finden, tamże, s. 10.
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ne właściwości domu, w którym powstał i znajdował się obraz. Dom ten 
miał być strasznym dla nieprzyjaciół Chrystusa, ponieważ wynikające 
z niego płomienie odbijały spojrzenia niewierzących. Według innej wersji, 
dom, w którym obraz przebywał, był niewidoczny dla pogan i Żydów oraz 
otoczony szczególną opieką aniołów. Ostatecznie o. Ksawery za powód 
ocalenia obrazu uznaje szczególną, cudowną Bożą nad nim opiekę37.

Obraz pozostawał w Jerozolimie do roku 326, kiedy to cesarzowa 
Helena, poszukując krzyża, na którym umarł Jezus, znalazła go i wy
wiozła do Konstantynopola. Opinię tę powtórzył za Lanckorońskim, 
Starowolskim, Niceforem, Christianem Androchomiusem38 39 40, Teofane- 
sem i Kamzjuszem .

Opisowi dziejów obrazu w Konstantynopolu nie poświęca Rotter 
zbyt wiele miejsca41. Powołując się na Juliusza Cezara Bullengerusa42, 
zauważa tradycję ustawiania w pałacu cesarskim posągu Fortuny, 
w miejsce którego ustawiono wizerunek Matki Bożej i oddawano Jej 
część jako Wodzowi i Przewodnikowi43. Na potwierdzenie tego, że 
święty wizerunek znajdował się w pałacu cesarskim, Rotter powołuje 
się na dzieło Diva Claromontana Staro wolskiego44.

Ostatnią kwestią, którą podejmuje Rotter, to rozbieżność opinii co do 
osoby, która sprowadziła obraz do Konstantynopola. Jakkolwiek wcze
śniej opisał już pobyt cesarzowej Heleny w Jerozolimie, to jednak tym 
razem cytując Nicefora, stwierdza, że obraz znalazł się w Konstantyno
polu dzięki cesarzowej Eudoksji. Konkluduje jednak: „Nicefor powołu
je się nie na ten cudowny obraz Maryi, który już dużo wcześniej przed 
rządami Konstantyna znajdował się w Konstantynopolu”45.

37 Tamże, s. 10-11.
38 Autor niezidentyfikowany.
39 Teofanes (ok. 390-457), biskup Cyru. Por. Teofanes, [w:] Encyklopedia kościelna, 
t. 28, s. 325-332.
40 Piotr Kanizjusz (1521-1597), jezuita holenderski, teolog i homileta. Por. E.M. B u x - 
b a u m,  Canisius Petrus, [w:] Lexikon für Theologie..., t. 2, Freiburg 1994, kol. 
923-924.
41 Wundervolle Brosamen, s. 16-23.
42 Autor niezidentyfikowany.
43 Wundervolle Brosamen, s. 14.
44 Szymon Starowolski (1588-1656), kanonik krakowski, pisarz kościelny. Por. Sta- 
rowolski Szymon, [w:] Nowy Korbut, t. 3, Warszawa 1965, s. 282-286.
45 Nicephorus bezieht sich in solchem aber im geringsten nicht auf das Maria-Bild,
als welches schon lang vorher zur Zeit der Regierung Constantini zu Constantinopel
sich befunde, Wundervolle Brosamen, s. 15.
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Podkreślając zasadność szacunku względem świętego wizerunku 
o. Ksawery potwierdza za Kobierzyckim, że w odpowiedzi na cześć 
składaną wizerunkowi, Bogarodzica, nie szczędziła łask nawet tym, 
„którzy nie wierzyli w Chrystusa”46. Podobnie też chcąc ukazać, jak 
bardzo szanowano święty wizerunek, odwołuje się do Piotra Kanizju- 
sza, akcentując, że „obraz ten Grecy od wszechczasów otaczali naj
wyższą czcią”47. Cześć ta przejawiała się w tym, że w czasie wojen, 
nie tylko władcy, ale i cały lud Konstantynopola zbierał się przed 
świętym wizerunkiem i prosił o obronę miasta. Przejawiało się to 
między innymi uroczystymi procesjami z obrazem po wałach. Powo
łując się na Ammianusa48 pisze: „Mianowicie w czasie wtorkowego 
napadu, osaczona procesja z najświętszym obrazem chodziła dookoła 
po szańcach”49.

Przytoczenie powyższych autorytetów utwierdziło Rottera w przeko
naniu, jak bardzo obraz był dla wiernych święty i cudowny, to znaczy 
taki, za pośrednictwem którego dokonują się cuda. Na potwierdzenie 
tego podaje opisy niezwykłych wydarzeń, mających miejsce przy cu
downym wizerunku. Jego wyjątkowa świętość sprawiła to, że obraz na 
czas nieszporów odsłaniany i zasłaniany był mocą anielskich rąk50.

O czasie przebywania obrazu na Rusi autor pisze bardzo krótko. 
Przywiózł go na Ruś książę Lew, który otrzymał obraz w darze dzięk
czynnym za służbę u Karola Wielkiego, po czym książę: „Ozdobił 
cudowny wizerunek Maryi złotem i szlachetnymi kamieniami i prze
wiózł go do swojego zamku w Bełzie, oddając pod opiekę greckim 
kapłanom”51. Wspomniana wcześniej posługa anielska, jak również 
kapłani sprawujący opiekę nad obrazem, stanowią jedno jeszcze pod
kreślenie jego wielkiej świętości.

46 Die, sich mit Christlicher Undacht bekleidet, tamże, s. 16.
47 Tamże, s. 17: dieses Bild ist denen Griechen allezeit im größten Werth gehalten worden.
48 Ammianus Marcellinus (335-ok. 400), Grek, historyk świata antycznego, autor 
Rerum gestarum libri XXXI. Por. L. M a ł u n o w i c z ó w n a ,  Ammianus Marcellinus, 
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 457.
49 Daß nemlich zur Zeit des mächtigsten Unfalls Dienstags, als die belagerten Proceßion 
-  weiß mit dieser heiligsten Bildnuß auf den Schanzen herum giengen, Wundervolle 
Brosamen, s. 18.
50 Tamże, s. 18.
51 Die gnadenvolle Bildnuß Maria mit Gold und Edelgesteinen geziert i auf sein Belsi- 
sches Schloß zur Verwahrung und Verehrung der griesischen Priester übersetzt, 
tamże, s. 22.
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Bezkrytyczność i brak pewnej wiedzy autora były tak dalekie, że 
księcia Lwa z połowy XIII w. osadził w głębokim średniowieczu, 
pisząc, że obraz przebywał na Rusi przez pięćset lat, do czasu, kiedy 
to w roku 1349 król Kazimierz Wielki zdobył Ruś, nie mogąc jednak 
zdobyć pięciu zamków, w tym zamku w Bełzie, co udało się królowi 
Ludwikowi Węgierskiemu, który: „W pełnej chwale opanował zamki 
i przekazał je swojemu krewnemu Władysławowi księciu opolskiemu 
i następcy tronu”. Książę odnalazł obraz w bełskim zamku, po czym 
wpadł w taki nad nim zachwyt, że przy nim zamieszkał.

Tymczasem na Ruś najechali Tatarzy i „otoczyli zamek bełski”. 
Książę pozostając bez posiłków „upadł na kolana przed cudownym 
obrazem”. W tym czasie strzała tatarska wpadła do zamku i raniąc 
obraz, utkwiła w szyi wizerunku. Wówczas mgła otoczyła zamek, 
a między Tatarami „zapanowało tak duże zamieszanie, że zaczęli się 
kłócić i walczyć ze sobą”. Mimo iż za sprawą cudownego wizerunku 
zagrożenie minęło, książę w obawie przed kolejnymi atakami ze stro
ny Tatarów postanowił wywieźć obraz z Bełza. Uzyskał na to zgodę 
króla Ludwika Węgierskiego52. Autor przytacza też wersję, że obrazu 
„nie można było poruszyć” ani też ruszyć z nim w dalszą drogę, przez 
co zrozumiał, że wolą Bożą było, aby obraz znajdował się na Jasnej 
Górze w Częstochowie pod opieką węgierskich zakonników Pawła 
Pierwszego Pustelnika. Później ziemie, na których znajdował się 
klasztor, przejął od księcia Opolczyka król Władysław Jagiełło, który: 
„Tej rezydencji Maryi ofiarował nowy kościół i klasztor oraz udzielił 
wielu przywilejów i finansowej pomocy”53. Relacja Rottera dotycząca 
wyżej wspomnianych faktów stanowi amplifikowane zestawienie 
fragmentów pochodzących z twórczości Lanckorońskiego, do którego 
zresztą cały czas się odwołuje.

W kwestii wydarzeń z roku 1430, czyli napadu na klasztor, o. Ksa
wery nie powołuje się na żadne z wcześniejszych dzieł o tej tematyce, 
przez co jego interpretacja faktów wydaje się być tworem oryginal
nym. Rozpoczyna od krótkiego wprowadzenia na temat husytów, 
którzy: „Całą bandą napadli na to katolickie miasto, obrabowali domy

52 Diese heilige Bildnuß in Schlesien liegendes Fürstenthum Oppeln zu führen, 
tamże.
53 Diese Marianische Residenz mit einer neuen Kirch, Closter, unterschiedlichen 
Privilegien und nötigen Einkünften verseht, tamże, s. 27.
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boże i zabili wielu wiernych”54. Dotarli oni również do Częstochowy 
iw  środę po Niedzieli Palmowej dokonali napadu na klasztor jasno
górski, mordując braci i rabując cenne rzeczy. Zamiarem ich było 
również zrabowanie obrazu, który ułożyli już na wozie, ale w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się kościół św. Barbary, wóz zatrzymał się. 
Rozgniewani tym faktem rzucili obraz na ziemię, na skutek czego 
pękł on na trzy części, ale twarz Jezusa i Matki Bożej zachowały się 
w całości i jeden z rabusiów dwukrotnie przeciął Jej oblicze szpadą. 
Chcąc zadać jeszcze jedno cięcie skamieniał, co wywołało panikę 
wśród pozostałych, którzy rzucili się do ucieczki. Jednak „padli mar
twi na ziemię jakby pochłonięci przez straszną zarazę”55. Potrzaskany 
obraz paulini znaleźli w miejscu, gdzie: „Wytrysnęło życiodajne źró
dełko, którego wodą i swoimi własnymi łzami paulini obmywali cu
downy obraz”56. Przy tym cudownym źródełku dokonało się jeszcze 
wiele cudów. Paulini zawieźli obraz do Krakowa, gdzie staraniem 
króla Władysława Jagiełły został naprawiony, sam król również 
„ozdobił obraz klejnotami ze swojego skarbca” i tak odnowiony obraz 
odesłał na Jasną Górę. Obraz powrócił na Jasną Górę w asyście niezli
czonej ilości żołnierzy nie tylko z Krakowa, ale i okolic, w towarzy
stwie królewskich ministrów i duchowieństwa57.

Wersja Wudervolle Brosatnen jest w miarę wierną kopią opisu za
wartego w Diva Claromontana Szymona Starowolskiego. Niektóre 
jego partie o. Rotter przepisuje dosłownie. Poza tym marginalnie od
wołuje się do Lanckorońskiego i Rozprzy.

Zanim o. Rotter przeszedł do relacjonowania cudów, jakie dokonały 
się na Jasnej Górze za pośrednictwem świętego wizerunku, podjął jesz
cze kwestię obrazów z wizerunkami kobiet, które zostały malowane na 
wzór obrazu jasnogórskiego zarówno w Polsce, jak i poza krajem, 
i które również wsławiły się cudami. Wymienia zatem kopię obrazu 
jasnogórskiego znajdującego się w klasztorze paulinów w Głogówku,

54 Als volle Bande stürmete die Catholische Städte, beraubten die Gottenhüuser und 
tötete viele der Rechtgläubigen, tamże, s. 30.
55 Fielen durch einen unglückseeligen Tod als durch eine gewaltige Pest zur Erden, 
tamże, s. 34.
56 Ein lebendiger Brunn-Quell... ersprungen und die Paters Pauliner mit ihren bittren 
Thränen mit Wasser vermischten reinigen diese heilige Bildnuß, tamże, s. 35.
57 Wundervolle Brosamen, s. 36.
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następnie kopię z Sokala, z Topolna na Pomorzu, Mstowa, Uchań na 
Lubelszczyźnie, poza tym z Krakowa i Lindau na Węgrzech58.

Pewną nowością w Wundervolle Brosamen jest podjęcie tematu doty
czącego zachowania się rzymskiego duchowieństwa oraz możnych pa
nów, koronowanych głów i książąt w stosunku do cudownego obrazu. 
Autor przywołuje sylwetki papieży Urbana VIII, Klemensa XI, Benedyk
ta XIV oraz książąt i królów: Władysława Opolczyka, Władysława Ja
giełły, Zygmunta III, Władysława IV, króla Michała, Jana III Sobieskie
go, Augusta II i Augusta III, którzy nawiedzając jasnogórskie sanktu
arium nadawali mu przeróżne przywileje i obsypywali klejnotami59.

O. Rotter opisując wydarzenia związane z jasnogórskim wizerun
kiem akcentuje wymowną opinię, że losy obrazu są w ręku Boga. Nic 
innego nie może stać się z obrazem poza tym, co jest zamiarem same
go Boga, ponieważ w sposób szczególny miłuje On wizerunek Matki 
Jezusa i wszystkich tych, którzy oddają Jej cześć. Ze sposobu, w jaki 
o. Ksawery podejmuje wszystkie wyżej wspomniane kwestie wynika, 
że obraz jasnogórski jest obrazem niezwykłym. Jest najświętszą reli
kwią, o którą zatroskany jest sam Bóg, ponieważ od momentu, w któ
rym został namalowany emanuje od niego wielka moc i jest otaczany 
równie wielką czcią. Cześć i poszanowanie wynikają również z faktu, 
że w obecności cudownego obrazu dokonują się liczne dziwne zda
rzenia. Zapiski będące ich udokumentowaniem pochodzą z okresu, 
kiedy cudowny wizerunek został sprowadzony na ziemie polskie, 
a najstarsza wzmianka na ten temat znajduje się w Diva Claromontana 
o. Andrzeja Gołdonowskiego. Jest to przepisany z ruskiej kroniki zapis 
uzdrowienia malarza Jakuba Wężyka oraz jego pielgrzymki na Jasną 
Górę. Cud ten wydarzył się w roku 1392, a zapis o nim pochodzi z 1396 r. 
Aż do sierpnia roku 159360, czyli do wizytacji klasztoru jasnogórskiego 
przez osobistego wizytatora kardynała Jerzego Radziwiłła, zapiski do
tyczące cudów wnoszone były z różną starannością. Wizytator nakazał 
założenie księgi cudów i wpisywanie do niej tylko tych mirakulów, 
które potwierdzone były wiarygodnym świadectwem61.

58 Tamże, s. 38-43.
59 Tamże, s. 44-54.
60 S. S z a f r a n i e  c, Z dziejów, s. 70.
61 Kopia zarządzeń powizytacyjnych kardynała Jerzego Radziwiłła z 26 sierpnia
1593 r., Archiwum na Jasnej Górze, 2096, k. 49v.
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O. Rotter przedstawił w Wudervolle Brosamen zestawienie 853 cu
dów. Duża ich część to relacje dotyczące uzdrowień z różnych chorób, 
ułomności oraz zadanych ran, które stanowią ponad 369 zapisów. 
Kolejną bardzo liczną grupę stanowią zapisy dotyczące przywrócenia 
do życia. Rotter opisuje ponad 160 przypadków, wśród których znala
zły się relacje dotyczące ożywienia zabitych bądź zmarłych, ożywie
nia topielców czy nowo narodzonych niemowląt. W dalszej kolejności 
następują przypadki ocalenia życia z różnych niebezpiecznych sytu
acji, takich jak ocalenie z toni, ze sztormu, z zawaliska, ocalenie życia 
matki po ciężkim porodzie czy ocalenie życia podczas bitwy i cudow
ne zwycięstwa odniesione nad wrogiem. Ten typ mirakulów pojawia 
się w 115 zapisach.

Również liczną grupę cudów stanowią zapisy o cudownym uwol
nieniu z niewoli. W tych opisach pojawia się motyw wyswobodzenia 
z niewoli tureckiej, tatarskiej lub moskiewskiej. Kilka pozostałych 
zapisów to cudowne nawrócenia i uwolnienia od złych duchów oraz 
otrzymanie łaski płodności, a także zachowanie miast i ich mieszkań
ców od najazdów nieprzyjacielskich.

Osobną grupę stanowią wizje Najświętszej Maryi Panny w jasno
górskim wizerunku, która objawiała się osobom potrzebującym Jej 
pomocy czy wstawiennictwa, a które z Jej rozkazu udają się na Jasną 
Górę w celu wybłagania cudu, który jest im dany.

Charakteryzując cuda opisane przez o. Rottera, można zauważyć, 
że wiele relacji występuje jednocześnie w kilku spisach w bardzo 
zbliżonych do siebie wersjach. Przedstawione relacje cudów nie są 
suchym rejestrem, lecz przyświeca im cel pastoralny, którego ideą 
przewodnią jest opieka Matki Bożej i jej wstawiennictwo w różnych 
niebezpiecznych życiowych sytuacjach. Każdą grupę cudów o. Ksa
wery poprzedził krótką refleksją związaną z tematyką konkretnej gru
py zdarzeń. Po zreferowaniu zaprezentował własną ocenę każdej ko
lejnej grupy, generalnie akcentując orędownictwo Bogurodzicy 
w ludzkich kłopotach i doświadczeniach życiowych. Tak zatem pisząc 
o uzdrowieniach z chorób umysłowych, porównuje świat do szpitala 
przepełnionego chorymi, którzy jednak za pośrednictwem Maryi do
świadczają uzdrowienia62. W ramach rekapitulacji próbuje weryfiko
wać istotę choroby psychicznej, pisząc, że jest to choroba unieszczę-

62 Wundervolle Brosamen, s. 339.
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śliwiająca nie tylko ciało, ale i duszę. Choroba, która powoduje, że 
człowiek przez swoje zachowanie nie zawsze podoba się Bogu. Ale 
autor zwraca się do tych psychicznie chorych, aby nie wątpili, ponie
waż również ich, lekceważonych przez innych, Maryja okryje swoim 
płaszczem miłosierdzia63. Na koniec tych uwag słów kilka należy 
poświęcić wiarygodności opisów o. Rottera w kwestii rejestracji cu
dów oraz rzetelnego podawania ich w wersji niemieckiej. Z dużym 
prawdopodobieństwem korzystał z księgi mirakulów (Archiwum na 
Jasnej Górze, 2096), względnie z opisów podanych przez o. Gołdo- 
nowskiego, Nieszporkowicza i Zimiciusa. Analiza kilku wyrywko
wych porównań daje pozytywną opinię o pracy o. Ksawerego.

U Rottera nie występują rozbudowane zapisy cudów w przeciwień
stwie do narracji Nieszporkowicza. Przykładem tego jest opis ożywienia 
syna Jana Strzyżewskiego. Tekst źródłowy jest nudną relacją cudu, którą 
o. Nieszporkowicz rozbudował w barwne opowiadanie. Natomiast 
o. Rotter powrócił do pierwotnej wersji, co podnosi wartość jego relacji.

Pierwsi monografiści de miraculis opisywali cudowne zdarzenia na 
zasadzie pewnego rodzaju rejestru bez szerszego tła. O. Rotter nato
miast powracał zasadniczo do pierwotnych wersji i podawał je w cało
ści, co świadczy o jego wiarygodności i trosce, by relacje podawać 
w miarę możności pełne i autentyczne.

Analizując cuda pod kątem treści nasuwa się wniosek, że ich zde
cydowana większość to wersje podobne, lub wręcz takie same, jak je 
zapisano w książce mirakulów. Sytuacje zaliczane do cudownych, 
opisane przez o. Rottera, stanowią wierne odzwierciedlenie zapisów 
zdarzeń, które miały miejsce przez Obrazem Matki Bożej na Jasnej 
Górze. Nie ma w nich zasadniczych zmian zarówno w treści jak i for
mie, co przedstawia ich autora jako rzetelnego relatora historycznych 
zapisów. Na tym też tle zbudował on myśl przewodnią dzieła, która 
miała pokazać klasztor jasnogórski jako bastion opierający się burzom 
nieprzyjaciół Ojczyzny i Kościoła. W zasadzie wszystkie relacje pro
wadzą czytelnika do przekonania, że przed wizerunkiem każdy znaj
dzie swoje miejsce, i jeśli jest szczerze wierzącym znajdzie także po
słuchanie u Matki Jezusa Chrystusa. Jest Ona Matką każdego wierzą
cego, jak też i Matką całej Ojczyzny, jest jej Niebieską Królową 
i Opiekunką w niedoli i ucisku. Na dowód tego autor posługuje się

63 Tamże, s. 340.
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relacjami o zdarzeniach, które wiązały polityczne wydarzenia z piel
grzymkami wotywnymi, mającymi uchronić przed wojnami i katakli
zmami, a potem z hołdami wdzięczności po szczęśliwym ich zakoń
czeniu. Takim wydarzeniem były modlitwy zanoszone przed ołtarzem 
Najświętszej Panny w dniach poprzedzających bitwę pod Orszą i po
tem dziękczynna pielgrzymka biskupa krakowskiego Jana Konarskiego.

Oprócz szeregu innych odnośników i relacji w tej kwestii, najwię
cej miejsca poświęcił o. Rotter oblężeniu klasztoru przez Szwedów 
w 1655 r. Na dowód patronatu Najświętszej Matki nad tym świętym 
miejscem i Ojczyzną, o. Ksawery opowiedział beznadziejne położenie 
kraju w połowie XVII stulecia, gdy anarchia'i upadek ducha zachwia
ły posadami praworządności61. Nadciągający gniew Boży symbolizo
wać miało przytoczone za pamiętnikiem o. Augustyna Kordeckiego 
pewne zjawisko, z dnia 9 czerwca 1654 r., kiedy to na tarczy zacho
dzącego słońca zauważono ludzką twarz, na której między oczami 
widniał krzyż, a obok serce przebite mieczem, pod lewym okiem zaś 
uzbrojona dłoń trzymająca jabłko, a nad kulą słoneczną rózga w kształ
cie miotły64 65. Opisany powyżej symbol autor wyjaśnił w sposób nastę
pujący: zachodzące słońce symbolizuje koniec państwa polskiego, 
krzyż przeistaczający się w serce przebite mieczem jest symbolem 
upadku wierzących Polaków pod naporem niewiernych. Natomiast 
uzbrojona dłoń trzymająca jabłko oznacza strach narodu polskiego 
przed Kozakami, Tatarami, Moskalami i Szwedami. W tym samym 
czasie na wizerunku Matki Bożej zaszły pewne zmiany, obraz stał się 
bledszy i nie błyszczał już taką łaską, świetnością i wspaniałością66.

Na krótko po tych zjawiskach Szwedzi napadli na klasztor jasno
górski, który stworzył zdecydowaną defensywę wrogowi, ale równie 
dzielnie bronił się modlitwą i pertraktował przemyślnie z generałem 
Mullerem oczekując na pomoc, którą zorganizował wśród ludności na 
południu Polski67. Muller tymczasem według interpretacji o. Ksawe
rego, donosił, że zmusi klasztor do kapitulacji, na co o. Kordecki od
powiadał, że ufa Bogu, a tym samym ufa w zwycięstwo.

64 Wundervolle Brosamen, s. 498-499.
65 A. K o r d e c k i ,  Nova Gigantomachia contra sacram imaginem Deiparae Virginis... 
in Claro Monte... per Suecos el alios haereticos excitata, Cracoviae 1657, s. 1, rys. opisa
nego zjawiska na s. 316.
66 Wundervolle Brosamen, s. 499-501.
67 Tamże, s. 507-512.
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Na dowód tego, że klasztor odparł atak szwedzki nie dzięki dzielnie 
walczącym jego obrońcom, lecz dzięki nieziemskiej sile, która poko
nała wroga68, mającego przewagę nad obleganymi, o. Rotter przytacza 
z nieznanych źródeł zawrotną liczbę armii, którą dysponował gen. Mull
er, a która nie zdołała jednak przełamać oporu zakonników. Na znak 
boskiego orędownictwa nad Jasną Górą ukazało się oczom ludzkim 
słońce otoczone jasno święcącą aureolą, która opromieniała całe 
wzgórze i klasztor, co miało symbolizować sukces wiary i męstwa. 
Nieco później pojawiła się znów kometa, która była symbolem zakoń
czenia rozlewu krwi i mającego nastąpić pokoju69.

Szczegółowy opis sławnego oblężenia klasztoru w 1655 r. zajmuje 
na łamach dzieła o. Ksawerego 45 stron druku. Jest wiernym odtwo
rzeniem diariusza oblężenia, ale też i znakomitą katechezą, spinającą 
dowodzenie autora o orędownictwie Najświętszej Matki nad dziejami 
klasztoru, który jako symbol duchowej stolicy nie mógł zostać poko
nany przez wroga pałającego niechęcią do Najświętszej Panny. Toteż, 
gdy w okrojonej już formie, na 18 stronach, opowiedział o następnych 
oblężeniach Szwedów podczas II wojny północnej w latach 1703 
i 1705, przekazał nie tylko kronikarskie relacje o atakach, ale przyto
czył także korespondencję, m.in. nuncjusza Spady gratulującego od
wagi zakonnikom, którzy z wiarą odpierali ataki, mimo zdecydowanie 
potężniejszej armii wroga70.

Wydarzenia o dużym znaczeniu militarnym i politycznym dla całej 
Ojczyzny musiały zamknięte zostać relacjami o dziękczynieniu złożo
nym Bogu i Matce Chrystusa w jasnogórskim wizerunku. Okazję do 
tego stworzyła jego koronacja w 1717 r., uważana za pierwszą poza 
Rzymem. Autor przywołał w swym dziele bardzo szczegółowe relacje 
na dowód powszechnej radości wiernych, wdzięcznych Najświętszej 
Matce za dotychczasową opiekę nad narodem.

W utworze o. Rottera nader czytelna okazała się jego myśl prze
wodnia, która wiodła od pokazania Bogarodzicy w życiu pierwszej 
wspólnoty chrześcijańskiej, poprzez długie lata kształtowania się Jej 
czci w formie nabożeństw, dogmatów, a także walki z Jej wizerunka-

68 Tamże, s. 513.
69 Tamże, s. 541-543, przerys zjawiska wokół słońca za: A. K o r d e c k i ,  dz. cyt. 
s. 160, Wundervolle Brosamen, s. 541.
70 Wundervolle Brosamen, s. 544-562.
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mi, na równi z wizerunkami Chrystusa i świętych, aż po uwieńczenie 
Jej kultu w jasnogórskim wizerunku.

O. Ksawery opowiedział historię jasnogórskiego wizerunku i miej
scowego sanktuarium zgodnie z przyjętymi już wzorcami, co do faktów 
i podziału tematów. Miał swoich poprzedników, ale w tak szerokim 
wydaniu, z wykorzystaniem bogatej literatury i źródeł, uczynił to jako 
pierwszy. Jak bardzo aktualne były jego dociekania i wnioski świadczy 
fakt, że jego książka była najbardziej popularną spośród wszystkich 
dotychczasowych na omawiany temat. Aktualną była nawet w czasie 
zaborów, gdy tylko z nielicznymi zmianami powtarzano ją w wersji 
polskiej. Poczytność swoją zawdzięczała szerokiemu kontekstowi fak
tograficznemu jak również jakiejś szczególnej wiarygodności autora, co 
do prawdziwości opisywanych faktów. Dzieło powstało u źródeł, do 
których autor miał dostęp, a nowe fakty dodawały nowego kolorytu 
i utwierdzały go w przekonaniu o niezwykłej świętości wizerunku, któ
rego był stróżem jako przeor, kustosz zakrystii i kronikarz jasnogórski. 
Siła jego miłości do Matki Bożej była bodaj największym motorem, 
który stanowił impuls do napisania dzieła z przeznaczeniem dla czytel
ników pozostających poza granicami państwa lub władających jedynie 
językiem niemieckim. Nie uległ przy tym nastrojom przesadnego pol
skiego patriotyzmu, ile świadomej interpretacji, że dzieło jest hołdem 
dla Królowej narodu polskiego, którą sam jako Ślązak czcił od dzieciń
stwa i dla której przyjął pauliński habit, nie lękając się wprowadzać do 
tej wspólnoty bliskich sobie przyjaciół jako artystów i konfratrów i nie 
obawiając się, że kiedykolwiek bramy klasztoru mogą zamknąć się 
przed pielgrzymami ze Śląska.

Ojciec Rotter był pisarzem w stylu swojej epoki. Jego prace czyta
no zarówno w kraju jak i za granicą. Nie tylko z powodu gładkiego 
stylu, ale również języka pozbawionego makaronizmów oraz jasnych 
wywodów. Pozostawił po sobie dzieła w języku polskim, łacińskim 
i niemieckim. Jako wielki czciciel obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
podjął tematykę sanktuarium jasnogórskiego oraz kultu wizerunku 
Matki Boskiej Jasnogórskiej w dziele, które w rozwoju piśmiennictwa 
o cudownym obrazie i jego kulcie stanowi odniesienie do szeregu 
pism opartych na wątkach legendarnych, wskazując przy tym na ist
nienie dawniejszych opisów, z przekazami Mikołaja Lanckorońskiego 
na czele. Dzieło to w znaczny sposób przyczyniło się do szerzenia 
kultu maryjnego poprzez jasnogórski wizerunek. Ojciec Rotter zalicza
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się do grona tych autorów paulińskich, których twórczość pisarska 
zakreśliła podstawowy zespół cech i znaczeń symbolicznych, w jakich 
Jasna Góra zaczęła występować w kulturze staropolskiej71.

Prace na temat obrazu jasnogórskiego stanowią pewien rodzaj wpro
wadzenia w tematykę funkcjonowania sanktuarium i kultu jasnogór
skiego. Liczne opisane przez autora cuda oraz duży napływ wiernych 
związany z ruchem pątniczym tworzą obraz ówczesnego, tak bardzo 
żywego, kultu jasnogórskiego wizerunku, który po cudownej obronie 
Jasnej Góry przed Szwedami, stał się jeszcze bardziej widoczny. Dzieło 
o. Rottera prezentuje stare przekazy historyczne i legendarne związane 
z jasnogórskim sanktuarium i cudownym obrazem Bogarodzicy. Sta
nowi poza tym poważny przyczynek dla kultu wizerunku jasnogórskie
go oraz ważny pomnik piśmiennictwa prezentującego ówczesny stan 
wiedzy na temat historii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, jak i cu
downych zdarzeń związanych z kultem tego świętego wizerunku.

O. Ksawery poza środowiskiem paulińskim jest postacią mało znaną. 
Należał do tych paulinów, którzy bronili misji klasztoru jako miejsca 
świętego, pisali o jego dziełach, ozdabiali jego wnętrza i swoim olbrzy
mim wkładem przyczynili się do jego świetności. Nie napisano o nim 
niczego poza drobnymi wzmiankami w studiach o. Szafrańca, na margi
nesie jego pracy w dziedzinie muzyki72, z okazji oceny działalności pi
sarskiej73 i prac drukowanych w typografii jasnogórskiej74. Jego twór
czość przypada na przełom XVII i XVIII wieku, który to okres charakte
ryzował się znacznym rozwojem intelektualnym zakonu, zapoczątkowa
nym jeszcze w XVI wieku poprzez konieczność walki z reformacją.

Ważnym elementem ogólnej charakterystyki życia polskiej prowin
cji paulinów na przełomie XVII i XVIII wieku było wzrastające zna
czenie Jasnej Góry jako sanktuarium narodowego75. Dzieło o. Rottera

71 A. Z a k r z e w s k i ,  W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, 
Częstochowa 1995, s. 53.
72 P. P o d e j k o ,  Nieznani muzycy polscy, kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści, 
wokaliści, Bydgoszcz 1966, s. 87.
73 J. Z b u d n i e w e k ,  Rotter F. K., [w:] Słownik polskich..., t. 3, Warszawa 1982, 
s. 512-513.
74 H. C z e r w i e ń ,  Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863, 
Bytom 1998, s. 41, 59, 84, 88, 107, 144.
75 Por. M. R e c h o w i c z ,  Sanktuarium Jasnogórskie a rozwój świadomości naro
dowej, „Ateneum Kapłańskie”, 99(1982), z. 1, s. 9nn; W. S c h e n k ,  Związki liturgii 
z kulturą i życiem narodu, „Colloquium Salutis”, 12(1980), s. 56.
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podaje rys historyczny obrazu oraz przegląd cudów, jakie dokonały 
się za sprawą Matki Bożej w Jej jasnogórskim wizerunku. Na tym tle 
autor przedstawia działanie Maryi w życiu poszczególnych ludzi, jak 
również Jej szczególną obecność w dziejach polskiego narodu. Wyka
zuje i uzasadnia nadprzyrodzony charakter obrazu, jego świętość oraz 
potrzebę wielkiej należnej mu czci.

Wartość piśmiennictwa na temat obrazu jasnogórskiego oceniać 
należy w świetle realiów epoki, a zaznaczyć wypada, że na wiek 
XVII-XVI1I przypada znaczący rozkwit mariologii, w tym także ma
riologii polskiej. Obok publikowania prac rodzimych autorów, tłuma
czono na język polski wybitne dzieła znawców tego tematu76. Był to 
wynik z jednej strony przezwyciężonych już wtedy ataków protestan
tów na prawdy maryjne, a z drugiej owoc własnej pracy teologów 
katolickich. Dzieło o. Rottera, podobnie jak całe piśmiennictwo tego 
okresu na temat obrazu jasnogórskiego, nie pozostawało bez wpływu 
na dalszy rozwój paulińskiej mariologii77. Poza tym nie były to roz
ważania czysto historyczne, ale historia w służbie teologii. W całym 
piśmiennictwie jasnogórskim tego okresu wyróżnić można dwa nieza
leżne wątki historyczne, połączone tylko wspólnym celem ukazania 
wielkości Maryi i skuteczności jej wstawiennictwa. Pierwszy to przed
stawienie obrazu jasnogórskiego, drugi zaś to opis wydarzeń z oblęże
nia Jasnej Góry przez wojska szwedzkie w 1655 r.

Historia obrazu jasnogórskiego, w całym poświęconym jej piśmien
nictwie, nakreślona została od samych jego początków. Dając bezkry
tycznie wiarę źródłom podającym legendarne opowieści, opisywano 
namalowanie cudownego obrazu przez św. Łukasza Ewangelistę, jak 
również cudowne zachowanie obrazu przed zniszczeniem oraz jego 
wędrówki od Jerozolimy po Jasną Górę. Całość opisu zmierzała do 
ukazania chwały Matki Bożej, co stanowi cechę charakterystyczną 
tego rodzaju piśmiennictwa. Tym samym o. Rotter nie stworzył dzieła 
oryginalnego w swej treści, ale powielił pewien schemat modny 
w ówczesnej literaturze tego tematu78. Należy również nadmienić, iż

76 J. M a j k o w s k i ,  Matka Boża w dawnej polskiej ascezie, „Homo Dei”, 26(1957), 
nr 6, s. 862-864.
77 Por. J. Z b u d n i e w e k ,  Kie drży ńs ki Anastazy Piotr h. Ostoja, [w:] Słownik pol
skich... , t. 2, s. 273.
78 W podobny sposób pisali o. Ambroży Nieszporkowicz, o. Andrzej Zimicis,
o. Andrzej Gołdonowski.
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musiały upłynąć ponad dwa wieki, zanim krytycyzm wziął górę nad 
pobożnością i rozpoczęto naukowe badania nad historią obrazu.

W podobny sposób przedstawiono oblężenie szwedzkie Jasnej Góry 
w 1655 r. Jego opis składał się z szeregu fragmentarycznych relacji, 
w których historia stanowiła tylko tło ukazania skutecznych interwen
cji Matki Bożej występującej w obronie sanktuarium. Opisywane zda
rzenia miały z reguły charakter nadprzyrodzony. Zarówno Rotter jak 
i inni autorzy literatury jasnogórskiego wizerunku, poddając się wpły
wom epoki, nie wychodzili poza ramy twórczości opartej na dewocyj- 
nej pobożności i pożądaniu cudowności Bożego działania.

Piśmiennictwo na temat historii obrazu jasnogórskiego przełomu 
XVII-XV1II w. zawiera się w schemacie historii obrazu przedstawio
nej w porządku chronologicznym. Pokazuje kolejne etapy historii 
świętego wizerunku, odwołując się do źródeł, cytując je, parafrazując 
bądź tylko powołując się na nie.

Do obecnych czasów zachowała się tylko część spuścizny literac
kiej tamtego okresu. Wiele tekstów przechowało się tylko w jednym 
egzemplarzu. W oparciu jednak o tę pozostałą część przedstawić można 
stan ówczesnej wiedzy o historii obrazu. Należy tu nadmienić, że pod
stawa źródłowa istnieje tylko do jasnogórskiej części historii. Przekaz 
wydarzeń sprzed tego okresu nie został udokumentowany i opiera się 
na mniej lub bardziej legendarnych podaniach różnych autorów staro
żytnych i średniowiecznych. Istnieją przez to różne wersje pochodze
nia obrazu innej niż jasnogórska proweniencji79. Dzieło o. Rottera 
podaje wersję najbardziej popularną i najbardziej znaną, która przez 
wieki związana była z jasnogórskim sanktuarium i kształtowała podej
ście do świętego wizerunku w świadomości wszystkich, stykających 
się z nim na Jasnej Górze.

Jak wspomniano powyżej, przełom wieku XVII i XVIII zaowoco
wał bogatą twórczością literacką na temat obrazu jasnogórskiego. 
Pisali o nim zarówno paulini, jak też autorzy spoza zakonu. Twór
czość ta ukazywała owiane legendą losy świętego wizerunku, jego 
cudotwórcze działania lub tylko poprzestawała na wysławieniu Maryi. 
Ojciec Rotter nie wyszedł poza ramy tego kanonu. Opisując historię 
obrazu trzymał się sposobu wypracowanego przez poprzedników, 
a głównie przez o. Nieszporkowicza i Gołdonowskiego.

79 Por. W. Z a l e s k i ,  Jasna Góra 1382-1982, Łódź 1982, s. 28-30.
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Recepcja piśmiennictwa jasnogórskiego wiąże się nierozerwalnie 
z jego duszpasterskim charakterem. Nabożeństwo do Bożej Rodzi
cielki, chęć oddania Jej czci, sławienie pomocy udzielanej ludziom, 
było celem Wundervolle Brosamen, podczas gdy przedstawienie le
gendarnej historii jasnogórskiego wizerunku i dokonujące się przy 
nim cuda były punktem wyjścia do osiągnięcia tego celu. Stąd też nie 
należy w Wundervolle Brosamen doszukiwać się prawdy historycznej 
o obrazie, z pominięciem okresu jego przebywania na Jasnej Górze, 
choć i tu zawarte zostały amplifikacje faktów. Utwór nie stanowi 
również czystej kompilacji tekstów o obrazie, choć widać w nim wła
sne starania autora o ustalenie właściwej, jego zdaniem, wersji wyda
rzeń związanych z obrazem.

Rotterowi jako pisarzowi obrazu jasnogórskiego udało się stworzyć 
dzieło szczególne. Kolejne wydania świadczyły o zapotrzebowaniu na 
ten typ piśmiennictwa oraz rozpowszechniały kult jasnogórski przez 
prawie dwa wieki.

DAGMARA BUBEL

The reception of the literature concerning the history of Mother 
of God from Jasna Góra painting on the example of Father 

Ksawery Rotter’s work Gnad-  und wundervolle Brosamen von 
der königlichen Taffel Herrscherin Himmels, und Erden Maria

Summary

In this article the problems connected with the reception of the literature concern
ing the history of Mother of God from Jasna Góra painting were presented on the 
example o f Father Ksawery Rotter Gnad -  und wundervolle Brosamen von der könig
lichen Taffel Herrscherin Himmels, und Erden Maria. The own Father Ksawery 
opinion concerning the history of this painting and its miraculous activity was pre
sented, drawing the profile o f historical inquiries connected with this painting, what 
formed the ground of subsequent analysis o f the work. Every stage o f the history 
assigned to this painting was presented taking into account the literature, which was 
the source of the author’s considerations. The analysis o f the heritage of the literature 
concerning Jasna Góra painting’s history allows to certify, that the inclination to 
exaggerated allegory and the interpretation of the symbols is serious difficulty in the 
reception of this composition. The value of the literature connected with Jasna Gora’s

RECEPCJA PIŚMIENNICTWA O HISTORII... 323

miraculous painting was treated as the relation to universal considerations of Mariolo- 
gy at that time, what is actual today, but with some accretions visible in the form and 
the content of presented works. The literature connected with Jasna Gôra’s painting 
history has characteristic juristic mode of presented thoughts, polemic tone of state
ments expressing in exaggerated multiple arguments o f stated thesis. In the literature 
connected with Jasna Gôra’s painting there is difficult to find strictly historical 
Works, because All this literature is devoted to the cult of Virgin Mary. The literature 
connected with Jasna Gôra’s miraculous painting history is indissoluble related to 
Jasna Góra as the cult centre. Jasna Góra has not only religious and priestly signific
ance, but it was full o f vitality literature centre affecting the society by Pauline Fathers 
activity connected with pilgrimages. Jasna Góra and its miraculous painting was the 
aim of the pilgrimages not only from Poland, but also from Silesia, Moravia and 
Hungary. The Pauline Fathers were not passive towards to the pilgrims. They pub
lished for the pilgrims the religious works popularizing the literature values. The 
existence o f Jasna Góra as saint place, the biggest pilgrimage centre in Poland had the 
reflection in the literature dedicated the miraculous painting history.

Translated by Jolanta Nader

Dagmara BUBEL -  pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Ukoń
czyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego z zakresu 
filologii germańskiej. Tematem rozprawy doktorskiej przygotowanej na Uniwersytecie 
Kard. Stefana Wyszyńskiego pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Janusza Zbudniewka, było 
życie i twórczość o. Ksawerego Rottera (1708-1784).



DOROTA ROSIŃSKA

DOZORY KOŚCIELNE W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM  
NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Zagłębie Dąbrowskie ukształtowało się jako region w drugiej po
łowie XIX w. w następstwie rozwoju górnictwa węgla kamiennego, 
hutnictwa żelaza i cynku, przemysłu metalowego i włókienniczego, 
a także sieci kolejowej. Wobec obowiązujących rozwiązań prawnych 
w odniesieniu do ówczesnej struktury organizacyjnej Kościoła rzym
skokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1867-1914 najwła
ściwsze wydaje się utożsamienie regionu z powiatem będzińskim 
w granicach z lat 1885-1926. Dekanat będziński niewiele przekraczał 
obszar powiatu.

Wykazy świętopietrza płaconego przez proboszczów z obszaru póź
niejszego Zagłębia Dąbrowskiego z lat 1325-1327 informują o istnieniu 
parafii rzymskokatolickich w: Będzinie, Ciągowicach, Czeladzi, Grodź- 
cu, Koziegłówkach (Stare Koziegłowy), Kromołowie, Leśniowie, Nie- 
gowej, Przybynowie, Sączowie, Siemoni, Siewierzu, Wojkowicach 
Kościelnych i Żarkach. W drugiej połowie XIV i XV w. powstały para
fie w: Chruszczobrodzie, Koziegłowach, Mrzygłodzie, Targoszycach 
i Włodowicach1.

W średniowieczu obszar późniejszego regionu został pokryty gęstą 
siecią parafialną odpowiadającą potrzebom wiernych. Dlatego w cza
sach nowożytnych powstały tylko dwie parafie. W 1615 r. pierwszą 
założono w Skarżycach, a w 1675 r. drugą w Gołonogu. W 1522 r. 
doszło do połączenia parafii w Leśniowie i Żarkach2.

W pierwszej połowie XIX w. powstały także dwie nowe parafie. 
W 1802 r. utworzono parafię w Niegowonicach, a w 1826 r. w Niwce,

1 Zob. D. R o s i ń s k a ,  Sieć parafialna w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX
1 XX w., „Nasza Przeszłość”, 98(2002), s. 394.
2 Tamże, s. 395-396.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 325-345.
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którą w 1852 r. przeniesiono do Zagórza3. Dopiero rozwój gospodar
czy w drugiej połowie XIX wieku spowodował zasadniczą zmianę sieci 
parafialnej w Zagłębiu Dąbrowskim związaną z szybkim wzrostem 
liczby ludności osiedlającej się w nowopowstających osadach przemy
słowych lub przekształcających się dawnych wsiach. Nowe parafie 
założono w: 1890 r. w Dąbrowie (Górniczej), w 1899 r. w Sosnowcu 
(śródmieście), w 1903 r. w Bobrownikach, Pińczycach i Zawierciu, 
w 1906 r. ponownie w Niwce, w 1907 r. w Sielcu Starym (dzielnica 
Sosnowca), w 1908 r. w Łęce i Porębie Mrzygłodzkiej, w 1909 r. 
w Sielcu Nowym (dzielnica Sosnowca) i Żychcicach, w 1910 r. 
w Ząbkowicach, w 1911 r. w Myszkowie, Pogoni (dzielnica Sosnow
ca) i Strzemieszycach Wielkich oraz w 1913 r. w Choroniu4.

W Królestwie Kongresowym od 1824 r. organami zarządzającymi 
finansami i majątkiem parafii rzymskokatolickich były Dozory Ko
ścielne. Składały się one z trzech członków wybieranych na zebra
niach parafialnych na sześcioletnią kadencję. Czynne i bierne prawo 
wyborcze mieli tylko mężczyźni-obywatele rosyjscy wierni danej para
fii, którzy ukończyli 21 lat, oraz posiadali we wsiach ziemię, a w mia
stach nieruchomość lub źródło stałego dochodu i płacili podatki. Jeżeli 
członek dozoru zmarł, zrezygnował lub został odwołany, przeprowa
dzano wybory uzupełniające. Członkami dozoru nie mogły być osoby 
skazane za przestępstwa kryminalne, biorące udział w działalności 
antypaństwowej, nagannie prowadzące się pod względem moralnym, 
a także analfabeci. Wybory były przeprowadzane na polecenie naczel
nika powiatu. Aby były prawomocne musiało w nich wziąć udział co 
najmniej 50% uprawnionych wiernych. Członkowie pełnili funkcje 
honorowo i byli zatwierdzani przez gubernatora. Bez wyborów dozo
rom przewodniczyli początkowo kolatorzy -  właściciele miejscowych 
dóbr ziemskich, utrzymujący niekiedy do 1865 r. księży oraz obiekty 
kultu religijnego. W związku z uwłaszczeniem chłopów w 1864 r. 
i likwidacją w wielu siedzibach parafii majątków ziemskich, na mocy 
ukazu cesarza Aleksandra II z 1878 r. przewodniczącymi (prezesami) 
dozorów stali się w parafiach wiejskich wójtowie gmin administracyj
nych, a w miejskich burmistrzowie lub prezydenci miast. Jeżeli wy-

3 Tamże, s. 397-398.
4 Tamże, s. 400-411.

mienieni nie mogli pełnić funkcji osobiście, zastępowali ich wyzna
czeni urzędnicy5.

Dzieje Dozorów Kościelnych parafii rzymskokatolickich w Zagłę
biu Dąbrowskim nie były dotychczas przedmiotem badań historycz
nych. Podstawą źródłową ich opracowania są akta Wydziału Admini
stracyjnego Rządu Gubemialnego Piotrkowskiego przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Łodzi. W aktach konsystorskich parafii 
znaj-dujących się w Częstochowskim Archiwum Metropolitalnym są 
sporadyczne wzmianki o Dozorach Kościelnych. Wydaje się, że 
w czasie opracowywania archiwaliów zostały usunięte dokumenty ich 
dotyczące. Brak wzmianek o Dozorach Kościelnych w zasobie Ar
chiwum Diecezjalnego w Kielcach. Nieliczne informacje znajdują się 
w zespołach akt miast i gmin wiejskich przechowywanych w Archi
wum Państwowym w Katowicach.

W starych parafiach wiejskich w regionie wyniki wyborów człon
ków Dozorów Kościelnych zachowały się częściowo z lat 1893-1913.

W wyborach do Dozoru Kościelnego w Chruszczobrodzie 2/15 
maja 1899 r. wzięło udział 65,2% uprawnionych wiernych. Jego 
członkami na lata 1899-1904 zostali chłopi Walenty Janus (38 lat, 
właściciel 6 mórg), Stanisław Mazurkiewicz (43 lat, 23 mórg) i Anto
ni Oleś (35 lat, 16 mórg). Dnia 10/23 kwietnia 1911 r. w wyborach 
frekwencja wyniosła 76,6%. W skład dozoru na lata 1911-1916 weszli 
Tomasz Białas (55 lat) oraz ponownie A. Oleś (48 lat) i S. Mazurkie
wicz (52 lat). Na przewodniczącego dozoru został powołany wbrew 
obowiązującemu prawu ziemianin Leopold Lorek (47 lat, 270 mórg). 
Mimo to gubernator zatwierdził wyniki wyborów6.

W Ciągowicach 23 maja/5 czerwca 1899 r. w wyborach wzięło 
udział 67,4% uprawnionych parafian. Członkami dozoru na lata 1899- 
1904 zostali Bartłomiej Ciop (lat 42, właściciela 6 mórg), Konstanty 
Kokoszka (lat 40, 16 mórg) i Łukasz Rok (lat 38, 14 mórg). Dnia 
26 września/9 października 1910 r. głosowało 66,7% uprawnionych,
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5 Zob. K. D ę b i ń s k i ,  Dozory kościelne rzymskokatolickie Królestwie Polskim, 
Warszawa 1913; W. J e m i e l i t y ,  Dozory kościelne w Królestwie Polskim, „Prawo 
Kanoniczne”, 3-4(1993), s. 171-184.
6 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁódź), Rząd Gubernialny Piotrkowski- 
Wydzial Administracyjny (dalej: RGP-Adm), sygn. 6222, 8387. Wobec obowiązywa
nia w Królestwie Polskim w badanym okresie kalendarza juliańskiego zastosowano 
podwójną datację, uwzględniając kalendarz gregoriański.
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którzy na członków dozoru na lata 1911-1916 powołali tylko Piotra 
Gałkę i Bartłomieja Szewczyka. Dopiero 24 lipca/6 sierpnia 1911 r. 
przy frekwencji 70,4% odbyły się wybory trzeciego członka, którym 
został ponownie B. Ciop. Wbrew prawu w 1910 r. prezesem dozoru 
ustanowiono właściciela majątku Jana Zawadzkiego, a gubernator 
zatwierdził ten wybór7.

W wyborach do Dozoru Kościelnego w Koziegłówkach 1/13 sierp
nia 1899 r. wzięło udział 61,2% uprawnionych parafian, a 29 wrze- 
śnia/12 października 1913 r. -  55,9%. W wyniku pierwszych człon
kami na lata 1899-1904 zostali Marian Bereza, Ignacy Dziuk i Woj
ciech Węgrzyn, a drugich na lata 1914-1919 Antoni Będkowski 
(52 lata), Jan Kozak (54 lata) i Wojciech Sojka (54 lata). Wcześniej 
dozór tworzyli Jan Marchewka oraz wspomniani I. Dziuk i W. Wę
grzyn. W 1913 r. na przewodniczącego powołano miejscowego zie
mianina Jana Rutkę (56 lat). Zgodnie z prawem gubernator nie za
twierdził wyboru J. Rutki, a także J. Kozaka bez podania powodu8.

W Niegowej 22 sierpnia/4 września 1899 r. w wyborach członków 
dozoru wzięło udział 73,0% uprawnionych, którzy na lata 1900-1905 
powołali Michała Lamcha, Wincentego Mazanka i Szymona Szczy
gła. Również i w tej parafii złamano obowiązujące prawo i prezesem 
uczyniono właściciela majątku Jana Kucharskiego, który ten urząd 
piastował już od 1895 r. W tym przypadku gubernator zatwierdził 
wybory pomimo naruszenia prawa9.

W wyborach do Dozoru Kościelnego w Przybynowie na lata 1898- 
1903, które obyły się z opóźnieniem 1/14 sierpnia 1899 r. frekwencja 
wyniosła 73,6%. Jego członkami zostali chłopi Józef Majchrzak (45 lat, 
właściciel 11 mórg), Jan Okularczyk (37 lat, 16 mórg) i Józef Tkacz 
(50 lat, 7 mórg). W kolejnych wyborach 25 kwietnia/8 maja 1904 r. 
udział wzięło 75,5% uprawnionych parafian, ale na lata 1904-1909 
wybrano tylko dwóch członków dozoru Piotra Filipczaka i Piotra Po- 
tempskiego oraz przewodniczącego męża ziemianki Jadwigi -  Edwarda 
Bylińskiego, jako jej przedstawiciela. Dnia 22 sierpnia/4 września tego 
samego roku 60,5% uprawnionych wiernych wybrało trzeciego członka 
Dozoru Kościelnego Ignacego Ociepkę. Wybory, w tym E. Bylińskiego

7 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6221, 8410.
8 Tamże, sygn. 6256, 8734.
9 Tamże, sygn. 6293.
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zostały zatwierdzone przez gubernatora. Po śmierci P. Filipczaka, 
5/18 lipca 1907 r. odbyły się wybory uzupełniające przy frekwencji 
54,0%. Na wakujący urząd powołano wspomnianego J. Okularczyka10.

W Sączowie w wyborach 24 stycznia/5 lutego 1893 r. przy frekwen
cji 60,0% na członków dozoru na lata 1893-1898 powołano Franciszka 
Gwoździa, Józefa Hetmańczyka i Ludwika Nowaka. Z opóźnieniem, bo 
12/25 marca 1900 r. odbyły się wybory na lata 1899-1904. W skład 
dozoru weszli Szymon Dydak i Jan Kocot oraz ponownie F. Gwóźdź. 
Gubernator zatwierdził wybory dopiero po dwóch latach, co wynikało 
z opóźnienia przesłania raportu przez naczelnika powiatu11.

W wyborach do Dozoru Kościelnego w Siemoni na lata 1892-1897 
przeprowadzonych z opóźnieniem, bo 17/29 stycznia 1893 r., wzięło 
udział 72,1% uprawnionych parafian. W ich wyniku członkami zostali 
Antoni Nowak, Józef Pawelczyk i Wincenty Smułka. J. Pawelczyk nie 
został zatwierdzony przez gubernatora piotrkowskiego, bowiem jako wójt 
gminy Bobrowniki nie mógł być wybrany członkiem Dozoru Kościelne
go. Dnia 9/22 stycznia 1894 r. przy frekwencji 53,0% odbyły się wybo
ry uzupełniające, w wyniku których na członka dozoru powołano Stani
sława Czerskiego. Wybory dozoru na lata 1898-1903 odbyły się także 
z opóźnieniem 2/14 czerwca 1900 r. i wzięło w nich udział 51,5% wier
nych. Członkami zostali Tomasz Bartusik, Stanisław Malina i Jan Sznura. 
Gubernator zatwierdził ich dopiero w dwa lata później bowiem wtedy 
przesłał raport o wynikach wyborów naczelnik powiatu. Dnia 7/20 marca 
1904 r. wyłoniono dozór na lata 1904-1909 w składzie Ignacy Mitas, 
Feliks Skrzypiec i Józef Trefon. W wyborach wzięło udział 66,0% 
uprawnionych parafian. Dnia 31 stycznia/13 lutego 1910 r. odbyły się 
wybory członków na lata 1910-1915 przy frekwencji 52,2%. Na człon
ków powołano Józefa Flaka, Józefa Pitasa i Stanisława Szpura. W 1911 r.
J. Pitas poprosił o zwolnienie z zajmowanej funkcji z powodu dużej 
odległości dzielącej go od kościoła. W wyniku wyborów uzupełniają
cych 2/15 października tego samego roku, w których wzięło udział 
70,9% wiernych, zastąpił go Józef Piekarski12.

10 Częstochowskie Archiwum Metropolitalne (dalej: CzAM), Akta konsystorskie 
(dalej: Ak) Przybynów, sygn. II 60, k. 589; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6255, 7297.
11 Tamże, sygn. 6755, 9086.
12 CzAM, AkBobrowniki, sygn. II 46, k. 143; CzAM, AkSiemonia, sygn. II 179, 
k. 934; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6756, 7219, 8180, 9084.
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W parafii Skarżyce członkami Dozoru Kościelnego w latach 1881- 
1886 byli Jan Domagała, Adam Granat i Franciszek Leks. W wybo
rach 31 stycznia/12 lutego 1893 r. wzięło udział 58,3% uprawnionych 
parafian, 29 sierpnia/11 września 1899 r. -  58,7%, a 17/30 kwietnia 
1911 r. -  69,6%. W wyniku pierwszych wyborów na członków na lata 
1893-1898 powołano Ludwika Leksa, Łukasza Wódkę i Józefa Zają
ca, w drugich na lata 1899-1904 -  Jana Koclengę, Łukasza Szczygła 
i Andrzeja Zamorę, a w trzecich na lata 1911-1916 Karola Janeczka 
(34 lata), Kazimierza Kurka (47 lat) i Grzegorza Szczygła (37 lat)13.

W wyborach do Dozoru Kościelnego w Targoszycach 12/24 wrze
śnia 1899 r. frekwencja wyniosła tylko 46,8%. Mimo to gubernator 
zatwierdził ich wyniki. Na lata 1899-1904 wybrano wówczas Fran
ciszka Całkę, Pawła Dambona i Teofila Krzysztofika. Wkrótce zmarł 
P. Dambon i 22 lutego/6 marca 1900 r. odbyły się wybory uzupełnia
jące, w których wzięło udział także 46,8% uprawnionych wiernych. 
Na wakujący urząd powołano Szczepana Kurzeję (40 lat). Również 
i ten wybór został zatwierdzony. W latach 1905-1910 członkiem do
zoru był między innymi Piotr Jakubczyk, a w latach 1911-1916 Jacen
ty Adamczyk i wspomniany T. Krzysztofik. Po śmierci P. Jakubczyka 
wyborach uzupełniających 13/26 czerwca 1910 r., przy udziale 50,0% 
parafian na członka powołano Józefa Wojdasa (60 lat)14.

W Wojkowicach Kościelnych w wyborach 31 grudnia 1892 r./12 stycz
nia 1893 r. wzięło udział 51,3% uprawnionych wiernych. Członkami 
dozoru w latach 1893-1898 zostali wójt gminy Jan Ciepliński oraz 
chłopi Stefan Magaczewski i Jan Pasamonik. Gubernator nie zauważył 
naruszenia obowiązującego prawa i zatwierdził wybranych, w tym wój
ta. W kolejnych wyborach 25 lipca/6 sierpnia 1899 r. frekwencja wy
niosła 80,4%, a członkami dozoru na lata 1899-1904 wybrano Józefa 
Jaworka, Tomasza Straszaka i Stafana Malczewskiego. Dnia 20 lutego/ 
5 marca 1911 r. głosy oddało 52,1% uprawnionych parafian a w skład 
dozoru na lata 1911-1916 powołano Stanisława Chrobaka (51 lat), 
Antoniego Dydaka (32 lata) i Franciszka Landeckiego (44 lata)15.

Frekwencja w wyborach do Dozorów Kościelnych w starych wiej
skich parafiach wahała się od 46,8 do 80,4%, średnio wynosząc

13 CzAM, AkSkarżyce, sygn. II 63, k. 895; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6276, 8383, 9085.
14 CzAM, AkTargoszyce, sygn. II 64, k. 445; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6292, 8226.
15 Tamże, sygn. 6277, 8368, 9077.
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62,6%. Tylko w Targoszycach brało udział poniżej połowy uprawnio
nych wiernych. Mogło to wynikać z antagonizmu dzielącego miesz
kańców parafii. Wierni z Mierzęcic i pobliskich wsi utrzymywali ka
plicę i w większości chyba nie byli zainteresowani wyborami dozoru 
w Targoszycach zdominowanego przez mieszkańców Przeczyć i oko
licznych wsi. Na frekwencję w wyborach w Siemoni 1900 r. wpływ 
miała kwestia wydzielenia części jej obszaru i kształtowania się nowej 
parafii w Bobrownikach. Wydaje się, że wśród członków dozorów do
minowali średniozamożni chłopi. Ich wiek wahał się od 32 do 60 lat, 
sięgając średnio 44. W Chruszczobrodzie w 1899 i 1911 r. oraz Ko- 
ziegłówkach w 1899 r. wybrano po dwie te same osoby, a w Ciągowi- 
cach w 1899 i 1911 r., Przybynowie w 1899 i 1907 r., Sączowie 
w 1893 i 1899 r. oraz Targoszycach w 1899 i 1911 r. po jednej. Wy
daje się, że zjawisko piastowania urzędów przez kolejne kadencje, nie 
należało do częstych. Spośród 27 zachowanych wyników wyborów 
tylko 4 odbyły się z jedno lub dwuletnim opóźnieniem, co wynikało 
chyba z niedopatrzenia naczelnika powiatu. Znane są także dwa przy
padki opóźnienia zatwierdzenia wybranych członków, co było rów
nież niedopatrzeniem naczelnika. Poza niewystarczającą frekwencją, 
część wyborów odbywało się z naruszeniem obowiązującego prawa. 
W Chruszczobrodzie w 1911 r., w Ciągowicach w 1910, Koziegłów- 
kach w 1913 r., Niegowej w 1895 i 1899 r. oraz Przybynowie w 1904 r. 
na przewodniczącego dozorów wierni powołali właścicieli miejsco
wych majątków ziemskich, co wynikało z odwołania się do tradycji 
kolatorów. Tylko w Koziegłówkach ziemianin nie został zatwierdzony 
przez gubernatora. Wobec ogromu obowiązków ciążących na guber
natorze mógł on bez podpowiedzi podległego mu naczelnika powiatu 
nie zauważyć uchybienia. W 1893 r. w Siemoni i Wojkowicach Ko
ścielnych członkiem dozoru wybrano wójta gminy, przy braku sprze
ciwu gubernatora.

W starych parafiach w osadach handlowo-rzemieślniczych wyniki 
wyborów członków Dozorów Kościelnych zachowały się częściowo 
z lat 1899-1912. Osady te do reformy administracyjnej lat 1869-1870 
były miastami. Zachowały tradycyjny charakter społeczno-gospodarczy, 
pełniąc role lokalnych ośrodków handlowo-rzemieślniczych. Większość 
ich mieszkańców było kupcami lub rękodzielnikami równocześnie 
prowadząc małe gospodarstwa rolne. Parafie obejmowały także po 
kilka okolicznych wsi.
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W wyborach do Dozoru Kościelnego w Kromołowie 1/14 grudnia 
1902 r. wzięło udział 78,0% uprawnionych parafian. Na lata 1903-1908 
członkami zostali Franciszek Bilnicki, Antoni Paluchowski i Bartło
miej Florczyk. Wybory na lata 1909-1914 odbyły się z opóźnieniem 
17/30 stycznia 1910 r., przy frekwencji 68,6%. Członkami wybrano 
Jana Cholewkę, Szczepana Figla i Franciszka Paluchowskiego. F. Palu
chowski dokonał kradzieży i został skazany. Było to podstawą zwol
nienia go z urzędu. Dnia 29 maja/11 czerwca 1911 r. odbyły się wybo
ry uzupełniające, w których wzięło udział 55,0% uprawnionych. No
wym członkiem dozoru został Józef Nowakowski (52 lata)16.

W Koziegłowach dopiero 25 lipca/7 sierpnia 1899 r. odbyły się wy
bory na kadencje lat 1898-1903 przy frekwencji 63,3% uprawnionych 
wiernych. Członkami dozoru wyłoniono Karola Cesarza, Jana Góre
ckiego i Feliksa Świerczewskiego, który pełnił urząd członka także 
w poprzedniej kadencji. Dnia 12/25 października 1903 r. przy fre
kwencji 67,0% parafianie wybrali na lata 1904-1909 członkami dozo
ru Karola Bugajskiego (52 lata), Jana Jańca (45 lata) i Ignacego Pusz- 
czewicza (55 lata). Natomiast w wyborach na kadencję lat 1910-1915, 
które odbyły się 15/28 maja 1911 r. uczestniczyło 50,1% wiernych, 
którzy powołali Antoniego Kubacińskiego (47 lat), Ignacego Rutkie
wicza (50 lat) i Jana Polaka (48 lat)17.

Wybory do Dozoru Kościelnego w Mrzygłodzie na lata 1898-1903 
przeprowadzono z opóźnieniem 28 sierpnia/9 września 1899 r. przy 
frekwencji 78,9%. Jego członkami zostali Szymon Marszałek, Jan Ra
kowiecki i Jan Szwedowski. Dnia 3/16 maja 1902 r. gubernator na 
wniosek naczelnika powiatu odwołał dwóch pierwszych z pełnionych 
urzędów, bowiem bez uzyskania zgody prezesa Dozoru Kościelnego 
decydowali o wykonywaniu robót budowlanych obiektów sakralnych. 
Budziło to niezadowolenie większości parafian, którzy wnosili skargi 
do administracji państwowej. Dnia 26 maja/8 czerwca 1902 r. w wybo
rach uzupełniających na lata 1902-1903, w których udział wzięło 67,9% 
uprawnionych wiernych na nowych członków powołano Jakuba Owiecz
ko wskiego (35 lat) i Antoniego Kempę (44 lata), który był kasjerem 
miejscowej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej. Gubernator jednak nie 
zatwierdził na urząd pierwszego z nich bez podawania powodu. Dnia

16 Tamże, sygn. 6882, 8134.
17 Tamże, sygn. 6289, 7088, 8403.

23 stycznia/5 lutego 1903 r. odbyły się wybory na lata 1904-1909 przy 
udziale 52,8% parafian. W ich wyniku członkami zostali chłopi, wspo
mniany A. Kempa (45 lat, właściciel 18 mórg ziemi), Bartłomiej Mar
szałek (60 lat, 7 mórg) i Andrzej Pawlik (47 lat, 6 mórg)18.

W Siewierzu członkami Dozoru Kościelnego w latach 1894-1899 
byli szlachcic Bolesław Bontani (56 lat, właściciel 6 mórg i zarządca 
budynków) oraz chłopi Stanisław Sokół (62 lat, 30 mórg i zarządca 
budynków) i Wincenty Wydera (57 lat, 61 mórg i ławnik sądu gminne
go). Dnia 12/24 września 1899 r. udział w wyborach na lata 1900-1905 
wzięło 64,8% uprawnionych wiernych. Na członków powołano Ludwi
ka Bacię oraz wspomnianych B. Bontaniego i S. Sokoła. W latach 
1906-1911 członkami dozoru byli ponownie L. Bacia i S. Sokół oraz 
Piotr Gałuszka, po śmierci którego w 1910 r. zastąpił go Paweł Broni
kowski. Dnia 1/14 czerwca 1912 r. przy frekwencji 56,0% członkami 
dozoru na lata 1912-1917 wybrano Jana Koronowicza (42 lata), Fran
ciszka Korusiewicza (41 lata) i Antoniego Myrtę (51 lata)19.

W wyborach do Dozoru Kościelnego we Włodowicach 8/20 sierp
nia 1899 r. frekwencja wyniosła 61,5%, 26 października/8 listopada 
1903 r. -  73,6%, a 28 listopada/11 grudnia 1910 r. -  57,8%. Jego 
członkami na lata 1898-1903 zostali Józef Bąbski, Antoni Mucha 
i Józef Pal, na lata 1904-1909 ponownie J. Bąbski (51 lat, właściciel 
17 mórg ziemi) i A. Mucha (55 lat, 25 mórg) oraz Jan Wieprzycki 
(44 lata, 8 mórg), a na lata 1910-1915 Tomasz Dorabisz (52 lata), 
Kajetan Jan Utracki (54 lat) i Andrzej Wątrobski (55 lat). J. Bąbski 
piastował ten urząd już w latach 1892-189720.

W Żarkach w latach 1893-1899 członkami Dozoru Kościelnego byli 
Karol Pyżyński, Józef Romański i Kazimierz Stępień. Dnia 1/14 sierp
nia 1899 r. w wyborach na lata 1900-1905 wzięło udział 67,2% upraw
nionych parafian. W skład dozoru weszli członkowie Bronisław Nocuń, 
Antoni Sularz i Gustaw Szydłowski oraz powołano jako przewodniczą
cego reprezentanta miejscowego ziemianina Jana Ordęgę. Mimo naru
szenia prawa gubernator zatwierdził wybory21 *.
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18 Tamże, sygn. 6296, 7090.
19 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), Akta gminy Siewierz (AgSie- 
wierz), sygn. 411, 731, 845, 938; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6290, 8606.
20 Tamże, sygn. 6260, 7076, 8277.
21 CzAM, AkŻarki, sygn. II 67, k. 153; tamże, AkLeśniów, sygn. II 69, k. 56; APŁódź,
RGP-Adm, sygn. 6258.
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Frekwencja w wyborach do Dozorów Kościelnych starych parafii 
w osadach wahała się od 50,1 do 78,9%, średnio wynosząc 65,5%. 
Wśród wybranych członków dominowali właściciele średnich i dużych 
gospodarstw rolnych. Ich wiek wahał się od 35 do 74 lat, wynosząc 
średnio 54. Wydaje się, że wybierano osoby zamożne w średnio star
szym wieku, cieszące się znacznym uznaniem społecznym. Aż przez 
trzy kadencje dwóch członków piastowało urzędy w Siewierzu w latach 
1894-1911, a jeden we Włodowicach 1892-1910. Przez dwie kadencje 
po jednym zasiadło w dozorach w Koziegłowach w latach 1892-1903, 
Mrzygłodzie 1902-1909 i Włodowicach 1898-1910. W Siewierzu dopie
ro podeszły wiek dwóch byłych członków dozoru prawdopodobnie spo
wodował ich rezygnację z udziału w wyborach. Wystąpiły trzy przypad
ki przeprowadzenia wyborów z rocznym opóźnieniem. Wbrew obowią
zującemu prawu w Żarkach w 1899 r. na przewodniczącego powołano 
reprezentanta miejscowego ziemianina. W Mrzygłodzie członkowie 
dozoru naruszyli prawo podejmując decyzję o przeprowadzeniu inwe
stycji za co zostali usunięci z urzędu przez gubernatora w 1902 r.

W drugiej połowie XIX w. głównie w południowej części Zagłębia 
Dąbrowskiego rozpoczął się proces uprzemysłowienia. Spowodowało 
to znaczną migrację ludności, początkowo wewnętrzną, a później imi
grację spoza regionu. Industrializacja objęła także miejscowości, 
w których istniały dawne parafie. Jedna z osad handlowo-rzemieślni- 
czych i niektóre wsie zaczęły się przekształcać w osady przemysłowe. 
Zachowały się częściowo wyniki wyborów do Dozorów Kościelnych 
tych parafii z lat 1892-1913.

W Czeladzi, która była wcześniej miastem, frekwencja wyborcza 
6/18 grudnia 1892 r. wyniosła 72,6%. W ich wyniku na lata 1893-1898 
członkami dozoru wybrano Franciszka Domańskiego, Nikodema Madlę 
i Jana Rączaszka. Z względu na swój wiek zrezygnowali oni 8/20 kwiet
nia 1895 r. z pełnionych urzędów. Dnia 25 czerwca/7 lipca 1895 r. odby
ły się wybory przedterminowe przy udziale 72,9% uprawnionych wier
nych. Członkami na lata 1895-1900 zostali Wincenty Kubisiak, Jan Szy
ja i Mateusz Trojak. Pełnili oni ponownie urzędy w latach 1901-1906. 
Dnia 16/29 stycznia 1911 r. w wyborach dozoru na lata 1911-1916 wzię
ło udział 72,2% parafian. W jego skład weszli Grzegorz Baciński 
(47 lat), Franciszek Michalik (31 lat) i Józef Rączaszek (37 lat)22.

22 CzAM, AkCzeladź, sygn. II 48, k. 921-922; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8333, 9071.
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W wyborach do Dozoru Kościelnego w Gołonogu 25 listopada/ 
8 grudnia 1901 r. frekwencja wyniosła 70,7%. Jego członkami na lata 
1901-1906 zostali Józef Bagiński, Antoni Korus i Antoni Pawłowski. 
Wiatach 1907-1911 byli nimi Karol Juszczyk, Piotr Lorens i Józef 
Wartak. Dnia 9/22 października 1911 r. odbyły się wybory, w których 
zostali oni powołani ponownie na urzędy na lata 1911-1916, a prze
wodniczącym dozoru wbrew prawu ustanowiono dyrektora kopalni 
„Flora” Felicjana Gadomskiego. Dnia 9/22 czerwca 1913 r. przy udziale 
55,6% uprawnionych wiernych odbyły się wybory uzupełniające na 
miejsce zmarłego K. Juszczyka i J. Wartaka, który zrezygnował. W skład 
dozoru weszli Ludwik Ders (46 lat) i Jacenty Konowski (44 lat)23.

W Grodźcu 10/22 stycznia 1893 r. frekwencja w wyborach do do
zoru wyniosła 51,7%. Jego członkami na lata 1893-1898 zostali Fran
ciszek Bacia, Szymon Kuchta i Franciszek Paluchiewicz. Na prze
wodniczącego powołano ziemianina i przemysłowca Stanisława Cie
chanowskiego bez sprzeciwu ze strony gubernatora. Dnia 10/22 paź
dziernika 1899 r. odbyły się wybory członków dozoru na lata 1899- 
1904. W jego skład weszli Stanisław Czajer, Wincenty Lis i ponownie 
F. Paluchiewicz, a przewodniczącym ustanowiono powtórnie S. Cie
chanowskiego. Gubernator zatwierdził przewodniczącego i dwóch 
członków, ale odmówił zatwierdzenia F. Paluchiewicza, który w mię
dzyczasie dokonał przestępstwa. W następstwie 3/16 lutego 1902 r. 
odbyły się wybory uzupełniające, w których wzięło udział 54,4% pa
rafian. Na trzeciego członka powołano Jacentego (Jacka) Capałę24.

Frekwencja w wyborach do Dozorów Kościelnych w starych para
fiach w osadach i wsiach podlegających procesowi industrializacji waha
ła się od 51,7 do 72,9%, średnio wynosząc 64,3%. Wyraźnie niższa była 
w Grodźcu, ale brak wyraźnej przyczyny tego stanu rzeczy. Może była 
nią hegemonia społeczno-gospodarcza przedsiębiorcy S. Ciechanow
skiego, do którego należała większość ziemi i zakładów przemysłowych 
w osadzie i okolicy. Znajdowała ona odbicie w czasie elekcji. Wiek 
wybranych członków wahał się od 31 do 47 lat, średnio wynosząc 
41 lata. W Czeladzi w 1895 i 1901 r., a w Gołonogu w 1907 i 1911 r. 
wybrano powtórnie po trzech członków. Wbrew obowiązującemu prawu

23 CzAM, AkGołonóg, sygn. II 177, k. 801-803, 877; APKat, Akta gminy olkusko- 
siewierskiej, sygn. 436; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6684, 8715.
24 Tamże, sygn. 6377, 9076.
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w Grodźcu w 1893 i 1899 r., a w Gołonogu w 1911 r. na przewodniczą
cych dozorów powołano odpowiednio ziemianina-przemysłowca oraz 
dyrektora towarzystwa górniczego. Wzrost liczby i zamożności katoli
ków oraz antagonizmy z mieszkańcami siedzib dotychczasowych parafii 
doprowadziły do powstania nowych we wsiach. Zachowały się częścio
wo wyniki wyborów do ich dozorów z lat 1899-1910.

W Bobrownikach jeszcze przed utworzeniem samodzielnej parafii 
7/19 lutego 1899 r. odbyły się wybory członków dozoru przy kościele 
filialnym należącym do Siemoni. Było to wynikiem zerwania więzów 
już wówczas między mieszkańcami wsi a pozostałymi parafianami. 
W wyborach wzięło udział 60,0% uprawnionych wiernych. Członka
mi zostali chłopi Tomasz Bartusiak (44 lata, właściciel 6 mórg), Paweł 
Witek (62 lata, 11 mórg) i Stanisław Zabiegała (37 lat, 11 mórg). Po 
formalnym powstaniu parafii, w pierwszych wyborach do Dozoru 
Kościelnego 14/27 marca 1904 r. frekwencja osiągnęła 89,5%. W jego 
skład weszli na lata 1904-1909 Paweł Opar, Paweł Rabuś i Andrzej 
Supeł. W następnych wyborach wzięło udział tylko 63,0% parafian. 
Członkami dozoru na lata 1910-1915 zostali Andrzej Głogowski, Jó
zef Kulasik i Tomasz Warmuz25.

Pierwsze wybory do Dozoru Kościelnego w Łęce przeprowadzono 
21 lutego/6 marca 1910 r. przy udziale 68,1% uprawnionych wier
nych. Na jego członków na lata 1910-1915 powołano Wawrzyńca 
Kucabę (54 lata), Walentego Trzewiczeka (54 lata) i Wojciecha 
Uzdawskiego. Wobec skazania W. Kucaby za rozbój nie został on 
zatwierdzony przez gubernatora. Dnia 12/25 czerwca 1910 r. odbyły 
się wybory uzupełniające i wakujący urząd zajął Filip Łydek (39 lat, 
właściciel 13 mórg ziemi)26. W Niegowonicach 16/28 maja 1899 r. 
przeprowadzono wybory Dozoru Kościelnego przy frekwencji 91,6%. 
Jego członkami na lata 1899-1904 zostali Paweł Czapla (58 lat, wła
ściciel 150 mórg ziemi), Walenty Serwicki (41 lat, 11 mórg) i Stefan 
Żmuda (41 lat, właściciel 12 mórg). Na przewodniczącego dozoru 
powołano ziemianina Stanisława Ciechanowskiego, który mianował 
swoim przedstawicielem G. Skiwskiego27.

25 CzAM, AkBobrowniki, sygn. II 46, k. 11, 57, 65; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7220, 
8181,9084.
26 Tamże, sygn. 8148.
27 Tamże, sygn. 6223.
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Pierwsze wybory Dozoru Kościelnego w Pińczycach odbyły się 
13/26 czerwca 1903 r. z udziałem aż 98,4% uprawnionych wiernych. 
W jego skład weszli Stefan Cichy, Jan Mularczyk i Łukasz Prabowski28.

Frekwencja w wyborach do Dozorów Kościelnych w nowych para
fiach powstałych we wsiach wahała się od 60,0 do 98,4%, średnio 
wynosząc 77,3%. Szczególnie wysoka była ona w pierwszych wybo
rach po założeniu parafii. Jednak wśród wiernych w Boborownikach 
wkrótce ujawnił się konflikt, istniejący w Łęce od powstania parafii, 
które wpłynęły na odsetek biorących udział w głosowaniu29. Wśród 
wybranych członków dozoru znaczący udział mieli średniozamożni 
i zamożni chłopi. Wbrew prawu w Niegowonicach w 1899 r. na jego 
przewodniczącego powołano ziemianina.

Rozwój gospodarczy doprowadził do ukształtowania się osad, które 
ściągały między innymi katolików, początkowo z rolniczych części 
Zagłębia Dąbrowskiego, a później spoza regionu. Szybki wzrost li
czebny ludności w nich spowodował konieczność powstania nowych 
parafii. Wyniki wyborów do ich Dozorów Kościelnych zachowały się 
częściowo z lat 1892-1913.

W skład pierwszego Dozoru Kościelnego w Dąbrowie (Górniczej) 
wiatach 1891-1896 wchodzili zarządca kopalni Antoni Bartnik 
(53 lata), kupiec Antoni Hachulski (49 lat, właściciel 3 mórg ziemi)
1 Antoni Jaworski (51 lat, 6 mórg). Z opóźnieniem 21 czerwca/4 lipca 
1898 r. przeprowadzono wybory członków na lata 1897-1902 przy 
udziale 73,6% uprawnionych parafian, którymi zostali ponownie 
A. Hachulski i A. Jaworski oraz wicedyrektor „Huty Bankowej” Hen
ryk Cichowski. Ponieważ H. Cichowski opuścił parafię, 20 stycznia/
2 lutego 1902 r. odbyły się wybory uzupełniające przy frekwencji 51,9%. 
Na wakujący urząd powołano dyrektora „Huty Bankowej” Wiktora 
Wasiutyńskiego. Dnia 8/21 grudnia 1903 r. 81,1% wiernych wybrało na 
lata 1903-1908 do dozoru ponownie A. Hachulskiego i W. Wasiutyń
skiego oraz Aleksandra Chojnowskiego. W latach 1909-1914 członka
mi byli Błażej Bołdys, Edward Mauzagen i Ludwik Zaburda30.

28 Tamże, sygn. 7024.
29 D. R o s i ń s k a, op. cit., s. 407-408, 410.
30 CzAM, AkDąbrowa Górnicza, sygn. II 176, k. 379; APKat, Akta miasta Dąbrowy 
Górniczej (AmDG), sygn. 43, 61, 64, 73, 86, 94, 188; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 
6117, 6213, 6931.
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Wybory do pierwszego dozoru w Myszkowie na lata 1911-1916 
odbyły się 13/26 lutego 1911 r. przy udziale 83,3% uprawnionych 
parafian. W jego skład weszli Franciszek Kuras (właściciel 14 mórg), 
ziemianin Włodzimierz Modzelewski (311 mórg) i właściciel papierni 
Aleksander Steinhagen. Wbrew prawu na przewodniczącego dozoru 
powołani właściciela majątku ziemskiego Józefa Bauererca (2100 mórg). 
Gubernator zatwierdził wszystkich wybranych31.

Dnia 17/30 listopada 1913 r. 68,4% wiernych wybrało członków 
Dozoru Kościelnego w Niwce na lata 1914-1919. Zostali nimi Jan 
Hera (59 lat), Józef Spytkowski (54 lata) i Józef Piątek (70 lat)32.

W Porębie Mrzygłodzkiej 3/16 grudnia 1913 r. wyłoniono skład dru
giego dozoru na lata 1914-1919 przy frekwencji 60,7%. Jego członkami 
zostali Antoni Góralczyk, Kazimierz Mizera i Jerzy Turek33.

Wybory do pierwszego Dozoru Kościelnego w Strzemieszycach 
Wielkich na lata 1912-1917 przeprowadzono 25 września/8 październi
ka 1911 r. przy udziale 50,2% parafian. W jego skład weszli Franciszek 
Bilewicz (38 lat), Józef Łuckoś (58 lat) i Jakub Figiel (52 lata). Jako 
przewodniczącego powołano wbrew prawu Józefa Dworzańczyka 
(39 lat). Po opuszczeniu przez niego na stałe parafii 28 marca/iO kwiet
nia 1912 r. przy frekwencji 51,1% wiernych nowym prezesem wybrano 
Piusa Sadkowskiego (64 lata). Jednak ze względu na stan zdrowia zre
zygnował z urzędu. Na zebraniu 16/29 grudnia 1912 r. przy udziale 
54,4% wiernych na przewodniczącego powołano Stanisława Iżyckiego 
(52 lata). Gubernator każdorazowo zatwierdzał wybory34.

W Zagórzu 20 września/3 października 1892 r. w wyborach człon
ków Dozoru Kościelnego na lata 1893-1898 wzięło udział 65,9% 
uprawnionych wiernych. W jego skład weszli chłopi Jan Błasik 
(62 lata, właściciela 12 mórg ziemi) i Józef Jędrusik (51 lat, 6 mórg) 
oraz dyrektor Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosno
wieckich Jan Surżycki, który później wyjechał na stałe do Warszawy. 
Przy udziale 79,9% parafian na wakujący urząd 14/27 maja 1895 r. 
powołano Mateusza Bilskiego (48 lat, 6 mórg). W wyborach dozoru 
na lata 1899-1904, które odbyły się 25 lipca/6 sierpnia 1899 r., fre

31 Tamże, sygn. 8351.
32 Tamże, sygn. 8752.
33 Tamże, sygn. 8736.
34 APKat, AgSiewierz, sygn. 975; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 5531, 8459.
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kwencja wyniosła 61,4%. W jego skład weszli Tomasz Augustynik, 
Antoni Bielski i Jan Szklanik, których gubernator zatwierdził na lata 
1900-1905. Dnia 12/25 sierpnia 1912 r. wybrano członków na lata 
1912-1916 przy udziale 54,0% wiernych. Zostali nimi Walenty Giel- 
towski (62 lat), Franciszek Jędrusik (50 lat) i Paweł Szade (63 lat). 
Z powodu rezygnacji P. Szade, 13/26 stycznia 1913 r. przeprowadzo
no wybory uzupełniające przy 51,2% udziale parafian i na jego miej
sce powołano Marcela Łuckosia (29 lat)35.

Wybory pierwszego Dozoru Kościelnego w Zawierciu odbyły się 
8/21 stycznia 1904 r. przy frekwencji 59,0%. Jego członkami zostali na 
lata 1904-1909 Jan Gwóźdź (44 lata), Jan Sambor (38 lat) i Jan Szafrug 
(60 lat), a prezesem dyrektor Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie Piotr 
Strzeszewski (40 lat). Ponieważ przewodniczący opuścił na stałe osadę, 
na zebraniu 8/21 lipca 1907 r. 68,4% parafian na jego miejsce powołało 
Józefa Rumowskiego. Także i w tym przypadku wbrew obowiązujące
mu prawu gubernator zatwierdzał kolejnych prezesów dozoru'6.

Frekwencja w wyborach do Dozorów Kościelnych w nowych para
fiach w osadach przemysłowych wahała się od 50,2 do 83,3%, średnio 
wynosząc 63,3%. Szczególnie niska była ona w Strzemieszycach Wiel
kich. Może wpływ na to miało przywiązanie części wiernych do dawnej 
parafii w Gołonogu i brak zainteresowania działalnością nowej. Wiek 
wybranych członków i wybranych przewodniczących wahał się od 29 do 
70 lat, średnio wynosząc 52 lata. Wiadomo tylko o rocznym opóźnieniu 
przeprowadzenia wyborów w Dąbrowie w 1898 r. W skład dozoru 
w Dąbrowie weszli między innymi chłop, dyrektorzy huty i kopalni oraz 
kupiec, w Myszkowie chłop, ziemianin i przemysłowiec, a w Zagórzu 
chłopi i dyrektor koncernu. Wbrew obowiązującemu prawu dokonano 
wyborów przewodniczących dozorów w Myszkowie w 1911 r., Strze
mieszycach Wielkich w 1911 i dwukrotnie w 1912 r. oraz Zawierciu 
w 1904 i 1907 r. W Dąbrowie wystąpiło zjawisko pełnienia urzędów 
przez kolejne kadencje, jeden członek przez trzy (1891-1908), a dwóch 
przez dwie (1891-1902 oraz 1902-1908, w tym jedną niepełną).

Na przełomie XIX i XX wieku w regionie tylko dwie miejscowości 
miały status miasta. Obok średniowiecznego Będzina, w 1902 r. prawa 
miejskie uzyskał Sosnowiec, ukształtowany w wyniku stapiania się

35 APKat, AmDG, sygn. 61, 62, 71, 78; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6354, 8557, 9083.
36 Tamże, sygn. 7161.
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osad przemysłowych z handlowo-usługowym centrum. Wyniki wybo
rów do Dozorów Kościelnych parafii w obu miastach zachowały się 
z lat 1899-1914.

W latach 1891-1896 członkami Dozoru Kościelnego w Będzinie byli 
Bartłomiej Blacha, Szymon Jaworski i August Pogorzelski. W latach 
1897-1900 próbowano sześciokrotnie przeprowadzić wybory na kaden
cję 1897-1902, ale nie odbyły się one z powodu małej liczby uprawnio
nych wiernych przychodzących na zebrania. Obowiązki członków peł
nili początkowo nieformalnie tylko B. Blacha i A. Pogorzelski, ponie
waż trzeci były członek zmarł. Gubernator 9/22 lipca 1900 r. oficjalnie 
powołał ich do końca 1902 r., a 4/17 września tego samego roku doko
optował do nich Franciszka Sytniewskiego. B. Blacha w 1902 r. zrezy
gnował z pełnienia urzędu ze względu na stan zdrowia. Kolejne wybory 
również nie budziły zainteresowania parafian. We wrześniu 1902 r. 
zebrania zgromadziły tylko 3,1% i 9,1% parafian. Dlatego gubernator 
zatwierdził wyniki wyborów z 10/23 listopada tego roku, w których 
frekwencja wyniosła 13,4%. W skład dozoru weszli na lata 1903-1908 
Grzegorz Łuszczarz, Stanisław Otrębski i Ignacy Warkocz. G. Łysz- 
czarz zrezygnował z urzędu z powodu braku wolnego czasu, a Ś. Otręb
ski ciężko zachorował. Wybory uzupełniające przeprowadzono 22 ma- 
ja/4 czerwca 1905 r. przy udziale 18,6% wiernych. W skład dozoru 
weszli Jan Herold i August Repeta. Dnia 11/24 stycznia 1909 r. odbyły 
się wybory dozoru na lata 1909-1914 przy udziale 26,9% parafian, po
nieważ dwukrotnie wcześniejsze zebrania zgromadziły małą ich liczbę. 
Powołano aż czterech członków Kazimierza Kapuścika, Stanisława 
Kubiczka oraz wspomnianych A. Repetę i I. Warkocza, który wkrótce 
z wiernymi pracującymi w kopalni węgla kamiennego „Koszelew” 
domagał się nie zatwierdzenia wyników wyborów. Na znak protestu 
sam zrezygnował z możliwości pełnienia urzędu. Pozostali wybrani nie 
spełniali stawianych wymagań. K. Kapuścik był prawie analfabetą,
S. Kubiczek organizował „milicje ludową” w czasie rewolucji w 1905 r., 
a A. Repeta miał powiązania finansowe ze światem przestępczym. Dla
tego 19 kwietnia/2 maja 1909 r. przeprowadzono nowe wybory przy 
frekwencji tylko 5,4%. W skład dozoru powołano Jana Brodzińskiego, 
Wincentego Szamańskiego i wspomnianego S. Kubiczka, którego ze 
zrozumiałych względów gubernator nie zatwierdził. Ponieważ W. Szy
mański zrezygnował z pełnienia urzędu, 6/19 marca 1911 r. odbyły się 
wybory uzupełniające przy udziale 7,1% parafian. Członkami zostali

Jan Łypek i wspomniany I. Warkocz. Obaj jednak zrezygnowali z urzę
dów i 15/28 września 1913 r. przeprowadzono kolejne wybory uzupeł
niające przy frekwencji 7,1%. Nowymi członkami wybrano Stanisława 
Machniewskiego i Antoniego Stułę37.

Pierwsze wybory do Dozoru Kościelnego w parafii Sosnowiec 
(obejmującej śródmieście oraz dzielnice Stary Sosnowiec i począt
kowo Pogoń) przeprowadzono 5/18 września 1899 r. z udziałem 
199 uprawnionych wiernych. Nieznana jest ogólna liczba uprawnio
nych bowiem na jej obszarze była bardzo wysoka migracja ludności. 
Członkami dozoru na lata 1899-1904 zostali Józef Kalusiński, Karol 
Konieczny i Karol Michałowski. Na kadencje 1905-1910 weszli do 
niego ponownie K. Konieczny i K. Michałowski oraz Jakub Mosur, 
a na lata 1911-1916 Józef Stamicki, Józef Szafrung i Ksawery Zborow
ski. Pierwsze wybory do dozoru w parafii Pogoń odbyły się 13/26 lute
go 1913 r. przy frekwencji 26,7%. Wyłoniono członków Stanisława 
Jarosińskiego, Franciszka Kokota i Szymona Tomeckiego oraz prze
wodniczącego Teofila Paluchiewicza. Wobec wyboru ostatniego gu
bernator odmówił zatwierdzenia elekcji. Nowe wybory przeprowa
dzono 7/20 lipca tego samego roku z udziałem 23,6% parafian. 
W skład dozoru na lata 1913-1918 weszli Stanisław Jędrzejek oraz 
wspomniani T. Paluchiewicz i S. Tomecki. Pierwsze wybory w parafii 
Sielec Stary odbyły się 10/23 sierpnia 1908 r. przy frekwencji 66,1%. 
Wyłoniono na lata 1908-1913 członków Aleksandra Łabusia, Jana 
Szlanika i Józefa Warkocza (41 lat) oraz prezesa Wojciecha Trzmiela. 
Dnia 15/28 września 1913 r. miało miejsce zebranie elekcyjne przy 
niewielkim zainteresowaniu. Na ponownym 6/19 października tego 
samego roku odbyły się wybory na lata 1914-1919, w których wzięło 
udział 8,5% wiernych. Wyłoniono Szczepana Gęborskiego, Felicjana 
Wieczorka i ponownie J. Warkocza (47 lat). Gubernator jednak od
mówił ich zatwierdzenia z powodu niskiej frekwencji. Prawdopodob
nie pierwsze wybory do dozoru w parafii Sielec Nowy przeprowadzo
no dopiero 22 stycznia/4 lutego 1914 r. z udziałem 29,6% uprawnio
nych. Jego członkami zostali na lata 1914-1919 dyrektor Gwarectwa 
„Hrabia Renard” Ludwik Mauve (70 lat), Stanisław Monsior (44 lat)
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37 CzAM, AkBędzin, sygn. II 175, k. 1071-1077; APKat, Akta miasta Będzina, sygn. 
210; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6435, 6940, 7974, 8274, 8728.
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i Kacper Staśko (46 lat). Pomimo niskiej frekwencji zostali oni 
zatwierdzeni38.

Frekwencja w wyborach do dozorów parafii w obu miastach regionu 
wahała się od 3,1 do 66,1%, wynosząc średnio 18,9%. Bardzo niska 
była ona w parafii Będzin (obejmującej miasto, osadę Piaski i kilka 
okolicznych wsi) sięgając 11,3%. W wyborach pierwszego dozoru 
w parafii Sielec Stary wzięło udział ponad 66% wiernych. W Będzinie 
w latach 1897-1902 funkcjonował dozór mianowany przez gubernatora. 
Powodem opóźnienia i powtarzania wyborów była mała frekwencja na 
zebraniach wiernych. Pomimo udziału w wyborach poniżej 50% 
uprawnionych parafian gubernator zatwierdził wyniki wyborów w Bę
dzinie w latach 1902, 1905, 1909, 1911 i 1913, a w Pogoni w 1913 r. 
i Sielcu Nowym w 1914 r. W Będzinie w 1909 r. wybrano czterech 
członków dozoru, a w Sielcu Starym w 1908 r. i Pogoni w 1913 r. 
przewodniczącego. Gubernator pomimo naruszenia prawa zatwierdził 
wyniki elekcji w Sielcu Starym. Średnia znanego wieku wybranych 
wynosiła 50 lat. W Będzinie jeden członek dozoru pełnił urząd przez 
całe dwie kadencje, a dwóch przez dwie niepełne. W Sosnowcu dwie 
osoby wchodziły w skład dozoru przez dwie kadencje. Wśród członków 
dozoru w Sielcu Nowym w 1914 r. znalazł się dyrektor koncernu.

W częściowo zachowanych wynikach wyborów do Dozorów Ko
ścielnych w Zagłębiu Dąbrowskim z lat 1892-1913 frekwencja wyno
siła średnio 57,5%. Wyższa była ona w starych parafiach wiejskich, 
mających siedziby w osadach handlowo-rzemieślniczych i osadach 
przemysłowych oraz w nowych parafiach w osadach przemysłowych, 
wahała się średnio od 62,6 do 65,5%. Udział wiernych w wyborach 
wyraźnie był niższy w starych parafiach we wsiach Targoszyce 
i w części Siemonia, a także osadach przemysłowych w starej parafii 
w Grodźcu oraz w nowej w Strzemieszycach Wielkich. W Targoszy- 
cach i Strzemieszycach Wielkich zdecydowały o nich konflikty we
wnątrz społeczności wiernych, a w Grodźcu chyba zdominowanie jej 
przez miejscowego potentata gospodarczego. Frekwencja wyborcza 
była znacznie wyższa w nowych parafiach we wsiach średnio wynosząc 
77,3%. Powstanie nowej parafii w małych i średniej wielkości społecz
nościach wyzwalało wysoką aktywność. Jednak antagonizmy wewnątrz

38 APKat, Akta miasta Sosnowca, sygn. 22, 408, 409, 654, 657, 674, 731, 772, 773; 
APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6302, 7920, 8654, 8731, 8779.
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społeczności parafian w Bobrownikach i Łęce wyraźnie ją  obniżyły. 
Najniższy był udział wiernych w wyborach w parafiach miejskich za
równo w starej w Będzinie jak i nowych w Sosnowcu, sięgając średnio 
18,7%. W dwóch wielkich miastach zanikały silne więzi lokalne, w tym 
religijne. Postępował w nich także proces laicyzacji społeczeństwa.

Znane są stosunkowo rzadkie przypadki opóźnienia przeprowadze
nia wyborów do Dozorów Kościelnych sięgające do dwóch lat. Miały 
one miejsce pojedynczo w starych parafiach: wiejskich w Przybyno- 
wie i Sączowie, w osadach handlowo-rzemieślniczych w Kromołowie, 
Koziegłowach i Mrzygłodzie oraz nowej w osadzie przemysłowej 
Dąbrowa Górnicza. Tylko w starej parafii wiejskiej Siemoni zdarzyły 
się one dwukrotnie. Wydaje się, że zaważyły na nich niedopatrzenia 
ze strony naczelnika powiatu, któremu podlegało w tym względzie 
ponad 30 parafii rzymskokatolickich.

Wiek wybranych członków Dozorów Kościelnych w regionie wy
nosił średnio 50 lat. Niższy był w starych parafiach wiejskich i mają
cych siedziby w osadach przemysłowych oraz nowych wiejskich, 
wahając się średnio od 41 do 48 lat. Natomiast wyższy był średni 
wiek członków w starych parafiach mających siedziby w osadach 
handlowo-rzemieślniczych oraz nowych wiejskich, wahając się śred
nio od 52 do 54 lat. Członkami dozorów wybierano dojrzałych życio
wo mężczyzn, jednak nie starszych. Społeczności wiernych zdawały 
sobie sprawę, że starcy nie podołają obowiązkom ciążącym na nich 
nie tyle ze względów fizycznych, co umysłowych.

Pod względem statusu społecznego w wiejskich starych i nowych 
parafiach wśród członków Dozorów Kościelnych dominowali mało 
i średniorolni chłopi, a w starych w osadach handlowo-rzemieślniczych 
i nowych w osadach przemysłowych duży udział mieli bogaci. W no
wych parafiach w osadach przemysłowych w Dąbrowie Górniczej trzy
krotnie członkami wybrano dyrektorów huty i kopalni oraz Myszkowie 
jeden raz przemysłowca, a w nowej miejskiej w Sielcu Starym także raz 
dyrektora koncernu. Wbrew prawu członkami dozorów wybrano dwu
krotnie wójta gminy administracyjnej w starych parafiach wiejskich 
w Siemoni i Wojkowicach Kościelnych. Gubernator prawdopodobnie 
nie zauważył naruszenia prawa z powodu braku odpowiedniej informa
cji ze strony naczelnika powiatu i zatwierdził go na urząd w Wojkowi
cach Kościelnych. W parafiach wiejskich o wyborze decydował głów
nie autorytet, a w osadach i miastach znaczenie miał posiadany majątek.
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Prawdopodobnie stosunkowo rzadko występowało zjawisko wielo
krotnego pełnienia urzędu członów Dozorów Kościelnych. W starych 
parafiach wiejskich w Chruszczobrodzie i Koziegłówkach piastowały 
je podwójnie po dwie osoby, a w Ciągowicach, Przybynowie, Sączo
wie i Targoszycach po jednej. W starych parafiach w osadach han- 
dlowo-rzemieślniczych w Siewierzu dwie osoby były członkami przez 
trzy kadencje i we Włodowicach jedna, natomiast w Koziegłowach, 
Mrzygłodzie i Włodowicach po jednej przez dwie. W starych para
fiach w osadach przemysłowych w Gołonogu i Czeladzi trzech człon
ków pełniło urzędy przez dwie kadencje. W nowej parafii w osadzie 
przemysłowej w Dąbrowie Górniczej jedna osoba była członkiem 
przez trzy kadencje, a dwie przez dwie, w tym jedną niepełną. W no
wej parafii miejskiej w Sosnowcu-śródmieściu dwóch członków peł
niło urząd przez dwie kadencje. W starej parafii miejskiej w Będzinie 
małe zainteresowanie wyborami spowodowało powołanie na drugą 
kadencję przez gubernatora dwóch członków spośród składu poprzed
niego dozoru. Wydaje się, że wierni wybierali osoby ponownie do 
dozoru tylko gdy spełniły one ich oczekiwania.

Ustawa o dozorach nie przewidywała wyboru jego przewodniczą
cych. Jednak w starych parafiach wiejskich jeden raz w Chruszczo
brodzie, Ciągowicach, Koziegłówkach i Przybynowie oraz dwukrotnie 
w Niegowej, a także jeden raz w nowej wiejskiej w Niegowonicach, 
starej w osadzie handlowo-rzemieślniczej Żarki oraz nowej w osadzie 
przemysłowej w Myszkowie zebrania wiernych powołały na ten urząd 
miejscowych ziemian. W starych parafiach w osadach przemysłowych 
prezesami dozorów wybrano dyrektora kopalni w Gołonogu, ziemia
nina i przemysłowca dwukrotnie w Grodźcu, a jeden raz w nowej 
w Zawierciu dyrektora fabryk. Wyboru przewodniczących o niezna
nym statusie społecznym dokonano także w nowych parafiach w osa
dach przemysłowych w Strzemieszycach Wielkich trzykrotnie i Za
wierciu jeden raz, a także w parafiach miejskich raz w Będzinie oraz 
sosnowieckich w Pogoni i Sielcu Starym. Tylko w Będzinie, Kozie
główkach i Sielcu Starym nie zostali oni zatwierdzeni przez guberna
tora. Prawo zostało naruszone chyba przez niedopatrzenia naczelnika 
powiatu. Wierni powołując na urząd prezesów dozorów ziemian, 
przemysłowców i dyrektorów wielkich przedsiębiorstw odwoływali 
się do tradycji kolatorów, licząc przy tym na ich zaangażowanie finan
sowe w życie parafii.
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Wydaje się, że Dozory Kościelne w regionie na przełomie XIX i XX w. 
były ograniczonymi formami demokracji lokalnej, które dobrze spełnia
ły swoje zadania, zarządzając finansami i nieruchomościami parafii. 
Tylko w Mrzygłodzie dwaj członkowie dozoru dopuścili się samowoli 
i podjęli decyzję o inwestycjach budowlanych bez zgody pozostałych. 
Udział przedstawicieli administracji rządowej w dozorach wynikał 
głównie z faktu otrzymywania przez parafie niskooprocentowanych 
i długoterminowych kredytów na budowę i rozbudowę obiektów kultu 
religijnego od Banku Państwa. Trudno uznać Dozory Kościelne za na
rzędzia ingerencji Cesarstwa Rosyjskiego w życie Kościoła rzymskoka
tolickiego, a raczej były one próbą jego uspołecznienia.

DOROTA ROSIŃSKA

Church supervisions in Dąbrowa Górnicza district 
on the term of XIX and XX century

Summary

Church supervisions in this region on the term of XIX and XX century were li
mited form of local democracy, which well performed their functions in the supervi
sion o f the finances and properties of the parish. Only in Mrzygłód two members of 
the supervision arbitrarily made the decision concerning building investments without 
the others members consent. The share of governmental administration representa
tives in the supervisions resulted from the fact, that the parishes obtained low percen
tage and long term loans to build and to extend religious cult objects from the Nation
al Bank. It is difficult to treat the supervisions as the instrument of Russian State 
intervention in the life o f Roman Catholic Church, the supervisions were rather the 
probation of activity in social work in the society.

Translated by Jolanta Nader

Dorota ROSIŃSKA -  nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.



MAGDALENA JANOWSKA

GWARDIANIE Z KLASZTORU FRANCISZKANÓW  
KONWENTUALNYCH W PYZDRACH I OBORNIKACH 

WIELKOPOLSKICH W ŚWIETLE ZACHOWANYCH 
DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH -  KOMUNIKAT

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wstępnych, pro- 
zopograficznych badań nad działalnością i życiem gwardianów z klasz
toru franciszkanów konwentualnych w Pyzdrach i Obornikach Wielko
polskich oraz prezentacja źródeł dotyczących tego tematu, a także 
przedstawienie możliwości dalszych prac nad ww. zagadnieniem.

Jak dotychczas dzieje klasztoru w Pyzdrach i Obornikach Wielko
polskich nie były przedmiotem szerszego zainteresowania historyków. 
Nikt też nie podjął się pracy nad spisaniem dziejów braci mniejszych. 
Brak zainteresowania niniejszą tematyką związany jest w głównej 
mierze z fragmentarycznością źródeł. Nieliczne dokumenty, na które 
napotykamy w archiwach pochodzą w części z końca XVI, a w więk
szości z XVII i XVIII wieku.

W niniejszym opracowaniu główny punkt ciężkości został położony 
na analizę składu osobowego przełożonych wspomnianych klaszto
rów. Aby tej analizie nadać pełniejszej formy na wstępie naszych 
rozważań przedstawiam kwestie dotyczące ogólnej, syntetycznej pre
zentacji dziejów interesujących nas tu klasztorów.

Kompleks klasztorny w Obornikach Wielkopolskich położony był 
w płd.-wsch. części miasta, w rozwidleniu rzek Wełny i Warty. Do 
dnia dzisiejszego zachowały się po nim bardzo niewielkie ślady. 
Klasztor franciszkanów w Pyzdrach położony jest na wschód od ryn
ku miasta, na wzgórzu górującym nad miastem. W przeciwieństwie do 
klasztoru w Obornikach Wielkopolskich konwent pyzdrski zachował 
się do naszych czasów w całości. Pierwotnie oba konwenty były 
wzniesione z drewna, jednakże liczne pożary i powodzie, które często

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 347-381.
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nawiedzały obydwa miasta z czasem doprowadziły do powstania 
obiektów murowanych1.

Początek obecności franciszkanów w Pyzdrach i Obornikach Wiel
kopolskich sięga schyłku wieku XIII. Kwestią najbardziej dyskusyjną 
w przypadku obydwu klasztorów jest data fundacji. Przechowywane 
w klasztorach akty fundacyjne, słabo zabezpieczone spłonęły2. Nie 
zachowały się też żadne kopie, które potwierdzały by ich datę fundacji.

Faktem bezspornym jest, że fundatorem i protektorem klasztoru 
w Pyzdrach i Obornikach Wielkopolskich był książę Bolesław Pobożny 
i jego żona Jolenta3.

W przypadku Obornik Wielkopolskich ustalenie dokładnej daty fun
dacji jest niezmiernie trudne. Posiadamy tylko bardzo późne wzmianki 
dotyczące tej kwestii. Ksiądz Stefan Szymański w liście skierowanym 
do Sądu Okręgowego w Poznaniu datowanym na 24.09.1934 r. napisał 
że: „(...) Zakon Franciszkanów posiadał klasztor w Obornikach od roku 
1255 jest faktem historycznym”4. Z kolei ks. Kamil Kantak uważa, że 
klasztor franciszkanów w Obornikach został założony w 1259 roku. 
Jednakże po przeprowadzonej analizie zachowanych dokumentów oraz 
na bazie dyskusji historyków przyjmuje się datę powstania konwentu 
w 1292 roku5. Podaje ją o. Ludwik Miskę, który w 1735 roku napisał, iż

1 Archiwum Franciszkanów w Krakowie [dalej AFK], A. K a r w a c k i, Materiały do
historii konwentów franciszkańskich, Konwent w , t. XII, s. 61, Konwent
w Obornikach Wielkopolskich, t. XI, s. 27, wydany Essen-Gdynia 1999. Patrz również 
W. G a ł k a ,  Dawny klasztor franciszkanów w Pyzdrach, Poznań 1980, mps; oraz 
B. K r z y s i a k ,  Zapomniany klasztor Franciszkanów Konwentualnych w Obornikach, 
„Kronika Wielkopolska”, 4(75), Poznań 1995.
2 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały do historii..., Oborniki, tom XI, (Klasztor spłonął 
w 1550 roku, jednakże dzięki dobrodziejom miasta na nowo został odbudowany. Po 
jego odbudowie na nowo spłonął podczas najazdu Szwedów w XVII.); Pyzdry, t. XII, 
(Klasztor spłonął w 1331 roku, podczas najazdu krzyżaków).
3 Cz. Ł u c z a k, Dzieje Obornik, Poznań 1990, s. 21; AFK, A. K a r w a c k i ,  Mate
riały..., t. XI.
4 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu [dalej AAP], Akta Kurii Arcybiskupiej 
w Poznaniu, Rewindykacja zabudowań poklasztornych w Obornikach 1932-1939, 
sygn. KA 15206 (pisma z dnia 3.03.1933 r. oraz 24.09.1934 r.).
5 St. K o z i e r o w s k i, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej Archi
diecezji Poznańskiej, Poznań 1935, s. 255; J. Ł u k a s z e w i c z, Krótki opis historycz
ny kościołów parochialnych w dawnej diecezji poznańskiej, Poznań 1858, t. I, s. 287; 
AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały..., t. XI, s. 27.

GWARDIANIE Z KLASZTORU FRANCISZKANÓW... 349

klasztor był założony, „(...) gdy 14 prowincjałem jest O. Theodoryk, 
na kapitule w Bytomiu na Śląsku Roku Pańskiego 1292”6. Do tego 
zdania przychylił się o. Alojzy Karwacki. Autor ten podaje też infor
mację o podaniu, które mówi, że Jakiś książę szczeciński fundował 
klasztor (...) nie w roku 1341, ale w 1241 i ta fundacja przepadła”7. 
Data, jaką podaje nieznane nam bliżej podanie, a mianowicie rok 1241, 
nie uzyskuje żadnego potwierdzenia w innych źródłach. Tak więc 
w całej dotychczasowej historiografii mamy więcej przypuszczeń niż 
wiarygodnych, potwierdzonych źródłowo ustaleń. Na obecnym etapie 
badań możemy jedynie powiedzieć, że klasztor w Obornikach Wiel
kopolskich fundowano w II połowie XIII wieku.

W przypadku klasztoru w Pyzdrach datę fundacji ustala się na rok 
12778. Natomiast o. L. Miskę podaje rok 12709. Według niego został 
on włączony do zakonu na kapitule w Kaliszu za prowincjała Mikoła
ja z Morawii.

Ta informacja budzi jednak duże wątpliwości. Jak wynika bowiem 
ze źródeł prowincjałem w tym czasie nie był Mikołaj, ale Mateusz. 
Mikołaj z Morawii urząd prowincjała sprawował bowiem w latach 
1272-128210.

6 AFK, L. M i s k ę ,  Synoptica relatio seu brevis descriptio Conventuum In Provincia 
Maioris et Minoris Poloniae Partisque Prussie fundatorum facta Anno Domini 1735, 
Labore ARP Ludovici Miskę Emeritissimi Patris, Conventus Pysdrensis, sygn. E-I-328.
7 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały..., Konwent w Obornikach, t. XI, s. 27.
8 A. K a r w a c k i ,  Materiały..., Konwent w Pyzdrach, t. XII, s. 61; patrz J. Ł u k a 
s z e w i c z ,  Opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezji poznańskiej, 
t. I, Poznań 1858; oraz J. N o w a c k i ,  Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. II, Poznań 
1964.
9 AFK, L. M i s k ę ,  Synoptica relatio..., sygn. E-I-328. (W swoim opisie L. Miskę 
pisze, że zgodnie z podaniem gmach klasztoru, w sposób obronny, zbudował król 
Kazimierz Wielki wraz z zamkiem).
10 Archiwum Diecezjalne we Włocławku [dalej ADW], Akta różne konwentu w Py
zdrach z 1. 1662-1775, „Series Chronologica Ministrorum Provincialium Provincia 
Polona Ordinis Minorum S.P. Francisco Conventualium, post decursum Seraphici 
Patris Nostri S. Francisco Anno Sexto Dominica vero incarnationis 1232 ad [...] 
témpora fideliter descripta”, s. 22-25 (pod nr 11 odnotowano prowincjała A.R.P.M. Mate
usza, który zostaje wybrany w 1270 podczas kapituły w Monte Aureo [prowincja Neapolu, 
obecnie Monte Faito], pod nr 12 A.R.P.M. Mikołaj z Morawii [...] wyznaczony na kapitu
le w Pizie w 1272); patrz również K. K a n t a k ,  Franciszkanie polscy, t. I 1237-1517, 
Kraków 1937 (podaje następujące informacje: Mateusz 1270-71 + 28 V 1280, Mikołaj 
Morawczyk 1272-82, + 1290).
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Z kolei o. Jan Kapistran w 1792 roku powołuje się na rok 1273, 
pisze m.in., że „Kościół tutejszy z klasztorem w Mieście Królewskim 
w Pyzdrach założony będąc (...) różnych nieszczęśliwych doznawał 
przypadków”11. Nie ma jednak dokumentu, który potwierdzał by po
wyższą datę. Tak więc w kwestii fundacji mamy wiele nieścisłości. 
Powinny się one stać przedmiotem gruntownych studiów w przyszłości.

Oba konwenty uległy kasacie w XIX wieku, w związku z likwida
cją klasztorów przez władze zaborcze. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy było podejrzenie władz zaborczych o udział w działalności 
konspiracyjnej zakonników. Z drugiej strony fakt zamykania konwen
tów tłumaczyli wymieraniem braci, a także dużym zapotrzebowaniem 
na lokale dla licznych instytucji i urzędów. W rzeczywistości kiero
wano się względami materialnymi12.

Klasztor w Obornikach został zamknięty przez władze pruskie 
w 1821 roku i przeszedł w ręce gminy ewangelickiej. W 1993 roku 
klasztor pofranciszkański należący do gminy ewangelickiej doszczętnie 
spłonął. Na dzień dzisiejszy jest ruiną i jak pisał o. A. Karwacki już 
w 1920 roku „nie ma tam do czego wracać”13. W przypadku konwentu 
w Pyzdrach, klasztor został skasowany w 1864 roku przez władze zabo
ru rosyjskiego. Dopiero od roku 1985 w pomieszczeniach klasztoru 
pofranciszkańskiego funkcjonuje Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, w którym 
zgromadzono dokumenty oraz przedmioty dotyczące historii miasta.

Tak jak we wszystkich wspólnotach tak też w zakonie franciszka
nów jednym z głównych elementów jego prawidłowego funkcjono
wania była określona struktura organizacyjna, która normowała życie 
wewnętrzne poszczególnych klasztorów. Próby stworzenia takiej 
struktury w zakonie zostały podjęte i przeprowadzone przez św. Fran
ciszka już w pierwszych latach funkcjonowania jego zakonu.

11 AD W, „Opisanie kościoła y klasztoru wraz z Inwentarzem Tegoż kościoła Zakry
stii, Refektarza, kuchni roku 1792 w miesiącu kwietniu przed kapitułą w Kaliszu 
przez Jana Kapistrana na ów czas gwardiana”, Historia Klasztoru XX. Franciszkanów 
w Pyzdrach 1273, 1792-1864, sygn. 37.
12 P.P. G a c h ,  Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, 
Lublin 1984; J.K. N o r y ś k i e w i c z, Sekularyzacja klasztorów w Wielkopolsce przez 
rząd pruski, „Przegląd Teologiczny”, 6(1925), s. 249-282.
13 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały..., Konwent w Obornikach, t. XI, s. 131.
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Opierała się ona na regule zatwierdzonej przez papieża Honoriu
sza III w 1223 roku, Testamencie św. Franciszka oraz konstytucjach, 
które stanowiły narzędzie w walce z nadużyciami w zakonie. Struktura 
i organizacja zakonu ewoluowała od czasu powstania zgromadzenia.

Na czele zakonu stał minister prowincjalny, tzn. przełożony braci 
na jakimś określonym terenie. Do zadań ministra należało rozmiesz
czenie braci w swojej prowincji oraz częste odwiedzanie poszczegól
nych klasztorów w celu „utrzymania dobrego ducha”14. Ponadto zaj
mowali się oni dbałością o chorych braci i przyjęciami do nowicjatu.

Na czele każdego konwentu stał natomiast gwardian, któremu poma
gała „rada dyskretów”. Składała się ona od czterech do dwunastu oj
ców. Prawa gwardiana były bardzo rozległe. Do niego należał zarząd 
konwentem. Był odpowiedzialny za wykształcenie braci, za utrzyma
nie konwentu, z którego na kapitule zdawał sprawozdanie i za wiele 
innych pomniejszych spraw. Gwardian przewodniczył w nabożeń
stwach, w ćwiczeniach oraz przy stole. Nic też nie działo się bez jego 
woli. Musiał sprawować ścisłą kontrolę nad kwestarzami. Niejedno
krotnie dokonywał kontroli zakonników, którzy zajmowali się zbiera
niem jałmużny, m.in. ze względu na kradzieże. W związku z brakiem 
uczciwości ze strony zakonników władze zakonne wprowadziły nakaz 
zbierania datków w towarzystwie drugiego zakonnika -  socjusza. Każdy 
z nich otrzymywał książeczkę, w której skrupulatnie zapisywał otrzy
mane datki, a następnie rozliczał się z gwardianem konwentu. Musiała 
to być niewątpliwe osoha godna zaufania. Gwardianie byli też odpo
wiedzialni za kontakty z władzami parafii, biskupem oraz przede wszyst
kim z miejscową ludnością. Urzędowanie gwardiana przeważnie trwało 
trzy lata, jednakże na podstawie zachowanych materiałów źródłowych 
stwierdzić można, że wielu z nich na funkcję gwardiana danego klaszto
ru było wybieranych kilkakrotnie, sprawując ją nawet kilkanaście lat15.

Informacje dotyczące gwardianów w interesujących nas klasztorach 
są bardzo rozproszone w różnych zespołach źródłowych. Dotyczą one 
jednak przede wszystkim dopiero późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych. Dla okresów wcześniejszych jak dotychczas danych 
takich nie posiadamy.

14 AFK, L. M i s k e, Synoptica relatio..., sygn. E-I-328.
15 K. K a n t a k. Franciszkanie polscy, Kraków 1938, t. II; oraz L. I r i a r t e, Historia 
franciszkanizmu, Kraków 1998.
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Źródła dotyczące Braci Mniejszych z klasztoru w Pyzdrach i Obor
nikach Wielkopolskich uległy rozproszeniu i obecnie przechowywane 
są w różnych archiwach na terenie całego kraju.

Główne zasoby źródeł do niniejszego tematu są przechowywane 
w Archiwum Franciszkanów w Krakowie, Archiwum Diecezjalnym we 
Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum 
Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach oraz Archiwum Państwowym 
w Poznaniu, a także bibliotekach i instytucjach, m.in. w Muzeum Ziemi 
Pyzdrskiej.

Największy zbiór dokumentów źródłowych oraz opracowań dotyczą
cych franciszkanów w Polsce znajduje się w Archiwum Franciszkanów 
w Krakowie. Są to przede wszystkim wizytacje, dokumenty gospodar
cze, takie jak inwentarze majątków, umowy o nabycie ziemi oraz spisy 
wydatków, korespondencja prowadzona pomiędzy konwentami oraz 
z Rzymem, a także opisy dotyczące zabudowań klasztornych.

Odnośnie klasztorów w Pyzdrach i Obornikach Wielkopolskich 
Archiwum Franciszkanów w Krakowie jest w posiadaniu wizytacji 
o. Donato Caputo z 1597 roku16 oraz o. Adama Goskiego z 1615 ro
ku17. W wizytacji o. Donato Caputo znajdują się informacje dotyczące 
lokalizacji miasta i położenia klasztoru. Oprócz tego znajdują się tam 
informacje dotyczące istniejących w konwencie bractw, architektury 
i uposażenia oraz spis zakonników przebywających w czasie wizytacji 
w konwencie. Jest to rękopis napisany w języku łacińskim. Liczne 
uszkodzenia dokumentu utrudniają jednak pełne odczytanie tekstu. Na 
podstawie tej wizytacji wiemy, że w klasztorze w Pyzdrach w 1597 roku 
przebywało 8 zakonników, z których 7 na stałe, a jeden był gościem. 
Gwardianem był w tym czasie o. Gabriel Florentinus mający wówczas 
(tj. w 1597 r.) lat 27, który wstąpił do zakonu w wieku 18 lat w Krako
wie, gdzie złożył profesję. Z pochodzenia był Polakiem. Wizytator od
notował też, że o. Gabriel jest „dobrym zarządcą, ale średnim kazno-

16 AFK, Via et Methodus facilis cura ae ingenio R.P. Joannie Donati Caputo Atrium et 
S.T.D. Provincialis Poloniae nec non Commissarii Generalia Ordinis Minorum Con- 
ventualium. Relationes Visitationis inceptae Cracovia 22 Octobris Anno Domini 
1597, sygn. E-I-364, Pyzdry od s. 369, Oborniki od s. 389.
17 AFK, Quatuor Visitationes Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventualium 
Adam Gośki Anno Domini 1615, sygn. E-I-365, Pyzdry od s. 116, Oborniki od s. 123. 
(Wizytacja została przepisana przez o. Witolda H. Grala w 2001 r. w Gdyni i jest 
w języku łacińskim).
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dzieją”18 Z kolei w Obornikach przebywało tylko trzech zakonników. 
Gwardianem był o. Stanisław Białkowski mający wówczas (tj. w 1597 r.) 
lat 48, który wstąpił do zakonu w wieku 19 lat w Wilnie i tam złożył 
śluby. Według opisu wizytatora był on „dobrego charakteru (...) zna
komitym i dobrym kaznodzieją (...), który często jest wzywany do 
głoszenia kazań”19. Informacje na temat pozostałych zakonników prze
bywających w konwencie są bardzo skromne i odnoszą się tylko i wy
łącznie do podania danych personalnych oraz funkcji przez nich spra
wowanych w momencie wizytacji, a także informacje dotyczące cech 
fizycznych i wieku zakonnika.

W przypadku wizytacji o. Adama Goskiego z 1615 roku posiadamy 
odmienną skonstruowaną wizytację. Wizytator podjął się tylko spisania 
danych dotyczących zamieszkujących klasztor zakonników. Każdy z roz
działów został podzielony na 4 części: kustodię krakowską, ruską, gnieź
nieńską oraz wileńską. Dokument przepisany został z oryginału i napisa
ny w języku łacińskim. Wizytator charakteryzuje szczegółowo każdego 
zamieszkującego klasztor brata. Spis familii klasztornej ułożony jest hie
rarchicznie, co do wykonywanej posługi na rzecz konwentu, a więc na 
początku znajdujemy opis gwardiana, potem przełożonego, zakrystiana, 
kantora, organistę, depozytariuszy, jałmużnika. Spis kończy się opisem 
kleryków. Na podstawie niniejszej wizytacji wiemy, że w klasztorze 
w Pyzdrach przebywało 10 zakonników. Gwardianem był o. Augustyn 
Gajecki, który wstąpił do zakonu w Krakowie w 1579 roku i urząd prze
łożonego pełnił 20 lat20. Z kolei w klasztorze w Obornikach przebywało 
13 zakonników. Gwardianem był o. Bernard Krzykowski, przyjęty do 
zakonu w Krakowie w roku 1588. Urząd gwardiana pełnił przez 12 lat21 22.

Ważnym opracowaniem, które przynosi nam dużo informacji o klasz
torze w Pyzdrach i Obornikach Wielkopolskich jest praca o. Bonawen
tury Makowskiego pt. Thésaurus Provinciae Poloniae22 i o. Ludwika 
Miskę pt. Synoptica relation seu brevis description conventuum. . 23.

18 AFK, Via et Methodus..., s. 371.
19 Ibidem, s. 390.
20 AFK, A. G o s k i, Quatuor Visitationes..., s. 116.
21 Ibidem, s. 123.
22 AFK, B. M a k o w s k i ,  Thésaurus Provinciae Poloniae 1763 rok, rękopis przepi
sany na komputerze i wydany Essen-Gdańsk 1995, sygn. E-I-326.
2‘ł AFK, L. M i s k e, Synoptica relatio..., sygn. E-I-328 (mps).
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Są to maszynopisy spisane w języku łacińskim, przechowywane w Ar
chiwum Franciszkanów w Krakowie, które zawierają podstawowe in
formacje dotyczące położenia konwentu, jego fundacji, uposażenia 
i architektury, a także posiadają dane dotyczące braci i funkcji, które 
pełnili oni w poszczególnych klasztorach. Opis B. Makowskiego za
wiera wiele szczegółów, np. informacje dotyczące inkorporacji kościoła 
parafialnego pyzdrskiego do kościoła franciszkanów, czy też spisy do
broczyńców z podaniem sum przeznaczonych na rzecz klasztoru2̂ .

W opracowaniu o. L. Miskę z 1735 roku znajdujemy m.in. informacje 
o gwardianie ze średniowiecza. Był nim o. Roman z Pyzdr, który dokonał 
zamiany ziemi z mieszczaninem Janem Sparerem. Dzięki tej zamianie 
uzyskał zgodę władz miasta na budowę cegielni i zwolnienie z podatku23. 
Ta sama informacja zawarta jest w Kodeksie Dyplomatycznym Wielko
polski“6. Informacje w opracowaniu o. L. Miskę ułożone są chronolo
gicznie. We wstępie autor krótko charakteryzuje konwent podając jego 
położenie oraz datę fundacji i wydarzenia z życia klasztoru.

Na bazie wizytacji o. D. Caputo z 1597 roku, o. A. Goskiego 
z 1615 roku oraz dokumentów źródłowych, rozproszonych w licznych 
archiwach kościelnych i klasztornych, prace nad szczegółową charakte
rystyką konwentów franciszkańskich prowincji polskiej w 1920 roku 
rozpoczął o. Alojzy Karwacki27. W swoich rozważaniach oparł się on 
również na legendach i przekazach ustnych. Jest to jedno z najcenniej
szych opracowań spisanych w języku polskim o dziejach franciszkanów 
konwentualnych na ziemiach polskich. Uporządkował i skatalogował 
dokumenty znajdujące się w archiwach i bibliotekach klasztornych, 
a także streścił liczne rękopisy rozproszone w różnych konwentach. 
Zebrane materiały z przeprowadzonych wizytacji klasztorów zostały 
przez o. A. Karwackiego uporządkowane i stały się podstawą do napi
sania „monografii” 110 klasztorów znajdujących się na terenie Polski. 
Całość jego pracy obejmuje 23 tomy28.

24 AFK, B. M a k o w s k i ,  Thesaurus...
25 AFK, L. M i s k e, Synoptica relatio...
26 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski [dalej KDW], tom VI, Poznań 1982, doku
ment nr 343 z 25 maja 1395 r.
27 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały do historii... oraz Materiały do historii polskiej 
i ruskiej prowincji OO. Franciszkanów, Gdańsk-Essen 1997, część pierwsza (mps).
28 Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. H. W y c z a w s k i ,  Warszawa 1981, 
s. 211. (A. Karwacki urodził się w 1866 roku zmarł w 1924 roku. W 1883 został przyjęty
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W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku zachowały się kolejne 
bardzo ważne zbiory archiwalne dotyczące wyłącznie konwentu w Py
zdrach. Znajdują się tam dwie księgi, które dotyczą przyjętych do kon
wentu nowicjuszy i profesów, a także spisy zmarłych braci29. Nekrolog 
obejmuje zakonników z całej Polski i podaje datę zgonu oraz imię i na
zwisko z miejscem śmierci zakonnika, z informacją o funkcjonującym 
w klasztorze gwardianie. Księga dotycząca nowicjuszy obejmuje okres 
od 1641 roku do 1779 roku i zawiera 319 stron. Księga profesów zawie
ra spis od roku 1642 do 1779 roku i posiada 246 stron. Wyjątkiem jest 
indeks imion zakonników prowadzony od roku 1697, na stronach od 
235 do 246. Księga zawiera również spisy nowo przyjętych do zakonu. 
Itak np. „3 października 1684 roku został przyjęty w poczet kleryków 
Br. (...) Grubski, gdy gwardianem był O. magister Antoni Szuwalski”30.

Poza tym Archiwum we Włocławku jest w posiadaniu księgi, która 
zawiera różne informacje dotyczące nie tylko posiadanego majątku, 
ale również znajdują się tam spisy familii klasztornych31.

Dokument zawiera informacje od roku 1662 do 1775 roku. Poszcze
gólne strony dotyczące zakonników rozpoczynają się od odnotowania 
daty i podania imienia i nazwiska gwardiana, po czym następuje spis 
familii klasztornej w zachowanej hierarchii zakonnej.

Przykładem jest strona nr 337, na której zapisano co następuje: 
„9 maja 1772 roku obrano gwardianem konwentu w Pyzdrach O. Szy
mona Wichlińskiego”32. Następnie zostają wymienieni: depozytariusz, 
kantor, zakrystian, sekretarz, prokurator oraz laicy.

To samo archiwum jest w posiadaniu księgi zmarłych franciszka
nów w Pyzdrach, autorstwa Tomasza Kamińskiego, którą sporządzono 
w Radomsku w 1861 roku33. Księga obejmuje spisy franciszkanów nie 
tylko z Pyzdr i Obornik, ale z całej Polski, łącznie z dobroczyńcami kon
wentu. Wolumin ten zawiera 300 stron i jest w bardzo dobrym stanie.

do zakonu franciszkanów we Lwowie. Był jednym z bardziej zasłużonych historyków
swego zakonu).
29 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Księga nowicjuszy i profesów konwentual
nych Franciszkanów w Pyzdrach 1642-1170, sygn. 38(94).
30 Ibidem, sygn. 38(94), s. 132.
31 AD W, Akta różne konwentu w Pyzdrach z lat 1662-1775, sygn. 39(95).
32 Ibidem, s. 337.
33 ADW, T. K a m i ń s k i, Księga zmarłych Franciszkanów w Pyzdrach, sporządzona 
w Radomsku w 1861 roku, sygn. 46.
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Tylko w niektórych przypadkach podano funkcję, jaką pełnił zmarły 
zakonnik w klasztorze. W opracowaniu odnotowano tylko niektórych 
zmarłych gwardianów obydwu klasztorów. Dla klasztoru w Pyzdrach 
i Obornikach Wielkopolskich zanotowano po sześciu gwardianów (tabela 
nr 1). Poza tym Archiwum we Włocławku dysponuje bardzo ciekawym 
dokumentem, autorstwa Jana Kapistrana z 1792 roku, pt. Opisanie ko
ścioła y  klasztoru wraz z Inwentarzem Tegoż kościoła Zakrystii, Refek
tarza, kuchni roku 1792 w miesiącu kwietniu przed kapitułą w Kaliszu 
przez Jana Kapistrana na ów czas gwardiana. Historia Klasztoru XX  
Franciszkanów w Pyzdrach 1273, 1792-186434. Dokument ten zawiera 
nie tylko informacje dotyczące uposażenia, położenia czy fundacji, ale 
przede wszystkim interesujące nas dane odnośnie gwardianów od roku 
1790 do kasaty konwentu w Pyzdrach w 1864 roku. Każdy z gwardia
nów został opisany pod względem dokonań. Biografię gwardianów 
autor rozpoczyna pisać od śmierci x. Piotra Krajewskiego w roku 1790, 
a kończy na działalności o. Jakuba Pachlawskiego w 1860 roku.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach znaj
duje się maszynopis Wykaz zmarłych ojców i braci z zakonu Braci Mniej
szych z czasów Polski przedrozbiorowej oraz z XIX i XX wieku autorstwa 
dwóch zakonników br. Stanisława M. Straikowskiego i o. Piotra Miel
czarka z 2001 roku35 * * *. Zawiera on takie informacje jak: datę, imię i na
zwisko oraz miejsce spoczynku zakonnika. Przy każdym zakonniku 
odnotowano funkcję jaką pełnił w konwencie oraz podano podstawę 
źródłową (niejednokrotnie mało precyzyjną, np. Nekrolog Krakowski 
Stary, bez sygnatury i strony dokumentu).

Wyjątek stanowią zakonnicy, którzy prawdopodobnie wyróżnili się 
zasługami lub opisujący ich skryba dysponował szerszą wiedzą na 
temat danego brata.

W przypadku gwardianów w tomie I odnotowano: „W 1571 do Za
konu w Wilnie wstąpił O. Stanisław Białucki. 18 lat, gdy złożył nowi-

34 ADW, Opisanie kościoła y klasztoru wraz z Inwentarzem Tegoż kościoła Zakrystii, 
Refektarza, kuchni roku 1792 w miesiącu kwietniu przed kapitułą w Kaliszu przez Jana 
Kapistrana na ów czas gwardiana. Historia Klasztoru XX. Franciszkanów w Pyzdrach 
1273, 1792-1864, sygn. 37.
35 Archiwum Franciszkanów Łódź-Łagiewniki [dalej AFŁ], Wykaz zmarłych ojców i bra
ci z zakonu Braci Mniejszych z czasów Polski przedrozbiorowej oraz z XIX i XX wieku,
maszynopis opracowany w dwóch tomach. Tom I, Br. Stanisław Straikowskij OFMConv;
tom II, Br. Stanisław Straikovskij i O. Piotr Mielczarek OFMConv.
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cjat. W 1598 roku gwardian w Obornikach mający lat 48”36. W tomie II 
zanotowano: „Ojciec magister Piotr Krajewski pełnił urząd gwardiana 
w Warszawie 1775-1777, był gwardianem w Pyzdrach 1765, prowin
cjałem 1777-1780, zmarł w Pyzdrach 23.04.1790 roku”37.

Niniejsze opracowanie dysponuje również życiorysami innych za
konników, którzy zamieszkują konwenty w Pyzdrach i Obornikach 
Wielkopolskich. W tomie I odnotowano, iż „w roku 1804 wstąpił do 
Zakonu Ojciec Akurzy z Dobrzynia i po roku nowicjatu złożył śluby 
w Obornikach. Działał w charakterze kwestarza, a następnie otrzymał 
śluby kapłańskie. Jako kapłan był także kwestarzem. W roku 1575 
urodził się O. Ambroży z Jędrzejowa, który w wieku 20 lat wstąpił do 
zakonu, a po 1612 był członkiem klasztoru w Obornikach gdzie pełnił 
liczne funkcje. Pod rokiem 1598 zanotowano, iż w Pyzdrach przeby
wa O. Franciszek z Drohobyczy, który wstąpił do zakonu w wieku 
21 lat we Lwowie i tam złożył profesję. Był zdolnym kaznodzieją 
i śpiewakiem. Tylko w jednym przypadku napotykamy na informację 
o stanie społecznym zakonnika. Był nim Anioł Bromirski, szlachcic, 
kleryk, profes w Pyzdrach, który wstąpił do zakonu w 1609 roku i tam 
też złożył po roku profesję w 26 roku życia”38.

Bardzo cennym źródłem dla badań prozopograficznych interesują
cych nas klasztorów jest nekrolog Franciszkanów ze Śremu, zdepono
wany w Archiwum Państwowym w Poznaniu, którego strona tytułowa 
opatrzona jest napisem Księga umarłych braci i sióstr y  Dobrodziejów 
Zakonu S. Oyca i Patriarchi Franciszka y S. Matki Klary. Poczynająca 
się od roku 1281 dnia pierwszego stycznia39. Do nekrologu są wpisani 
bracia z terenu całej Polski. W księdze zostali odnotowani zakonnicy 
z interesujących nas klasztorów. Jak dotychczas z nekrologu wypisano 
dwóch gwardianów o. Prymusa Rozmarynowskiego, który zmarł 
1.03.1747 roku z konwentu w Obornikach oraz x. Tomasza Bilskiego, 
który zmarł 14.01.1761 roku w Obornikach. Wyjątek stanowią tam 
nieliczni zakonnicy, którzy zmarli w XIII wieku. Dane zawarte w ne
krologu dotyczą tych braci, sióstr i dobrodziejów, którzy zmarli w okre
sie od XVII do XIX wieku. W chwili obecnej nadal są prowadzone

36 AFL, Wykaz zmarłych ojców i braci..., 1.1.
,7 Ibidem, t. II.
38 Ibidem, t. I.

Archiwum Państwowe w Poznaniu [dalej APP], Zbiór akt dotyczących zakonów, Fran
ciszkanie w Śremie, sygn. nr 4.
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prace badawcze nad niniejszym nekrologiem i dopiero pełna weryfika
cja zawartych w nim informacji pozwoli na wyłonienie danych doty
czących zakonników z interesujących nas klasztorów.

Archiwum Państwowe w Poznaniu jest również w posiadaniu zbio
ru akt dotyczących klasztoru w Obornikach Wielkopolskich40. Są to 
dokumenty pochodzące głównie z XVIII i XIX wieku. Dotyczą one 
uposażenia klasztoru, wydatków i przychodów, umów, które były 
zawierane pomiędzy mieszkańcami miasta a gwardianem klasztoru. 
To również wszelkiego rodzaju listy pomiędzy urzędem a klasztorem. 
Stąd też czerpiemy informacje odnośnie gwardianów. Przykładem jest 
pismo w sprawie likwidacji konwentu w Obornikach41. Dokumenty są 
w dobrym stanie i w większości w języku polskim. Niewielka część 
korespondencji jest w języku niemieckim lub łacińskim. Zachowały 
się również materiały kartograficzne, jak ryciny przedstawiające zabu
dowania klasztorne, a także plan sytuacyjny wnętrza klasztoru w Obor
nikach Wielkopolskich42. Archiwum posiada również dwie księgi zaty
tułowane Liber Magistrali Conventions Obornicensis Ordinis Minorum 
Conventualium S.P. Francisco 171743. Dokument posiada informacje 
dotyczące wyposażenia konwentu, posiadanych kapitałów, a także 
opisy obrazów znajdujących się w kościele OO. Franciszkanów.

W przypadku Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu informacji 
na temat franciszkanów w Obornikach i Pyzdrach jest niewiele. Znajduje 
się tam dokument dotyczący odzyskania klasztoru pofranciszkańskiego. 
Mentorem franciszkanów był ksiądz Stefan Szymański proboszcz parafii 
obornickiej. Prowadził on obszerną korespondencję z władzami zabor
czymi dotyczącą odzyskania budynku po franciszkanach w Obornikach. 
Jego prośby nie uzyskały posłuchu. Wobec braku podstaw do zarządzania 
tym majątkiem, klasztor pozostał przy gminie ewangelickiej44.

Pomocna w prowadzeniu badań jest również literatura. Począwszy od 
XIX wieku dysponujemy bogatą historiografią dotyczącą Zakonu Fran
ciszkanów w Polsce. Wymienić można dzieło ks. Józefa Łukaszewicza

40 APP, Zbiór akt dotyczących klasztorów. Klasztor w Obornikach, nr zespołu 2038.
41 Ibidem, sygn. nr 656, s. 75.
42 APP, Zbiór akt..., sygn. nr 656, s. 290.
43 APP, „Liber Magistrali Conventuus Obornicensis Ordinis Minorum Conventualium
S.P. Francisco 1717”, nr zespołu 1470/0.
44 AAP, Akta Kurii Arcybiskupiej. Rewindykacja..., sygn. KA 15206 (Ks. S. Szymań
ski żył w latach 1876-1942. Został zagazowany w Dachau przez nazistów).
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z 1858 roku45, czy wydane w trzydzieści lat później dzieło Edmunda 
Calliera46 47. Na podstawie tych prac oraz materiałów źródłowych dziejami 
franciszkanów zajmował się ks. Kamil Kantak, którego dzieło Francisz
kanie polscyĄ\  wydane w dwóch tomach stało się punktem wyjścia dla 
wielu pokoleń badaczy.

Praca K. Kantaka to przede wszystkim zbiór podstawowych infor
macji dotyczących działalności braci mniejszych, począwszy od struk
tury organizacyjnej zakonu, poprzez charakterystykę klasztorów, skoń
czywszy na danych tabelarycznych dotyczących kapituł i kongregacji 
wraz z niepełną listą prowincjałów.

Nieocenioną rolę odgrywają również prace Jerzego Kłoczowskiego48, 
a także takich uczonych jak: Rolanda Preisa49 czy Lazaro Iriarte50. Poza 
wspomnianymi powyżej pozostają liczne prace poświęcone życiu i dzia
łalności franciszkanów, architekturze oraz uposażeniu klasztorów51. 
W przypadku literatury dotyczącej interesujących nas konwentów brak 
jest jednolitych monografii. Temat ten, jak już wcześniej wspomniałam 
nie został do końca zbadany i opracowany52.

45 J. Ł u k a s z e w i c z ,  Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej 
diecezji poznańskiej, Poznań 1858,1.1.
46 E. C a 11 i e r, Szkice geograficzno-historyczne, Poznań 1886, t. I.
47 K. K a n t a k, Franciszkanie polscy, t. I, Kraków 1937; t. II, Kraków 1938.
48 J. K ł o c z o w s k i ,  Franciszkanie w Polsce. Franciszkanie w Polsce średniowiecz
nej, t. I, cz. 1, 2, 3, Lublin 1982; oraz Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, t. II, 
cz. 1, Niepokalanów 1998; a także K ł o c z o w s k i ,  R. P r e i s ,  Franciszkanie w Pol
sce XIXwieku, Niepokalanów 1996.
49 R. P r e i s, Zarys historii zakonu Braci Mniejszych. Od powstania zakonu do podziału 
na konwentualnych i obserwantów, (skrypt wykładów), a także Wprowadzenie do źródeł 
franciszkańskich, Polska bibliografia franciszkańska za lata 1989-199/, Poznań 1998.
50 L. I r i a r t e, Historia franciszkanizmu.
51 M. K u t z n e r, Architektura średniowiecznych klasztorów i kościołów franciszkań
skich w Polsce, „Acta. Universitatis Nicolai Copemici”, 176 Zabytkoznawstwo i konser
watorstwo, XIII, Toruń 1989; J.R. Bar,  Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 
1772-1970, Warszawa 1978; A. S z u l c ,  Franciszkanie w Wielkopolsce, Poznań 2000; 
Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, katalog 
wystawy, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2006; M. D e r w i c h, 
A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym — 
materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Turówie w dn. 8-11.05.1996 przez 
Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław-Opole 1996.
52 Niewiele informacji odnośnie franciszkanów znajduje się w monografii Cz. Ł u c z a -
k a, Dzieje Obornik, Poznań 1990; oraz w pracy A. W ę d z k i e g o ,  Pyzdry. Studia nad
najdawniejszymi dziejami miasta do roku 1331, „Rocznik koniński”, 10(1982), s. 9-47.

GWARDIANIE Z KLASZTORU FRANCISZKANÓW... 363

W wyniku analizy omówionych powyżej źródeł i przeglądu histo
riografii udało się opracować wstępną listę gwardianów z Pyzdr 
i Obornik Wielkopolskich. Według obecnego stanu badań lista za
wiera 30 gwardianów z klasztoru w Obornikach Wielkopolskich 
oraz 23 gwardianów z klasztoru w Pyzdrach (tabela nr 2). W przy
padku Obornik Wielkopolskich udało się obecnie ustalić siedmiu 
gwardianów od roku 1405 do 1493, czterech dla wieku XVI, trzech 
dla wieku XVII, czternastu dla wieku XVIII oraz dwóch dla wieku 
XIX. Natomiast dla klasztoru w Pyzdrach posiadamy informację 
o jednym gwardianie z XIV wieku53, o dwóch z XV wieku, jednym 
z XVI wieku oraz trzech z XVII wieku, dziewięciu z XVIII wieku 
oraz siedmiu z XIX wieku. Analizując nekrologii oraz informacje 
z licznych rozproszonych dokumentów można stwierdzić, że najwię
cej informacji odnośnie gwardianów pochodzi z wieku XVII i XVIII. 
Brak natomiast jakichkolwiek informacji dla XIII oraz XIV wieku -  
patrz tabela 2.

W oparciu o pogłębione badania archiwalne przeprowadzone przez 
J. Nowackiego54 oraz autorów Słownika historyczno-geograficznego 
województwa poznańskiego55 dla wieku XV posiadamy informacje 
tylko o imionach gwardianów z Pyzdr i Obornik Wielkopolskich. 
Brak natomiast jakichkolwiek szerszych danych o ich działalności lub 
długości sprawowanego urzędu.

I tak dla klasztoru w Obornikach Wielkopolskich pierwsza obszer
niejsza informacja na temat gwardianów pochodzi dopiero z XVI wie
ku. Są to informacje o gwardianach z wcześniej wspomnianej wizytacji 
o. D. Caputo z 1597 roku i dotyczą one o. Stanisława Białkowskiego 
z Obornik Wielkopolskich. Wizytator wymienia jego cechy charakteru 
oraz opisuje wygląd zewnętrzny. W klasztorze przebywa jeszcze kwe- 
starz o. Walenty Jamowita oraz brat Tomasz, który odszedł od OO. Ber
nardynów i pozostał w klasztorze w Obornikach56. Według wykazu 
zmarłych Ojców i Braci wiemy, że w 1571 roku do zakonu wstąpił 
o. Stanisław Białucki, który pełnił urząd gwardiana od roku 15 9 8 57.

53 AFK, L. M i s k e, Synoptica relatio seu brevis descripto..., sygn. E-I-328.
54 J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji poznańskiej, Poznań 1964, t. II.
55 Słownik historyczno geograficzny woj. poznańskiego [dalej SHG], cz. III, z. 2.
56 AFK, Via et Methodus..., sygn. E-I-364, s. 390.
57 AFK, Quatuor visitationes..., sygn. E-I-365, s. 123.
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Wykaz źródeł:

1. Słownik historyczno-geograficzny woj. poznańskiego w średniowieczu [dalej SHG], 
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2. J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji poznańskiej, Poznań 1964, t. II, s. 764.
3. Archiwum Franciszkanów w Krakowie [dalej AFK], Via et Methodus facilis 

cura Ac ingenio R.P. Joannie Donati Caputo Atrium et S.T.D. P rovincial Po- 
loniae nec non Commissarii Generalia Ordinis Minorum Conventualium, Rela- 
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P. M i e l c z a r e k  OFMConv, Wykaz zmarłych Ojców i Braci z Zakonu Braci 
Mniejszych z czasów Polski przedrozbiorowej oraz z XIX i XX wieku, Łódź- 
Lagiewniki 200L tom I i II.

5. AFK. Quatour Visitationes Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventua
lium, Adam Gośki A.D. 1615, sygn. E-I-365.
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7. AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały do historii Polskiej i Ruskiej Prowincji 
OO. Franciszkanów, cz. I, przepisany, Gdańsk-Essen 1997.

8. APP, Zbiór akt ..., sygn. 656, s. 75 (pismo z 1818 r.) oraz sygn. 656, s. 314/315 
(pismo z dn. 10.06.1821).

9. Archiwum Franciszkanów w Krakowie, L. M i s k ę ,  Synoptica relatio seu 
brevis descriptio Conventuum In Provincia Maioris et Minoris Poloniae Parti- 
sque Prussie fundatorum facta Anno Domini 1735 Labore ARP Ludovici Miskę 
Emeritissimi Patris, Conventus Pysdrensis, sygn. E-I-328.

10. Archiwum Diecezjalne we Włocławku [dalej AD W], „Opisanie kościoła y klasz
toru wraz z Inwentarzem Tegoż kościoła, Zakrystii, Refektarza, kuchni Roku 1792 
w miesiącu kwietniu przed kapitułą w Kaliszu przez księdza Jana Kapistrana na 
ów czas Gwardiana’, sygn. 37.

11. AFK, Materiały do historii konwentów franciszkańskich, t. XII, t. XI, sygn. 
E-I-12.

12. AD W, T. K a m i ń s k i ,  Księga zmarłych Franciszkanów w Pyzdrach sporzą
dzona w Radomsku w 1861 r.

13. AD W, Akta różne konwentu w Pyzdrach, sygn. 39(95).

Kolejny gwardian z Obornik, o którym posiadamy krótką charaktery
stykę przyjęty został do zakonu w Krakowie w 1588 roku. Był nim 
o. Bernard Krzykowski, który urząd sprawował przez 12 lat58. Dla wie
ku XVII dysponujemy informacjami na temat o. Rafała Grabi.

O. A. Karwacki w swoim opisie podaje, że „W roku 1693 Jan Do- 
miechowski przy współudziale gwardiana Rafała Grabi na nowo ko-

58 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały do historii..., t. XI, s. 27.
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ściół i klasztor odbudowali z drewna”59. Obszerniejsze informację na 
temat tego gwardiana pochodzą ze Słownika polskich pisarzy francisz
kańskich. O. R. Grabia urodził się w 1647 r. w Obornikach, zmarł 
w 1720 roku w wieku 73 lat. „Do zakonu został przyjęty 27.03.1669. 
Otrzymał tytuł magistra i był teologiem króla Jana III Sobieskiego. 
W 1707 roku Grabia udaje się do Rzymu, gdzie otrzymuje mieszkanie 
w hospicjum w Loreto, a od roku 1712 z woli papieża mieszka 
w konwencie XII Apostołów. Za zasługi Polska wyniosła go do rangi 
definitora wieczystego. Zmarł w Rzymie”60. Brak jest informacji na 
temat objęcia przez niego urzędu gwardiana w Obornikach.

Jeśli chodzi o gwardianów z wieku XVIII to posiadamy szersze 
informacje o sześciu przełożonych z konwentu w Obornikach Wiel
kopolskich. Jednym z ciekawszych opisów jest „paternizacja” o. Elea- 
zara Typińskiego61.

W zbiorze akt odnośnie tego wydarzenia zapisano co następuje: „Pa- 
temizacja Wielce Czcigodnego ojca B. Eleazara (Elzeariusza) Typiń
skiego miała miejsce w konwencie obornickim 22 lutego 1770 roku. 
W czasie trzeciej wizytacji kanonicznej przeprowadził tę wizytację 
Wielebny Ojciec Pankracy Kalitowicz komisarz generalny Prowincjała 
Zakonu. Stwierdzono wielki wkład pracy i zasługi o. Elzeariusza na ten 
czas gwardiana konwentu. Konwent był wtedy w odbudowie (chyba po 
pożarze) O. Elzeariusz zgromadził 100 tysięcy sztuk cegieł na kamienie 
do obudowy pojemnika do gaszenia wapnem. Zadbał o zdobienie ołta
rzy Św. Franciszka i Św. Kajetana. Sprawił nową ambonę z drewna 
pokrytego (...) częściowo złoceniami. W głosowaniu 6 głosów wszyst
kie były „za” kandydaturą o. Elzeariusza. Został ważnie wybrany 
w poczet ojców konwentu. Komisarz wizytator wystawił odpowiedni 
dokument „o czym ja z radością to stwierdzam Brat Kasjarz Korczyński 
sekretarz”. Kolejna informacja dotyczy O. Hipolita Banaszkiewicza, 
„(...) 14.07.1781 roku przyjmuje do zakonu Bernarda Nowakowskiego 
na brata laika. Dano mu na imię Bonawentura”62. W roku 1786, 11 listo
pada zmarł o. Ludwik Steyermarker, który był „Spowiednikiem w Kra
kowie, następnie prezydentem w Krakowie, Piotrkowie i Kaliszu oraz

59 Ibidem, s. 27
60 H. W y c z a w s k i, Słownik..., s. 156-157.
61 APP, Zbiór akt..., sygn. 648, s. 21.
62 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały do historii polskiej i ruskiej..., s. 47.
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gwardianem w Obornikach. Prowadził budowę klasztoru w Oborni
kach, gdzie sześć cel dobudował zbierając na to składki. Został pocho
wany pod ołtarzem św. Antoniego”63. Pod rokiem 1787 o. A. Karwacki 
zanotował, że „2 października dopuszczony został do złożenia profesji 
Br. Jan Nepomucen Niedźwiecki, szlachcic, który się ledwie podpisać 
umiał. Gwardianem był wówczas O. Jan Nepomucen Starowicz”. Ten 
sam dokument przekazuje informację, że „16.05.1786 roku gwardian 
obornicki O. Hilary Januszewski przyjął do zakonu laika Ignacego 
Franciszka Niedźwieckiego, szlachcica, któremu nadał imię Jan Nepo
mucen”. Z dalszej części opracowania dowiadujemy się, że „Br. Niedź
wiecki zmarł 1.01.1789 roku w wieku 41 lat”64.

Na konwokacji w Chełmży 11.09.1793 roku obrany został gwardia
nem o. Hilary Januszewski65. Dokonano również wyboru familii klasz
tornej, w skład której weszli: o. Stanisław Popiełkiewicz -  depozytariusz 
i sekretarz, o. Chryzostom Brzozowski -  prezydent, o. Józef Kośmider- 
zakrystian, a także o. Rodziewicz, o. C. Ogrodowicz, o. Andrzej Za- 
chrowski i o. Wincenty Gawełkiewicz. Listę zakonników zamyka trzech 
braci laików, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska.

Jak wynika z powyższego zapisu dotyczącego o. H. Januszewskie
go, urząd gwardiana sprawował już w roku 1786, z przerwą w czasie 
której urząd gwardiana należał do o. Jana Nepomucena Starowicza. 
Nie dysponuje dokumentami, ani opracowaniami, które potwierdzały
by powyższe informacje na temat tych dwóch zakonników, a także 
uzupełniały wiadomości dotyczące lat, w których zasiadali jako prze
łożeni konwentu. Na podstawie Księgi zmarłych... T. Kamińskiego 
wiemy, że o. Hilary Januszewski zmarł 1.09.1818 roku66.

Odnośnie wieku XIX jesteśmy w posiadaniu informacji o dwóch 
gwardianach, a mianowicie o o. Antonim Rodziewiczu oraz o. Józefie We- 
jerczyku. O pierwszym z nich dowiadujemy się z przekazu o. A. Kar
wackiego, który napisał „5.01.1800 roku zmarł O. A. Rodziewicz oble
czony przez prowincjała O. Ludwika Miskę. Był gwardianem w Śremie 
i Obornikach. Zasłużony, przez 8 lat chorując na nogi umarł, pochowany

63 Ibidem, s. 50.
64 Ibidem, s. 50-51.
65 Ibidem, s. 53.
66 AD W, T. K a m i ń s k i, Księga zmarłych..., sygn. 46.

pod wielkim ołtarzem. Miał lat przeszło 77, w zakonie 58 lat”67. Z kolei 
o o. Wejerczyku informację znajdujemy w dokumentach znajdujących 
się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Są to dane dotyczące przy
jazdu gwardiana z Poznania do Obornik w celu spisania dobytku 
OO. Franciszkanów oraz uregulowania wszelkich spraw związanych 
z zadłużeniem konwentu. Po otrzymaniu decyzji o zamknięciu klasztoru 
o. Wejerczyk zwrócił się z prośbą do Urzędu „Konsyliarskiego Ziem
skiego” o pochowanie w innym miejscu zakonników oraz dobrodziejów 
tego konwentu w następujących słowach: „Prześwietny Urzędzie Konsy- 
liarski Ziemski. Kiedy taka jest wola Prześwietnej Regencyji ażeby Ko
ściół nasz w Obornikach z klasztorem na zawsze zamkniętym został 
a nie chcąc aby spoczywające w nim Szanowne Zwłoki Dobrodziejów (...) 
y Braci naszych zostawione były poniewierkiem i urąganiem umyśliłem, 
że wypada jeszcze Religijnym Obrzędem Ziemi oddać -  z tego powodu 
zanoszę prośbę, aby Urząd Konsyliarski Ziemski łaskawą (...) pozwolenie 
pochowania tych prochów ludzkich publicznie zezwolił i (...) kościół na 
ten czas otworzył [...] Pełen ufności z prośbami w tak Ważnem przed
miocie pomyślny odbierze skutek, zostaję z najniższym uszanowaniem.

Podpis: X Józef Wejerczyk
10(...) 1818”68.

Brak jednak informacji dotyczących daty śmierci oraz czasu w ja 
kim przebywał w konwencie obornickim ww. zakonnik. Niewątpliwie 
po zakończeniu prac dotyczących uporządkowania wszelkich spraw 
o. Wejerczyk powrócił do konwentu w Poznaniu.

Na temat gwardianów z klasztoru w Pyzdrach istnieją bogatsze wia
domości. Dla XVI wieku informacje odnośnie gwardianów zostały już 
przytoczone podczas omawiania wizytacji o. D. Caputo oraz o. A. Go- 
skiego. Mam tu na myśli o. Gabriela Florentinusa, który wstąpił do 
zakonu w wieku 18 lat. W tym czasie w konwencie przebywał również 
o. Franciszek Drohobycki -  kaznodzieja i kantor, o. Walenty -  kwe- 
starz, o. Maciej -  spowiednik. Poza wymienionymi zakonnikami klasz
tor zamieszkiwało w tym samym czasie trzech innych braci: brat Adam, 
Melchior i Kacper69. Na podstawie wizytacji o. A. Goskiego urząd gwar
diana pełnił „O. Augustyn Gajecki, który śluby złożył w wieku 24 lat,
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67 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały do historii polskiej i ruskiej..., s. 47.
68 APP, Zbiór akt..., sygn. 656, s. 75.
69 AFK, Via et Methodus..., sygn. E-I-364, s. 371.
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a obowiązki przełożonego pełnił przez 20 lat”70. Zgodnie z tą wizytacją 
w konwencie ponadto przebywali: „kaznodzieja O. Prokop z Inowro
cławia, O. Wawrzyniec z Krakowa -  zakrystian, O. Ludwik z Nowego 
Sącza -  kantor, O. Witt ze Lwowa -  organista, O. Marcin z Wrześni -  
jałmużnik oraz klerycy Br. Anioł Bromirski i Br. Feliks ze Słupcy”71.

Wiek XVII to m.in. okres wojen polsko-szwedzkich. W całym kraju 
panuje chaos, a najeźdźcy plądrują i niszczą kościoły oraz klasztory. 
Wiele ze zgromadzeń upada, głównie przez brak dostępu do żywności, 
a także w związku z mordowaniem zakonników i przejmowaniem ich 
dobytku. W tym czasie gwardianem Pyzdr był o. Dydak Radzimius, który 
jak mówi Opis... Jana Kapistrana, „za panowania Jana Kazimierza roku 
1657 oddał na potrzebę Rzeczypospolitej srebra Grzywien 55 i złoty 
dwa”72. W Materiałach do historii konwentów franciszkańskich o. A. Kar
wacki zanotował, że Szwedzi dokonali licznych zniszczeń i klasztor 
w Pyzdrach „zbliża się ku upadkowi”73. W dalszej części opracowania 
czytamy, iż kolejny gwardian o. Antoni Szuwalski w 1690 roku „Wsparł 
ofiarnością i wyratował klasztor. Rozpoczął restaurację, postawił nowe 
budynki z drewna i z muru, dach nowy na kościele, wieżyczkę nad nim, 
korytarz dolny poczynający się od Kaplicy Męki Pańskiej oficyny przy 
klasztorze pobudował”74. Z kolei w Synoptica relatio... o. L. Miskę 
czytamy, iż: „5.01.1698 roku zasnął w Panu O. Antoni Szuwalski, były 
prowincjał w 73 roku życia, 51 rok powołania zakonnego. W naszym 
klasztorze pełnił obowiązki mistrza nowicjatu i z przerwami 6 krotnie 
obowiązki gwardiana. Był także profesorem i sekretarzem prowincji. 
W konwencie wiele budował z cegły i drewna, m.in. wszystkie oficyny, 
wieżyczkę -  na środku kościoła, wygodne obejścia przed kaplicą Męki 
Pańskiej, pokrył kościół na nowo dachówką. Stworzył fundację Domie- 
chowskich. W teologii, ekonomii i polityce imponujący przykład.

W czasie choroby często powtarzał Braciom, że jest gotów na śmierć. 
Wzywał często miłosierdzia Bożego a nie sądu”75.

70 AFK, Quatour..., sygn. E-I-365, s. 116.
71 Ibidem.
72 ADW, Opisanie kościoła y klasztoru..., sygn. 37.
73 AFK, Materiały..., t. XII, s. 61.
74 Ibidem, s. 61.
75 AFK, L. M i s k ę ,  Synoptica relatio..., sygn. E-I-328.
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Klasztor pofranciszkański w Obornikach Wielkopolskich 
od strony północnej, Dag Janowski (2005)
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Klasztor pofranciszkański w Obornikach Wielkopolskich 
wnętrze klasztoru, Dag Janowski (2005)

Klasztor pofranciszkański w Obornikach Wielkopolskich 
od strony północno-zachodniej, Dag Janowski (2005)

Klasztor pofranciszkański w Obornikach Wielkopolskich 
wnętrze klasztoru, Dag Janowski (2005)

Klasztor pofranciszkański w Pyzdrach, zdjęcie z folderu 
„Muzeum Regionalne w Pyzdrach”, wydane przez kustosza 

Muzeum Michała Czerniaka, Pyzdry (2001)
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Archiwum Franciszkanów w Krakowie, Via et Methodus facilis cura Ac 
ingenio R.P. Joannie |Donati Caputo Atrium et S.T.D. Provincial Poloniae 
nec non Commissarii Generalia Ordinis Minorum Conventualium, Relajo
nes Visitationes inceptae Cracovia 22 Octobris A.D. 1597, sygn. E-I-364 -  
strona tytułowa, Magdalena Janowska

GWARDIANIE Z KLASZTORU FRANCISZKANÓW... 377

W oparciu o materiały pochodzące z Archiwum Diecezjalnego we 
Włocławku oraz opracowanie o. A. Karwackiego pozyskano bardzo 
ciekawe informacje o pięciu gwardianach z XVIII wieku. W roku 
1727 gwardian Piotr Ofierzyński „Wystawił dość wspaniały Ołtarz 
Świętemu Cudotwórcy Antoniemu i farabami złotemi przyozdobił”76. 
„W 1733 roku został obrany prowincjałem. Cele wyporządził, dach na 
kościele pokrył dachówką, mieszkania dla zakonników wyrestauro- 
wał, dzwon za konających sprawił, do którego Klemens XII 40 dni 
odpustu nadał”77, a także „obmurował podwórze i klasztor. Klaszto
rem tym rządził do kapituły roku 1770”78. Z kolei w Słowniku pisarzy 
franciszkańskich oraz w Wykazie zmarłych ojców i braci... zanotowa
no, że od roku 1765 gwardianem był o. Piotr Krajewski79. W Aktach 
różnych konwentu w Pyzdrach znajduje się informacja, iż w roku 
1759 na czele konwentu stał o. Piotr Krajewski80, a w Księdze zmar
łych Franciszkanów..., odnotowano, że 15 listopada 1741 roku zmarł 
o. Piotr Ofierzyński, gwardian konwentu w Pyzdrach. A zatem 
o. Ofierzyński nie mógł rządzić klasztorem w Pyzdrach do roku 1770, 
jak zanotował o tym fakcie Jan Kapistran. W tym czasie gwardianem był 
o. Piotr Krajewski, który urząd gwardiana pełnił z przerwami w różnych 
klasztorach. „Sprawował również urząd kapelana nadwornego przy boku 
biskupa poznańskiego Teodora Czartoryskiego. Należał do ludzi wy
kształconych, był dobrym kaznodzieją, a także cieszył się względami 
króla Augusta III”81, o czym dowiadujemy się z opracowania o. A. Kar
wackiego. Na stronie 62 zanotowano, że „w 1768 roku (11 czerwca) 
pożar zniszczył cały klasztor. Spaliły się budynki franciszkanów, dach 
większego chóru, organy, niektóre ołtarze (...) dzwon na wieży i ze
gar”82. W ramach rekompensaty za poniesione straty król Polski August III 
podarował franciszkanom parafię w Pyzdrach. Po tych nieszczęśliwych

76 AD W, Opisanie kościoła y klasztoru..., sygn. 37. Z kolei A. K a r w a c k i w  Materia
łach do historii konwentów franciszkańskich napisał, że w roku 1733 o. Piotr Ofie
rzyński ołtarz nowy św. Antoniemu wystawił i złotem przyozdobił.
77 AFK, A. K a r w a c k i ,  Materiały..., t. XII, s. 61.
78 AD W, Opisanie kościoła y klasztoru..., sygn. 37.
79 Słownik..., s. 246; oraz Wykaz zmarłych ojców i braci, t. II.
80 AD W, Akta różne konwentu w Pyzdrach, sygn. 39(95).
81 Słownik..., s. 246-247.
82 AFK, Materiały..., t. XII, s. 62. Do pożaru doprowadziły wojska, które ścigały 
konfederatów. Wówczas całe miasto spalili łącznie z klasztorem franciszkanów.
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wydarzeniach oraz pomocy króla o. Piotr Krajewski wszystko naprawił, 
„Kościół dachówką pokrył, klasztor gontami pokrył, wieże na której 
zegar wyrestaurował i wiele ozdób kościołowi przyczynił”83. O. Piotr 
Krajewski zmarł 23 kwietnia 1790 roku jako gwardian w Pyzdrach.

W 1790 roku kolejnym gwardianem pyzdrskim zostaje x. Jan Kapi- 
stran Banaszkiewicz, a w roku 1795 gwardianem zostaje x. Wawrzy
niec Pietrkiewicz, który jednocześnie pełnił obowiązki magistra nowi
cjatu aż do roku 1819, kiedy rząd zakazał przyjmowania do nowicja
tów. Z jego szkoły powychodziło wielu zdolnych zakonników. Sam 
był człowiekiem uczonym i przez wiele lat wykładał -  „prowadził 
języki: polski, łaciński, włoski, francuski, niemiecki, słusznie śpiewał 
i znał dobrze chorał, kilkakrotnie był obierany prowincjałem, lecz 
godności tej nigdy nie chciał przyjąć. Ksiądz Pietrkiewicz umarł 
28 kwietnia 1833 roku, mając 82 lata. Rządził klasztorem tutejszym 
i parafią 35 lat, a w klasztorze pyzdrskim lat 54”84. Po jego śmierci za
rząd klasztorem przeszedł w ręce o. Augustyna Mizerkiewicza, o którym 
dowiadujemy się z pisma wystosowanego przez mieszkańców Pyzdr 
dnia 3.03.1832 r„ w którym napisali: „O. Mizerkiewicz zapomina się 
być zakonnikiem (...) jest niszczycielem klasztoru, pijanicą, kartow- 
nikiem, cudzołożnikiem. Wstydzimy się mówić o jego dalszych prze
winieniach, dlatego prosimy o jego odwołanie”85. Bardzo mało infor
macji posiadamy na temat ostatniego gwardiana o. Jakuba Pachlaw- 
skiego, który urząd objął 15 sierpnia 1852 roku86. Wiemy, że zajmo
wał się naprawą klasztoru i kościoła, a także sprowadził budowni
czych, którzy mury postawili. Z byłego Nowicjatu wybudował spi
chlerz. „W roku 1859 wystawił na cmentarzu Statuę N. Maryi Panny 
Niepokalanemu Poczęciu, którą z Warszawy za ZP 600 sprowadził, 
a w roku 1860 dokonał trzeciej naprawy kościoła”87.

Większość gwardian odznaczyła się szczególnymi zasługami na rzecz 
swoich konwentów. Pomimo fragmentaryczności źródeł i niektórych 
nieścisłości dotyczących działalności gwardianów ich historia przedsta
wia się niezwykle ciekawie i wnosi wiele do dziejów obu klasztorów.

83 Ibidem, s. 62.
84 ADW, Opisanie kościołay klasztoru..., sygn. 37, s. 23.
85 AFK, Księga dotycząca Pyzdr (1823-1838), dokument z dnia 3.03.1832, sygn. B-62.
86 ADW, Opisanie kościołay klasztoru..., sygn. 37, s. 25.
87 Ibidem, s. 29.
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Oprócz danych ogólnych w źródłach pojawiają się informacje opisujące 
danego zakonnika, a mianowicie cechy charakteru, cechy fizyczne oraz 
pochodzenie społeczne. Z zachowanych źródeł możemy wyczytać in
formacje na temat powyższych cech nie tylko odnośnie wspomnianych 
powyżej gwardianów, ale również szeregowych zakonników, którzy 
zostali zanotowani w dokumentach i kronikach zakonnych.

Ze względu na cechy charakteru można wyróżnić zakonników bar
dzo bogobojnych, „dobrych biznesmenów” i tych, którzy nie byli godni 
noszenia habitu. I tak np. o o. Franciszku, zakonniku w Pyzdrach mówi 
się, że „był żywym przykładem pobożności. Ciało swe karcił biczowa
niem, postem, popiołem, żelaznym łańcuchem”.

„Jaśniał stałością w modlitwie, stałym umartwianiem się i innymi 
cnotami”. Zmarł 8 marca 1719 roku88. Kolejnym przykładem jest o. An
toni Granowski, który zmarł w konwencie w Pyzdrach w 1699 roku 
w wieku 60 lat. „Jako młody kapłan został wzięty w Jasyr przez Tata
rów w Rosji. Przez pięć lat wycierpiał srogie prześladowania i biczo
wania dla imienia Chrystusa. Z Bożą pomocą wrócił i żył w Pyzdrach 
przez 18 lat”89.

Wielu zakonników odznaczało się doskonałymi umiejętnościami 
w zakresie zarządzania konwentem. Jednym z nich był o. Piotr Ofie- 
rzyński, gwardian konwentu w Pyzdrach. Za swoje zasługi został po
wołany na prowincjała w 1733 roku. Z kolei w Synoptica relatio... 
czytamy, iż: „5.01.1698 roku zasnął w Panu O. Antoni Szuwalski”, 
który łączył w sobie cechy dobrego pasterza i ekonomisty.

Wśród zakonników pojawili się również i tacy, którzy przysporzyli 
klasztorowi zmartwień. Przykładem jest o. Nicefor Bramiński, który 
„10.07.1783 roku, zgodnie z wydanym pismem prowincjała O. Teo
fila Piotrowicza, zostaje siłą przeniesiony z Warszawy do Obornik. 
«Tu ma go gwardian nie wypuszczać z konwentu, a gdyby uciekł po
pada w ekskomunikę i ma się go schwytać i zamknąć w areszcie»”90. 
Z dalszej części dokumentu dowiadujemy się, że o. Bramiński zmarł 
w tymże konwencie 22 grudnia 1800 roku w wieku 73 lat.

Bardzo ciekawe opisy, które przekazują nam kronikarze dotyczą 
wyglądu zewnętrznego braci. Przykładem tego jest m.in. informacja

88 AFK, L. M i s k e, Synoptica relatio..., sygn. E-I-328.
89 Ibidem.
90 AFK, Materiały..., cz. I, s. 49.
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dotycząca o. Franciszka Drohobyckiego z klasztoru w Pyzdrach, któ
ry: „Wstąpił do zakonu w wieku 21 lat, dobrze zbudowany, niewyso
ki, przystojny, dobry kantor, który był gwardianem w Gnieźnie i Kali
szu”91. W podobnym tonie powiedziano o o. Walentym Jarnowicie, 
który: „Z pochodzenia jest Polakiem, dobrze zbudowany, niedużego 
wzrostu, pobożny, skromny, spokojny”92.

Niewiele informacji posiadamy na temat pochodzenia społecznego 
zakonników. Wyjątkiem jest wspomniany wcześniej Jan Nepomucen 
Niedźwiedzki szlachcic z klasztoru w Obornikach Wielkopolskich czy 
brat Anioł Bromirski szlachcic z konwentu w Pyzdrach.

Reasumując niniejsze rozważania należy stwierdzić, że na obecnym 
etapie badań mimo swej fragmentaryczności materiał źródłowy doty
czący Braci Mniejszych Konwentualnych pozwala na poszerzenie 
naszej wiedzy o klasztorach w Pyzdrach i Obornikach Wielkopol
skich. Nie jest on jednak kompletny i wymaga dalszych poszukiwań 
archiwalnych i studiów. Problemem wiodącym jest ustalenie dokład
nej liczby przebywających w konwencie braci, a także odtworzenie 
pełnej listy gwardianów czuwających nad klasztorem. Ważnym też 
jest podjęcie pogłębionych studiów nad początkami poszczególnych 
fundacji i ich rozwoju w pierwszych wiekach funkcjonowania.

Na podstawie zachowanych dokumentów w niniejszym, krótkim 
opracowaniu staraliśmy się odtworzyć wstępną listę gwardianów. Lista 
ta jest jednak niepełna.

Mam jednak nadzieję, że prowadzone obecnie przeze mnie studia 
nad tą kwestią pozwolą już wkrótce na poszerzenie naszej wiedzy 
o konwentach, które były przedmiotem niniejszych krótkich rozwa
żań. Jednym z głównych postulatów dla dalszych badań jest przeana
lizowanie zebranego materiału oraz zrekonstruowanie familii klasz
tornej obu konwentów na przestrzeni od XIII do XIX wieku. Naglącą 
potrzebą jest również przeprowadzenie badań ukazujących panujące 
stosunki na linii biskup -  prowincjał -  gwardian, a także ukazanie 
związków i zależności pomiędzy zakonnikami a ludnością miejską.

91 AFK, Via et Methodus..., sygn. E-I-364, s. 371.
92 Ibidem, s. 371.
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Dopełnieniem tych badań będzie podjęcie prac nad uposażeniem 
i architekturą obu klasztorów, co w końcowym efekcie da nam moż
liwość poszerzenia naszej wiedzy na temat klasztorów franciszkań
skich w Pyzdrach i Obornikach Wielkopolskich.

MAGDALENA JANOWSKA

The guardians from franciscans conventual cloister in Pyzdry 
and Oborniki Wielkopolskie under the preserved source 

documents the announcement

Summary
This dissertation presents up to now the state of the inquiries on the prosopography 

of the cloisters in Pyzdry and Oborniki Wielkopolskie from XIII to XIX century. On 
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DECHRYSTIANIZACJA I ANTYKLERYKALIZM  
SPOŁECZNOŚCI ROBOTNICZEJ KRÓLESTWA 

POLSKIEGO NA PRZEŁOMIE X IX I XX W. 
(PRZYCZYNY I CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA)

Kościół katolicki stanowił istotne ogniwo w społeczeństwie opar
tym na strukturze feudalnej, która to powoli dobiegała końca wraz 
z uwłaszczeniem w roku 1864. Procesy industrializacji i urbanizacji, 
w które wpisywały się gwałtowne zmiany demograficzne, związane 
z migracją ludności wiejskiej do miast, dezorganizowały dotychcza
sowe życie społeczności lokalnych, skupionych wokół rodzimych 
parafii. W epoce rodzącego się kapitalizmu Kościół nie mógł już utrzy
mać w tak silnym stopniu jak dotąd, swej dominującej pozycji w spo
łeczeństwie. Niezaprzeczalnym faktem były zachodzące wówczas 
zmiany w mentalności społeczeństwa polskiego pod rosyjskim zabo
rem. W pewnym stopniu zmiany te, w przypadku klasy robotniczej, 
objawiały się zobojętnieniem religijnym i odstąpieniem od praktyk 
kościelnych lub też w pojawiających się niejednokrotnie nastrojach 
otwarcie antyklerykalnych i kontestacyjnych względem dogmatów 
chrześcijańskich. Oczywiście, jak zobaczymy, w większości proleta
riat przemysłowy, pozostawał wierny Kościołowi katolickiemu i jego 
naukom duszpasterskim, lecz mimo to sama istota wskazanego tu 
zjawiska godna jest uwagi.

Niniejsze studium stanowi przede wszystkim próbę analizy przy
czyn dechrystianizacji i antyklerykał izmu klasy robotniczej Królestwa 
Polskiego przełomu XIX i XX wieku. Punktem wyjścia dla podjętych 
tu rozważań będzie charakterystyka religijności społeczeństwa tego 
okresu oraz jej stan w odniesieniu do robotników. Następnie podej
miemy próbę typologii przyczyn badanego zjawiska.

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 383-427.
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Należy zaznaczyć, iż na temat dechrystianizacji istnieje jeden artykuł 
autorstwa Daniela Olszewskiego1. Dotyczy on jednak dwu wieków 
polskiej historii oraz traktuje na temat środowiska chłopskiego, robotni
czego i inteligenckiego, a zatem społeczeństwa szeroko pojętego. Do 
omawianego tu okresu, Autor odnosi się na zaledwie czterech stroni
cach. Poruszaną tu problematykę dotyka on także w innych, dość licz
nych i bardzo cennych opracowaniach (por. przypisy niniejszego tek
stu), dotyczących polskiej religijności, jednak wyłaniająca się z jego 
badań typologia przyczyn dechrystianizacji, wydaje się być niepełna. 
Autor skupia się głównie na wadliwej strukturze administracyjnej Ko
ścioła katolickiego w Królestwie Polskim oraz ogólnie pojętej „agitacji 
socjalistycznej”, którego to tematu, moim zdaniem bardzo istotnego 
i często wręcz decydującego, nie rozwija w sposób wyczerpujący.

Z kolei brakuje literatury na temat postaw antyklerykalnych klasy ro
botniczej dla przełomu XIX i XX wieku. Są oczywiście cenne opraco
wania Andrzeja Chwalby (por. przypisy), dotyczące stosunku socjali
stów do obrzędowości i symboliki religijnej, jednak nie ujmują one pro
blematyki antyklerykalnej działalności agitacyjno-propagandowej partii 
rewolucyjnych, ani robotniczych wystąpień, będących jej wynikiem.

Postaram się zatem ująć przyczyny dechrystianizacji proletariatu 
Królestwa Polskiego w następujące kategorie: uwarunkowania admi
nistracyjno-terytorialne, „duszpasterskie”, ekonomiczne i polityczne. 
Niektóre z nich, jak zobaczymy, dodatkowo wzajemnie się przenikały, 
co widoczne jest zwłaszcza na styku ówczesnego życia politycznego 
i ekonomicznego klasy robotniczej. W przypadku analizy uwarunko
wań politycznych, postaram się przedstawić również problematykę, 
związaną z czynnymi wystąpieniami antyklerykalnymi robotników 
przemysłowych, będącymi pogłębioną formą zjawiska dechrystianiza
cji, a zarazem jej radykalnym rezultatem.

Dokonując analizy politycznych przyczyn dechrystianizacji, zamie
rzam skupić się na partiach socjalistycznych, zaliczających się do 
rewolucyjnego nurtu polskiego ruchu robotniczego2. Z ugrupowań,

1 D. O l s z e w s k i ,  Zagadnienie dechrystianizacji polskiego społeczeństwa w XIX
1 XX wieku, [w:] Między Odrą i Dnieprem -  wyznania i narody, red. T. S t e g n e r, 
Gdańsk 1997, s. 10-22.
2 Pod tym pojęciem rozumiem internacjonalistyczny nurt polskiego ruchu robotni
czego, zakładający dokonanie przeobrażeń społecznych nie w niepodległym państwie 
polskim a poprzez rewolucję socjalistyczną i ideę walki klasowej. Tym samym do
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podejmujących problematykę Kościoła, będą to: I Proletariat, „Stara” 
PPS oraz Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP), przemia
nowana następnie na Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy 
(SDKPiL). Ograniczam się do tych ugrupowań jako najbardziej repre
zentatywnych dla poruszanych tu kwestii i najbardziej skrajnych, jeśli 
chodzi o propagandę antyklerykalną.

Świadomie rezygnuję ze szczegółowych studiów odnośnie Polskiej 
Partii Socjalistycznej (PPS). Ograniczę się jedynie do zasygnalizowa
nia jej stanowiska programowego pod kątem analizowanej tu materii. 
W tym bowiem wypadku, postawa PPS była bardziej umiarkowana 
i zróżnicowana aniżeli ugrupowań wyżej wymienionych. Działacze tej 
partii potrafili np. piętnować na wiecach robotniczych antykleryka- 
lizm socjaldemokratów, celem ich zdyskredytowania w oczach robot
ników3. Toteż stanowisko PPS było niewątpliwie bardziej elastyczne, 
w przeciwieństwie choćby do SDKPiL, gdzie panowała pełna konse
kwencja w działaniu przeciwko Kościołowi. A zatem, w przypadku 
PPS, konieczne są odrębne, pogłębione studia, wykraczające znacznie 
poza ramy niniejszego opracowania.

Granice chronologiczne naszych rozważań obejmą schyłek wie
ku XIX do upadku rewolucji 1905-1907. W moim przekonaniu jest 
to czasokres najpełniej ukazujący dynamikę przemian społeczno- 
gospodarczych oraz ewolucję stosunków politycznych na terenie Kró
lestwa Polskiego. Tym samym, jest to zakres najbardziej odpowiada
jący potrzebom podejmowanej tutaj analizy.

Społeczeństwo Królestwa Polskiego składało się w przeważającej 
większości z ludności katolickiej. Według rosyjskiego spisu powszech
nego z roku 1897, ogólna liczba ludności wynosiła 9.402.253 miesz
kańców, natomiast liczba katolików oscylowała w granicach 75% ogółu 
ludności kraju4 *. Co szczególnie zwraca uwagę to fakt, iż najwyższy

tegoż nurtu zaliczam te ugrupowania, na których tradycje powoływała się Socjalde
mokracja Królestwa Polskiego i Litwy.
3 Por. np. Socjalistyczne wydanie Narodowej Demokracji, „Czerwony Sztandar”, nr 77, 
9 czerwca 1906, s. 3.
4 Tlepean eceoóufan nepenucb naceneHun Poccuuckou HMnepuu 1897 e., BbinycK 4: 
OKOHuamejibHO ycmanoenenHoe npu pa3paóomKe nepenucu Hcuimnoe Hacejienue 
HMnepuu no ye3daM, pe,a. H. A. T p o h h h u k h h , Sankt-Petersburg 1905, s. 18-20; 
BbinycK 6: Hanunnoe uacejienue oóoeeo nona no ye3ÓOM u aopodaM, c yKa3anueM
npeo6nadaK>u{ux eepoucnoeedanuu u enaeHeuuiwc cocnoeuu, pe^. H. A. T p -
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procent ludności katolickiej odnotowujemy w tych guberniach, gdzie 
ludność polska stanowiła najbardziej zwartą i najliczniejszą społecz
ność, przy jednoczesnym niskim udziale narodowości niepolskich. 
Płynie stąd oczywisty wniosek, iż ludność katolicką stanowili przede 
wszystkim Polacy. W stopniu minimalnym zaś zaliczali się do niej 
przedstawiciele innych narodowości.

Jeśli chodzi o klasową strukturę społeczeństwa Kongresówki, 
w końcu XIX wieku nadal w przeważającej większości składało się 
ono z ludności chłopskiej. Pomimo nasilającej się migracji ludności 
wiejskiej do miast w poszukiwaniu zatrudnienia w dynamicznie roz
wijającym się przemyśle5, ludność ta w dalszym ciągu silnie związana 
była z wsią, przy czym różna była skala tych powiązań. Stosunkowo 
słabiej taki robotnik-„wychodźca” związany był ze swym rodzimym 
środowiskiem, jeśli znajdował zatrudnienie w miejscowości o trady
cjach wielkomiejskich, jak Warszawa, co sprzyjało szybkiemu uzy-

o h h h u k h h , Sankt-Petersburg 1905, s. 37-44. W tychże pozycjach dane dla po
szczególnych guberni Królestwa Polskiego.
5 Proces migracji ludności ze wsi do miast nie dotyczył naturalnie tylko Królestwa 
Polskiego, lecz całości ziem polskich pod zaborami. W latach 1880-1910 ogólny przy
rost ludności wynosił 30%, zaś w dużych miastach aż 167%, co wyraźnie świadczy 
o skali przemieszczania się ludności wiejskiej do ośrodków przemysłowych (I. P i e - 
t r z a k - P a w ł o w s k a ,  Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej industriali
zacji na ziemiach polskich do 1918 r., [w:] Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX 
wieku. Studia i materiały, red. I. P i e t r z a k - P a w ł o w s k a ,  Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1970, s. 94). Warto zwrócić uwagę na odsetek ludności żyjącej w miastach 
Królestwa Polskiego. O ile w roku 1872 w ośrodkach miejskich zamieszkiwało 16,2% 
ogółu ludności, o tyle w roku 1897 już 26,9% (K. D u n i n - W ą s o w i c z ,  Struktura 
demograficzna narodu polskiego w latach 1864-1914, [w:] Historia Po lski, t. 3: 
1850/1864-1918, cz. 1: 1850/1864-1900, red. Ż. K o r m a n o w a ,  I. P i e t r z a k -  
P a w ł o w s k a ,  Warszawa 1963, s. 108). O gwałtownych zmianach demograficznych 
na obszarze Królestwa świadczy również przyrost liczby jego mieszkańców. Miano
wicie w roku 1885 żyło tutaj 7.104.864 osób; w 1890 -  8.256.562; w 1893 -  
8.808.969; w 1897 -  9.402.253; w 1906 -  11.370.444 osób. Ogólna liczba katolików 
utrzymywała się przy tym zawsze w granicach 75% (Tpyóbi BapuiaecKoeo Cmamu- 
cmmecKoeo KoMumema, BbinycK 3: Cocmonuue naceneHun e decnmu eyóepnun* 
Ljapcmea nojibcxoeo k  l-My nueapn 1890 eoda, Warszawa 1890, tab. I, s. 80-81; Bbin- 
ycK 11: CocmoHHue Hacenenun e decnmu eyóepnunjc Ijapcmea HonbCKoeo k  l-My nue- 
apn 1893 eoda, Warszawa 1894, tab. I, s. 140-141; BbinycK 26: Hacejienue decnmu eyó- 
epHuü Ljapcmea HonbCKoeo e 1906 eody. Pocm nacejieuun 3a 90 nem, 1816-1906, War
szawa 1906, s. XVI, 67). Zwraca uwagę tempo zmian demograficznych, gdzie przez 
zaledwie 16 lat (1890-1906) ogólna liczba ludności zwiększyła się o ponad 3 min ludzi!
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skaniu w miarę stałego zatrudnienia. Natomiast o wiele silniejsze po
wiązania z wsią mieli robotnicy młodszych ośrodków przemysłowych, 
jak Łódź, Tomaszów Rawski czy miejscowości Zagłębia Dąbrow
skiego. Niejednokrotnie przez długi okres od momentu podjęcia pracy 
w przemyśle robotnicy pochodzący z obszarów wiejskich trudnili się 
także rolnictwem w rodzinnej wsi. Napływający do miast chłopi z cza
sem powiększali szeregi proletariatu przemysłowego pozostając w mie
ście na stałe, lecz był to proces długotrwały i dotyczył raczej tych, 
którzy nie posiadali dostatecznej ilości ziemi, aby się z niej utrzymać, 
bądź nie mieli jej wcale6. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia 
praktycznie do początków wieku XX, lecz i wówczas robotnicy wy
wodzący się ze wsi utrzymywali relacje z obszarem swego pochodze
nia poprzez związki rodzinne7 * * *.

6 Zazwyczaj z rodzimym środowiskiem najbardziej związani byli ci, którzy pozostawili 
na wsi rodziny, tj. żony i dzieci. O wiele szybciej do środowiska miejsko-przemysłowego, 
adaptowali się ludzie młodzi, którzy zakładali rodziny dopiero w środowisku robotni
czym, bądź też tacy, którzy do miasta już z familią przybyli. Szczegółowe studia w tej 
materii por. A. Ż a r n o w s k a ,  Rodzina i status rodzinny robotników przemysłu 
i rzemiosła Królestwa Polskiego u schyłku XIX w., [w:] Polska klasa robotnicza. 
Studia historyczne, t. 2, red. S. K a l a b i ń s k i ,  Warszawa 1971, s. 47-78. Do pracy 
w przemyśle podążali również względnie zamożniejsi chłopi, przy czym głównym 
motywem było tu pozyskanie dodatkowych środków, które można było przeznaczyć na 
dokupienie ziemi, opłacenie podatków, nabycie dodatkowej krowy, konia, czy innego 
inwentarza żywego. Wreszcie część zarobionych pieniędzy przeznaczano na dobra 
konsumpcyjne. Co warte uwagi, chłopi żywili liczne obawy odnośnie przenosin do mia
sta. Uważano, iż życie w mieście może chłopa „zepsuć” moralnie, „rozleniwić”, tj. znie
chęcić do ciężkiej pracy na roli itd. Zastrzeżenia szczególnie kierowano pod adresem 
kobiet migrujących do miasta, twierdząc, iż mogą zatracić swą „czystość” i „niewinność”. 
Na ten temat por. B.A. E n g e l ,  Russian Peasants Views of City Life, 1861-1914, 
„Slavic Review”, 52(1993), nr 3, s. 447-448, 450 i nn.
7 Szczegółowych informacji dostarczają badania Anny Żamowskiej, odnoszące się do
różnych ośrodków przemysłowych Królestwa Polskiego (Warszawa, Łódź, Zagłębie 
Dąbrowskie, Zagłębie Staropolskie). Podejmuje ona m.in. szczegółową analizę proce
sów rekrutacji klasy robotniczej z różnych środowisk społecznych. Interesujące są
zwłaszcza jej rozważania poświęcone robotnikom wywodzącym się z terenów wiej
skich: ich powiązania z wsią, skala zatrudnienia oraz proces adaptacji do środowiska 
miejskiego. Na ten temat por. A. Ż a r n o w s k a ,  Klasa robotnicza Królestwa Pol
skiego 1870-1914, Warszawa 1974, s. 105-156, 159-164/187-188, 193-196; eadem,
Z badań nad składem społecznym klasy robotniczej w Królestwie Polskim w latach 
1870-1914, [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. 4, red. S. K a l a 
b i ń s k i ,  Warszawa 1973, s. 101-138; eadem, Klasa robotnicza a procesy ruchliwo
ści społecznej na przełomie XIX i XX wieku (Z badań nad robotnikami Warszawy
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Trzeba również nadmienić, iż niejednokrotnie przedmieścia robot
nicze, stanowiące zaplecze rąk do pracy dla zakładów przemysłowych 
omawianego okresu w istocie niewiele różniły się od wsi. Charaktery
styczny przykład stanowiły miejscowości zlokalizowane pod Łodzią, 
które z czasem stały się jej dzielnicami, a więc Bałuty, Chojny, Dą
browa, Widzew czy Zarzew, gdzie zamieszkiwała znaczna część ro
botników pracujących w łódzkich zakładach i fabrykach. Siły robo
czej dostarczały również wsie położone i dalej od miasta, nieraz 
o kilka kilometrów, skąd dochodzono codziennie do pracy8.

Jeszcze inaczej wyglądała sytuacja w przypadku Zagłębia Dąbrow
skiego, gdzie charakterystycznym zjawiskiem było tworzenie osad 
przemysłowych, składających się z kopalni lub huty oraz zabudo
wy mieszkalnej, tworzących charakterystyczne konurbacje wiejskie9. 
Struktura osad górniczych Zagłębia sprzyjała zachowaniu tradycji 
charakterystycznych dla środowiska chłopskiego. Nie było tutaj zatem 
warunków dla kształtowania cech społeczności miejskich, charaktery
stycznych dla aglomeracji przemysłowych10.

i innych ośrodków przemysłowych Królestwa Polskiego), „Z Pola Walki”, 15(1972), 
nr 1, s. 29-75; eadem, Przystosowywanie się ludności robotniczej do życia w aglomera
cjach urbanistyczno-przemysłowych w okresie fali migracyjnej (przełom XIX/XX w.), 
[w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Łódź, 7-10 września 
1989 r.: Referaty, komunikaty -  sekcje, Toruń 1990, s. 251-258; por. także: E. K a 
c z y ń s k a ,  Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami, Warszawa 
1970, s. 103-108; Szerzej na temat miejsca napływowej siły roboczej w procesach 
urbanizacyjnych miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Zagłębia Dąbrowskiego: 
Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. 1, cz. 1: Od przełomu XVIII i XIX w. 
do 1870 r., red. S. K a l a b i ń s k i ,  Warszawa 1974, s. 730-742; Zwięzłe informacje 
na temat proletaryzacji chłopstwa zob. I. I h n a t o w i c z ,  A. M ą c z a k ,  B. Z i e n 
t ara,  J. Ż a r n o w s k i ,  Społeczeństwo polskie od X  do XX wieku, Warszawa 2005, 
s. 507 i nn.; por. także dane na temat proletaryzacji chłopów rosyjskich A. M. n  a h  k  -  

p  a t  o b  a, nponemapu3aiiUR KpecmbRHcmea u ee pojib e (popMupoeauuu npoMbiui- 
jieunoeo npojiemapuama Poccuu (60-90-e eodbi XIX e.), „HcTopnuecKHe 3anncKH” 
54(1955), s. 194-220.

Tym samym, co potwierdza powyższe stwierdzenia, można mówić o charaktery
stycznym zjawisku, iż przemysł fabryczny, choć prowadził często do porzucenia 
przez część ludności zajęć rolniczych w przypadku zamieszkiwania bezpośrednio pod 
Łodzią, nie odrywał całkowicie chłopów od pracy na wsi (I. I h n a t o w i c z, Prze
mysł łódzki w latach 1860-1900, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 90-91).

J. Z i e m b a ,  Kształtowanie się proletariatu Zagłębia Dąbrowskiego 1865-1914, 
Warszawa-Kraków 1980, s. 173 i nn.
10 Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, s. 740-742.
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Generalnie więc młode ośrodki przemysłowe, będące w nieustan
nym rozwoju aż do początków XX wieku oraz powiązane jeszcze 
z obszarami wiejskimi, a takie w istocie były czynnikiem dominują
cym w rozwoju gospodarczym Królestwa Polskiego, sprzyjały zacho
waniu przez długi jeszcze okres kultury i tradycji chłopskich11. Trzeba 
mieć bowiem świadomość, iż z intensywną migracją chłopi dostarcza
li miastu nie tylko siły roboczej wykorzystywanej w przemyśle. Przy
bywała wraz z nimi wiejska mentalność oraz kultura, do której należy 
zaliczyć charakterystyczną dla tego okresu religijność ludową.

Chłopstwo było bezsprzecznie najbardziej religijną klasą społeczną 
i właśnie religijność tej klasy stanowi punkt wyjścia nad rozważania
mi dotyczącymi religijności klasy robotniczej Królestwa Polskiego, 
a co za tym idzie -  punkt wyjścia dla podjęcia próby charakterystyki 
obrazu Kościoła i duchowieństwa w świadomości proletariatu.

Polski katolicyzm omawianego okresu był bardzo specyficzny. 
W II połowie XIX wieku można zaobserwować znaczne pogłębienie 
się polskiej religijności, której charakterystyczną cechą była maso
wość z rozbudowanym ceremoniałem. Wypełnianie praktyk religij
nych było rzeczą naówczas powszechną12 13. To odrodzenie się i rozwój 
polskiej religijności następowało przede wszystkim w okresie klęsk 
powstań narodowych oraz represji popowstaniowych. Wówczas za
czął rodzić się proces swego rodzaju teologizacji polskich dziejów, 
kiedy to ściśle wiązano sprawę narodową z religią katolicką. Wyra
zem tego typu tendencji były powstające idee mesjanistyczne i marty- 
rologiczne, które kultywowali szczególnie romantycy i mistycy (do 
tradycji romantycznych nawiązywali z kolei przedstawiciele Młodej 
Polski). W tym to okresie kształtował się wyraźnie model Polaka- 
katolika, Polaka-patrioty. Wynikiem tego, w świadomości społecznej, 
katolicyzm określał niemal automatycznie tożsamość narodową .

11 A. Ż a r n o w s k a ,  Wychodźcy ze wsi w mieście przemysłowym (Królestwo Polskie 
na przełomie XIX i XX w.), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Histórica”, 46(1992), 
s. 146; zob. również A. L i p i ń s k i ,  Pozostałości kultury tradycyjnej w łódzkich 
rodzinach robotniczych, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 7(1965), s. 5-39.
12 Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, red. J. K ł o c z o w s k i ,  
Lublin 1992, s. 487.
13 J. K ł o c z o w s k i ,  Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000, s. 277; 
R. M i c h a 1 s k i, Idea niepodległości Polski w świadomości robotniczej na przełomie 
XIX i XX wieku, „Życie i Myśl”, 36(1988), nr 12, s. 38; H. G a p s k i, Krzyż w kulturze



390 ALEKSANDER GOTOWICZ

Religijność polska przełomu XIX i XX wieku, przejawiała się 
w różnorakich formach praktyk religijnych. Charakterystyczna była 
tendencja do pomnażania nabożeństw w ramach kultu parafialnego. 
Można tu wymienić litanie, koronki, godzinki do NMP, nabożeństwa 
majowe, czerwcowe, różańcowe, czterdziestogodzinne, gorzkie żale, 
drogi krzyżowe. Potrzebę uzewnętrznienia swojej pobożności reali
zowano także poprzez udział w licznych pielgrzymkach, procesjach, 
czy w okresie rozmaitych uroczyści kościelnych, jak Boże Ciało, wi
zytacje biskupie, różne jubileusze, święta patronalne i inne14. Ponadto, 
ówczesna religijność społeczeństwa, wyrażała się w stawianiu licz
nych, przydrożnych krzyży i kapliczek przy najróżnorodniejszych 
okazjach, np. dla upamiętnienia określonych wydarzeń religijnych15.

Istotną rolę odgrywały też sanktuaria narodowe, będące celem licz
nych pielgrzymek ludności ze wszystkich trzech zaborów. Do takich 
trzeba zaliczyć Jasną Górę w Królestwie Polskim16, Piekary na Śląsku, 
Kalwarię Zebrzydowską i Kochawinę w Galicji, Gietrzwałd na War

polskiej w czasach niewoli narodowej, [w:] Kulturotwórcza rola Kościoła na przeło
mie XIX i XX wieku, red. J. Z i ó ł e k ,  Lublin 1997, s. 160, 179; por. także R. W a - 
p i ń s k i ,  Kształtowanie się stereotypu Polaka-katolika, [w:] Naród i religia. Mate
riały z sesji naukowej, red. T. S t e g n e r, Gdańsk 1994, s. 17-33; J. K o z ł o w s k i ,  
Rola Kościoła w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej w okresie zaborów, 
„Życie i Myśl”, 40(1993), nr 2, s. 42-53.
14 D. O 1 s z e w s k i, Polska religijność na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Uniwersa
lizm i swoistość kultury polskiej, t. 2, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Lublin 1990, s. 233-234; 
idem, Życie religijne Polaków w XIX i XX wieku. Trwałość i przemiany, [w:] Miasto 
i kultura polska doby przemysłowej, t. 3: Wartości, red. H. I mb s ,  Wrocław- 
Warszawa 1993, s. 89.
15 J. K ł o c z o w s k i ,  L. M u l l e r ó w  a, J. S k a r b e k ,  Zarys dziejów Kościoła 
katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 271.
16 Częstochowa była miejscem pielgrzymek o szczególnym charakterze. W latach 
1885-1914 udawało się tam rocznie 700-1000 pielgrzymek, które gromadziły łącznie 
ok. 300-400 tysięcy pątników (D. O l s z e w s k i ,  Polska religijność..., s. 235). Na
tomiast w roku jubileuszu obrazu jasnogórskiego, tj. w r. 1882, do Częstochowy 
przybyło przeszło 500 tysięcy pielgrzymów (por. Chrześcijaństwo w Polsce..., s. 489);
0 uroczystościach zob. Z Częstochowy, „Tydzień”, nr 38, 5/17 września 1882, s. 3-4; 
oraz: J. B u k o w s k i ,  Dzieje cudownego Obrazu Bogarodzicy w Częstochowie, Kra
ków 1894, s. 121-122; J. Z a p o m n i a n y ,  Jasna Góra. Dzieje cudownego obrazu
1 klasztoru, Częstochowa 1933, s. 96); szerzej na temat ruchu pielgrzymkowego na 
Jasną Górę por. S.Z. J a b ł o ń s k i ,  Zasięg terytorialny i natężenie ruchu pielgrzym
kowego na Jasną Górę w latach 1864-1914, „Studia Claromontana”, 3(1982), s. 161-200;
idem, Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego (1864-1914), Lublin 1984, s. 133-263.
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mii czy Ostrą Bramę w Wilnie. Pielgrzymowano również do sanktu
ariów lokalnych. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż w XIX wie
ku było na ziemiach polskich (tj. na obszarze dawnego państwa pol
sko-litewskiego) ponad tysiąc sanktuariów maryjnych. Świadczy to 
wyraźnie o wielkiej roli pobożności pątniczej oraz ogromnej roli kultu 
NMP w życiu społeczeństwa polskiego trzech zaborów17. Były to czyn
niki niewątpliwie wpływające na poczucie wspólnoty pomiędzy Pola
kami zamieszkującymi poszczególne dzielnice rozbiorowe. Taką też 
rolę w omawianym okresie odgrywał kult świętych męczenników, czyli 
św. Stanisława i św. Wojciecha, który to kult wyrażał tradycje polski 
przedrozbiorowej. I tak np. konflikt biskupa z władcą odnoszono do 
walki katolickiego społeczeństwa polskiego z obcym monarchą za
borczym. W końcu zaś, okazję do wygłoszenia kazań patriotycznych 
przez duchowieństwo niosły ze sobą również rocznice narodowe, jak 
np. Konstytucji 3 Maja czy powstań narodowych18. Wszystko to nie
wątpliwie umacniało więź katolicyzmu ze sprawą polską.

Jednakże, co podkreślali duchowni, poziom świadomości religijnej 
społeczeństwa był bardzo niski. Nie odczuwano wówczas potrzeby 
rozumienia tajników praktykowanego kultu religijnego. Można wręcz 
stwierdzić, iż masy katolickie bardziej skupione były na uzewnętrznia
niu swojej religijności, aniżeli na zgłębianiu istoty swojej wiary19. To 
ksiądz, w ramach duszpasterstwa parafialnego, stanowił źródło wiedzy 
i interpretacji poszczególnych tajników religii chrześcijańskiej, jak rów
nież wskazywał wzorce zachowań i pielęgnacji określonych wartości.

Był to zatem, ogólnie rzecz ujmując, katolicyzm bardzo płytki. Do
datkowo przenikał się on z zabobonami, których różnorodność była 
tak wielka i bogata, że nie sposób szerzej się nimi tutaj zajmować,

17 Szerzej por. D. O l s z e w s k i ,  Pobożność pątnicza w polskiej kulturze religijnej na 
przełomie XIX i XX wieku, „Studia Claromontana”, 7(1987), s. 70-85; A. W i t k o w - 
ska,  Ośrodki maryjne w polskiej religijności w XIX wieku, [w:] Niepokalana. Kult 
Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. P y 1 a k, C. K r a k o w i a k ,  
Lublin 1988, s. 70-86; Szerzej na temat kultu Matki Boskiej: E. J a b ł o ń s k a -  
D e p t u ł a ,  Kult Matki Boskiej Częstochowskiej -  Królowej Polski w okresie niewoli 
narodowej, „Więź”, 25(1982), nr 10, s. 3-18; eadem, Kult maryjny w Polsce XIX 
wieku, „Więź”, 6(1963), nr 5, s. 43-51.
18 D. O l s z e w s k i ,  Polski katolicyzm a sprawa narodowa na przełomie XIX i XX wieku. 
Stan i problematyka badań, [w:] Naród i religia..., s. 41-42.
19 Idem, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, 
s. 136; idem, Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice 1986, s. 274.
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choć jest to niewątpliwie tematyka interesująca20. Dość jest powie
dzieć, iż powszechnie wierzono w różnego rodzaju demony, czary czy 
magiczne obrzędy21. Wszechobecna była obawa przed obecnością 
diabła i kuszeniem przez siły zła (zdarzały się nawet wypadki prze
mocy względem osób podejrzanych o kontakty z takimi siłami22).

20 Jak pisał wybitny polski etnograf, Oskar Kolberg: Wiele z tych przesądów są 
wspólne wszystkim krajinom Polski, a wszystkie szczególniej z niewygasłych uczuć 
religii bałwochwalskiej i pogańskiej biorą swój początek [...]. Namnożyło się przeto 
mnóstwo wyobrażeń, które rodzice dzieciom, a te znowu swojim dzieciom w długie 
wieki podawali, a wyobrażenia takie, nawet się prawie kształciły z postępem czasu 
(por. O. K o l b e r g ,  Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Serya XVII, Lubelskie, cz. 2, Kraków 
1884, s. 67). Ilustruje to również stwierdzenie: Wiara ich jest szczera, acz naiwna 
i upstrzona różnemi gusłami, zamawianiami i zabobonami [...]; tymczasem nie prze
szkadzają one, że lud tutejszy, będąc z gruntu nabożnym, obchodzi święta i niedziele 
przykładnie, a rokrocznie, po skończonych żniwach, odbywa nabożne pielgrzymki do 
Częstochowy, a niekiedy do Kalwarji Zebrzydowskiej [...]. Szkoda jednak wielka, że 
w parze z religijnością nie idą inne przymioty (M. F e d o r o w s k i ,  Lud okolic Żarek, 
Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, 
pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, t. 1, Warszawa 1888, s. 23). 
Są to niewątpliwie twierdzenia trafnie oddające istotę ówczesnej wiary ludowej.
21 Zjawisko takie było charakterystyczne zresztą nie tylko dla ówczesnego Królestwa 
Polskiego, ale i dla innych obszarów Imperium i wiejskiego ludu prawosławnego. Na 
ten temat por. C.D. W o r o b e c, Witchcraft Beliefs and Practices in Prerevolutionary 
Russian and Ukrainian Villages, „The Russian Review”, 54(1995), nr 2, s. 165-187; 
także: H. E. 3 a 6 e ji h  h , PyccKuu napod. Eeo oóbinau, oópnóbi, npedanun, cyeeepun 
u noe3un, Moskwa 1880; C. B. MaKCHMOB,  Henucman, HeeedoMan u Kpecmnan 
cwia , Sankt-Petersburg 1903; A. H. M h h x , Hapodnue oóbmau, cyeeepun, nped- 
paccyÓKU u oópndbi KpecmbRH capamoecKou eyóepnuu coópanbi e 1861-1888 eodax, 
Saratów 1994; Należy zaznaczyć, iż mistyczno-okultystyczne tendencje nie omijały 
również inteligencji. Stanowiły jednak raczej swego rodzaju trend intelektualny, 
aniżeli autentyczne przekonania, chociaż i takie niejednokrotnie się zdarzały. Stały 
one, począwszy od lat 80. XIX w., w opozycji do intelektualnych prądów ateistycz
nych i nihilistycznych rysujących się w połowie tegoż stulecia. Istota zjawiska tkwiła 
w fakcie, iż ateizm pozbawiony był tej głębi, co mistycyzm czy, ogólnie rzecz biorąc, 
rozważania o charakterze teologicznym (L. S a b a n e e f  f, Religious and M ystical 
Trends in Russia at the Turn o f  the Century, „The Russian Review”, 24(1965), nr 4, 
s. 354-368). Na rodzimym gruncie literackim takie trendy często prezentowali przed
stawiciele Młodej Polski.
22 C.D. W o r o b e c, op. cit„ s. 167; Co również ciekawe: Violence became a cultural
resource available to all. Moreover, belief in witches and magicians, miracles and
conspiracies also survived in this environment. How else could murderous deeds have 
been justified by the claim that the victim was a witch or a magician, if  the peasants 
had not been convinced that supernatural forces ruled their lives? In short, the violent
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W wyniku takiego postrzegania rzeczywistości, stan duchowny (czy 
generalnie Kościół katolicki), stawał się również swego rodzaju instytu
cją nadprzyrodzoną, posiadającą kontakt z Bogiem, strzegącą swoich 
wiernych przed siłami zła i dbającą o ich zbawienie23. W ten sposób, 
ksiądz jawił się w oczach ludu niemal jako ktoś z innego świata. Oczy
wiście tego typu spojrzenie nie mogło dotyczyć takiego duchownego, 
który rażąco zaniedbywał swoje obowiązki duszpasterskie, czy nie wy
kazywał nawet minimalnego zainteresowania życiem swoich parafian, 
a wiemy, że i takich księży nie brakowało. Ogólnie jednak rzecz biorąc, 
stan duchowny traktowany był w ówczesnym społeczeństwie, a więc 
również ze strony klasy robotniczej, z głębokim pietyzmem.

Ta dość szczegółowa analiza religijności ludu polskiego, charakte
rystyczna przede wszystkim dla chłopstwa, stanowiącego dominującą 
większość ówczesnego społeczeństwa w Królestwie, jest również re
prezentatywna dla klasy robotniczej (kształtującej się przecież głów
nie w wyniku proletaryzacji szerokich rzesz ludności wiejskiej).

Tym bardziej interesujące staje się zatem zjawisko ujawniającej się 
wtenczas dechrystianizacji, przede wszystkim w ośrodkach przemysło
wych24. Proces ten objął, oczywiście obok pewnych kręgów inteligen-

exorcism of devils from human bodies [...] was, in the view of the peasants, not crimi
nal, at least as long as such acts could be fitted into their view of the world (J. B a - 
b e r o w s k i ,  Law, the judicial system and the legal profession, [w:] The Cambridge 
History of Russia, t. 2: Imperial Russia, 1689-1917, ed. D. L i e v e n, Cambridge 
2006, s. 353). Podobne wnioski: C. F r i e r s o n ,  Crime and Punishment in the Rus
sian Village: Rural Concepts of Criminality at the End of the Nineteenth Century, 
„Slavic Review”, 46(1987), nr 1, s. 62. Wydaje się, iż ze względu na fakt, że przesąd 
i zabobon były zakorzenione w świadomości polskiego chłopa niemal równie mocno 
jak u chłopa rosyjskiego, można przypuszczać, iż wypadki przemocy na podobnym tle 
mogły mieć miejsce i na terenie zaboru rosyjskiego.
23 Wobec tego interesjące i trafne wydaje się stwierdzenie: The idea cherished by all 
believers, that everything done for a church would please God, precluded disdain 
toward any kind of work done in or for a church. Even washing the floor in a church 
is holy [...]  (M.M. G r o m y k o ,  A.V. B u g a n o v ,  On the Outlook of the Russian 
People. Church Attendance and Attitudes Towards Churches and Priests, „Russian 
Studies in History”, 44(2006), nr 4, s. 66). Taką postawę można również, bez szcze
gólnych zastrzeżeń, odnieść do ludności katolickiej, zamieszkującej Królestwo Pol
skie omawianego okresu.
24 Proces ten nie dotyczył raczej małych miejscowości, gdzie z rzadka praktyk religij
nych unikali urzędnicy. Na ten temat: D. O l s z e w s k i ,  Życie religijne małego mia
sta w XIX i początkach XX w. Zarys problematyki badawczej, [w:] Miasteczka polskie
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cji, część robotników, przede wszystkim tych wykwalifikowanych. Byli 
to robotnicy wykonujący swoją profesję od dłuższego już czasu, często 
z pokolenia na pokolenie, pośród których niejednokrotnie wywiązywały 
się dyskusje o charakterze światopoglądowym25. W mniejszym stopniu 
zjawisko to dotyczyło pozostałych ludzi pracy, którzy znaleźli się 
w mieście stosunkowo niedawno. Proces ten ogółem obejmował od 
jednego do kilku procent tejże społeczności. (Były i wyjątki, jak np. 
Niwka w powiecie będzińskim guberni piotrkowskiej, gdzie liczba za
niedbujących praktyki religijne oscylowała w granicach 10%. Swoistym 
fenomenem była natomiast parafia Sosnowiec, gdzie około lA ogółu 
zaniedbywała praktyki religijne)26. Oczywiście nie był to odsetek duży 
i nie mogło się to zjawisko równać swym natężeniem z podobnym pro
cesem w Europie Zachodniej, gdzie proces dechrystianizacji był już 
wówczas bardzo zaawansowany27, jednakże sam proces jest godny 
uwagi historyka. Od momentu odstąpienia od praktyk religijnych i Ko
ścioła katolickiego, bliska jest bowiem droga do formowania postaw 
antyklerykalnych i wystąpienia przeciw tej instytucji religijnej i ducho
wieństwu jako grupie społecznej. Dochodzimy zatem do kwestii typo
logii przyczyn dechrystianizacji klasy robotniczej Królestwa Polskiego.

Do pierwszej ich kategorii należy bezsprzecznie zaliczyć uwarun
kowania administracyjno-terytorialne, decydujące o kształcie struktu
ry parafialnej Kościoła. Jest to jedna z najistotniejszych kwestii decy
dujących o kierunkach przemian w analizowanej tu materii.

w XIX-XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, red. R. K o ł o d z i e j 
c z y k ,  Kielce 1992, s. 98.
25 A. C h w a l b a ,  H. D y l ą g ó w  a, A. Ż a r n o w s k a ,  Kościół katolicki -  religia 
i ruch robotniczy, „Przegląd Historyczny”, 83(1992), z. 2, s. 293.
26 D. O 1 s z e w s k i, Życie religijne Polaków..., s. 92; J. K ł o c z o w s k i, op. cit., s. 265.
27 Zatem w żadnym wypadku, nawet w odniesieniu do Zagłębia Dąbrowskiego, nie 
można mówić o masowym odstępowaniu robotników od praktyk religijnych 
(A. C h w a l b a ,  Religijność robotników w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX 
wieku, [w:] Bunt łódzki 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, 
red. P. S am  u ś, Łódź 1993, s. 123). W przypadku Europy Zachodniej por. chociażby 
zbiór karykatur, publikowanych w początkach XX wieku, będących dostatecznym 
świadectwem ówczesnych postaw tamtejszych społeczności względem duchowień
stwa katolickiego: J. G r a n d - C a r t e r e t ,  Contre Rome. La bataille anticléricale en 
Europe: 282 images françaises, italiennes, allemandes, autrichiennes, hollandaises, bel
ges, suisses, portugaises, anglaises, américaines, etc..., appréciations d'hommes marqu
ants de la France et de l'étranger sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, Paris 1906.

DECHRY STI ANIZAC J A I ANTYKLERYKALIZM... 395

Należy zwrócić bowiem uwagę na fakt występowania w II połowie 
XIX wieku wielkich parafii, wpisujących się w rzadką strukturę organi
zacji dekanalnej Królestwa Polskiego. Zjawisko to było powodowane 
polityką władz carskich. Otóż dnia 26 grudnia 1865 roku, wydany został 
ukaz o reorganizacji sieci dekanatów. Postanowiono mianowicie, iż 
jeden dekanat ma obejmować terytorium jednego powiatu28. Zostało to 
z kolei potwierdzone okólnikiem z dnia 25 czerwca 1867 roku29. Tym 
sposobem utworzone zostały nowe, rozległe dekanaty, nie odpowiadają
ce w żaden sposób wymogom gwałtownych przemian demograficznych 
tegoż okresu. Po reformie administracji z dnia 31 grudnia 1866 istniało 
ogółem 85 dekanatów30. Ogólna liczba parafii wynosiła natomiast 1.641, 
co dawało przeciętnie 164 parafie na gubernię oraz 234 na diecezję31.

Należy zaznaczyć, iż w związku z problemem zmian demograficz
nych w ośrodkach przemysłowych, taka ilość parafii była dalece nie
wystarczająca, zaś polityka wyznaniowa władz rosyjskich uniemożli
wiała zmianę tego stanu rzeczy. Toteż, do roku 1905, kiedy to nastąpi
ła liberalizacja ze strony władz w tej materii, nowe parafie tworzone 
były niezmiernie rzadko i w żadnym stopniu nie poprawiały sytuacji32.

28 Ukaz o urządzeniu Duchowieństwa świeckiego Rzymsko-Katolickiego w Królestwie 
Polskiem z dnia 14 (26) Grudnia 1865 r., [w:] Dziennik praw Królestwa Polskiego, 
t. 63, Warszawa 1865, nr 206, s. 371.
29 B. K u m o r, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 
(1772-1918), Kraków 1980, s. 565.
30 Postanowienia ustawy i struktura administracyjna Królestwa, por. Ustawa o Zarzą
dzie Gubernijalnym i Powiatowym w Guberniach Królestwa Polskiego, [w:] Dziennik 
praw..., t. 66, Warszawa 1866, nr 219, s. 119-195.
31 Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915. Materjały 
z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych 
i prywatnych, cz. 1: Dawne Królestwo Polskie, t. 1: Okólniki krępujące wolność Ko
ścioła; diecezje: kielecka i kujawsko-kaliska, opr. P. K u b i c k i ,  Sandomierz 1933, 
s. 78-79; Dane w przeliczeniu na ówczesnych 10 guberni oraz 7 diecezji, a były to: 
warszawska, kujawsko-kaliska, sandomierska, kielecka, płocka, sejneńska oraz lubel
ska z janowską. Dwie ostatnie zostały bowiem połączone na mocy ukazu Aleksandra II 
z dnia 31 maja 1867 roku, stąd traktujemy je tutaj łącznie; por. Ukaz Najwyższy o znie
sieniu Dyecezyi Podlaskiej z dnia 19 (31) Maja 1867 r., [w:] Dziennik praw..., t. 67, 
Warszawa 1867, nr 223, s. 85; wykazy parafii katolickich por. A. B o b i ń s k i ,  
J. B a z e w i c z, Przewodnik po Królestwie Polskiem, t. 2, Warszawa 1902, dział 2: 
Podział Królestwa Polskiego pod względem administracyjnym, kościelnym i sądo
wym, s. 357-362; Alfabetyczny Spis R.-K parafji w Królestwie Polskim i Ces. Rosyj
skim, bm. i r. wyd. [ok. 1910], ss. 79 (unikatowa praca w zbiorach autora).
32 B. K u m o r, op. cit., s. 693-705.
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Aby zobrazować dokładniej problem niedostatku świątyń katolic
kich, warto zwrócić uwagę na najbardziej uprzemysłowioną w całym 
Królestwie Polskim gubernię piotrkowską, którą szczególnie dotknę
ły skutki migracji ludności (przede wszystkim rozwój łódzkiego okrę
gu włókienniczego i Zagłębia Dąbrowskiego). Liczyła ona naówczas 
12.249 km2 powierzchni33. Na jedną parafię przypadało tu niemal 
73 km . Wobec tego, wierni musieli często dojeżdżać do kościoła 
kilka lub nawet kilkadziesiąt kilometrów. Obok kościołów parafial
nych, istotną rolę odgrywały więc kościoły filialne i kaplice, gdzie 
można było odprawiać nabożeństwa i w jakimś przynajmniej stopniu 
zaspokajać potrzeby duchowe wiernych.

A zatem, uległa załamaniu struktura parafialna, co wyraźnie po
twierdzają następujące liczby (dane na rok 1906). Otóż najliczniejszą 
w Królestwie Polskim była parafia Św. Krzyża w Łodzi, która liczyła 
142 tysiące wiernych, zaś parafia Wniebowzięcia ponad 90 tysięcy. 
Równie trudna w tym zakresie była sytuacja w parafiach warszaw
skich i podwarszawskich: Praga liczyła 82 tysiące wiernych, Wola -  
65 tysięcy, Wszystkich Świętych -  62 tysiące, zaś dzielnica Powiśle 
obejmowała około 100 tysięcy katolików. Z innych zaś należy wymie
nić: parafię św. Zygmunta w Częstochowie, która liczyła ok. 50 tysię
cy wiernych"4, parafię w Radomiu, która obejmowała 34 tysiące kato
lików, parafię w Kielcach — 25 tysięcy, w Pabianicach i Włocławku — 
po 24 tysiące, w Piotrkowie -  21 tysięcy wiernych35.

Piotrkowska gubernia, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra
jów słowiańskich, t. 8, red. B. C h l e b o w s k i ,  F. S u l i m i e r s k i ,  W. W a l e w 
ski ,  Warszawa 1887, s. 202.
34 Na problem przeludnienia parafii zwracała niejednokrotnie uwagę prasa katolicka, przy 
czym charakterystycznym tego przykładem jest następujące stwierdzenie: Nabożeństwa 
majowe, jak wszędy tak i w naszych kościołach, odbyły się z przykładnem uczestnictwem 
wiernych, którzy tak tłumnie przybywali na to piękne nabożeństwo ku czci Maryi, iż więk
szość modlących się musiała stać przed kościołem na cmentarzach i placach. Tu nastręcza 
się przykra uwaga, iż liczba kościołów w Częstochowie jest stanowczo za mała. Kościół 
parafialny Ś-go Zygmunta posiada parafian około 40,000 wraz z wioskami podmiejskimi, 
S-tej Barbary 20,000 -  a Jasna Góra przeważnie przez pątników bywa szczelnie zapełnio
na. Potrzeba zatem jaknajspieszniej budować kościół parafialny, w którymby mogły całe 
zastępy wiernych słuchać nabożeństwa (Nowiny z Częstochowy, „Dzwonek Częstochow
ski”, 1(1901), s. 95). Problem tłumów wiernych słuchających mszy na ulicach przed ko
ściołem św. Zygmunta, por. „Dzwonek Częstochowski”, 2(1901), s. 79.

Zagadnienia teologiczne i społeczne. Trudności duszpasterstwa w wielotysięcznych 
parafiach, „Wiadomości Pasterskie”, nr 5, maj 1907, s. 298; Zob. ponadto D. O 1 s z e w -
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Charakterystyczny jest przykład Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie 
szczególnie ujawniał się brak miejsc kultu. Powstawały tu mianowicie 
nowe osady przemysłowe o profilu górniczym, zwyczajnie takich 
miejsc pozbawione. Toteż główną rolę odgrywały tu ludne, wieloty
sięczne parafie, obejmujące niekiedy szereg miejscowości. Według 
danych na rok 1906, do najliczniejszych należały: Niwka -  37 tysięcy 
wiernych oraz Sosnowiec -  31 tysięcy. U progu zaś XX stulecia: Bę
dzin, Dąbrowa Górnicza i Zawiercie obejmowały ponad 20 tysięcy 
oraz Czeladź -  ponad 16 tysięcy parafian36.

Wobec niedostatecznej ilości kościołów, w Zagłębiu Dąbrowskim 
szczególnie istotną rolę odgrywały kościoły filialne i kaplice, pełniące 
często rolę kościołów parafialnych. Specjalnie na potrzeby górników 
urządzano niekiedy i kaplice podziemne, aby mogły im służyć jako 
miejsca zaspokojenia potrzeb duchowych w miejscu pracy. Wiadomo, 
iż takie kaplice posiadały kopalnie: „Kazimierz” w Porąbce, „Paryż” 
w Dąbrowie Górniczej, „Piaski” w Czeladzi oraz „Hrabia Renard” 
w Sielcach37. Tego typu miejsca kultu były szczególnie górnikom 
potrzebne z uwagi na nieustanne poczucie zagrożenia życia pod zie
mią, w czasie eksploatacji pokładów węgla38.

Celem podsumowania tej kwestii, warto zwrócić uwagę na następujące 
dane dla Królestwa Polskiego: parafie do 1 tysiąca wiernych stanowiły 
3,78% ogółu, od 1 do 2 tysięcy -  18,14%, od 2 do 5 tysięcy -  54,47%, od 
5 do 10 tysięcy -  19,04%, od 10-15 tysięcy -  2,52%, od 15 do 20 tysięcy 
-  0,96% i od 25 do 30 tysięcy -  1,29% ogólnej liczby parafii39. Jak zatem 
widać, zdecydowanie dominowały tu parafie wielotysięczne. Natomiast 
szczególnie uderzający jest, symboliczny wręcz tutaj, udział parafii liczą

s k i, Funkcje społeczno-kulturalne polskiej parafii na przełomie XIX i XX wieku, [w:] 
Kulturotwórcza rola Kościoła..., s. 16; R. B 1 o b a u m, The Revolution of 1905-1907
and the Crisis of Polish Catholicism, „Slavic Review”, 47(1988), nr 4, s. 670-671;
J. K ł o c z o w s k i, op. cit., s. 262.
36 D. O l s z e w s k i ,  Duszpasterstwo a przemiany społeczno-religijne w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XIX wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 8(1975), s. 141; 
idem, Funkcje społeczno-kulturalne..., s. 16.
37 Idem, Struktura i funkcje parafii w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku, 
„Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, 4(1997), s. 127-128.
38 N. G ą s i o r o w s k a ,  Podstawowe zagadnienia metodologiczne w historii wielkiego 
przemysłu i kasy robotniczej na odcinku górnictwa węglowego w Królestwie Polskim, 
„Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, 1(1950), s. 78.
39 B. K u m o r, op. cit., s. 700.
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cych do tysiąca katolików, co obrazuje z całą ostrością zjawisko zakłó
cenia struktury administracyjnej Kościoła. Nic więc dziwnego, iż w tej 
sytuacji zwyczajnie nie mógł on należycie pełnić swoich funkcji. Wielu 
ludzi było pozbawionych miejsc kultu i musiało często odbywać nie lada 
podróże, aby utrzymywać kontakt ze swoim pasterzem, co przy nie
sprzyjających warunkach dojazdowych (brak dróg, nieprzejezdne trasy 
wiejskie jesienią czy zimą), było czynnikiem istotnie niekorzystnym. 
Inną sprawą, w przypadku ludnych parafii wielkomiejskich, był fakt 
uczestnictwa w nabożeństwach całych rzesz wiernych na ulicach wokół 
świątyń. W takiej sytuacji czynniki obiektywne, jak np. niekorzystne 
warunki atmosferyczne (deszcz, zimno), musiały siłą rzeczy zniechęcać 
pewną część wyznawców do odbywania praktyk religijnych.

Również, co naturalne, tak silnie przeludnione miejsca kultu spra
wiały, że niektórzy wierni, pomimo faktu uczestnictwa w nabożeń
stwie, pozbawieni byli bezpośredniego kontaktu ze swoim kapłanem, 
co dodatkowo mogło działać demotywująco.

Reasumując, problemy natury administracyjnej, prowadzące gene
ralnie do zakłócenia i częstokroć dezorganizacji życia kościelnego, 
stanowiły istotny czynnik w sferze niesienia posługi duszpasterskiej 
w środowiskach proletariatu wielkoprzemysłowego.

Do drugiej kategorii przyczyn dechrystianizacji klasy robotniczej 
trzeba zaliczyć uwarunkowania, nazwijmy to, „duszpasterskie”. Nale
ży przez to rozumieć problemy natury kadrowej, tj. poziom naówczas 
prezentowany przez duchowieństwo oraz zagadnienie relacji na linii 
ksiądz-wierni.

Na początku wieku XX liczba duchownych była dalece niewystar
czająca dla należytego pełnienia posługi w ludnych ośrodkach miej
skich. Dość powiedzieć, iż w archidiecezji warszawskiej było wówczas 
542 księży, 114 alumnów, 29 zakonników, 330 zakonnic przy liczbie 
wiernych oscylującej wokół 1,7 miliona. W diecezji kujawsko-kaliskiej 
księży było zaś 506, alumnów 87, zakonników 48 oraz 42 zakonnice, 
przy liczbie ok. 1,2 miliona katolików. Natomiast w diecezji kieleckiej, 
księży było 317, zakonników 15, zakonnic 32, przy liczbie miliona 
wiernych40. W każdej z diecezji proporcje przedstawiały się podobnie,

40 Opis ziem zamieszkałych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, 
historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statysycznym, t. 2: Królestwo 
Polskie, Warszawa 1904, s. 317-318.
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co z wystarczającą ostrością ilustruje ówczesną powagę sytuacji w za
kresie ogólnego niedostatku liczby duchowieństwa41.

Ponadto, rysował się problem związany z polityką kadrową hierarchii 
kościelnej. Otóż panowała wówczas tendencja do czynienia admini
stratorami parafii wielkoprzemysłowych księży starszych wiekiem, 
w większości przenoszonych z obszarów wiejskich. Taką nominację 
można zatem postrzegać jako pewnego rodzaju nagrodę za lata posługi 
pasterskiej w uboższej, prowincjonalnej parafii. Co więcej, na takie 
nominacje przychylniej patrzył rosyjski zaborca, postrzegający ducho
wieństwo starsze jako bardziej podporządkowane i nieskore do jakiej
kolwiek formy oporu wobec władzy. Ogólnie rzecz biorąc nie był to 
kler potrafiący się przystosować do nowego środowiska miejskiego. 
Bardziej aktywni byli księża młodsi, którzy wstępowali do stanu ka
płańskiego w okresie represji popowstaniowych, jednak stanowili oni 
tylko 10% ogółu kleru miejskiego42. Ludne ośrodki przemysłowe, gdzie 
na porządku dziennym stał problem braku miejsc kultu, wymagały od 
duchownego inicjatywy i wyjścia do ludu. Tymczasem panowała 
skłonność, jak określił to jeden z ówczesnych duchownych, do postawy 
typu: „Ambona, ołtarz, konfesjonał-to cały świat kapłański”43.

Na powyższe zjawisko nakładał się proces ogólnego spadku poziomu 
intelektualnego księży opuszczających seminaria, w których obniżano 
cenzus wieku i poziom wymagań, co czyniono wobec ograniczania 
przez władze carskie dopływu kandydatów do stanu kapłańskiego. Sy
tuacja taka odbijała się naturalnie na predyspozycjach kleru do pełnie
nia swej posługi, szczególnie w ludnych skupiskach proletariatu, gdzie 
należało wykazać się znajomością i zrozumieniem problemów społecz
nych, charakterystycznych dla epoki doby industrializacji44.

41 Interesujące stwierdzenie, dotyczące młodego pasterza w środowisku wielkomiej
skim (takowych zresztą było niewielu) znajdujemy na łamach ówczesnej prasy kato
lickiej, gdzie stwierdzano, iż brak kapłanów do pracy zamienia młodego księdza na 
maszynę w przedsiębiorstwie parafialnem. Najgłówniejszą i najboleśniejszą ofiarą 
stają się rzesze oddalone od Chrystusa, do których nie ma kto iść (por. M. F u 1 m a n, 
Wielkomiejskie i fabryczne parafie, „Wiadomości Pasterskie”, nr 2, luty 1906, s. 76).
42 R. B 1 o b a u m, op. cit., s. 671-672.
43 Cyt. za K. L e w a 1 s k i, Kościół katolicki wobec społeczno-politycznej rzeczywi
stości lat 1905-1907, [w:] Rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, 
red. M. P r z e n i o s ł o, S. W i e c h ,  Kielce 2005, s. 97.
44 T. K r a w c z a k, Rewolucja 1905-1907 a życie społeczno-religijne. Ruch mariawi
tów., [w:] Społeczeństwo i polityka -  dorastanie do demokracji. Kultura polityczna
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Na to niekorzystne zjawisko zwracali uwagę sami duchowni. Pytania 
o przyczyny tegoż pojawiały się np. na łamach „Przeglądu Katolickiego”, 
gdzie odbyto na ten temat dyskusję. Interesująca była szczególnie anali
za księdza Michała Rutkowskiego, który zwrócił m.in. uwagę, iż przy
jęcie kandydata do seminarium po ukończeniu zaledwie czterech klas 
szkoły średniej powoduje ten katastrofalny skutek, że nie posiada on 
dostatecznie chłonnego umysłu dla zgłębienia studiów teologicznych. 
Zwracał uwagę na zbyt krótki okres ich trwania oraz wadliwy system 
nauczania seminaryjnego. Wskazywał także na problem przeciążenia 
pracą duszpasterską w ludnej parafii już po przyjęciu święceń kapłań
skich, co uniemożliwiać miało pozyskiwanie dodatkowej wiedzy45.

Do tychże czynników trzeba również dodać zwyczajny brak zro
zumienia dla nauczania Kościoła odnośnie kwestii robotniczej, którą 
podejmowało papiestwo w II połowie XIX wieku. Mianowicie, po raz 
pierwszy zagadnienie to poruszył papież Pius IX w encyklice Quanta 
Cura z dnia 8 grudnia 1864 roku, w której potępił on socjalizm i ko
munizm, dodatkowo umieszczając je w wykazie 80 błędów ówcze
snego świata, pn. Syllabus Errorum. Więcej natomiast uwagi kwestii 
robotniczej poświęcił papież Leon XIII w encyklice Rerum Novarum 
z dnia 15 maja 1891 roku. Dokument ten prezentował negatywne sta
nowisko Stolicy Apostolskiej wobec ruchu robotniczego i ideologii 
socjalizmu, gdyż miały stanowić one źródło rewolucyjnych zaburzeń 
społecznych. Nadto, papież widział możliwość poprawy położenia 
proletariatu w ramach już istniejących instrumentów państwa i insty
tucji tę klasę wspierających46.

Jest rzeczą znamienną, iż w Królestwie Polskim, z inicjatywy arcy
biskupa warszawskiego Wincentego Chościak-Popiela, nauki społecz
nej Kościoła nie wprowadzono do programu studiów seminaryjnych. 
Co więcej, klerycy za czytanie encyklik społecznych mogli nawet zo

w Królestwie Polskim na początku XX wieku, red. A. Ż a r n o w s k a ,  T. W o l s z a ,  
Warszawa 1993, s. 116-117.
45 Dyskusję na temat spadku poziomu intelektualnego zapoczątkował artykuł 
ks. Jaskiego, por. Dlaczego?, „Przegląd Katolicki”, nr 3, 6/19 stycznia 1905, s. 39-40; 
Analiza ks. M. R u t k o w s k i e g o ,  zob. Odpowiedź na pytania ks. Jaskiego, ibidem, 
nr 6, 27 stycznia / 9 lutego 1905, s. 90-91; zob. również na ten temat M. F u 1 m an, 
Kapłan, książka i pióro, „Wiadomości Pasterskie”, nr 6, czerwiec 1905, s. 357-383.
46 A. C h w a 1 b a, H. D y 1 ą g o w a, A. Ż a r n o w s k a, op. cit., s. 287-288.
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stać z seminariów usunięci47. Tak więc, pomimo faktu iż Kościół ka
tolicki posiadał sprecyzowane stanowisko względem kwestii robot
niczej, duchowieństwo parafialne w Królestwie zwyczajnie nie było 
przygotowane do stawienia jej czoła i tym samym -  pełnienia posługi 
w ośrodkach wielkoprzemysłowych, gdzie szczególnie pojawiały się 
głosy krytyczne względem duchowieństwa.

To wszystko zaś razem prowadziło do braku zrozumienia rozlicznych 
problemów robotniczych parafian oraz rodziło problem podejmowania 
nieumiejętnych reakcji na postępy agitacji marksistowskiej w środowi
sku fabrycznym. Z kolei takie reakcje księży, przejawiające się niejed
nokrotnie natychmiastowym potępieniem robotników za dawanie posłu
chu socjalizmowi, ułatwiało naturalnie zadanie partyjnym agitatorom, 
jakim było szerzenie idei kontestujących duchowieństwo czy ogólną 
niekiedy kontestację prawd wiary chrześcijańskiej (o czym niżej).

Do kategorii przyczyn dechrystianizacji o podłożu duszpasterskim 
pozostaje zaliczyć relacje, jakie panowały pomiędzy księdzem a wier
nymi. Wspomniano już, że generalnie osoba duchowna jawiła się 
w oczach ludu jako persona nieomal święta. Taki obraz towarzyszył 
jednak tylko w odniesieniu do takiego księdza, który odpowiadał ów
czesnemu wyobrażeniu ideału kapłańskiego. Do cech, jakie takiemu 
wzorcowi przypisywano, należy zaliczyć niewątpliwie pełną dyspozy
cyjność duszpasterską przy zachowaniu dobrych i serdecznych relacji 
z wiernymi, szeroko pojętą działalność społeczną w ramach wspólno
ty parafialnej, umiejętność głoszenia mądrych i głębokich kazań, jak 
również wartości personalne kapłana -  pracowitość, pokora, skrom
ność itd. Ceniono również mądrość i wiedzę, a więc przymioty decy
dujące o autorytecie duchownego. W końcu, co być może najistotniej
sze, cechować go musiała nienaganna postawa moralna48.

Spełnianie wszystkich tych warunków było bardzo trudne, szczegól
nie jeśli weźmiemy pod uwagę warunki wielotysięcznej parafii wiel
koprzemysłowej, gdzie przed duchownym stało szereg barier. Dość 
wspomnieć, iż zwyczajnie niemożliwym było niesienie posługi duszpa-

47 K. L e w a 1 s k i, op. cit., s. 93.
48 R. S t o p i k o w s k i ,  Ideał kapłański na łamach XIX-wiecznej prasy katolickiej, 
[w:] Gdańsk -  Polska -  Europa. Praca zbiorowa ofiarowana profesorowi doktorowi 
habilitowanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
red. Z. K r o p i d ł o w s k i ,  Gdańsk 2001, s. 236-239.
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sterskiej wszystkim wiernym, nie mówiąc już o utrzymywaniu osobi
stych kontaktów, co przy wspomnianym ogólnym braku skłonności do 
wyjścia poza obręb kościoła stanowiło istotny problem. Bez wątpienia 
liczni byli księża, którzy spełniali w jakimś stopniu wymienione wyżej 
kryteria oraz z powodzeniem służyli posługą i mądrością swoim para
fianom, lecz z drugiej strony, istnieje sporo informacji o różnych zatar
gach wiernych z duchowieństwem, zarówno na wsi, jak i w mieście.

Spory, mające niekiedy radykalny przebieg, toczyły się zazwyczaj 
na tle nadużyć finansowych kleru, braku zainteresowania potrzebami 
duchowymi wiernych, potępiania parafian, nawet imienne z ambony, 
za czytanie literatury innej niż zalecana przez księdza czy sprzyjanie 
ideologii nie mającej aprobaty Kościoła (szczególnie socjalistycznej). 
Wreszcie, pojawiały się takie przywary księży jak buta, wyniosłość, 
pijaństwo czy zwyczajne naruszanie norm moralnych49. Należy zwró
cić uwagę na fakt, iż czynniki ekonomiczno-społeczne odgrywały pierw
szoplanową rolę na wsi. W mieście zaś, obok tego, dochodziły jeszcze 
czynniki o charakterze politycznym, tj. wyrastające głównie pod wpły
wem ruchu robotniczego50.

O tym, iż pewien problem istniał, świadczyły różne wypowiedzi 
duchownych. Przyznawał to np. arcybiskup warszawski Zygmunt 
Szczęsny Feliński, który jednak bronił kapłanów, argumentując, iż 
odzwierciedlają oni stan społeczeństwa, gdyż z niego się przecież 
wywodzą. Dostrzegali to również zwyczajni kapłani posługujący 
w parafiach, przy czym interesująca jest szczególnie wypowiedź 
(połowa XIX w.) jednego z nich, który stwierdził, że „gdyby lud wie-

49 Bywało to zresztą źródłem różnych zabawnych anegdot, jak choćby następująca: 
Przyjechał biskup zwiedzać parafję, wstąpił też i do szkółki. Wypytywał się dzieci 
z religii. Zagabnął jednego: „ Czy ty widziałeś kiedyś duszę, i jak ona wygląda? ” Chło
pak się zmieszał, bo nigdy w życiu duszy nie widział; ale drugi wyciągnął rękę, dając 
znać, że on widział. „No, powiedz, jak wygląda dusza?” „Biało”. „A gdzieś ją  wi
dział? ” „ Widziałem jak raniuteńko szła z plebanii, a ksiądz głaskał ją  pod brodę i mó
wił: «Przyjdź jeszcze dziś, moja duszko»” (cyt. za M. K r i s ań, Chłopi wobec zmian 
cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX -  początku XX wieku, 
Warszawa 2008, s. 99). Szerzej na temat zatargów z duchowieństwem, por. ibidem, 
s. 88-112; Pozycja ta opisuje stosunki panujące na wsi, lecz podobne problemy pano
wały wówczas także w miastach, a zatem są to kwestie reprezentatywne i dla tego 
środowiska.
50 Problemy tego typu dla omawianego okresu porusza opracowanie: M. R ę k a s ,  
Z przeszłości chłopskiego antyki ery kalizmu w Polsce, Warszawa 1953, s. 74-103.
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dział, jakimi my duchowni jesteśmy, ukamienowałby nas”51.,Oczywi
ście nie można w tym wypadku generalizować, gdyż nie ma przesła
nek, pozwalających stwierdzić, iż ogół duchowieństwa był moralnie 
„zepsuty”. Niemniej jednak, nawet sporadyczne przypadki zatargów, 
zależnie od ich podłoża i skali natężenia, dla niektórych stanowiły 
niekiedy argument co najmniej do ograniczenia udziału w mszach czy 
uroczystościach religijnych tylko do tych najważniejszych. Ponadto, 
istniejące spory stanowiły podatny grunt pod różnego typu agitację 
środowisk „wywrotowych”, zarówno ludowców, jak i przede wszyst
kim socjalistów. Ugrupowania te często wykorzystywały napięcie na 
linii wierni -  kapłani, bazując na fakcie, iż ówczesny lud, czy to wiej
ski czy miejski, w istocie utożsamiał instytucję Kościoła z posługują
cym wśród nich duszpasterzem. Dawanie posłuchu takiej agitacji, 
ułatwiało postępy procesów dechrystianizacyjnych, przejawiających 
się w zobojętnieniu religijnym i odstąpieniu od udziału w praktykach 
kościelnych, w skrajnych wypadkach prowadząc do otwartego wystą
pienia przeciw Kościołowi i dogmatom wiary.

Jest jeszcze inna istotna kwestia. Mianowicie trydencka hierar- 
chiczność instytucji Kościoła katolickiego wykluczała oddziaływanie 
mas wiernych na działalność duszpasterską. Odwrotnie -  ta pionowa 
struktura stawiała wiernych na samym końcu społeczności katolickiej, 
rysując wyraźny przedział między nimi a duchowieństwem. To wierni 
mieli podporządkowywać się swoim kapłanom i stosować do ich zale
ceń odnośnie postaw moralnych, jak również postrzegania ówczesnej 
rzeczywistości społeczno-politycznej52 *. Uniemożliwiało to często odna
lezienie „wspólnego języka” pomiędzy klerem a częścią robotniczych 
wiernych, niezadowolonych ze swego tragicznego położenia klasowego 
i tym samym -  z istniejących porządków w ogóle. Problem polegał 
jednak na tym, iż ten porządek społeczny był zwyczajnie „uświęcony” 
przez swoją tradycję oraz utrwalany wśród ogółu przez dziedziców 
i plebanów, będących przez lata, w ramach życia parafialnego, jedy-

51 Cyt. za J. P r z y b y ł ,  Romantyzm, katolicyzm, antyklerykalizm. Katolicyzm jako 
ideał i rzeczywistość w myśli przedstawicieli romantyzmu polskiego, „Rocznik Teolo
giczny”, 44(2002), z. 1, s. 85.
52 D. O l s z e w s k i ,  Kościół katolicki a ruchy społeczne na ziemiach polskich
w końcu XIX i na początku XX w., [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. 
Studia o aktywności społecznej oraz jej politycznym uwarunkowaniu, t. 8, red. J. L e - 
s k i e w i c z o w a ,  Warszawa 1987, s. 235-236.
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nym źródłem informacji o kraju i świecie dla mieszkańców prowincji, 
przenoszących się z kolei do ośrodków miejskich.

Z biegiem czasu, w miarę aklimatyzacji w nowym środowisku prze
mysłowym, proletaryzujący się chłopi, podlegali procesowi uświada
miania sobie swego niekorzystnego położenia klasowego, co nierzadko 
prowadzić musiało do podjęcia próby reakcji na ten stan rzeczy. Obieg 
zaś informacji przeróżnego pochodzenia, charakterystyczny dla środo
wiska miejskiego, dodatkowo determinował postęp tego procesu. Skut
kowało to formowaniem różnego rodzaju postaw, niejednokrotnie skie
rowanych przeciwko czynnikom, utrwalającym ten panujący od dawien 
dawna ład społeczny, a więc także przeciwko instytucji Kościoła kato
lickiego, który sankcjonował go swoim konserwatyzmem. Formowaniu 
natomiast postaw kontestujących „uświęcony” porządek klasowy, 
sprzyjała wybitnie działalność agitacyjno-propagandowa ówczesnych 
ugrupowań politycznych, zwłaszcza socjalistycznych. Te zaś, wiązały 
ówczesny porządek społeczny z władzą zaborczą, dowodząc, iż tylko 
poprzez rewolucyjne obalenie caratu i klasy „wyzyskiwaczy”, mających 
wspólny interes w wyzysku proletariatu, możliwe stanie się wyzwolenie 
klasowe mas robotniczych -  wyzwolenie spod ucisku systemu kapitali
stycznego. Lekarstwem zaś na wszelkie bolączki klasy pracującej miało 
być natomiast zbudowanie ustroju socjalistycznego.

Zależności tego typu niewątpliwie wprowadzały zmiany w chłop
skiej mentalności pewnej przynajmniej części robotników. O ile w po
przednim miejscu zamieszkania, tj. na wsi, gdzie ksiądz był postacią 
pierwszoplanową, chłop egzystował w ramach „uświęconego” -  jak 
utrzymywano -  porządku boskiego, sankcjonowanego przez osobę 
duchowną, o tyle po przybyciu do miasta, gdzie ksiądz takiego zna
czenia nie miał, zaczynał dostrzegać, że tu porządki ustanawiają 
i zmieniają ludzie53. W ten sposób na porządku dziennym stanęła wal
ka polityczna klasy robotniczej. Z racji tego, że Kościół katolicki miał 
być jedną z tych sił, które starały się konserwować ówczesne stosunki 
społeczno-ekonomiczne, stworzono z niego wroga politycznego, wspie
rającego kapitalistów i władze carskie.

Dochodzimy tu zatem do kolejnej kategorii przyczyn dechrystiani- 
zacji, mianowicie uwarunkowań o charakterze politycznym. Obok

53 T.H. V o n  L a u e ,  Russian Peasants in the Factory 1892-1904, „The Journal of 
Economic History”, 21(1961), nr 1, s. 74.
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trudności Kościoła, związanych ze strukturą administracyjną, stanowiły 
one materię bodaj najistotniejszą. Z tymi natomiast nierozerwalnie 
połączone były czynniki ekonomiczne.

W przypadku oddziaływania partii robotniczych na proletariat Króle
stwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku, skupimy się przede wszyst
kim, jak wspomniano we wstępie, na agitacji partii socjalistycznych, 
reprezentujących rewolucyjny nurt polskiego ruchu robotniczego, 
szczególnie zaś na działaniach SDKPiL, która ze wszystkich ówcze
snych ugrupowań politycznych, bez wątpienia odznaczała się najwyż
szą skrajnością w stosunku do Kościoła i duchowieństwa katolickiego.

Ogólnie rzecz ujmując, partie robotnicze starały się, jak utrzymywali 
to sami działacze, nie uprawiać agitacji antyreligijnej, gdyż otwarty atak 
na dogmaty mógłby spowodować skutek odwrotny do zamierzonego, 
tj. zamiast pozyskać poparcie proletariatu, można było sprowadzić na 
siebie jego gniew. W działalności terenowej, starano się zatem atako
wać duchowieństwo jako klasę „uciskającą” robotnika54.

Stosunek rewolucyjnego nurtu polskiego ruchu robotniczego do 
Kościoła został wyrażony już w odezwie programowej Międzynaro
dowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” z dnia 1 września 
1882 roku. Jak dowodzono, Kościół katolicki stanowić miał siłę rozbu
dzającą „religijno-narodowościowe nienawiści i fanatyzmy”55 * * *. Wska
zywano więc m.in. na potrzebę zaprowadzenia wolności sumienia 
i bezwyznaniowego systemu nauczania, zaś sprawy religijne winny

54 Trafnie taką tendencję precyzował w jednej z wypowiedzi działacz PPS, Kazimierz 
Kelles-Krauz: Religia jest dla socjalizmu w ogóle obojętna, często szkodliwa. Wpraw
dzie nie wynika z niego koniecznie ateizm, lecz w walce życiowej, gdzie religia stała 
się kodeksem konserwatyzmu społecznego, starcia z nią są nieuchronne i codzienne. 
Nie ma naturalnie mowy o dogmatach, które nas ani ziębią, ani grzeją, ale o prakty
kach, o różnych sposobach panowania duchowieństwa nad umysłami proletariackimi, 
jak spowiedź, kazania, etc. Wiadomo, że u nas w Polsce panowanie to jest bardzo 
zakorzenione, że w każdym wypadku spożytkowane zostanie przeciw rewolucji, że 
więc zwalczać je  ciągle należy i zohydzać w oczach robotnika miejskiego i wiejskiego 
podłe duchowieństwo (K. K e l l e s - K r a u z ,  Klasowość naszego programu, [w:] 
Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1962, s. 23).
55 Odezwa Komitetu Robotniczego Partyi soc. rew. „ Proletaryjat ”, Warszawa 1882, s. 10;
lub przedruk: Pierwsze pokolenie marksistów polskich. Wybór pism i materiałów 
źródłowych z lat 1878-1886, t. 2, wyb. A. M o 1 s k a, Warszawa 1962, s. 7-16. Auto
rami odezwy programowej „Proletariatu” byli: Ludwik Waryński, Kazimierz Puche-
wicz i Stanisław Kunicki.
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były zostać „oddzielone od państwa”. Szczególnie istotne, z perspek
tywy analizowanej przez nas materii, było natomiast stwierdzenie: 
„W sferze stosunków moralnych walczyć będziemy 1) Usuwając 
przesądy, które duchowieństwo, prasa i fałszywa opieka rozsiewają 
między ludem w interesie klas posiadających [,..]”56. W myśl tej sen
tencji, kapłani stanowić mieli oparcie dla kapitalistów, prowadzących 
ekonomiczną eksploatację mas robotniczych. Często również głoszo
no, iż księża czerpać mieli materialne profity z racji wykonywanych 
posług, toteż sami jakoby stawać się mieli „wyzyskiwaczami”57.

O tym, jak ówcześnie członkowie Proletariatu postrzegali Kościół 
i jego rolę, niechaj poświadczy wypowiedź jednego z czołowych dzia
łaczy partii, Henryka Dulęby: „Żebyś nie wiem jak dużo się modlił, nic 
nie będziesz miał z tego ponieważ rząd trzyma księży tylko po to, aby 
lud oszukiwać. W tym celu zapędzają oni lud do spowiedzi, ale gdy 
tylko ksiądz zauważy, że ktoś posiada rozum, to w tym go karci. Dlate
go głupi są ci, którzy wierzą w kościół”58. Pomimo jednak takiego wy
razistego stanowiska, reprezentatywnego dla wielu członków ugrupo
wania, starano się w terenowej działalności agitacyjno-propagandowej 
postępować ostrożnie, czego dowodem były przypadki, iż nie wręczano 
robotnikom antyreligijnych czy antykościelnych broszur, po upewnie
niu się, iż są oni gorliwymi katolikami. Niemniej jednak, wygłaszano 
wówczas przemówienia o stanowczych akcentach antyklerykalnych. 
Dla ilustracji, można wspomnieć o działalności Wojciecha Sławińskie-

56 Odezwa Komitetu Robotniczego..., s. 14.
57 W tym kontekście, na łamach swego organu prasowego proletariatczycy głosili, co 
następuje: [...]  czym jest owa religia? Przywilejem na życie pozagrobowe, z którego 
zyski ciągnie klasa duchowna, nie duchownymi każąc sobie płacić dziesięcinami za 
ustąpienie z drogi do niebios, którą zagrodzili. Ta to właśnie klasa w życiu [...] ludu 
odgrywa rolę przywódców, robiąc go poddańczym sobie nie przewagą fizycznej siły, 
ta nie straszna, bo każdy ją  widzi, lecz stokroć gorszej i niebezpieczniejszej, bo 
w zaślepieniu moralnym, fanatyzmie religijnym, w postrachu przed piekłem i w reli- 
gijno-plemiennej nienawiści czerpiącej swój zasób. Robotnik [...]  w kościele słodkie 
słyszy słowa pojednania z losem i obietnicę, że za ofiarę [...] modły kapłana ulżą jego 
losowi, a jeżeli nie zechce być mu posłuszny, to czeka go straszna kara piekielnych 
wiecznych męczarń, z nieodstępnym w tych razach kotłem wrzącej smoły. (Przegląd 
zagraniczny, „Proletariat”, nr 2, 1 października 1883; przedruk: Proletariat. Organ 
Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii (Warszawa 1883-1884). Reedycja, 
Warszawa 1957, s. 25-26).
58 Cyt. zaL. B a u m g a r t e n ,  Dzieje Wielkiego Proletariatu, Warszawa 1966, s. 200.
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go, aktywnego proletariatczyka z obszaru Łodzi i Zgierza. Otóż miał on 
łączyć teorie socjalizmu z pierwotnym chrześcijaństwem, zaś ideę rów
ności społecznej utożsamiać z nauką Chrystusa. Na jednym z zebrań 
m.in. głosił: „Oto widzicie, że sprawa socjalno-rewolucyjna zaczęła się 
od Jezusa Chrystusa [...]. Jego nauka istnieje do dnia dzisiejszego. 
Rządy, nie mogąc sobie poradzić z nim, wpadły na taki pomysł: ogłosi
ły, że Chrystus ustanowił religię, i zbudowały kościoły, w których usa
dowiły księży, aby w ten sposób mydlić ludziom oczy, zamazać i ukryć 
naukę socjalną. One teraz nas zmuszają, abyśmy pracowali na darmo
zjadów, a Chrystus powiedział, żeby wszyscy pracowali wspólnie, sami 
się sądzili, a trutniów-rządców nie mieli”59.

Ujmując socjalizm w podobnym kontekście, pod koniec swojej 
działalności, ugrupowanie pod wodzą ostatniego swego kierownictwa 
z Marią Bohuszewiczówną na czele, dnia 10 czerwca 1885 r., wydało 
odezwę pn. W imię wiary i wolności, gdzie głoszono, iż dzieło socjali
zmu to w istocie realizacja Przykazań Bożych60. Odezwa była prze
znaczona głównie dla chłopów, zaś rozpowszechniała ją organizacja 
tomaszowska Proletariatu, mająca dość szerokie powiązania na wsi. 
Naturalnie nie można wykluczyć, iż jakaś ilość egzemplarzy krążyła 
w Tomaszowie Rawskim czy innych, pobliskich ośrodkach, niemniej 
nie zarejestrowano tej odezwy w Łodzi czy Zgierzu61 *. Pomimo to,

59 Cyt. za ibidem, s. 583; Taka wykładnia nauk socjalistycznych, stosowana często przez 
Sławińskiego, wywoływała żywe zainteresowanie słuchaczy, zdążających do niego na 
zebrania w Zgierzu, gdzie cieszył się on szczególnym autorytetem. Miał również w zwy
czaju śpiewać pieśni rewolucyjne na melodię pieśni kościelnych. Na temat jego działal
ności, por. Kółka socjalistyczne, gminy i Wielki Proletariat. Procesy polityczne 1878-1888. 
Źródła, opr. L. B a u m g a r t e n ,  Warszawa 1966, poz. 47, s. 856-860. Należy również 
zwrócić uwagę, iż często stosowano symbole i język religijny w szeroko pojętej działal
ności partyjnej. Czyniły to praktycznie wszystkie partie socjalistyczne końca XIX 
i początku XX wieku. Na ten temat zob. A. C h w a 1 b a, Sacrum i rewolucja. Socjaliści 
polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918), Kraków 2007; idem, Obrzędo
wość i symbolika religijna w działalności partii socjalistycznych zaboru rosyjskiego (do 
roku 1905), „Przegląd Historyczny”, 74(1983), z. 1, s. 29-47; idem, Frazeologia chrze
ścijańska w polskiej literaturze socjalistycznej doby zaborów, „Przegląd Historyczny”, 
77(1986), z. 2, s. 223-239; idem, Krzyż i czerwony sztandar. Treści religijne w socjali
stycznych drukach ulotnych (do roku 1905), „Znak”, 35(1983), nr 4, s. 645-667.
60 J. Ś w i n i a r s k i ,  Problemy religii i Kościoła w programach pierwszych polskich 
organizacji socjalistycznych, „Euhemer”, 27(1983), nr 3, s. 42.
61 Szczegółowe informacje i obszerne wyjątki z tekstu odezwy por. L. B a u m g a r 
t en,  op. cit., s. 576-581.
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„W imię wiary i wolności” warte jest odnotowania, gdyż ilustruje fakt, 
że w jakiś sposób próbowano wpływać na mentalność podmiejskiego 
środowiska, tym samym więc, na osoby potencjalnie dochodzące do 
pracy w tomaszowskim przemyśle.

Przeto, ogólnie rzecz biorąc, pomimo niejednokrotnie żarliwego an- 
tyklerykalizmu, partia Proletariat nie atakowała religii, lecz ducho
wieństwo jako klasę rzekomo „uciskającą” robotnika w interesie klas 
posiadających. Uwypuklanie religijnego języka, czy przyrównywanie 
socjalizmu do nauki chrześcijańskiej, było zabiegiem propagando
wym, obliczonym na dostosowanie języka wykładni partyjnej do śro
dowiska, w którym działacze rewolucyjni bezpośrednio operowali.

Niemal do samego momentu utworzenia Socjaldemokracji Króle
stwa Polskiego kwestia antyklerykalizmu rewolucyjnego ruchu robot
niczego praktycznie zanikła62. Kwestii Kościoła nie podejmowały ani 
II Proletariat, ani Związek Robotników Polskich. Po raz pierwszy od

62 Pomimo zajęcia stanowiska przez PPS względem religii i Kościoła, pomijamy rozwa
żania na temat tego środowiska politycznego z racji jego przynależności do niepodległo
ściowego nurtu polskiego ruchu robotniczego, jako bardziej umiarkowanego. Wspo
mnieć jednak należy, iż w Szkicu programu PPS, znalazł się zapis o równości obywateli 
bez względu na wyznawaną religię, por. Szkic Programu Polskiej Partyi Socyjalistycz- 
nej, „Przedświt”, Seryja III, nr 5, maj 1893, s. 5; przedruk: Materyały do historyi P.P.S. 
i ruchu rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od r. 1893-1904, t. 1: Rok 1893-1897, 
opr. A. M a l i n o w s k i ,  Warszawa 1907, s. 8-20; oraz Polskie programy socjalistyczne 
1878-1918, opr. F. T y c h, Warszawa 1975, s. 242-260. Jak stwierdzano, w przypadku 
agitacji pośród klasy robotniczej, za najlepszą formę uważa zjazd [tj. Zjazd Paryski 
1892 r. -  A. G.] słowo pisane, mogące oddziaływać na najszersze koła ludności. Po tym 
sformułowaniu, w tekście rękopisu następował zapis: Ze względu na warunki kultural
no-historyczne, w jakich znajdują się nasze masy pracujące, a w szczególności masy 
rolne, należy zwrócić uwagę agitatorów, by nie obrażali uczuć religijnych mas. Prze
świadczeni głęboko o sprzeczności chrześcijanizmu z socjalizmem, uważamy, że dla 
skutecznego poderwania wpływu kleru należy wykazywać jego stanowisko klasowe, przy 
czym można wskazywać na sprzeczność nauk kleru z pierwotnym komunizmem chrześci
jańskim (cyt. za Polskie programy socjalistyczne..., s. 255). Do takiej konkluzji prowa
dziła dyskusja pomiędzy uczestnikami Zjazdu Paryskiego. Edward Abramowski zwracał 
bowiem uwagę, iż w kwestii ekonomicznego i politycznego uświadamiania robotników 
trzeba zważać na stronę psychologiczną, uczucia, przesądy religijne i t. d. i liczyć się 
z niemi. Rację z kolei przyznał mu Stanisław Tylicki, konstatując: Napadanie na religję 
odstręcza wielu ludzi. Toteż uczestnicy Zjazdu postanowili nie umieszczać w programie 
partii postulatu rozdziału Kościoła od państwa ze względu na stan umysłowy naszych 
mas (Dokumenty do historji Zjazdu Paryskiego 1892 r., opr. L. W a s i l e w s k i ,  „Nie
podległość”, 8(1933), z. 1-3, s. 122, 124).
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czasów partii Ludwika Waryńskiego, kwestię duchowieństwa poru
szyła natomiast tzw. „Stara PPS” (której bezpośrednią kontynuacją 
była SDKP). Świadczy o tym, wydane na Wielkanoc 1893 roku i kol
portowane w Warszawie Alleluja robotnicze, gdzie wskazywano m.in. 
na fakt ekonomicznego wyzysku robotnika, w którym uczestniczyć 
miało jakoby duchowieństwo, oraz potępianie strajkujących robot
ników z kazalnic63. Powyższa publikacja objęła tylko Warszawę, co 
wykluczało szerszy wpływ na masy w skali kraju, jednakże samo jej 
zaistnienie jest niewątpliwie godne odnotowania.

Wiele natomiast się zmieniło od momentu utworzenia w lipcu 1893 r. 
SDKP, która po zjednoczeniu z socjaldemokracją litewską w roku 
1900, przybrała miano SDKPiL. Po pierwsze, w stosunku do uprzed
nio wspomnianych ugrupowań, zasięg wpływów SDKP/SDKPiL był 
znacznie szerszy terytorialnie, gdyż obejmował ośrodki takie jak 
Warszawa, Łódź, Zagłębie Dąbrowskie, Żyrardów czy Częstochowę, 
tj. najważniejsze ówcześnie skupiska klasy robotniczej Królestwa 
Polskiego. Stwarzało to szersze pole działania i zwiększało wydatnie 
szansę na dotarcie z agitacją do większej liczby osób (choć niewąt
pliwie do przełomu lat 1904 i 1905, SDKPiL była jeszcze struktu
rą „kółkową”). Po drugie, socjaldemokracja, zwłaszcza w okresie od 
utworzenia SDKPiL, odznaczała się dość znaczną aktywnością 
w terenie, co widać po systematycznie zwiększających się nakła
dach prasy, broszur i druków ulotnych, które przed rewolucją można 
było liczyć w setkach, czasem tysiącach nakładu, zaś po wybuchu 
rewolucji 1905-1907, prasę wydawano w kilkunastu tysiącach, a ulot
ki nawet w setkach tysięcy egzemplarzy. Po trzecie wreszcie, SDKPiL 
posiadała bardzo wyraziste stanowisko odnośnie Kościoła katolic
kiego i kleru. Zaciekle atakowano bowiem duchownych poczynając 
od zwykłego wikarego, na papieżu kończąc. Postaramy się zatem sku
pić na głównych akcentach antyklerykalnej propagandy SDKPiL 
omawianego okresu oraz podjąć próbę przedstawienia reakcji Ko
ścioła na takie działania64 * *.

63 Tekst druku ulotnego Alleluja Robotnicze, zob. A. K i e ł z a, Wspomnienia z pracy 
w Polskiej Partii Socjalistycznej i Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego, „Dzieje 
Najnowsze”, 1(1947), z. 2, s. 462.
64 Również w partii socjaldemokratycznej doskonale zdawano sobie sprawę z tego,
że atak na dogmaty religijne działał niekorzystnie dla propagandy zasad socjalno-
rewolucyjnych. Doskonale ilustruje to wspomnienie Wacława Korala. Otóż w swojej
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Co ciekawe, programowe stanowisko partii, w zakresie analizowanej 
tu materii, zostało sprecyzowane dopiero w roku 1905, kiedy to wydano 
broszurę autorstwa Róży Luksemburg, pn. Kościół a socjalizm65. Na 
łamach wydawnictwa formułowano tezę, iż duchowieństwo w toku 
procesu dziejowego uniezależniło się od wspólnoty chrześcijańskiej 
i stanęło ponad wiernymi, fałszując nauki pierwotnego chrześcijaństwa 
dla własnych interesów. To z kolei pozwolić miało na czerpanie profi
tów materialnych z racji swojej pozycji społecznej, jak również korzy
ści o charakterze politycznym. Tak więc Kościół, w epoce rodzącego 
się kapitalizmu drugiej połowy XIX wieku, „stał się z pana pańszczyź
nianego wieków średnich nowoczesnym kapitalistą przemysłowym 
i finansowym i jak przedtym należał do klasy, wyciskającej krew i pot 
z chłopa, tak teraz należał do klasy, bogacącej się wyzyskiem robotnika 
fabrycznego i rolnego, wyzyskiem proletarjatu”66.

Programowe hasło SDKPiL w tej materii podkreślało, iż socjalde
mokracja nie walczyła z religią, natomiast żądała wolności sumienia 
i przekonań67. Księży zaś, jak twierdzono, należało zwalczać jako 
przeciwników wyzwolenia klasy robotniczej, ciemiężących ją po
dwójnie -  niewoląc doczesny wymiar ludzkiej egzystencji poprzez 
„wyzysk” ekonomiczny, oraz jej wymiar duchowy -  niewoląc dusze68.

pracy partyjnej zetknął się z Walentym Szymańskim, ps. Diabeł, który w dyskusji -  
szczególnie na punkcie religii -  odznaczał się ordynarnością i brutalnością wyrażeń [...]. 
Jak stwierdzał dalej Koral: Niektórym robotnikom trafiał do gustu tymi wyrażeniami, ale 
mniej świadomych i religijnych odstraszał od socjalizmu (W. K o r a l ,  Spotkanie 
z SDKPiL i jej działaczami, [w:] W pracy i w walce. Wspomnienia robotników warszaw
skich z przełomu XIX i XX wieku, opr. J. D u r k o ,  Warszawa 1970, s. 111). Wypowiedź 
ta stanowi również przykład tego, iż w przeciwieństwie do działaczy Proletariatu, nie 
stroniono od tematyki religii i Kościoła, mając do czynienia z robotnikami religijnymi.
65 Wydanie pierwsze drukowano w Krakowie, lecz niemal w całości skonfiskowała je 
miejscowa prokuratura. Na ten temat por. Wiadomości partyjne, „Czerwony Sztan
dar”, nr 61, 13 kwietnia 1906, s. 4; Wcześniej, w trakcie I Zjazdu SDKP, wymieniano 
jedynie postulat wolności sumienia, jednak nie prowadzono na ten temat dyskusji, ani 
nie sprecyzowano w żaden sposób oficjalnego stosunku partii do Kościoła, por. Pro
tokół I Zjazdu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego, odbytego w Warszawie 10-go 
i 11-go marca r. 1894, [w:] Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, Materjały 
i dokumenty 1893-1904, opr. B. S z m i d t, Moskwa 1934, s. 81.
66 J. C h m u r a  [R. L u k s e m b u r g ] ,  Kościół a socjalizm, Warszawa 1906, s. 25.
67 Ibidem, s. 35.
68 Róża Luksemburg konstatowała rzecz następująco: Jak kapitaliści zakuli ciało ludu 
w więzy nędzy i niewoli, tak kler na pomoc kapitalistom i dla własnego panowania
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Ostrze rewolucyjnych zmagań socjaldemokracja kierować chciała zaś 
przeciw każdemu, kto ,jest śmiertelnym wrogiem ludu, czy nosi on 
sutannę księżowską, czy mundur żandarmski”69. Programowo zakła
dano więc walkę z Kościołem, jako środowiskiem rzekomo z gruntu 
wrogim w odniesieniu do mas70. Takie stanowisko zostało z kolei 
włączone do oficjalnego programu partii, rozpowszechnianego w po
staci ulotki pod koniec 1905 roku. Znalazł się tam zapis o wolności 
sumienia oraz postulat rozdziału Kościoła od państwa71.

Przede wszystkim, starano się stworzyć za pomocą agitacji złowrogi 
obraz duchowieństwa, stawiającego sobie za cel całkowite podpo
rządkowanie wiernych. Miało ono działać, jak to ujął w jednej z wy
powiedzi Leon Jogiches (ps. Jan Tyszka), w myśl zasady, „że dla opa
nowania masy trzeba korzystać z jej przesądów i ciemnoty [...]”72.

zakuł ducha ludu w niewolę, bojąc się, że lud oświecony, rozumny, patrzący na świat
i naturę otwartemi przez naukę oczyma, zrzuci panowanie księży, nie będzie ich uwa
żał za najwyższą władzę i źródło wszelkiej łaski na ziemi (ibidem, s. 31).
69 Ibidem, s. 36.
70 Podkreślano, że księża chcą za pomocą klerykalizmu stłumić i zadusić budzącą się 
samowiedzę polityczną klasy pracującej [...]. Co więcej, udają przyjaciół i obrońców 
ludu roboczego, celem ich jest też nic innego, jak uwiecznić panowanie kapitału 
i niewolę klasy pracującej! (Tajemnice klasztoru, „Czerwony Sztandar”, nr 3, luty 
1903, s. 7-8.) Takie zależności wskazywano niejednokrotnie. Jak donoszono w jednej 
z korespondencji krajowych do organu SDKP, ksiądz jednej z parafii Zagłębia Dą
browskiego miał np. stwierdzać pod adresem zebranych w kościele robotników, 
iż lepiej by było, gdyby nie potrafili pisać i czytać, bo wykluczałoby to jakąkolwiek 
styczność z niewłaściwą książką czy prasą, które wam tylko w głowach zawracają 
{Korespondencje, „Sprawa Robotnicza”, nr 11-12, maj-czerwiec 1894, s. 8). Wypo
wiedzi tego typu miały jakoby potwierdzać, iż duchowieństwo pragnie trzymać robot
ników w „ciemnocie” dla interesów własnych oraz swego carskiego „mocodawcy”. 
Z kolei w innej z wypowiedzi była mowa, iż wszystkie instytucje w państwie: wojsko, 
administracja, prawodawstwo, sądownictwo, system podatkowy, szkoła, kościół -  są 
na usługach klasy kapitalistów, są je j narzędziami przeciw klasie proletarjatu {Czego 
chcemy?, „Przegląd Robotniczy”, nr 5, 1904, s. 10). Sentencja ta niezwykle trafnie 
oddawała ówczesny obraz rzeczywistości z punktu widzenia socjaldemokratów Kró
lestwa Polskiego.
71 Por. Program Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, [w:] Materjały do 
dziejów ruchu socjalistycznego w Polsce, t. 2: Socjaldemokracja Królestwa Polskiego 
i Litwy, cz. 2: 1904-1905, red. J. K r a s n y ,  Moskwa 1927, s. 165-167; zob. również 
Główniejsze uchwały zjazdów i poszczególnych konferencyj SDKPiL, „Z Pola Walki”, 
nr 16, Moskwa-Leningrad 1934, s. 124-126.
72 J. T y s z k a, Socjalpatriotyzm przed sądem wyborców, „Przegląd Socjaldemokra
tyczny”, nr 6, czerwiec 1903, s. 219.
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Przeto, obok księdza pragnącego utrzymać lud w „ciemnocie”, kre
owano obraz księdza-wyzyskiwacza, pławiącego się w dostatkach 
kosztem klasy robotniczej, co ilustrowano z całą ostrością na łamach 
wydawnictw. „Nie zważają na to te duchowne osoby, że przez to cie- 
mięstwo, okradanie i wyzysk narodu biednego nie dostaną się do nie
ba, a pójdą do piekła, tylko starają się, żeby tutaj nic nie robić, dobrze 
jeść, dobrze pić, mieszkać, chodzić, bawić się, wszelkiej dogodności 
używać [...]. Nie obchodzi ich to, że niejeden robotnik dziś z głodu 
umiera pisano73. Z kolei w jednym z druków ulotnych Komite
tu Łódzkiego (KŁ) SDKPiL, czytamy: „Nam każą pić wodę, żeby 
samym móc pić wino. Im chodzi tylko o to, aby jak najdłużej tuczyć 
się krwią naszą i potem”74. W innej zaś odezwie podkreślano: „Tak, 
Towarzysze i Towarzyszki, ci «słudzy Chrystusa», którzy zalecają 
ubóstwo, sami opływający, za Waszą pracę, we wszelkie dostatki, 
Wam każą czekać na nagrodę w niebie, a tutaj na ziemi, macie pozwa
lać ograbiać się, wyzyskiwać i znieważać byle fabrykantowi lub maj
strowi, macie mrzeć z głodu w Waszych suterynach i poddaszach”75.

Jak widać, uderzano przede wszystkim w sprawę dla robotników 
najistotniejszą -  ich położenie ekonomiczne. To m.in. z winy ducho
wieństwa -  głoszono -  ich sytuacja materialna była tak bardzo nieko
rzystna. Co więcej, działalność Kościoła miała rzekomo uniemożli
wiać klasie robotniczej uzyskanie świadomości jej drastycznego poło
żenia klasowego, co było, jak to niejednokrotnie podkreślano, na rękę 
klasie kapitalistów76.

73 Słowa prawdy, „Sprawa Robotnicza”, nr 21, marzec 1895; przedruk: Socjaldemo
kracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 1: 1893-1901, cz. 1: 
1893-1897, wyd. H. B u c z e k, F. T y c h, Warszawa 1957, s. 403.
74 Towarzysze i Towarzyszki! Pięć lat mija od czasu, kiedy na proboszcza zgierskiej 
parafii..., odezwa KŁ SDKPiL z dnia 16 stycznia 1903 r., Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie (AAN), SDKPiL, mikrofilm 23/2, sygn. 9/II/t. 8, k. 81-82; lub przedruk: 
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 2: 1902-1903, 
opr. B. R a d 1 a k, Warszawa 1962, poz. 64, s. 249-250.
75 Towarzysze i Towarzyszki! W walce z kapitalizmem proletarjat napotyka wiele 
przeszkód..., odezwa KŁ SDKPiL z lutego 1904 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 23/3, 
sygn. 9/II/t. 14, nr 116, k. 21.
76 O tym, że taki sojusz duchowieństwa z kapitalistami kreowano, niech świadczy
chociażby podawany przykład księdza, potępiającego wystąpienia ekonomiczne
robotników w fabryce A. Borsta w Zgierzu: Najbliższej niedzieli pojawia się figura
zacnego klechy, i w słowach, pełnych oburzenia łaje nas, że prowadzimy się źle, że on
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Obok powyższych, pierwszoplanową rolę w działalności agitacyj
nej SDKPiL odgrywały akcenty polityczne. Socjaldemokraci konse
kwentnie lansowali hasło sojuszu politycznego Kościoła z caratem 
praktycznie od początku istnienia SDKP. Starano się stworzyć obraz 
księdza-wroga politycznego, co uwidoczniło się zwłaszcza w przeded
niu i w okresie rewolucji 1905-1907.

Pierwszy poważniejszy atak na Kościół w powyższym rozumieniu, 
podjęto w 1894 roku, kiedy to w dniu 19 marca, papież Leon XIII 
ogłosił encyklikę do biskupów polskich pn. Caritatis Providentiaeque. 
Wskazywał w niej, iż wierni powinni „panującym okazywać cześć 
i wierność, tudzież jako Bogu, przez ludzi królującemu uległość [...]; 
czynić za nich prośby, modlitwy, przyczynienia, dziękowania; że po
winni stosować się święcie do przepisów państwa; z dala się trzymać 
od wszelkich knowań, intryg i rokoszu [,..]”77. Oczywiście dawało to 
socjalistom potężny argument propagandowy: oto bowiem sam papież 
miał nakazać Polakom-katolikom podporządkować się i modlić za 
prawosławnego cara-zaborcę78 *.

nie zniesie tego między swoimi owieczkami, że robotnik powinien być pokorny wzglę
dem swoich chlebodawców (Z kraju, „Czerwony Sztandar”, nr 4, marzec 1903, s. 7). 
Literatura partyjna pełna była wówczas podobnych doniesień. Warto w tym miejscu 
przytoczyć sformułowanie trafnie oddające ówczesną grę środowisk socjalistycznych 
na nastrojach klasy robotniczej: Tysiące i setki tysięcy odezw, broszur, pism socjali
stycznych pisane są bardzo zręcznie: nietyle uderzają na Kościół, ile starają się pode
rwać zaufanie robotnika do księdza; nie godzą wprost w artykuły wiary, lecz po mi
strzowsku grają na najczulszej strunie duszy robotniczej, w jaskrawych barwach przed
stawiając smutne położenie stanu robotniczego, krzywdy mu wyrządzane, jego niedolę 
i budząc powoli nienawiść do wszystkiego, co nie jest socjalistyczne (A. W ó y c i c - 
k i, Socjalizm a religja. Studjum socjologiczne, Poznań-Warszawa 1920, s. 62).
77 Encyklika papieża Leona XIII do biskupów polskich, [w:] Rzym a sprawy polskie 
w okresie porozbiorowym, opr. J. S k a 1 s k i, Warszawa 1968, s. 63.
78 Socjaldemokraci natychmiast podjęli zaciekły atak, komentując tę encyklikę: Niech 
się ona stanie w rękach Waszych tern, co dobra broszura agitacyjna [...]. Pokażcie, 
jak sam papież przyznaje sprawiedliwość rządowi, który gnębi i uciska robotników, 
który w razie strejku staje po stronie fabrykantów i bije nas nahajkami lub strzela do 
nas, bezbronnych. Wytłumaczcie wszystkim, że kościół papiezki i kościół carski — to 
jeden i ten sam kościół ucisku i niewoli (Przegląd krajowy, „Sprawa Robotnicza”, 
nr 11-12, maj-czerwiec 1894, s. 9). W ogóle pontyfikat Leona XIII kwitowano bardzo 
napastliwie: [...] za papieża Leona XIII wystąpił ten kościół z całą jawnością przeciw 
interesom ludów i klasy robotniczej [...], ów sprzymierzeniec gnębicieli ludu, rządów 
i wyzyskiwaczy [...] (Leon XIII, „Czerwony Sztandar”, nr 8, sierpień 1903, s. 3). Szerzej 
na temat antyklerykalnej agitacji socjaldemokratów Królestwa Polskiego od roku
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W takim kontekście, bardziej ukształtowani politycznie robotnicy, 
wyjątkowo nieprzychylnie musieli postrzegać nabożeństwa galowe, 
czy w ogóle modły w intencji carskiego domu panującego. Formuła 
takiej modlitwy brzmiała wówczas następująco: „Módlmy się. Za 
Najjaśniejszego i Najsamowładniejszego Wielkiego Monarchę Nasze
go, Imperatora Wszech Rosyi Mikołaja Alexandrowicza; za Małżonkę 
Jego Najjaśniejszą Monarchinię, Imperatowę Alexandrę Teodorównę; 
za Matkę Jego Najjaśniejszą Monarchinię Maryę Teodorównę; i za 
Następcę Tronu, Jego Wysokość, Cesarzewicza i Wielkiego Księcia 
Alexego Mikołajewicza, i za cały Dom Cesarski i za wszystek Ich 
Stan Cywilny i Rycerski”79.

Naturalnie duchowieństwo katolickie musiało takie nabożeństwa 
odprawiać i modlić się wraz z wiernymi za cara. Nie było wtenczas 
innej możliwości. Absolutnie nie można uznać, iż czyniono to z do
brej woli, gdyż Kościół był de facto zdany na łaskę i niełaskę ówcze
snych władz rosyjskich (chociaż nie można jednocześnie nie dostrze
gać pewnych postaw ultralojalistycznych, jak choćby w wypadku 
arcybiskupa warszawskiego, Wincentego Chościak-Popiela). Nie czy
niło to bynajmniej przeszkody tym, którzy bezwzględnie potępiali kler 
i jego nauki. Przeciwnie, stanowiło to wygodny argument dla nieprzy
jaciół Kościoła, iż toleruje on czy wręcz czynnie wspiera rosyjskiego 
zaborcę, zaś modlitwą sankcjonuje wszelkie jego poczynania -  idąc za 
logiką socjaldemokratów.

I taka właśnie logika przemawiać miała do niewykształconych ro
botników (w większości przecież będących analfabetami), którzy na
turalnie nie mogli zdawać sobie sprawy z trudnej sytuacji Kościoła

1893 do wybuchu rewolucji 1905-1907, zob. A. G o t o w i c z ,  Antyklerykalizm So
cjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy w końcu XIX i na początku XX wieku, 
„Nasza Przeszłość”, 114(2010), s. 159-196.
79 Directorium divini officii ad usum universi cleri secularis Dioecesis Seinensis seu 
Augustoviensis, Seinis 1908, s. 92-93; W intencji rodziny carskiej modlono się rów
nież m.in. przy okazji pielgrzymek. Wówczas odmawiano, co następuje: Prosimy Cię, 
wszechmogący Boże! aby sługa Twój MIKOŁAJ II, Monarcha nasz, który z łaski 
Twojej objął rządy Państwa, nabył także wszystkich cnót pomnożenia, któremiby 
wysoce ozdobiony i skazy grzechów uniknął, i do Ciebie, który jesteś drogą, prawdą 
i życiem, pełen łaski przyjść zasłużył. Amen (A. W i n c z a k i e w i c z ,  Pobożna dwu- 
dniówka w Częstochowie. Dla pątników, Warszawa 1900, s. 114.); Szerzej na temat 
nabożeństw galowych por. W. J e m i e 1 i t y, Z dziejów Kościoła w Królestwie Pol
skim w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 21(1973), z. 2, s. 282-293.
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pod rosyjskim zaborem. Rzecz jasna, była to okoliczność sprzyjająca 
środowiskom skrajnym, takim jak SDKPiL.

Antykościelną akcję propagandową socjaldemokracja nasilała 
szczególnie od roku 1904, tj. od momentu wybuchu wojny rosyjsko- 
japońskiej w lutym tego roku. Wówczas to, arcybiskup Chościak- 
Popiel, w trzy dni po wybuchu konfliktu, odprawił nabożeństwo za 
sukces caratu w zmaganiach wojennych. Ponadto, m.in. z jego inicja
tywy, środowisko lojalistów zorganizowało zbiórkę na pociąg sanitar
ny dla żołnierzy toczących bój na Dalekim Wschodzie80.

Narastająca fala rewolucyjna w Imperium Rosyjskim, powodowana 
klęskami wojennymi, oraz ujawniającymi się skutkami kryzysu ekono
micznego i trudnościami powodowanymi wojną, prowadziły do radyka- 
lizacji nastrojów klasy robotniczej. Przybierające na sile wystąpienia 
mas osiągnęły zaś punkt krytyczny na początku roku 1905, kiedy to 
22 stycznia wybuchła rewolucja, obejmując również obszar Królestwa 
Polskiego. Partie socjalistyczne, zupełnie do niej nieprzygotowane pod 
względem organizacyjnym i zaskoczone często radykalnym jej przebie
giem, starały się podejmować działania, zmierzające do nadania form 
organizacyjnych żywiołowym wystąpieniom mas. Zareagować musiał 
w jakiś sposób także Kościół katolicki. Zajął mianowicie stanowisko 
jednoznaczne: wzywał do opamiętania oraz przywrócenia pokoju spo
łecznego. Niejednokrotnie episkopat czynił tak na prośbę władz car
skich, licząc, iż postawa kompromisu zapewni wycofanie się caratu 
z polityki represji względem Kościoła w Królestwie.

Już w dniu 5 marca arcybiskup wystosował orędzie pasterskie, w któ
rym wskazywał na „wielką krzywdę, jaką strajkujący wyrządzają sobie 
i społeczeństwu [...]”. Dalej zaś głosił, że „podnieta do bezrobocia 
wychodzi od ludzi złej woli, nadających sobie powagę władzy, której 
nie mają, a działaniem potajemnem dowodzących swej małoduszno
ści”81 * *. Następnie hierarcha zarządził modlitwy w intencji przywróce
nia spokoju w Królestwie.

80 K. L e w a 1 s k i, Między patriotyzmem a uniwersalizmem. Refleksje na temat Kościół 
katolicki -  władza w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., „Studia Historycz
ne”, 46(2003), z. 3-4, s. 296; S. K a 1 a b i ń s k i, F. T y c h ,  Czwarte powstanie czy 
pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1969, s. 34.
81 Orędzie arcypasterskie, „Przegląd Katolicki”, nr 11, 3/16 marca 1905, s. 154; Nie
był to pierwszy list pasterski arcybiskupa w takim duchu. Już bowiem w dniu
12 października 1901 r. proklamował on podobny, wymierzony w socjalistów i zde-
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Naturalnie, przez „ludzi złej woli” należało tu rozumieć socjalistów. 
Kolejne listy pasterskie proklamowane były właśnie w takim duchu 
przez wszystkich ówczesnych biskupów Królestwa, którzy przyczyn 
rewolucyjnych zaburzeń dopatrywali się w oddziaływaniu ideologii 
socjalistycznej82. Warto tutaj podkreślić, iż termin „socjaliści” nie
rzadko rozciągany był praktycznie na wszystkie grupy, występujące 
przeciw istniejącym porządkom. Taka zaś generalizacja, definiująca 
różne środowiska protestu jako społeczności negatywne, na pewno nie 
nastrajała niektórych z nich pozytywnie do Kościoła, zaś wielu mogła 
co najwyżej do niego zniechęcać83. W taki zaś kontekst wpisywał się 
głos hierarchii kościelnej Królestwa Polskiego wobec kluczowych 
wydarzeń rewolucyjnych. W tej liczbie zwraca uwagę fakt potępienia, 
ustami arcybiskupa warszawskiego, czerwcowych walk barykado
wych w Łodzi84 oraz strajku szkolnego85. Co godne podkreślenia,

cydowanie potępiający ich działalność. Tekst zaś tegoż, por. Narastanie rewolucji 
w Królestwie Polskim w latach 1900-1904, opr. H. R a p p a p o r t ,  Warszawa 1960, 
poz. XXII, s. 769-770.
82 Na ten temat por. D. O l s z e w s k i ,  Kościół katolicki a ruchy społeczne..., s. 263-265; 
idem, Biskupi w Królestwie Polskim wobec socjalistów w latach 1905-1907, [w:] Rewo
lucja 1905-1907 w Królestwie Polskim..., s. 109-118. W miarę postępów rewolucji 
ulegała radykalizacji również wykładnia biskupów. W 1906 r., a więc już po roku 
zaburzeń, episkopat ogłosił list pasterski, po raz wtóry piętnujący wystąpienia robot
nicze: [...] jak występnemi są wobec Boga, sumienia i ludzkości owe zrywania praw
nie zawartych umów, owe przerażające strajki, które do nędzy przyprowadzają jed 
nostki, rodziny i społeczność całą; jakim wstrętem i przerażeniem przejmuje owe 
zdziczenie i zwyrodnienie moralne [...] (List pasterski Biskupów Polskich do narodu 
polskiego, „Kronika Rodzinna”, nr 14, 5/23 marca 1906, s. 198). Nie był to jedyny 
osąd o tak zdecydowanym wydźwięku. Jak bowiem pisał ks. Marian Fulman: Widow
nią wstrząsających do głębi objawów zdziczenia były siedliska przemysłu fabrycznego 
lub miasta znaczniejsze. Strajki i strajki bez końca były następstwem chorobliwych 
stosunków ekonomicznych między kapitalizmem rozszalałym z powodzenia, a siłą 
robotniczą, która się zdzierała i wyniszczała na jego służbie. Kryzys musiał nastąpić 
(M. F u l m a n ,  Wielkomiejskie i fabryczne parafie, s. 74).
83 W. P a l u s ,  Kler diecezjalny w Częstochowie wobec rewolucji lat 1905-1907, 
„Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, 4(1997), s. 177-178.
84 Arcybiskup, w dniu 28 czerwca 1905, ogłosił list pasterski pn. Do robotników 
i pracodawców w Łodzi, w którym utrzymywał, iż wszelkie wystąpienia robotnicze, 
do których dochodzi za namową zdradzieckich podszeptów, podkopują przemysł 
i prowadzą proletariat do życia w ubóstwie. Co do ofiar zaś, hierarcha stwierdzał: Czy 
te niezliczone ofiary ostatnich wypadków, te owdowiałe żony, osierocone dziatki, nie 
podnoszą skargi do Nieba na Was i na tych, co Was na tę nieszczęsną drogę popchnę
li? (Por. Orędzie J. E. Arcybiskupa Warszawskiego do robotników i pracodawców
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także papież Pius X, zajął negatywne stanowisko w sprawie zaburzeń 
rewolucyjnych w Królestwie Polskim, czemu dał wyraz encykliką 
z dnia 3 grudnia 1905 r., pn. Do arcybiskupa i biskupów Polski pod  
panowaniem rosyjskim86.

Z kolei Kościół z uznaniem witał inicjatywy władz carskich, zmie
rzające do uspokojenia nastrojów społecznych w Imperium, a więc 
takie, jak ukaz o tolerancji religijnej z 30 kwietnia oraz Manifest 
30 Października, zapowiadający swobody obywatelskie i powołujący 
Dumę ustawodawczą. Po ich ogłoszeniu, w całym Królestwie kler 
parafialny odprawiał nabożeństwa dziękczynne. Odczytywano tam 
owe proklamacje i modlono się za dom panujący. Ponadto, organizo
wane były uroczyste procesje, w czasie których podkreślano carskie 
dobrodziejstwo87. Zatem ogólnie panujące nastroje pośród hierarchów 
miały odzwierciedlenie i wśród niższego duchowieństwa, chociaż 
tutaj sytuacja była bardziej zróżnicowana88 *.

w Łodzi, „Przegląd Katolicki”, nr 27, 23 czerwca / 6 lipca 1905, s. 417; lub przedruk: 
Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905-1907 w Królestwie Polskim. 
Materiały archiwalne, opr. S. K a l a b i ń s k i ,  Warszawa 1955, załącznik nr 2, 
s. 660-661). Widać tu z całą ostrością, jak bardzo przeciwny walkom robotniczym był 
arcybiskup Chościak-Popiel. Takimi twierdzeniami dawał jednak agitatorom socjali
stycznym do rąk tylko kolejne argumenty. Mogli oni zatem głosić, co zresztą konse
kwentnie czynili, iż duchowieństwo stoi po stronie klas posiadających.
85 W liście pasterskim, poświęconym tej kwestii, dostojnik ów głosił: Młodzież, ode
rwana od regularnych zajęć, uchylająca się od rygoru szkolnego, trwoni czas drogi, 
brata się z lenistwem, nabiera złych narowów, ociera się o zepsucie [...]. Pozwólcie 
przeto przemówić sumieniom i sercom waszym, a one wam powiedzą, że „gorszą od 
nieodpowiedniej szkoły jest żadna szkoła” (Arcybiskup Warszawski do rodziców 
polskich, „Przegląd Katolicki”, nr 30, 14/27 lipca 1905, s. 458; lub przedruk: Źródła 
do dziejów rewolucji 1905-1907 w okręgu łódzkim, t. 1, cz. 1, wyd. I. I h n a t o w i c z ,  
P. K o r z e c, Warszawa 1957, poz. 345, s. 674-677).
86 Prasa SDKPiL odnosiła się do tej inicjatywy głowy Kościoła, nie bez racji zresztą 
wskazując, iż Pius X  niewczas się wybrał z swym listem. Jeżeli kule i bagnety nie 
wstrzymały rewolucji, to nie wstrzyma je j też słowo papieskie [...] (Kościół katolicki 
a rewolucja, „Trybuna Ludowa”, nr 1, 17 grudnia 1905, s. 3).
87 S. K a 1 a b i ń s k i, F. T y c h, op. cit., s. 202-203.
88 Istniała bowiem spora grupa młodszego i aktywnego duchowieństwa, opowiadającego 
się za reformą i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w które wpisywała się 
nauka chrześcijańsko-społeczna Kościoła, nie znajdująca dotąd zrozumienia w kręgach
zachowawczych z arcybiskupem na czele. Wyrazem ich parcia do czynu, było zwołanie 
przez ks. Mariana Fulmana zjazdu 417 księży do Warszawy w dniu 12 grudnia 1905 r. 
Zjazd, obradujący pod auspicjami endecji, debatował na temat obowiązków duchowień-
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W oczach kleru, główną przyczyną zaburzeń i niepokojów społecz
nych był socjalizm i jego krzewiciele. Należy jednak zauważyć, iż taki 
stan rzeczy jest zrozumiały z tego względu, iż to właśnie socjaliści, 
szczególnie zaliczający się do rewolucyjnego nurtu ruchu robotnicze
go, najaktywniej dotąd duchowieństwo katolickie atakowali oraz 
z pełną konsekwencją dążyli do zburzenia panujących stosunków 
społecznych drogą rewolucji.

Z żadnym innym środowiskiem nie miał dotąd Kościół takich pro
blemów. Oczywiście można wspomnieć tu o antyklerykalnych posta
wach niektórych kręgów inteligenckich, np. pozytywistów skupionych 
wokół „Prawdy” i Aleksandra Świętochowskiego, lecz wpływy spo
łeczne takiej grupy, były pod względem ilościowym marginalne i nie 
docierały do szerszych rzecz ludności, zaś co najwyżej obejmowały 
część nielicznej wtenczas inteligencji89. Z kolei socjaliści operowali 
w środowisku robotniczym oraz do pewnego stopnia na wsi, a więc 
w społeczności daleko liczniejszej, co teoretycznie było poważniej
szym zagrożeniem dla Kościoła. Toteż aktywność tychże socjalistów 
starano się zwalczać praktycznie od samego początku ich działalności. 
Księża starali się odwieść swoich wiernych od wpływów agitacji re
wolucyjnej, czyniąc z niej grzech i naukę szatańską. Kościół całkowi
cie odcinał się od ludzi postrzeganych jako socjaliści. Często imiennie 
piętnowano takie jednostki i ich rodziny w świątyniach. Odmawiano 
im udzielenia ślubu, pogrzebu czy chrztu dzieci lub zwyczajnie nie

stwa, stanowiska społeczno-politycznego Kościoła katolickiego, o reformie wychowania 
duchownych. Podkreślano konieczność działania w duchu katolickim (co oczywiste) 
i narodowym. Wskazywano wreszcie na konieczność uzyskania autonomii Polski. Zjazd 
nie zyskał jednak uznania arcybiskupa. Na ten temat por. Uchwały 1-go krajowego 
zjazdu duchowieństwa w Warszawie d. 12 grudnia 1905 r., „Wiadomości Pasterskie”, 
nr 12, grudzień 1905, s. 806-811; R. B e n d e r, Chrześcijańska myśl i działalność spo
łeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865-1918, [w:] Historia katolicyzmu społecz
nego w Polsce 1832-1939, Warszawa 1981, s. 216-217; zob. także: I. W y s ł o u c h ,  
W sprawie wiecu księży w Warszawie z d. 12 grudnia 1905 r., Warszawa 1906.
89 Stanowisko Świętochowskiego względem Kościoła zob. np. A. Ś w i ę t o c h o w 
s ki ,  Siedem grzechów głównych, Warszawa 1959; stanowisko wybitnych przedstawi
cieli inteligencji polskiej różnych nurtów tego okresu (jak Antoni Bolesław Dobro
wolski, Ludwik Krzywicki, Andrzej Niemojewski, i inni) przedstawia A. N o w i c k i, 
Wykłady o krytyce religii w Polsce, Warszawa 1965, s. 95-117; zob. również S. G a - 
j e w s k i, Postępowa Demokracja a Kościół w Królestwie Polskim, „Chrześcijanin 
w Świecie”, 14(1982), nr 6, s. 28-37.
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dawano rozgrzeszenia przy spowiedzi. Wreszcie potępiano ich jako 
bezbożników, masonów i Żydów (nieopatrznie prowokując czasem 
w ten sposób ekscesy antysemickie)90. Argumenty duchowieństwa 
często rejestrowali działacze terenowi partii socjaldemokratycznej91.

W okresie burzliwych lat rewolucji 1905-1907, w kościołach oraz 
na łamach prasy katolickiej systematycznie głoszono m.in., iż „stron
nictwa przewrotowe, chcąc dojść do urzeczywistnienia planów swych 
zbrodniczych, przedewszystkiem starają się osłabić wpływ ducho
wieństwa, które im stoi na zawadzie. Stara to jak świat zresztą taktyka 
wrogów religii i porządku społecznego”92. W innym zaś miejscu traf
nie stwierdzano, że „im [tj. socjalistom -  A. G.] przedewszystkiem 
chodzi o zniszczenie Kościoła. Nie widzą i nie uznają oni w nim nic 
ponad zewnętrzne formy i dlatego w ten sposób przeciw niemu wy
stępują”93 *. Głoszono wprost, że grzechem jest jakakolwiek forma po

90 A. C h w a l b a ,  H. D y l ą g ó w  a, A. Ż a r n o w s k a ,  op. cit., s. 290-291; 
A. C h w a 1 b a, „Czy socjalista może być katolikiem? ” (Kwestia udziału wierzących 
w polskich partiach socjalistycznych doby zaborów), „Kwartalnik Historyczny”, 
92(1985), nr 2, s. 244, 247-248.
91 Jeden z ówczesnych działaczy SDKPiL wspominał, iż księża często mówili, że socja
lizm jest wymysłem szatana, a socjaliści jego wysłannikami dla zguby dusz ludzkich [...]. 
Większość religijnych ludzi dawała wiarę głoszonym przez księży bredniom (B. F i j a - 
1 e k, Lata walki. Wspomnienia SDKPiL-owca, Warszawa 1955, s. 29). W prasie partyj
nej pojawiały się podobne doniesienia, np.: Klecha naszej parafii stara się odwieść ludzi 
od pracy socjalistycznej, mówiąc na kazaniach, by nie słuchali głosu szatana, namawia
jącego ich do złego (Z kraju. Z życia społecznego, „Czerwony Sztandar”, nr 22, grudzień 
1904, s. 10). Na fakt kontrofensywy kościelnej, skierowanej przeciw agitacji rewolu
cyjnej, zwracała również uwagę wspomniana broszura programowa SDKPiL: Jak 
cienie nocne niechętnie i z oporem ustępują przed jutrzenka słoneczną, tak nietoperze 
kościoła chciałyby teraz swemi czarnemi sutannami nakryć ludowi głowę, by źrenice 
jego nie ujrzały pięknie wschodzącego światła wybawienia socjalistycznego [...]. Języ
kiem judaszowym sieją niecne oszczerstwa na tych, co ludowi oczy otwierają, kłam
stwem i potwarzą próbują zohydzić tych, co krew swą i życie oddają ludowi w ofierze 
(J. C h m u r a [R. L u k s e m b u r g], op. cit., s. 33). Wreszcie, wskazywano ten fakt 
na łamach partyjnych ulotek, gdzie kreowano zjednoczony front sił kontrrewolucji -  
rządu carskiego, burżuazji i kleru. Zob. Krwią i żelazem!, odezwa ZG SDKPiL z grud
nia 1904 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/t. 4, k. 15-15a.
92 M. C i e m n i e w s k i, Słów kilka tyczących się szczególniej działalności i postę
powania kapłanów w czasach obecnych, „Przegląd Katolicki”, nr 40, 22 września / 
5 października 1905, s. 617.
93 W. H o r o w i c z ,  Prawdziwy katechizm robotnika polskiego, „Robotnik Polski”, nr 2,
25 maja / 7 czerwca 1906, s. 10.
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parcia dla partii socjalistycznych94. Tego typu konstatacje bez wątpie
nia silnie oddziaływały na umysły prostych, pobożnych robotników. 
Co więcej, takie głosy praktycznie bezustannie pojawiały się we 
wszystkich kościelnych środkach przekazu i niemal przy każdej for
mie kontaktu duchownego z wiernymi tam, gdzie socjalizm pozyski
wał sympatyków95. Nie powinno wobec tego dziwić nasilanie antykle- 
rykalnej kampanii propagandowej przez SDKPiL. Wydaje się, iż 
szczyt jej przypadał na okres mniej więcej od maja do lipca 1905 ro
ku, chociaż i później tego typu agitację prowadzono.

Wówczas to SDKPiL proklamowała dwie szczególnie mocne 
w swej wymowie odezwy antykościelne. Były to mianowicie prokla
macje: „Kościół na usługach despotyzmu oraz Sojusz nahajki, kropi
dła i wyzysku”.

Pierwsza z nich, autorstwa jednego z najwybitniejszych działaczy 
SDKPiL, Adolfa Warskiego, w wersji pierwotnej ukazała się w końcu 
maja. Drugie jej wydanie zaś, z pewnymi korektami w tekście, wyda
no w czerwcu 1905 r. W odezwie była mowa o tym, że duchowień
stwo z ambony w kościele uczyniło trybunę polityczną i „z tej trybuny 
księża wygłaszają mowy w obronie policji i rządu carskiego”. Na 
zakończenie zaś padała złowroga deklaracja: „Jeżeli sługa boży zmie
nia się w sługę cara, to jest naszym wrogiem [...]. Księża chcą z ko
ściołów zrobić areny walki politycznej. Księża chcą walki w koście
le. Dobrze, będą ją mieli -  w kościele”96! Takie wezwanie mogło 
nieopatrznie zostać przez robotników odczytane jako wezwanie do

94 Na łamach „Kroniki Rodzinnej” pisano, iż nikt nie zaprzeczy, że właśnie popieranie 
i należenie do partyi socya lis tycznej musi być grzechem. Jeżeli za grzech uważamy 
niewiarę, fałsz i obłudę, to najłatwiej znajdziemy to wszystko w nauce socyalistycznej 
(W. H o r o w i c z, Prawdziwy katechizm robotnika polskiego, „Kronika Rodzinna”, 
nr 15, 30 marca / 12 kwietnia 1906, s. 223).
95 Wynikało to z przyjętej postawy, której istotę doskonale ilustruje sentencja, wyra
żona przez cytowanego już ks. Mariana Fulmana: Kiedy socyalizm z czerwonym 
sztandarem usiłował się wcisnąć między lud i wystawiał między swemi przykazaniami 
walkę z ideałami narodowymi i z księżmi, należało stanąć gromadą i powiedzieć 
wszem i wobec, że z polskim ludem -  polski ksiądz! (M. F u 1 m a n, Zjazdy księże, 
„Wiadomości Pasterskie”, nr 1, styczeń 1906, s. 42).
96 A. W a r s k i, Kościół na usługach despotyzmu, [w:] Wybór pism i przemówień, t. 1, 
Warszawa 1958, s. 206-208; tekst drugiego wydania odezwy zob. SDKPiL w rewolu
cji 1905 roku. Zbiór publikacji, opr. J. J a n o w s k a ,  B. R a d i a  k, Warszawa 1955, 
s. 210-212.

podjęcia rękoczynu. Skądinąd wiadomo, iż odezwa wywołała silne 
wrażenie w masach robotniczych97.

Druga odezwa była w swej wymowie podobna. W istocie stanowiła 
ona odpowiedź na wspomniany już list pasterski arcybiskupa war
szawskiego, wydany w związku z łódzkim powstaniem zbrojnym. 
Potępiano tu hierarchę za to, że jakoby zamiast bronić robotników, 
wspierał klasę kapitalistów i działania wojska carskiego. Wytknięto, 
iż nie podniósł on słowa skargi „na rząd zbrodniczy”. Z całą ostrością 
intencję socjaldemokratów wyrażało sformułowane tutaj twierdzenie: 
„Car, kler, burżuazja -  oto święta trójca nahajki, kropidła i wyzy
sku”98. Kreowanie takiego właśnie sojuszu miało skutecznie odsuwać 
robotników od instytucji Kościoła, bądź też doprowadzić do czynnego 
przeciw niemu wystąpienia, co też czasem dochodziło do skutku.

W miarę jak rewolucja traciła impet, coraz silniej podkreślano, że 
księża mieli rzekomo wspierać działalność policji i żandarmerii prze
ciwko klasowym dążeniom proletariatu. Taki zaś aspekt propagando
wy nierzadko łączono z ogólną kampanią wymierzoną w Narodową 
Demokrację, która to czynnie angażowała się w zwalczanie wpływów 
socjalistycznych, częstokroć przy zastosowaniu argumentu siły. Ta 
organizacja z kolei cieszyła się ogólnym poparciem Kościoła, jako 
ugrupowanie o profilu narodowym i katolickim99. Poparcie to zazna
czyło się szczególnie w okresie kampanii wyborczych do I i II Dumy 
Państwowej. Tym samym, Kościół katolicki, stawał się de facto prze
ciwnikiem politycznym socjaldemokracji. Środki przekazu SDKPiL 
donosiły więc o agitacji „pachołków kapitalistycznych -  narodowej
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97 A. C h w a 1 b a, Kościół katolicki a socjaliści polscy na przełomie XIX i XX wieku, 
„Studia Historyczne”, 38(1995), z. 1, s. 68.
98 Sojusz nahajki, kropidła i wyzysku (Z powodu listu arcybiskupa do robotników 
łódzkich), odezwa ZG SDKPiL z lipca 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, 
sygn. 9/VII/t. 5, k. 35.
99 S. G a j e w s k i, Endecja a Kościół w Królestwie Polskim, „Chrześcijanin w Świecie”, 
13(1981), nr 2, s. 59; na temat stosunku endecji do Kościoła zob. również J.M. M aj - 
c h r o w s k i ,  Obóz demokratyczno-narodowy wobec katolicyzmu i Kościoła na prze
łomie wieków. Zarys problemu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Studia Religiologica”, 12(1984), s. 109-130; Dochodziło nawet do sytuacji, kiedy to 
ksiądz udostępniał narodowcom kościół jako schronienie, bądź nawet bazę wypadową 
na antysocjalistyczne akcje z bronią w ręku. Tak czynił np. ks. Wyrzykowski z ko
ścioła św. Anny w Łodzi. Por. I. T i m k o w s k i j - K o s t i n ,  Miasto proletarjuszów 
(Łódź), Łódź 1907, s. 40-45.
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demokracji, duchowieństwa [...], która głosi, że chwalebną rzeczą jest 
wydać socjalistę w ręce policji, czyli być szpiclem [...]”10°. Informo
wano, iż kler używał kościołów „do agitacji wstecznej”, tj. działalno
ści kontrrewolucyjnej i antysocjalistycznej100 101, bądź też podawano 
przykład księdza, który „z ambony uczynił coś w rodzaju filji żan
darmerii [...]”102. Przykłady takie oczywiście można mnożyć. Co jed
nak szczególnie zwraca uwagę, to fakt, iż w miarę dogorywania tu
multu rewolucyjnego, coraz usilniej podkreślano sojusz Kościoła 
z władzami zaborczymi i policją.

Pozostaje nam jeszcze określić skutki, jakie pociągała za sobą anty
klerykała agitacja w środowisku fabryczno-przemysłowym, a należy 
zaznaczyć, iż wywierała ona na odbiorców pewien wpływ, co reje
strowała nawet prasa katolicka, gdzie donoszono, iż „robotnicy, ba
łamuceni przez wrogów Kościoła św„ dają im niekiedy posłuch”103. 
Po pierwsze, dochodziło niekiedy do sytuacji konfliktowych na po
grzebach działaczy socjalistycznych (nie tylko tych z SDKPiL). Miały 
one m.in. miejsce, gdy zaczynano śpiewać pieśni socjalistyczne za
miast kościelnych, jak np. „Czerwony Sztandar”. Zdarzały się także 
spięcia przy zasypywaniu trumien chowanych robotników. Pośród 
nich padały bowiem niekiedy głosy, iż „ziemia, rzucona przez księ
dza, plami trumnę i zniesławia umarłego”104. Obok tego zaś powsta
wały konflikty na tle odmowy pochówku partyjnego aktywisty czy 
sympatyka idei socjalistycznej i czasem dochodziło do rękoczynów 
względem duchownego105.

100 Z prowincji, „Czerwony Sztandar”, nr 79, 16 czerwca 1906, s. 3. Skądinąd znane 
są również przypadki, kiedy to księża sporządzali podczas spowiedzi imienne listy 
robotników, którzy przyznali się do uczestnictwa w zaburzeniach rewolucyjnych. 
Następnie listy takie przekazywane były żandarmerii. Czynili tak mianowicie ksiądz 
Bożek -  proboszcz parafii Nowy Sielec w Sosnowcu, ksiądz Białecki -  wikary tejże 
parafii oraz ksiądz Frelich z parafii w Pogoni (miejscowości w pow. będzińskim 
guberni piotrkowskiej). Por. AAN, Różne materiały z terenu Królestwa Polskiego -  
zbiór akt, sygn. 22/t. 2, k. 12.
101 Z partji. Z Organizacji Piotrkowskiej, „Czerwony Sztandar”, nr 102, 30 sierpnia 
1906, s. 4.
102 Z prowincji. Narodowy chuligan w sutannie, ibidem, nr 112, 5 października 1906, s. 3.
103 Listy do Redakcyi, „Kronika Rodzinna”, nr 14, 5/23 marca 1906, s. 210-211.
104 Por. np. Głosy czytelników, „Robotnik Polski”, nr 9, 26 lipca 1906, s. 70.
105 B. W o j c i e c h o w s k a ,  Młode lata „Joasi”, [w:] Wspomnienia weteranów
rewolucji 1905 i 1917 roku, red. Z. S p i e r a l s k i ,  Łódź 1967, s. 105.
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U robotników bardziej podatnych na hasła propagandowe zachodziły 
niekiedy poważne zmiany w mentalności, prowadząc do wyzbycia się 
jakiegokolwiek szacunku dla księży i Kościoła, w wyniku czego do
chodziło do sytuacji skrajnych. O takich donosił m.in. Feliks Dzierżyń
ski, który w jednym z listów do Komitetu Zagranicznego SDKPiL 
(z dnia 26 maja 1905 r.) pisał: „W kościołach walka z księżmi już się 
rozpoczęła -  z początku bez udziału organizacji, żywiołowo. Wygwiz- 
dują księży, rzucają okrzyki «kłamiesz» itp. Księża rozdają w kościo
łach swe broszury, robotnicy drą to w kościołach. Dochodzi do bójek”106.

Do konsekwencji, wynikających z poruszonych wyżej działań par
tii, należały także zwyczajnie niestosowne zachowania co niektórych 
robotników, ale nie zagrażające fizycznie duchowieństwu. Przejawiały 
się natomiast otwartą manifestacją braku poszanowania dla miejsca 
kultu religijnego. Do takich wypadków można zaliczyć np. zajście 
w Częstochowie, gdzie -  jak donoszono do „Robotnika Polskiego” -  
„rozbestwienie socyalistów przeszło wszelkie granice, gdyż wpadli 
oni do kaplicy w czapkach, z papierosami w ustach, ze śpiewem 
«Czerwonego Sztandaru»”107.

Zdarzały się również wypadki profanacji symboli religijnych, przy 
czym warto zwrócić uwagę na dwa zajścia. Pierwsze, kiedy to pod
czas pogrzebu pewnego socjalisty w Łodzi, ksiądz odebrał jego towa
rzyszom krzyż. Wówczas to, jeden z nich miał rzec bluźnierczo wobec

106 Listy Feliksa Dzierżyńskiego. Rok 1905, opr. Z. D z i e r ż y ń s k a ,  „Z Pola 
Walki”, nr 11-12, Moskwa 1931, poz. 17, s. 149; lub F. D z i e r ż y ń s k i ,  Pisma 
wybrane, Warszawa 1951, s. 120; bądź też: B Saapanunubiii KoMumem CJJKLluJl 
(Bapuiaea), 26 mor 1905 e., [w:] O. 3. f l 3ep) KHHCKHH,  M3ÓpaHHbie npou36edeuuR 
6 deyx moMcoc, t. 1: 1897-1923 Moskwa 1967, s. 78-79. Książka czy broszura 
religijna stanowiła isotny element kampanii Kościoła na rzecz zapobieżenia postępom 
agitacji socjalistycznej. Jak pisano na ten temat: W obecnych gorączkowych czasach 
złowroga agitacya przeciwchrześcijańska ogromnie się rozwielmożniła na skutek 
działania socyalnej demokracyi, która ku swoim celom rozrzuca mnóstwo broszur 
między ludem roboczym w mieście i na wsi. Pokątna kolporterya książek, broszur, 
gazet różnego rodzaju świstków ma podatny grunt w zmożonym popycie. Objaw to 
bardzo niepomyślny dla ducha chrześcijańskiego i wymaga rozumnego przeciwdziałania. 
Złemu zaradzić może urządzona na wielka skalę kolporterya książek pożytecznych, 
religijnych [...]. W ciszy domowej strawa książkowa przy łasce bożej przenika do 
głębi duszy, prostuje błędne pojęcia, daje lekarstwo przeciw niewierze i nieobyczajności 
i wyrabia ducha chrześcijańskiego (Zagadnienia teologiczno-pasterskie. Czytelnictwo 
religijne, „Wiadomości Pasterskie”, nr 8, sierpień 1905, s. 517-518).
107 Głosy czytelników, „Robotnik Polski”, nr 16, 13 września 1906, s. 126.
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symbolu Męki Pańskiej: „Niech sobie zabiorą tego dyabła”108. Drugi zaś 
przykład jest bardziej wstrząsający. Otóż, jak wspominał działacz 
SDKPiL, Leopold Dobroczyński, sytuacja miała miejsce w roku 1905 
w Warszawie, gdzie „demonstracja krzyżowa wyszła z Senatorskiej 
ulicy. Na pl. Bankowym spotkała się z grupą robotników -  demonstracją 
antyreligijną. Czarnosecinna demonstracja widząc postawy robotników, 
którzy szli zwartymi szeregami i nie mieli zamiaru ustępować drogi, nie 
zdecydowała się spotkać bliżej i nie dochodząc do demonstracji robotni
czej samorzutnie zaczęła wiać, robotnicy zaś rozpędzili ich zupełnie, 
odebrali im krzyż, który połamali i wrzucili do śmietnika [...]. Na ogół 
demonstracji antyreligijnych było dość dużo”109 110.

Takie profanacyjne czyny dają się jednak w pewien sposób uzasad
nić. Otóż ci robotnicy, którzy byli w pełni przekonani o złowrogiej 
roli duchowieństwa, występowali nie tyle przeciwko sługom bożym 
(chociaż i to miewało miejsce), ile przeciwko konkurentom politycz
nym, jak ogólnie przedstawiano w agitacji Kościół. Z kolei symbole 
religijne z nim kojarzone zwalczane były jako oznaczenia środowiska 
politycznego, do którego wyeliminowania dążono.

Obok powyższych, mimo wszystko incydentalnych, czynnych po
staw antyklerykalnych, pewien odsetek robotników, zwłaszcza tych 
bardziej „wyrobionych” politycznie, zwyczajnie od Kościoła odchodził, 
uczęszczając tylko na najważniejsze praktyki religijne, bądź w ogóle 
z nich rezygnując. Jednak, jak już wspomnieliśmy wyżej, dominująca 
większość klasy robotniczej pozostała wierna katolicyzmowi i naukom 
duszpasterskim duchowieństwa. Jak stwierdzał na temat robotników 
Stefan Górski: „W życiu duchowem, o ile nie są przejęci zapatrywa
niami przeciwnemi Kościołowi, zdradzają wielką pobożność [...]”no.

Fakt, iż proletariat Królestwa Polskiego pozostał w dominującej 
większości przy Kościele katolickim, potwierdzał bardzo liczny jego 
udział w nabożeństwach przy okazji misji, prowadzonych przez fran
ciszkanów w ośrodkach przemysłowych, „gdzie lud roboczy prze- 
wrotnemi i podstępnemi hasłami obałamucony w nader smutnych

108 Ibidem, nr 9, 26 lipca 1906, s. 70.
109 Wspomnienia robotników uczestników rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim, 
[w:] Archiwum ruchu robotniczego, t. 3, red. F. T y c h, Warszawa 1976, s. 13.
110 S. G ó r s k i  (M. N a ł ę c z ) ,  Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne,
Łódź 1904, s. 129.
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pozostawał stosunkach”111. Według wyliczeń misjonarza, Czesława 
Bogdalskiego, w roku 1906 miało miejsce 46 misji, w których brało 
udział ponad 500 tysięcy osób. Wygłoszono 1.090 kazań, zorganizo
wano 128 dróg krzyżowych, w spowiedzi wzięło zaś udział ponad 
200 tysięcy wiernych. Natomiast w roku 1907, liczby te były jeszcze 
wyższe. Wygłoszonych zostało ponad półtora tysiąca kazań, odbyto 
235 dróg krzyżowych i 333 innych nauk religijnych, zaś do spowiedzi 
przystąpiło ponad 300 tysięcy osób. Misjonarz nie podał ogólnej licz
by wiernych, biorących udział w tych praktykach, lecz niniejsze dane 
jasno świadczyły o tym, że w roku 1907 chęć udziału w ceremoniach 
religijnych była większa aniżeli w roku poprzednim112.

Powyższe dane wyraźnie wskazują, iż większe zainteresowanie ro
botników budziły praktyki katolickie, aniżeli antyklerykalne hasła 
propagandowe. Taki fakt należy niewątpliwie wiązać z silnie zakorze
nioną w mentalności robotniczej specyficzną religijnością ludową, 
przybyłą wraz z chłopami do miast przemysłowych. Właśnie ta specy
ficzna religijność powodowała sakralizację osoby duchownej w świa
domości większości klasy robotniczej. W konsekwencji, Kościół sku
tecznie powstrzymywał napór wykładni socjalistycznej, przekonując 
wiernych, iż stanowi ona naukę szatańską.

Ksiądz, przez całe dotychczasowe życie przeciętnego wtenczas ka
tolika, był tym, który posiadał kontakt z Bogiem i Jemu służył, wobec 
czego nie wypadało nawet z nim dyskutować na temat kazania czy 
jakichkolwiek kwestii, związanych z ogólnie pojętym duszpaster
stwem. Był tym, który posiadał odpowiedzi na wszystkie pytania, 
tym, który dawał rozgrzeszenie, lub go odmawiał, w końcu zaś tym, 
który zakazywał dawania posłuchu agitacji socjalistycznej, jednocze
śnie nakazując trwanie w posłuszeństwie wobec świętego Kościoła. 
Sympatyzowanie, bądź co gorsza, przynależność do partii socjali
stycznej niezależnie od jej odcienia, było przeto grzechem, za który 
grozić miał gniew Boży. Stąd też, działacz socjalistyczny czy sympatyk

111 C. B o g d a l s k i ,  Wspomnienia z misyi odprawianych od 1906-1908 r. w Króle
stwie Polskiem, zabranych prowincyach i Cesarstwie Rossyjskiem przez Zakon Braci 
Mniejszych iw. Franciszka prowincyi galicyjskiej, Kraków 1908, s. 27; Na łamach 
prasy katolickiej niejednokrotnie pisano o ogromnym zainteresowaniu wiernych 
misjami. Por. np. Z życia katolickiego, „Kronika Rodzinna”, nr 34, 10/23 sierpnia 
1906, s. 424.
112 C. B o g d a 1 s k i, op. cit., s. 133, 375-376.
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partii, narażał się na ostracyzm znacznej często grupy społeczności 
lokalnej. W lżejszych przypadkach kończyło się na ogólnym potępieniu 
w kościele działacza i jego rodziny, co na marginesie świadczyło 
o stosowaniu niekiedy odpowiedzialności zbiorowej. (Potwierdzała to 
również odmowa udzielenia chrztu dziecku socjalisty. W takim wypad
ku cierpiało ono za „grzechy” ojca czy matki). Natomiast w przypad
kach skrajnych, socjalistów czekał gniew pobożnego ludu, czego przy
kładem niechaj będzie pogrom we wsi Czemierniki (pow. lubartowski 
guberni lubelskiej) w sierpniu 1906 roku, kiedy to tłum pozbawił życia 
czterech aktywistów SDKPiL113.

Nie może zatem w najmniejszym stopniu dziwić, iż takiego sposobu 
myślenia, bardzo silnie zakorzenionego w masach, ani SDKPiL, ani też 
żadna inna partia socjalistyczna nie była w stanie przełamać. Hasła 
antyklerykalne, propagowane przez środowiska polityczne, niewątpli
wie pobudzały w jakimś stopniu ogólny proces laicyzacji klasy robotni
czej. Skuteczność agitacji politycznej w duchu antykościelnym była, co 
pragniemy raz jeszcze podkreślić, niewielka. Niemniej, działalność 
polityczną należy zaliczyć, obok uwarunkowań administracyjno- 
terytorialnych, „duszpasterskich” i ekonomicznych, do głównych przy
czyn dechrystianizacji okresu przełomu XIX i XX wieku.

Pomimo, iż proces ten obejmował swym zasięgiem stosunkowo nie
wielki odsetek proletariatu Królestwa Polskiego, należy stwierdzić, iż 
godny jest on uwagi i refleksji. Przyczyny tegoż zjawiska są szczegól
nie interesującym przedmiotem badań. Wymaga to zgłębienia szeregu 
kwestii, związanych z ówczesnymi realiami społeczno-ekonomiczno- 
politycznymi. Jest to problematyka niezmiernie skomplikowana i obej
muje aspekty często słabo uchwytne, jak mentalność czy stopień au
tentycznej wiary ludzkiej, których nie da się określić tak dokładnie, 
jak jednostkowych faktów historycznych, zaś jedynie można próbo
wać wskazać, mniej lub bardziej precyzyjnie określone tendencje czy 
ogólne procesy. Dlatego też doskonale zdaję sobie sprawę, iż prze
prowadzona powyżej analiza, może nie być pozbawiona ewentualnych

113 Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907, t. 3: Luty 1906 -  czer
wiec 1907, opr. S. K a 1 a b i ń s k i, F. T y c h, Warszawa 1961, poz. 2282-2283, s. 234- 
240, poz. 2289, s. 244-246. Por. także: Carat i klasy posiadające..., aneks nr 18 i 19, 
s. 627-632; także: S. K a l a b i ń s k i ,  Udział burżuazji polskiej w ofensywie kontrrewo
lucji (lipiec 1906 -  czerwiec 1907), „Przegląd Historyczny”, 44(1953), z. 4, s. 556.
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braków czy niedostatecznej precyzji wniosków. Niemniej jednak, 
niniejsze studium służyć może jako punkt wyjścia dla dalszych, po
głębionych badań nad poszczególnymi aspektami, poruszonymi 
w ramach tegoż opracowania, a zlokalizowanymi w obrębie wskaza
nych kategorii przyczyn dechrystianizacji klasy robotniczej.
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UDZIAŁ KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
W „POROZUMIENIU BRATERSKIM” UNIWERSYTETÓW  

Z TORUNIA I FERRARY W ŚWIETLE RAPORTÓW SB

Dnia 14 września 1965 r. papież Paweł VI uroczyście rozpoczął 
czwartą sesję Soboru Watykańskiego II. Brało w niej udział łącznie 
48 przedstawicieli Episkopatu Polski, w tym rezydujący w Rzymie 
bp Władysław Rubin oraz wyżsi przełożeni zakonni: o. Augustyn Cie
sielski (opat cystersów) i o. Jerzy Tomziński (generał paulinów)1.

W ostatniej sesji Soboru uczestniczył również Prymas Polski, 
kard. Stefan Wyszyński. Do Rzymu na obrady przybył już rankiem 
13 września. Po przywitaniu przez bp. Władysława Rubina, ks. Fran
ciszka Mączyńskiego oraz polskie duchowieństwo i Polonię rzymską 
udał się do Instytutu Polskiego gdzie o godz. 17.00 przewodniczył 
w obradach polskich ojców soborowych2.

W dzień otwarcia czwartej sesji Soboru, o godz. 9.00, jako członek 
prezydium soborowego, kard. Wyszyński towarzyszył Ojcu Świętemu 
w uroczystej procesji rozpoczynającej obrady, a następnie jako jeden 
z 26 koncelebransów odprawił z papieżem mszę św. pontyfikalną. 
Wieczorem, o godz. 18.00 z kolei wraz z arcybiskupami: Karolem 
Wojtyłą, Antonim Baraniakiem i Bolesławem Kominkiem przybył na 
uroczystą procesję pokutną z kościoła pw. Relikwii Krzyża Pańskiego 
do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie3.

Ze względu na przypadające na początku listopada uroczystości 
Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz związane z tym wyjazdy 
Ojców Soboru do swych diecezji, zarządzono przerwę w pracach Sobo-

1 Z. C z a j k o w s k i, Ostatnia sesja Yaticanum //, Warszawa 1966, s. 22-23; B. B e j - 
z e, Kronika Soboru Watykańskiego //, Częstochowa 2000, s. 65, 94-97.
2 M.P. R o m a n i u k ,  Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, T. 2: 1956-1965, 
Warszawa 1996, s. 793.
3 Ibidem, s. 793-794.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 429-447.
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ru od 29 października do 9 listopada. Podczas tego ponad dziesięcio
dniowego czasu wolnego część z polskich biskupów wyjechała 
z Rzymu na południe Włoch, część zaś odwiedziła groby polskich żoł
nierzy w Bolonii, Loretto, Casamassima i Monte Cassino4.

Kard. Stefan Wyszyński z kolei wraz z abp. Karolem Wojtyłą, 
bp. Władysławem Rubinem oraz kilkoma kanonikami i księżmi 
31 października przybył do Ferrary. Został on bowiem zaproszony 
przez władze tamtejszego uniwersytetu na uroczystości zorganizowane 
z okazji udokumentowania współpracy Uniwersytetu w Ferrarze 
z toruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika5. Prymas podczas tych 
obchodów miał zostać uroczyście przywitany przez kompanię honoro
wą wojska, Senat Uniwersytecki w Ferrarze i delegację z Torunia, wy
głosić przemówienie wraz z abp. Karolem Wojtyłą oraz dokonać po
święcenia pamiątkowych tablic z herbami obu uczelni6.

Przypomnijmy, że kontakty między Uniwersytetem Mikołaja Koper
nika a Uniwersytetem w Ferrarze rozpoczęły się już w 1962 r. . Od tego 
czasu władze obu uczelni zaczęły ze sobą korespondować i utrzymywać 
coraz bliższe stosunki. Przyczyną tych więzi była łącząca obie uczelnie 
osoba Mikołaja Kopernika. W Ferrarze bowiem, w 1503 r. obronił on dok
torat z prawa kanonicznego, Uniwersytet w Toruniu zaś nosił jego imię. 
Więzi między uczelniami coraz bardziej się zacieśniały. I tak, już 4 marca 
1963 r. ówczesny rektor UMK, prof. Antoni Swinarski, udał się z wizytą 
do Ferrary z okazji inauguracji tamtejszej nowej siedziby uniwersytec
kiej8. W tym też roku otrzymał on złoty medal Uniwersytetu w Ferrarze9.

W 1964 r. najważniejsza i najstarsza uczelnia w Polsce, Uniwersytet 
Jagielloński, obchodziła swoje 600-lecie istnienia. Centralne uroczystości 
odbyły się w Krakowie w dniach 9-13 maja10. Obecny na uroczystościach

4 Z. C z a j k o w s k i. op. cit., s. 169-170.
5 Instytut Pamięci Narodowej -  Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol
skiemu, Delegatura w Bydgoszczy (dalej: IPN BY), 060/125, Informacje przesyłane 
do [Zastępcy Kom. Woj. MO do Spraw SB w Bydgoszczy z Komendy Miejskiej MO 
w Toruniu] województwa za okres ¡965.01.18-1965k. 72; M.P. R o m a n i u k ,  
op. cit., s. 802.
6 IPN BY, 060/125, passim.
7 Ibidem, k. 70.
8 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: AUMK), R-30/174, 
Stosunki z zagranicą 1960/61-1964/65, 1965/66-1966/67, k. 162.
7 Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994, pod red. 
S. K a I e m b k i, Toruń 1995, s. 659.
10 U. P e r k o w s k a ,  Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 246.
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rektor Uniwersytetu w Ferrarze, Gioan Battista Dell'Acqua, po ich za
kończeniu udał się, po uprzednim zaproszeniu, do Torunia . Z kore
spondencji rektora UMK, zachowanych w Archiwum Uniwersyteckim, 
śmiało można stwierdzić, że wizyta prof. Dell'Acquy w Toruniu w dniach 
14-16 maja należała do udanych. Rektor z Ferrary został w grodzie Mi
kołaja Kopernika przyjęty bardzo serdecznie. Zwiedził miasto, uniwer
sytet, a nawet popłynął motorówką do Ciechocinka, podziwiając tamtej
sze krajobrazy* 12. Zorganizowano także z okazji jego wizyty koncert 
muzyki włoskiej w bydgoskiej filharmonii, który zrobił na gościu wiel
kie wrażenie13. Z listu prof. Swinarskiego do Andrzeja Szwelbe, dyrek
tora filharmonii, dowiedzieć się możemy, że „wyjeżdżając z Bydgoszczy 
Rektor Dell'Acqua głęboko wzruszony okazanym mu wyróżnieniem 
podkreślał, że nie spodziewał się spotkać w Polsce z tak bardzo wysokim 
poziomem kultury muzycznej”14. Podczas tej wizyty prof. Dell'Acqua 
podsunął pomysł, by podpisać „porozumienie braterskie” pomiędzy 
uczelniami15. Propozycja ta została zaakceptowana z wielkim entuzja
zmem. Warto dodać, że pomysł „zbratania” narodził się już wcześniej. 
Świadczyć o tym miał list rektora Uniwersytetu w Ferrarze do prof. 
Bronisława Bilińskiego z polskiego oddziału PAN w Rzymie z 1963 r.16.

Przedmiotem prezentowanych badań będą dwa przenikające się wąt
ki. Pierwszy — wizyta delegacji polskiej w Ferrarze w celu podpisania 
„porozumienia braterskiego”.*Drugi -  wizyta na tej uroczystości zapro
szonego przez prof. Dell'Acquę kard. Stefana Wyszyńskiego.

W delegaturze bydgoskiego Instytutu Pamięci Narodowej zachowała 
się teczka o tytule: Informacje przesyłane do [Zastępcy Kom. [endanta] 
łPo/.[ewódzkiej] MO do Spraw SB w Bydgoszczy z Komendy Miejskiej 
MO w Toruniu] województwa za okres 1965.01.18-1965.11.19, a w niej 
dwa raporty zastępcy komendanta miejskiej i powiatowej MO w Toruniu 
ppłk. Zygmunta Grochowskiego17 skierowane do zastępcy komendanta

"AUM K. R-30/174, k. 162.
12 Ibidem, k. 75; Rewizyta rektora Ferrary w Toruniu, „Gazeta Toruńska”, 115(1965), s. 1.
13 AUMK, R-30/174. k. 73.
14 Ibidem, k. 74.
15 Ibidem, k. 162.
16 IPN BY, 060/125, k. 77.
17 Zygmunt Grochowski (ur. 7 sierpnia 1925 r.). Pierwszy zastępca komendanta miej
skiego i powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Toruniu w okresie od 1 stycznia 
1957 do 28 lutego 1969 r. Awans na podpułkownika otrzymał 14 czerwca 1965 r. 
Zob. Twarze Bezpieki 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeń
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wojewódzkiej MO w Bydgoszczy płk. Leona Dąbrowskiego18 dokładnie 
z dnia 11 i 19 listopada 1965 r. [zob. Aneks źródłowy]. Meldunki te 
przedstawiają informacje o pobycie delegacji polskiej w Ferrarze. Za
chowały się w nich również szczegółowe dane na temat pobytu na uroczy
stościach kard. Stefana Wyszyńskiego i przedstawicieli Episkopatu Polski. 
To właśnie te dokumenty w głównej mierze dostarczyły najważniej
szych informacji uwzględnionych w artykule. Tekst uzupełniono wiado
mościami zaczerpniętymi ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, z teczki o nazwie: Sprawozdania roczne Zastępcy 
Komendanta Pow. [iatowej] MO do Spraw SI [użby] Bezp. [ezpieczeństwa] 
w Toruniu za lata 1964-1965 -  dostępnej w aktach bydgoskiej delegatu
ry Instytutu Pamięci Narodowej, a także z ówczesnej toruńskiej prasy.

Wróćmy jednak do tematu właściwego pracy. Jak już wspomniano, 
podczas wizyty rektora Uniwersytetu w Ferrarze w Toruniu został za
proponowany projekt podpisania „porozumienia braterskiego”. Oficjalne 
zaproszenie na uroczystości zostało wysłane do Torunia w sierpniu 
1965 r.19. Obchody miały odbyć się 31 października tego samego roku. 
Początkowo Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na 
wyjazd do Ferrary dwuosobowej delegacji. Z czasem jednak, odeszło od 
tego postanowienia, tłumacząc się brakiem dewiz. Nowo wybrany rektor 
UMK, prof. Witold Łukaszewicz, telegraficznie poinformował Ferrarę 
o zaistniałych kłopotach, jednocześnie prosząc o przełożenie uroczysto
ści na wiosnę 1966 r. Szybka interwencja rektora DelfAcąuy w amba
sadzie PRL w Rzymie spowodowała, że uroczystość mogła odbyć się 
bez przekładania terminów20. W skład delegacji z Torunia wejść mieli: 
prof. A. Swinarski i prof. W. Łukaszewicz21.

Były i obecny rektor UMK wyjechali z wizytą do Włoch 29 paź
dziernika 1965 r. Zostali przyjęci na rzymskim lotnisku przez Radcę 
ds. Kulturalnych Ambasady Polskiej w Rzymie, będącego w zastęp

stwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim 
i włocławskim, pod red. M . S z y m a n i a k a ,  Bydgoszcz-Gdańsk 2010, s. 255-256.
18 Leon Dąbrowski (ur. 2 grudnia 1925 r.). Pierwszy zastępca komendanta wojewódz
kiego MO ds. bezpieczeństwa w Bydgoszczy w okresie od 15 stycznia 1958 r. do 
29 października 1969 r. Awans na pułkownika MO otrzymał 29 czerwca 1963 r. 
Zob. Ibidem, s. 221-222.
19IPN BY, 060/125, k. 77.
20 Ibidem.
21 Współpraca uniwersytetów w Toruniu i Ferrarze, „Gazeta Toruńska”, 261(1965), s. 1.
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stwie za ambasadora PRL22. Wieczorem tego samego dnia przybyli oni 
do Ferrary. Przywitani zostali na dworcu przez rektora prof. DelFAcquę, 
prorektora prof. Gioielli i dwóch innych profesorów23.

Z raportów ppłk. Zygmunta Grochowskiego dowiadujemy się, że 
goście z Torunia nie znali do końca szczegółów programu uroczystości. 
Nie wiedzieli m.in., że na obchody został zaproszony również kard. Ste
fan Wyszyński z innymi biskupami. Wiadomym było tylko, że zostanie 
im uroczyście wręczona złota tablica z wizerunkami herbów obu uni
wersytetów. W związku z powyższym prof. Dell'Acqua dopiero po 
przyjeździe gości poinfonnował ich o obecności kard. Wyszyńskiego 
i abp. Wojtyły24. Włosi bowiem życzyli sobie by na obchodach brali 
udział zarówno przedstawiciele świata polskiej nauki jak i Kościoła25.

22IPN BY, 060/125, k. 70.
23 Ibidem, k. 71.
24 IPN BY, 060/124, Sprawozdania roczne Zastępcy Komendanta Pow. MO do Spraw 
Sł. Bezp. w Toruniu za lata 1964-1965, k. 24; IPN BY, 060/125, k. 71, 77-78; Co cie
kawe, w „Gazecie Toruńskiej” można znaleźć informację o obecności na uroczysto
ściach w Ferrarze kard. Wyszyńskiego i biskupów polskich, będących wówczas we 
Włoszech na obradach Soboru Watykańskiego II. Zob. Współpraca uniwersytetów, s. 2.
25 IPN BY, 069/1222, k. 22. Warto dodać, że do „porozumienia braterskiego” kard. 
Wyszyński nawiązywał często w swoich przemówieniach. Pierwszy raz 11 września 
1966 r. w trakcie naukowej sesji ekumenicznej w toruńskim kościele św. Janów pod
czas milenijnych obchodów w diecezji chełmińskiej. Oto kluczowy fragment jego 
wystąpienia: Proszę wybaczyć, że przypomnę w tej chwili uroczystość w Ferrarze. 
W roku ubiegłym, w czasie Soboru Watykańskiego II, miało tam miejsce znane 
w Toruniu ,,gemellaggio ” między Uniwersytetem w Ferrarze a Uniwersytetem Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Wtedy to właśnie Stolica Święta, zainteresowana w tej 
uroczystości, na którą przybyło z Torunia dwóch rektorów: Rektor ustępujący i Rektor 
obejmujący urzędowanie, oczekiwała od Prymasa, że będzie w Ferrarze obecny. Było 
dla mnie rzeczą niełatwą wyczuć, czy jestem tam gościem pożądanym, czy też nie. 
Jednakże argumenty, które mi przytoczono, były takie, że pojechałem i byłem przyjęty 
w Ferrarze na Uniwersytecie tak, jak Włosi umieją przyjmować Polaków. Dano mi 
wówczas do zrozumienia, że Stolicy Apostolskiej bardzo zależy, aby odnowiona tabli
ca na Uniwersytecie w Ferrarze ku uczczeniu Mikołaja Kopernika -  Polaka, spotkała 
się z Polską współczesną: aby stanęli przed nią ci, który w pełni reprezentują dziś 
Polskę Millenijną, a więc: Kościół i nauka polska. Dlatego przed tą tablicą stanęliśmy 
właśnie. Całość przemówienia zob. w: Archiwum Instytutu Prymasowskiego w War
szawie, Kazania i przemówienia, 25(1966), k. 93-95. Kolejny raz do tego wydarzenia 
Prymas odniósł się kilka lat później, 4 marca 1973 r., w Warszawie. Podczas uroczy
stości św. Kazimierza, patrona jednej z warszawskich parafii, kard. Wyszyński po
wiedział: W roku 1965, w czasie Soboru Watykańskiego II byłem zaproszony do Fer
rary. Przyjechali tam wówczas przedstawiciele Uniwersytetu Toruńskiego: rektor 
ustępujący i rektor obejmujący urzędowanie. Odbyła się wielka uroczystość na uni-
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Wiadomość ta wywołała w profesorach z UMK wielką konsternację. 
Poinformowali oni o zaistniałym problemie przedstawicieli ambasady 
polskiej w Rzymie: radcę Kuźmińskiego, attache Kabata oraz prof. Bi
lińskiego. Po długich naradach postanowiono wpłynąć tak na organizato
rów, aby zminimalizować znaczenie duchownych i nie nadawać wyda
rzeniu cech uroczystości kościelnej* 26.

Rankiem w dniu uroczystości, 31 października, prof. Swinarski udał 
się z prywatną wizytą do prof. DelfAcąuy w celu ostatecznego ustalenia 
szczegółów programu. Udało mu się bowiem usunąć z obchodów m.in. 
uroczyste powitanie kard. Wyszyńskiego, przemówienie abp. Karola 
Wojtyły oraz przesunąć poświęcenie przez Prymasa pamiątkowych ta
blic z herbami tak, aby odbyło się to w zaciszu w gabinecie rektora, bez 
obecności przy tym przedstawicieli z Torunia27.

W tym samym czasie do Ferrary w towarzystwie abp. Ferrary Nata- 
lego Mosconiego28, przybyli kard. Stefan Wyszyński, abp Karol Wojtyła, 
bp Władysław Rubin oraz kilku kanoników i księży29. Udali się oni do 
gabinetu rektora DelfAcąuy, w którym gościł również prefekt tamtejsze
go obszaru administracyjnego. Wtedy to, przed rozpoczęciem oficjalnych 
uroczystości prof. DelfAcąua poprosił prof. Swinarskiego, by ten osobi
ście poinformował Prymasa o zmianach wprowadzonych w programie30.

W jednym z raportów ppłk. Zygmunta Grochowskiego została spisa
na rozmowa jaką miał tuż przed uroczystością odbyć prof. Swinarski 
z kard. Wyszyńskim. Oddajmy więc głos raportom:

„Kard. Wyszyński: Czy Panowie Polacy chcą się ze mną przywitać?
Prof. Swinarski: Tak, lecz oczywiście bez całowania w pierścień 

i przyklękania i dlatego wydawało mi się, że lepiej iż program został tak 
zmieniony, aby to nie było aktem oficjalnym.

wersytecie w Ferrarze, tak zwanego zbratania z uniwersytetem w Toruniu. [...] 
W czasie uroczystości, na którą byłem zaproszony, miałem możność wygłosić krótki 
wykład o Mikołaju Koperniku. Zob. ibidem, 42(1973), k. 170.
26 1PN BY, 060/125, k. 71,78.
27IPN BY, 060/124, k. 24; IPN BY, 060/125, k. 72, 78.
28 Ks. Natale Mosconi. Urodził się 26 grudnia 1904 r. w miejscowości Soresina 
w Lombardii we Włoszech. Wyświęcony na kapłana 2 kwietnia 1917 r. W wieku 
46 lat został mianowany na urząd biskupa Comacchio w prowincji Ferrara. Na arcybi
skupa Ferrary mianowany 5 sierpnia 1954 r. Ze stanowiska zrezygnował 21 kwiet
nia 1976 r. Zmarł 27 września 1988 r. w wieku 83 lat. Zob. www.catholic- 
hierarchy.org/bishop/bmosconi.html, [dostęp: 20 września 2010 r.].
29 IPN BY, 060/125, k. 72.
30 Ibidem, k. 72, 78.
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K: Dobrze, oczywiście że tak jest lepiej i powitaniu nie należy nada
wać żadnego ceremoniału.

K: Kto to jest prof. Łukaszewicz, czy to ten historyk i regionalista?
S: Tak.
K: Czy w przemówieniu prof. Łukaszewicza nie będzie żadnych 

akcentów antyreligijnych?
S: Absolutnie żadnych.
K: Bardzo się z tego cieszę, proszę zapewnić Pana rektora, że w mo

im wystąpieniu również nie będzie żadnych akcentów politycznych.
S: Czy przewiduje się jeszcze inne wystąpienia?
K: Owszem, przewidzieliśmy jeszcze przemówienie ks. arcybiskupa 

Wojtyły.
S: Czy nie lepiej byłoby zrezygnować, gdyż uroczystość miałaby 

zbyt charakter uroczystości religijnej, co mogłoby być fałszywie 
interpretowane?

K: Dobrze, wobec tego przemówienie ks. arcybiskupa skreślamy, 
o czym trzeba jednak zawiadomić rektora DelfAcąuę”31.

Po kwadransie, Prymas udał się do sąsiedniej sali (Sali Senatu), gdzie 
przywitał się z prof. Łukaszewiczem i członkami polskiej ambasady. 
W rozmowie z rektorem, zapewnić go miał, że „nie będzie mu swoim 
przemówieniem robił konkurencji”3". Sam akt poświecenia tabliczek 
odbył się, jak wcześniej ustalono, w gabinecie rektora DelfAcąuy. 
Uczestniczyli w nim duchowni polscy33.

Po przywitaniu się z członkami Senatu Uniwersyteckiego w Ferrarze, 
o godz. 10.00 wszyscy przeszli do auli na główne obchody. Wysłuchano 
na nich przemówień rektora DelfAcąuy oraz wielu depesz z gratulacjami 
m.in. od Prezydenta Republiki Włoskiej Giuseppe Saragata, Premiera 
Republiki Włoskiej Aldo Moro oraz tamtejszego Ministra Oświaty34. 
W depeszy Sekretarza Stanu kard. Amleto Giovanni Cicognaniego, prze
słanej w imieniu papieża Pawła VI uznano Mikołaja Kopernika za wybit
nego Polaka i syna Kościoła35. Prof. Witold Łukaszewicz w przemówie
niu nawiązywał do stosunków łączących od stuleci naukę polską i włoską

31 Ibidem, k. 78-79. Cytowany tekst został poprawiony pod względem gramatycznym 
i ortograficznym. Z oryginalną wersją rozmowy zapoznać się można w drugim doku
mencie zamieszczonym w aneksie źródłowym.
32 Ibidem, k. 73, 79.
33 IPN BY, 060/124, k. 24.
34 IPN BY, 060/125, k. 71,73.
35 IPN BY, 060/124, k. 24.

http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmosconi.html
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmosconi.html
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oraz do współpracy obydwu uniwersytetów. Delegacja polska przekaza
ła również włoskim gospodarzom okolicznościowy pergamin, książki 
i medale36. Następnie zabrał głos kard. Wyszyński. Przemawiając 
w języku łacińskim nawiązywał do dobrych kontaktów Mikołaja Ko
pernika z Ferrarą. Informował, że to właśnie w tym mieście wielki 
astronom na początku swojej kariery naukowej otrzymał tytuł doktora 
prawa kanonicznego. Wspominał również o wielkim wkładzie Koper
nika do nauki światowej. Z raportów ppłk. Zygmunta Grochowskiego 
wynika, że przemówienie kard. Wyszyńskiego „pozbawione było ja
kichkolwiek akcentów skierowanych przeciwko PRL”37.

Po przemówieniach rektor Uniwersytetu w Ferrarze uroczyście prze
kazał rektorowi UMK pamiątkową złotą tablicę na marmurowej płycie 
z herbami obydwu uniwersytetów z datą 31 października 1965 r. 
Prof. Łukaszewicz z kolei, po krótkiej rozmowie w języku włoskim,

Zdjęcie z Archiwum UMK, sygn. R-30/174. „Porozumienie brater
skie” w Ferrarze, 31 października 1965 r. Od prawej: G.B. DelLAcąua 
(rektor Uniwersytetu w Ferrarze), kard. S. Wyszyński (Prymas Pol
ski), prof. W. Łukaszewicz (rektor UMK).

36 Współpraca uniwersytetów, s. 1-2. 
37IPN BY, 060/125, k. 73.
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wręczył prof. DelFAcquie kopię portretu Mikołaja Kopernika przywie
zioną z Torunia38 39. Następnie, wraz z członkami ambasady, udał się do 
hotelu, aby złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt Mikołaja 
Kopernika na Uniwersytecie w Ferrarze19.

O godz. 13.00 w hotelu „Astoria”, odbył się bankiet. Brali w nim 
udział przedstawiciele miasta i Uniwersytetu w Ferrarze, delegacja pol
ska i duchowni (razem ok. 100 osób). Podczas obiadu wygłoszono sze
reg przemówień, a po bankiecie abp Wojtyła zatrzymał się na dłuższą 
rozmowę z polską delegacją i przedstawicielami polskiej ambasady40. 
Niestety nie wiemy czego dotyczyła rozmowa.

W uroczystym bankiecie niestety nie wziął udziału kard. Wyszyński. 
Wyjechał on bowiem, z osobami towarzyszącymi do Bolonii, by 
w tamtejszej katedrze o godz. 15.30 odprawić mszę św. i wygłosić oko
licznościowe kazanie. Trzy godziny później zaś, na zaproszenie profe
sorów i alumnów odwiedził seminarium bolońskie, gdzie w przemó
wieniu nawiązywał do obchodów milenijnych w Polsce41.

„Porozumienie braterskie” między Uniwersytetem w Ferrarze 
a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z 31 października 1965 r. było 
pierwszą umową podpisaną przez UMK z uczelnią zagraniczną42. Od 
tego momentu coraz prężniej rozwijała się współpraca międzynarodowa 
UMK43. Porozumienie to stało się impulsem do nawiązania bliższych 
kontaktów pomiędzy dwoma miastami, a także doprowadziło do podpi
sania w 1985 r. umowy o współpracy między uczelniami.

Omówione zagadnienie pokazuje, że propaganda antykościelna Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej sięgała również poza granice państwa. 
Nawet na uroczystościach w odległej Ferrarze, starano się zmniejszyć 
znaczenie obchodów, by nie przyjmowały one charakteru „imprez reli
gijnych”. Od osób starających się o paszporty wymagano by po powro
cie do kraju szczegółowo zdawały relację władzy ludowej z wyjazdu 
i wydarzeń, w których brały udział.

38 Ibidem.
39 Współpraca uniwersytetów, s. 2.
40 IPN BY, 060/125, k. 74.
41 M.P. R o m a n i u k, op. cit., s. 802.
42 www.umk.pl/uczelnia/jubileusz_60/daty/ [dostęp: 4 września 2010 r.].
43 J. B e ł k o t ,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1985, 
Toruń 1986, s. 107.

http://www.umk.pl/uczelnia/jubileusz_60/daty/
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ANEKS ŹRÓDŁOWY

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy, Infor
macje przesyłane do [Zastępcy Kom.[endanta] Woj. [ewódzkiej] 
MO do Spraw SB w Bydgoszczy z Komendy Miejskiej MO w To
runiu] województwa za okres 1965.01.18-1965.11.19, sygn. 
060/125, k. 70-79. Oba dokumenty sporządzone zostały na kart
kach papierowych formatu A4; stan zachowania maszynopisu 
bardzo dobry.

Dokument nr 1

Toruń, dnia 11 listopada 1965 r.

„Tajne”
EGZ. Nr 2

Do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO 
Służby Bezpieczeństwa

w B y d g o s z c z y

MELDUNEK SPECJALNY

dot. pobytu delegacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 
28 października -  3 listopada 1965 r. w Ferrarze

Na zaproszenie Uniwersytetu w Ferrarze, dla dokonania uroczystego 
aktu zaprzyjaźnienia tegoż Uniwersytetu z Uniwersytetem Mikołaja Ko
pernika w Toruniu -  udała się delegacja w osobach:

-  rektora uczelni UMK -  prof. dr Witolda ŁUKASZEWICZA,
-  prof. dr Antoniego SWINARSKIEGO

Kontakty z uczelnią w Ferrarze datują się od 1962 r. Od tego czasu 
w roku 1964 rektor tej uczelni prof. dr G.B. DelFAcąua był z wizytą 
w Toruniu, przy okazji bytności na uroczystościach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
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Delegacja Uniwersytetu przyjmowana była w Rzymie na lotniku przez 
radcę dla spraw kulturalnych ambasady polskiej w Rzymie, który wziął 
również udział na uroczystościach w Ferrarze, pod nieobecność ambasa
dora -  reprezentując władze polskie.

Delegacja Uniwersytetu z Torunia nie była uprzednie poinformowana 
dokładnie o szczegółach uroczystości, które miały odbyć się w dniu 
31 października br. w Ferrarze.

W dniu 29 października br. delegacja polska /toruńska/ przybyła wie
czorem do Ferrary -  witana na dworcu przez rektora prof. Dell'Acqua, 
prorektora prof. Gioelli i dwóch innych profesorów.

W dniu 30 października -  rektor DelFAcąua poinformował przedsta
wicieli z Torunia, że uroczystości nadano bardzo szeroki zakres.

Z okazji uroczystości zbratania Uniwersytetów w Ferrarze i Toruniu, 
specjalne telegramy z życzeniami nadesłali:

-  prezydent Republiki Włoskiej -  Saragat,
-  prezes Rady Ministrów -  Moro,
-  Minister Oświaty.

W imieniu papieża -  Pawła VI -  kardynał Sekretarz Stanu -  Cicogna- 
ni. Szczególnie znamienny jest telegram papieża Pawła VI, który mówi 
o Mikołaju Koperniku, jako o wielkim synie [sic!] kościoła i Polski.

Uznano to za szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy uczeni z NRF 
wykazują zainteresowanie postacią Mikołaja Kopernika, próbując różny
mi sposobami przedstawić go jako Niemca.

Rektor Dell'Acqua poinformował również przedstawicieli Torunia, że 
spodziewany jest także przyjazd do Ferrary ks. kardynała WYSZYŃ
SKIEGO, i ks. arcybiskupa WOJTYŁŁY [sic!].

O sytuacji tej przedstawiciele delegacji toruńskiej poinformowali 
przybyłych z ambasady polskiej radcę Kuźmińskiego i attache Kabata, 
oraz prof. Bilińskiego z Oddziału PAN w Rzymie.

Oprócz przygotowań uniwersyteckich w Ferrarze w sposób szczegól
nie manifestacyjny wystąpił prezydent miasta Ferrary -  Sindico, który 
polecił:

-  rozplakatować po mieście odezwy zawiadamiające o przyjeździe 
polskiej delegacji Uniwersytetu w Toruniu i apelującej o serdeczne 
przyjęcie przez społeczeństwo miasta, oraz mające wyraz nadziei, że
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zbratanie Uniwersytetów poprzedza tylko zbratanie miast o co od 
dłuższego czasu zabiegają władze miejskie Ferrary.

Po porozumieniu się z przedstawicielami ambasady polskiej ustalono 
zachowanie się delegacji polskiej w stosunku do ks. kardynała Wyszyń
skiego.

Postanowiono wpłynąć na organizatorów, aby uroczystości nie nadawać 
cech uroczystości kościelnej -  wyeliminowano z oficjalnego programu:

-  powitanie ks. kardynała Wyszyńskiego przez Senat Uniwersytetu 
w Ferrarze i delegację Uniwersytetu w Toruniu,

-  przesunięcie poświęcenia przez kardynała Wyszyńskiego pamiątko
wych plakiet złotych z herbami Uniwersytetu w Toruniu i Uniwersy
tetu w Ferrarze /z uroczystości oficjalnych o godz. 10-tej/.

W dniu 31 października br. przybył ks. kardynał Wyszyński w towarzy
stwie ks. arcybiskupa krakowskiego -  Wojtyłły [sic!], ks. biskupa -  Rubina 
i jeszcze jednego biskupa o nieznanym nazwisku -  Polaka, którym towa
rzyszył arcybiskup Ferrary ks. Mosconi. Ks. Kardynałowi Wyszyńskiemu 
towarzyszyli ponadto dwaj kanonicy i trzej bliżej nierozeznani księża.

Cała grupa skierowała się do gabinetu rektora DelFAcąua, z którym 
znajdował się w tym czasie także prefekt tamt. obszaru administracyj
nego. Po pewnym czasie rektor DelFAcąua wprowadził prof. SWINAR- 
SKIEGO, który znając osobiście kardynała Wyszyńskiego przywitał się z 
nim prywatnie, informując go o składzie delegacji polskiej i zmianach, 
jakie wprowadzono w programie w obopólnym uzgidnieniu [sic!].

Po upływie około 15 minut ks. Kardynał Wyszyński z towarzyszącymi 
mu osobami przeszedł do sąsiedniej Sali, gdzie przywitał się z delegacją 
polską i członkami ambasady polskiej zatrzymując się na krótkiej roz
mowie z nimi.

Po przywitaniu się z członkami Senatu Uniwersytetu Ferrary, wszyscy 
przeszli do auli, gdzie wysłuchano na stojąco telegramów: prezydenta 
Republiki odczytanego przez rektora DelFAcąua i telegramu papieża, 
odczytanego przez arcybiskupa Ferrary Mosconiego.

Po odczytaniu pozostałych telegramów, zaproszony przez rektora 
DelFAcąua zabrał głos ks. kardynał Wyszyński mówiąc po łacinie, 
w którym powtórzone zostały najważniejsze elementy -  Mikołaj Koper
nik wielki syn kościoła i wielki Polak, który początek swego rozwoju na
ukowego, doktorat prawa kanonicznego uzyskał właśnie na uniwersytecie
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w Ferrarze /przemówienie pozbawione było jakichkolwiek akcentów 
skierowanych przeciwko PRL, o czym kardynał uprzednio zapewnił 
prof. Swinarskiego/.

Po obszernym przemówieniu rektora DelFAcąua wręczył on rekto
rowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr Łukaszewi
czowi pamiątkową złotą tabliczkę na płycie marmurowej z herbami 
obydwu Uniwersytetów z datą 31 października 1965 r.

Zwracając się do rektora Uniwersytetu w Ferrarze odpowiedział 
również po włosku rektor Łukaszewicz, wręczając na zakończenie 
przemówienia dla uczczenia zbratania Uniwersytetów -  Uniwersytetowi 
w Ferrarze kopię portretu Mikołaja Kopernika przywiezioną z Torunia.

Po uroczystości tej delegacja polska wraz z członkami ambasady 
polskiej przeszła do holu, gdzie pod tablicą pamiątkową Mikołaja Ko
pernika, złożyła wiązankę kwiatów z szarfami o barwach narodowych.

W tym czasie, kardynał Wyszyński i towarzyszące mu osoby wyje
chały do Boliwii [sic!].

Na bankiet, który odbył się o godz. 13-tej w hotelu „Astoria” przyby
li: oprócz Senatu Uniwersytetu w Ferrarze, delegacji polskiej, prezydent 
miasta, prefekt prowincji, przedstawiciele wojska, organizacji miejskich 
-  razem około 100 osób.

Z małym opóźnieniem przybyli arcybiskup krakowski Wojtyłło [sic!] 
i arcybiskup Ferrary Mosconi.

W czasie bankietu wygłoszono szereg przemówień, po bankiecie 
arcybiskup Wojtyłło [sic!] zatrzymał się na dłuższą rozmowę z delega
cją polską i przedstawicielami ambasady polskiej.

Po południu delegacja polska i członkowie ambasady udali się 
z wizytą do prezydenta miasta, a następnie wzięli udział w uroczystej 
sesji Magistratu miasta Ferrary urządzonej z okazji przyjazdu delegacji 
polskiej, a także dla pożegnania przez miasto opuszczającego Ferrarę 
rektorowi DelFAcąua. Wieczorem prezydent miasta wydał na cześć 
delegacji Uniwersytetu w Toruniu, bankiet na 150 osób, oraz urządził 
koncert muzyki włoskiej XV wieku. Po uroczystościach prezydent mia
sta z najbliższymi współpracownikami zatrzymał się z delegacją polską 
na dłuższej rozmowie, przedstawiając ogólną sytuację gospodarczą 
i polityczną Ferrary. Kilkakrotnie wracał do sprawy zawarcia umowy
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0 przyjaźni między miastami Ferrary i Torunia. Zwracał uwagę, że pro
jekt ten w poprzednich latach napotykał w Rzymie na opory polityczne. 
Obecnie klimat na taki akt przyjaźni jest dużo lepszy i ma nadzieję, że 
plan ten zostanie zrealizowany. Prezydent miasta wręczył rektorowi 
Łukaszewiczowi list skierowany do przewodniczącego Miejskiej Rady 
Narodowej w Toruniu zawiadamiający o ponownym podjęciu kro
ków, dla doprowadzenia do zawarcia umowy przyjaźni między tymi 
miastami.

Charakterystyka niektórych osób.
Rektor Uniwersytetu w Ferrarze prof. dr G.B. DelFAcąua, lekarz 

internista, wzywany na konsylia lekarskie do Watykanu, leczył zmarłe
go papieża Jana XXIII, lecz obecnego papieża Pawła VI, spokrewniony 
blisko z kardynałem DelFAcąua, członkiem Kolegium Watykańskiego, 
członkiem Rotty Rzymskiej przy Watykanie, nie należący do żadnej 
partii polutycznej [sic!], cieszący się uznaniem i szacunkiem profeso
rów, młodzieży, społeczeństwa, które według relacji źródła -  jest prze
konań lewicowych. Z okazji opuszczenia Ferrary otrzymał list od rabina 
gminy żydowskiej, który przypomina, jak w okresie wojny prof. 
DelFAcąua z narażeniem własnego życia chronił w Ferrarze Żydów. 
Prof. DelFAcąua pragnie zrealizować warunki współżycia lewicy poli
tycznej -  komunistów i socjalistów z postępowymi katolikami. Jest 
gorącym orędownikiem sprawy zbliżenia Uniwersytetu w Ferrarze
1 Uniwersytetu w Toruniu. Włożył duży wkład w zorganizowanie odby
tej uroczystości. Z dniem 1 listopada br. przechodzi na nowe stanowi
sko, jako szef i profesor medycyny kliniki wewnętrznej Uniwersytetu 
Katolickiego w Rzymie.

Nowy rektor Uniwersytetu w Ferrarze -  prof. dr Angelo Drigo -  
fizyk, pracuje w dziedzinie fizyki ciała stałego, mało aktywny społecz
nie, nie dał się dotychczas poznać, obiecuje utrzymywać i pogłębiać 
stosunki nawiązane między Uniwersytetami.

Prezydent miasta Ferrary -  adwokat Giuseppe Ferrari, według opinii 
miejscowych, członek partii komunistycznej, według informacji amba
sady polskiej lewicujący socjalista. Uzyskał mandat po swym poprzed
niku komuniście. Zdobył go w bloku z socjalistami, jego zastępcy -  
socjaliści. Inteligentny, przedsiębiorczy, ułożył sobie dobre stosunki 
z katolikami i inteligencją. Np. utrzymuje dobre stosunki z arcybisku
pem Ferrary Mosconi, dąży do nawiązania bliskich stosunków z Toru
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niem, prosił o przesłanie danych o Toruniu -  fotografii zabytków dla 
popularyzacji wśród tamt. społeczeństwa.

Zainteresowanie możliwościami wymiany naukowej i nawiązania 
stosunków naukowych z Uniwersytetem w Toruniu wykazali:

-  prof. Giorgio Stefani z Katedry ekonomii i prawa finansowego,
-  prof. Vittore Colomi z Katedry prawa włoskiego i średniowiecznego,
-  prof. Carassiti z Katedry Chemii Nieorganicznej,
-  Alfonso Riccardo -  inspektor generalny szkolnictwa wyższego 

w Rzymie, zainteresowany organizacją i zmianami programowymi 
naszego szkolnictwa wyższego.

Powyższe podaje się do wiadomości. -

I-I ppłk Z. Grochowski

Wykonano w 2-ch egz.
1. egz. adresat
2. egz. a/a

Opr. GZ. Druk. RW. 
poz. m. 3267.

Treść omówiono z I-wszym Sekr. KM PZPR
Tow. [Bolesławem] Różyckim, [dopisane długopisem]
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Dokument nr 2

Toruń, dnia 19 listopada 1965 r.

„Tajne”
Egz. Nr 2

Do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO 
Służby Bezpieczeństwa 

w B y d g o s z c z y

MELDUNEK SPECJALNY

W nawiązaniu do meldunku z dnia 13 listopada 1965 r. 1. dz. Go- 
06974/65 -  podaję dalsze okoliczności podpisania umowy o przyjaźni 
między Uniwersytetami w Ferrarze i Toruniu.

Projekt takiej umowy powstał już dawno. Pierwszym wyraźnym do
wodem tego był list rektora Uniwersytetu w Ferrarze do prof. Bilińskiego 
z Pan Odział w Rzymie z 1963 r. Oficjalne zaproszenie na uroczystości 
zawarcia układu przyjaźni skierowane zostało do rektora Uniwersytetu 
w Ferrarze do Torunia w sierpniu 1965 r. Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego pierwotnie wyraziło zgodę na wyjazd do Ferrary dwuosobowej 
delegacji a następnie podało, że z powodu braku dewiz wyjazd ten nie 
będzie się mógł odbyć.

Wobec takiej sytuacji rektor UMK prof. Łukaszewicz telegraficznie 
zawiadomił Ferrarę, że przyjazd delegacji jest nieaktualny z prośbą 
o przełożenie uroczystości na wiosnę 1966 r. Po otrzymaniu tej wiadomo
ści rektor Delf Acqua osobiście udał się do ambasadora PRL Willmana. 
Interwencja ambasady PRL w Rzymie spowodowała, że zawiadomiono 
Uniwersytet w Toruniu iż wyjazd jednak się odbędzie.

Do ostatniej chwili delegacja Uniwersytetu w Toruniu nie znała szcze
gółów programu, prócz tego że wręczona im będzie złota plakietka z her
bami Uniwersytetów Torunia i Ferrary, jak znak zawarcia braterstwa.

O zakresie uroczystości, jak i wiadomości o przyjeździe ks. kardynała 
Wyszyńskiego, ks. arcybiskupa Wojtyłły [s/c/] i innych duchownych
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otrzymał bezpośrednio prof. Swinarski w dniu 29 października br. wieczo
rem od rektora Dell'Acqua i przekazał rektorowi prof Łukaszewiczowi.

Po porozumieniu się z przedstawicielami ambasady PRL w Rzymie 
ustalono, że rektor Łukaszewicz w swoim przemówieniu nie będzie witał 
nikogo, zwracając się tylko do rektora Dell'Acqua. Przedstawiciele am
basady PRL o przyjeździe ks. kardynała Wyszyńskiego byli poinformo
wani w Rzymie.

Dla uniknięcia niespodzianek -  prof. Swinarski w dniu 31 października 
tj. w dniu uroczystości -  rano udał się prywatnie do mieszkania rektora 
DelFAcąua celem ustalenia szczegółów programu, jak ma odbyć się po
witanie ks. kardynała Wyszyńskiego. Dell'Acqua poinformował, że bę
dzie kompania honorowa wojska i przewiduje się, że Senat Uniwersytetu 
w Ferrarze i delegacja polska uroczyście powita kardynała przy wejściu 
do Uniwersytetu. W programie było również przewidziane poświęcenie 
złotych tabliczek z herbami obu Uniwersytetów przez kardynała w czasie 
uroczystości w auli.

Prof. Swinarski w rozmowie z Dell'Acqia uzyskał częściową zmianę 
programu tj. skreślono oficjalne powitanie ks. kardynała Wyszyńskiego, 
oraz skreślono poświęcenie tabliczek w czasie uroczystości, którą prze
niesiono do gabinetu rektora bez udziału delegacji polskiej.

Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości rektor DelFAcąua przy
jął kardynała Wyszyńskiego w swoim gabinecie a następnie poprosił 
prof. Swinarskiego, który przywizał [szc/] się z kardynałem i poinformo
wał go [o] zmianach programu. Rozmowa między wymienionymi prze
biegała następująco:
Kardynał Wyszyński -  czy panowie polacy [sic!], chcą się ze mną przywitać, 
prof. Swinarski -  tak, lecz oczywiście bez całowania w pierścień i przy
klękania i dlatego wydawało się, że lepiej iż program został tak zmienio
ny, aby to nie było aktem oficjalnym.
K. -  dobrze, oczywiście że tak jest lepiej i powitaniu nie należy nadawać 
żadnego ceremoniału.
K. -  kto to jest prof. Łukaszewicz, czy to ten historyk i regionalista,
S. -  tak,
K. -  czy w przemówieniu prof. Łukaszewicza nie będzie żadnych akcen
tów antyreligijnych,
S. -  absolutnie żadnych.
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K. -  bardzo się z tego cieszę, proszę zapewnić pana rektora, że w moim 
wystąpieniu również nie będzie żadnych akcentów politycznych.
S. -  czy przewiduje się jeszcze inne wystąpienia.
K. -  owszem, przewidzieliśmy jeszcze przemówienie ks. arcybiskupa 
Wojtyłły [sic!]
S. -  czy nie lepiej byłoby zrezygnować, gdyż uroczystość miałaby zbyt 
charakter uroczystości religijnej, co mogłoby był fałszywie interpretowane. 
K. -  dobrze, wobec tego przemówienie ks. arcybiskupa skreślimy, o czym 
trzeba jednak zawiadomić rektora DelFAcąua.

Po krótkiej chwili ks. kardynał Wyszyński przeszedł do Sali Senatu 
gdzie przywitał się najpierw z rektorem Łukaszewiczem a potem z pozo
stałymi członkami delegacji. W rozmowie zapewnił prof. Łukaszewicza, 
że nie będzie mu swoim przemówienie „robił konkurencji”.

Akt poświęcenia tabliczek odbył się w gabinecie rektora DelFAcąua, 
przy którym nie było nikogo prócz świty kardynała Wyszyńskiego.

Dzięki uzgodnieniom i zmianom programu w ostatnim momencie dla 
osób postronnych cała uroczystość miała przewidziany przebieg i włosi 
[sic!] zupełnienie [sic!] zorientowali się o zaistniałych zmianach.

[...]

I-I ppłk Z. Grochowski

Wykonano w 2-ch egz.
1. egz. adresat
2. egz. a/a
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The participation of the Cardinal Stefan Wyszyński 
in „brotherly agreement” of the Universities in Toruń and Ferrara 

in the light of the reports of SB (Security Service)

Summary

The contacts between M. Kopemik’s University in Toruń and the University o f  
Ferrara started in 1962. Since then the authorities o f both universities started to 
correspond and to maintain the closer relations. The cause o f these bonds was con
necting both these universities the person of Mikołaj Kopernik. Because in Ferrara 
in 1503 he obtained the doctorate in the Canonic law, and the University in Toruń 
had his name as the patron. The bonds between both the universities were closer. 
And on 4 o f March 1963 the rector of UMK (the University o f Mikołaj Kopernik), 
professor Antoni Swinarski, visited Ferrara to take a part in the inauguration of new 
University seat. In the same year he obtained the golden medal o f Ferrara Universi
ty. The topics o f presented researches are two penetrating plots. The first- the visit 
of Polish delegation in Ferrara to sign the „Brotherly agreement”. The second- 
the visit on this ceremony invited by professor Dell'Acqua the cardinal Stefan 
Wyszyński.

Translated by Jolanta Nader

Witold KONOPKA -  mgr, doktorant Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.
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„NAWRÓCONY” FUNKCJONARIUSZ MBP: 
HISTORIA WACŁAWA HAJDUKA (1911-1977)

Wacław Hajduk urodził się 10 listopada 1911 r. we wsi Szczałb 
w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim. Jego ojciec -  Alek
sander był kowalem, matka -  Julianna nie pracowała, zmarła, gdy miał 
6 lat. Bieda zmusiła Hajduka do opuszczenia domu i zatrudnienia się do 
pracy na roli -  najpierw w latach 1922-1927 w okolicach Łukowa, 
a następnie od roku 1927 do 1928 w Kąkolewnicy. W 1928 r. Hajduk 
wyjechał do Warszawy. „Bo życie mnie do miasta porwało. Myślałem 
o życiu lepszym”1 -  tak pisał o powodach podjęcia tej decyzji. W stolicy 
Hajduk skończył 7 klas wieczorowej Szkoły Powszechnej, przez dwa 
lata poznawał tajniki introligatorstwa w szkole zawodowej. W wyuczo
nym zawodzie pracował kolejno -  w latach 1928-1930 i 1930-1935 -  
w dwóch prywatnych firmach. W 1935 r. został zwolniony z pracy po 
tym jak zainicjował strajk. Następnie przez trzy lata pracował dorywczo. 
W 1938 r. znalazł stałe zatrudnienie w jednej ze stołecznych firm introli
gatorskich. Do 1939 r. Hajduk był członkiem Związku Zawodowego 
Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce. Najpewniej w latach 1938- 
1939 należał do PPS (sam jednak nie odnotował tego faktu w życiorysie 
złożonym w MBP)2. W październiku 1938 r. ożenił się z Czesławą Mo
dlińską. Przedwojenny okres życia Hajduka zamyka lakoniczna infor
macja o tym, że był przez tydzień przetrzymywany w areszcie gminnym 
za kradzież broni myśliwskiej3.

1 AIPN, 0193/2112, Ankieta specjalna kandydata na funkcjonariusza MBP wypełnio
na przez Wacława Hajduka, [Warszawa, 1946 r.], k. 5 v.
2 Ibidem, Karta statystyczna funkcjonariusza Bezpieczeństwa Publicznego Wacława 
Hajduka, tajne, Warszawa, 8 III 1947 r., k. 22.
3 Ibidem, Ankieta specjalna kandydata na funkcjonariusza MBP wypełniona przez 
Wacława Hajduka, [Warszawa, 1946 r.], k. 4 v.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 449-473.



450 BARTŁOMIEJ NOSZCZAK

Po wybuchu wojny niemiecko-polskiej 1939 r. Hajduk utrzymywał 
się z handlu. W listopadzie 1941 r. został wywieziony do Rzeszy4 5, gdzie 
do końca wojny pracował w kopalni węgla brunatnego Grube Ilse (Ta- 
gebau Meuro) położonej w Brandenburgii, w powiecie Calau. Tam, jak 
wspominał, prowadził działania sabotażowe: podpalał lasy, odkrywał 
w zimie kopce z kartoflami (by zmarzły i nie nadawały się do spożycia), 
dostarczał żywność innym pracującym przymusowo Polakom i Rosja
nom'. Najpewniej „na robotach” poznał słabo język niemiecki.

28 maja 1945 r. Hajduk wrócił do Warszawy, 18 czerwca tego roku 
rozpoczął pracę w charakterze pomocnika murarskiego w Społecznym 
Przedsiębiorstwie Budowlanym (SPB). Od 7 lipca mieszkał na Woli, na 
ul. Krzyżanowskiego. 23 lipca wstąpił do PPR z tzw. niskim numerem 
legitymacji partyjnej -  6.431, co w Polsce Ludowej ułatwiało drogę 
awansu społecznego. Wybrano go na sekretarza Koła Magazynu Nr 4 
SPB na ul. Górczewskiej. „Od tego czasu mojej pracy pracuję gorliwie 
dla Demokracji Polskiej, wprowadzając dużo członków do Partii”6 7 -  
zapisał niezgrabnie w swoim życiorysie. Po ukończeniu kursu szkoły 
partyjnej Komitet Warszawski (KW) partii skierował Hajduka do pracy 
w MBP; w udzielonych mu referencjach podkreślano, że jest „szczerym 
i uczciwym demokratom [sic!]”1.

Pod koniec października 1946 r. Hajduk podpisał zobowiązanie do 
pracy w resorcie bezpieczeństwa; deklarował „wiernie służyć sprawie 
wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski” oraz zdecydowanie zwal
czać „wszystkich wrogów demokracji”. Świadomy surowej kary za 
zdradę tajemnicy służbowej obiecywał, że nigdy do tego nie dopuści8.

Rutynowa, szczegółowa inwigilacja prowadzona przez MBP w związ
ku z zatrudnieniem nowego funkcjonariusza nie wykazała niczego podej
rzanego w życiorysie Hajduka9. W miejscu zamieszkania cieszył się do

4 W świetle zeznań Feliksa Chmielewskiego Hajduk wyjechał do Niemiec dobrowolnie. 
Zob. AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania podejrzanego Feliksa Chmielewskiego 
przez oficera śledczego MBP sierż. Romualda Błachewicza, Warszawa, 26 I 1950 r., k. 42.
5 AIPN, 0193/2112, Ankieta specjalna kandydata na funkcjonariusza MBP wypełnio
na przez Wacława Hajduka, [Warszawa, 1946 r.], k. 4.
6 Ibidem, Życiorys napisany przez Wacława Hajduka, Warszawa, 22 X 1946 r., k. 10.
7 Ibidem, Referencje wystawione Wacławowi Hajdukowi przez członka KW PPR 
F. Czajkowskiego, Warszawa, 24 X 1946 r., k. 11.
8 Ibidem, Zobowiązanie Wacława Hajduka do pracy w MBP, Warszawa, 28 X 1946 r., k. 15.
9 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału I Biura Personalnego MBP do Archiwum Biura
Personalnego MBP w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 25 X 1946 r.; ibidem. Pismo
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brą opinią Jako człowiek spokojny i cichy”. Lokatorzy domu, w którym 
mieszkał, wiedzieli, że pracuje w MBP10. UB, dokonując oceny sympatii 
politycznych, kompetencji oraz osobowości Hajduka, podkreślał jego 
dobre wyrobienie i orientację polityczną oraz lojalność do „demokracji 
ludowej i rządu”. Pozytywne oceny pracy towarzyszyły Hajdukowi wła
ściwie przez cały okres jego zatrudnienia w MBP. „W życiu politycznym 
żywego udziału nie bierze. Politycznie pewny. [...] Opanowanie pracy 
dobre i dobry fachowiec, ma duże poczucie odpowiedzialności i pracowi
tości -  zdyscyplinowany. Tajemnicę służbową utrzyma. [...] Poziom 
samokształcenia dobry, ideowy, uczciwy, prawdomówny oraz mało
mówny”11 -  notowano w styczniu 1947 r. Z kolei 28 grudnia 1948 r. 
w jego charakterystyce służbowej zanotowano, że jest: „Politycznie pew
ny, oddany, aktywny. Pracę swą wykonuje sumiennie, jest pracownikiem 
zdyscyplinowanym, bardzo chętnym, przykładnym. Brak inicjatywy 
i samodzielności. Wymaga nadzoru technicznego i organizacyjnego. 
Poziom intelektualny przeciętny, uczciwy, specjalnych nałogów nie po
siada, jest trochę chaotyczny w pracy. W życiu prywatnym i pracy kole
żeński, alkoholikiem nie jest”12. W podobnej ocenie wystawionej Hajdu
kowi 30 kwietnia 1949 r. pisano: „Wyrobienie i orientacja na poziomie, 
stronnik demokracji i rządu, nastawienie do nacjonalizmu wrogie, aktyw-

kierownika Wydziału I Sekcji I Biura Personalnego MBP do Wydziału I Departamentu II 
MBP z prośbą o udzielenie informacji w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 25 X 
1946 r., bp.; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału I Biura Personalnego MBP do Archiwum 
Komendy Głównej MO w Warszawie z prośbą o sprawdzenie informacji na temat Wacła
wa Hajduka, Warszawa, 25 X 1946 r., bp.; ibidem, Pismo Wydziału Personalnego MBP do 
Wydziału Śledczego Komendy Głównej MO w Warszawie w sprawie Wacława Hajduka, 
ściśle tajne. Warszawa, 17 XII 1946 r., bp; ibidem, Pismo Wydziału I Sekcji I Biura Perso
nalnego MBP do Wydziału I Departamentu II MBP w sprawie udzielenia informacji 
o Wacławie Hajduku, 17 XII 1946 r., bp.; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału I Biura 
Personalnego MBP do Archiwum Personalnego Komendy Głównej MO w Warszawie 
z prośbą o sprawdzenie informacji na temat Wacława Hajduka, Warszawa, XII 1947 r., 
bp.; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału I Biura Personalnego MBP do Archiwum Biura 
Personalnego MBP w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 8 I 1947 r., bp.
10 Ibidem, Donos TW „Mechanik” w sprawie Wacława Hajduka dostarczony kierow
nikowi Sekcji II Wydziału „A” MBP, ściśle tajne, Warszawa, 10 X 1949 r., k. 13.
11 Ibidem, Charakterystyka Wacława Hajduka sporządzona przez MBP, Warszawa, 
[I 1947 r ], bp.
12 AIPN, 01251/363, Charakterystyka służbowa funkcjonariusza MBP Wacława 
Hajduka opracowana przez naczelnika Wydziału Ogólnego Departamentu II MBP 
płk. Tadeusza Góralskiego, Warszawa, 28 XII 1948 r., bp.
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ny, pewny. [...] Pracowity, brak samodzielności i inicjatywy, obowiąz
kowy, zdyscyplinowany, tajemnicy dotrzymuje. [...] Przeciętny poziom 
intelektualny, nie dokształca się, ideowiec, uczciwy i prawdomówny, bez 
nałóg [sic!], tryb życia prowadzi skromny”13.

Hajduk został zatrudniony 31 października 1946 r. jako introligator 
Sekcji „A” Wydziału II Departamentu II MBP14, który zajmował się 
fotografiką śledczą i ekspertyzami (sam departament odpowiadał za gro
madzenie i udostępnianie informacji o „antypaństwowych elementach” -  
żołnierzach AK i NSZ, szpiegach, dywersantach, volksdeutschach itp.). 
20 kwietnia 1948 r. przeniesiono go na stanowisko introligatora Sekcji 4 
Wydziału Ogólnego Departamentu II15. W związku z wykonywaną pracą 
Hajduk miał kontakt ze ściśle tajnymi dokumentami resortu, które opra
wiał lub widział, kiedy były drukowane w wewnętrznej drukami MBP na 
ul. Koszykowej. Przez cały okres zatrudnienia w resorcie zarabiał mie
sięcznie 25,8 tys. zł16, co w tamtych latach było sumą znaczną17.

27 listopada 1946 r. Hajduk złożył przed Dyrektorem Departamentu II 
płk. Janem Snigirem ślubowanie, które -  na pozór -  było kwintesencją 
działania instytucji demokratycznego państwa: „Pomny dobra Rzeczypo
spolitej Polskiej ślubuję, że na powierzonym mi stanowisku urzędowym 
przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do 
ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego pań
stwa polskiego, któremu wiernie służyć będę. Ślubuję stać na straży Kon
stytucji z dnia 17 marca 1921 r. oraz praw stanowionych przez Krajową 
Radę Narodową jako naczelną władzę ustawodawczą odrodzonego pań
stwa polskiego. Ślubuję obowiązki urzędu mego spełniać gorliwie i su

13 AIPN, 0193/2112, Charakterystyka Wacława Hajduka sporządzona przez MBP, 
Warszawa, 30 IV 1949 r., bp.
14 Ibidem, Zatwierdzony przez kierownika Wydziału Personalnego MBP płk. Mikoła

ja Orechwę wniosek referenta Witolda Dumskiego z Wydziału Personalnego MBP 
w sprawie zatrudnienia do pracy w resorcie bezpieczeństwa Wacława Hajduka, War
szawa, 2 XI 1946 r., bp.
15 Ibidem, Przebieg służby Wacława Hajduka w MBP, tajne, Warszawa [1950 r.], bp.
16 Ibidem, Pismo Departamentu Kadr i Szkolenia MSW do Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej w sprawie wysokości zarobków Wacława Hajduka w MBP, Warszawa, 
25 VI 1958 r., bp.
17 Dla przykładu, w 1949 r. odsetek pracowników fizycznych zatrudnionych w prze
myśle, zarabiających w granicach 24-28 tys. zł wynosił 5,3%. Do 12 tys. zł zarabiała
większość tego typu pracowników, tj. 30,1%. Zob. Rocznik statystyczny 1949, War
szawa 1950, s. 135.
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miennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, tajemni
cy urzędowej przestrzegać, a w postępowaniu swoim kierować się zasa
dami honoru, uczciwości i równości społecznej”18.

Nieco ponad rok później (29 listopada 1947 r.) introligator MBP po
pełnił wykroczenie. Wracając do domu w stanie nietrzeźwym stał na 
stopniu tramwaju i nieumyślnie potrącił milicjanta, który kierował ru
chem na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ul. Żelazną. Funkcjona
riusz kazał mu się wylegitymować i zapłacić mandat za nieprzepisową 
jazdę tramwajem. „Hajduk Wacław -  donosił raport opisujący ten incy
dent -  nie zgodził się na zapłacenie mandatu i nie pozwolił się wylegi
tymować, stawiając opór. Wówczas posterunkowy [Władysław] Piąt
kowski chwycił Hajduka za rękę [i] wykręcił [ją] do tyłu, celem unie
możliwienia mu stawiania oporu. Hajduk Wacław, będąc podenerwo
wanym pod wpływem alkoholu, począł krzyczeć pod adresem milicjan
ta, że w ten sposób postępowali gestapowcy, używając przy tym wulgar
nych słów”19. Przypadkowy przechodzień, Leon Miemicki, który także 
był pod wpływem alkoholu, próbował nieskutecznie uniemożliwić mili
cjantowi zatrzymanie Hajduka20.

Introligator został doprowadzony na VII Komisariat MO, gdzie dzień 
później (30 listopada) został przesłuchany, a następnie zwolniony. Akta 
jego sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. 3 lutego 
1948 r. w Sądzie Grodzkim w Warszawie Hajduk wylegitymował się 

jako funkcjonariusz MBP i został wypuszczony na wolność. Akta jego 
sprawy sąd postanowił przekazać Prokuraturze Rejonowego Sądu Woj-

18 AIPN, 0193/2112, Ślubowanie Wacława Hajduka złożone w MBP, Warszawa, 
27 X1 1946 r., k. 21.
19 Ibidem, Raport referenta Wydziału MBP ppor. Ignacego Kota do naczelnika Wy
działu ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Siedleckiego w sprawie zatrzymania 
Wacława Hajduka, tajne, Warszawa, 17 I 1949 r., bp.
20 AIPN, 01251/363, Sprawozdanie funkcjonariusza MO Władysława Piątkowskiego 
z zajścia z 17 XII 1947 r„ bp.; ibidem, Zeznanie Wacława Hajduka z 20 XI 1947 r., 
bp.; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Sie
dleckiego do komendanta MO m.st. Warszawy płk. Ignacego Borkowskiego w spra
wie zatrzymania introligatora MBP Wacława Hajduka, tajne, Warszawa, 26 XI 1948 r., 
bp.; ibidem. Protokół przesłuchania Wacława Hajduka przez oficera śledczego MBP 
ppor. Ignacego Kota, Warszawa, 17 XII 1948 r. bp.; ibidem, Protokół przesłuchania 
milicjanta Władysława Piątkowskiego przez oficera śledczego MBP ppor. Ignacego 
Kota, Warszawa, 12 I 1949 r., bp.; ibidem. Protokół przesłuchania milicjanta Henryka 
Chomy przez oficera śledczego MBP ppor. Ignacego Kota, Warszawa, 12 I 1949 r., bp.
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skowego w Warszawie21. Z kolei Naczelna Prokuratura Wojskowa 
(NPW) 13 listopada 1948 r. przesłała do Wydziału II Departamentu II 
akta sprawy przeciwko Hajdukowi podejrzanemu o to, że w stanie nie
trzeźwym znieważył legitymującego go milicjanta22.

Sprawa zakończyła się w lutym 1949 r. upomnieniem Hajduka przez 
dyrektora Departamentu II płk. Leona Rubinszteina „za nadmierne użycie 
alkoholu, wywołanie awantury i niewłaściwe zachowanie się w stosunku 
do funkcjonariusza MO”23. W tym samym miesiącu NPW umorzyła 
śledztwo w sprawie Hajduka24. Po tym incydencie introligator nie popeł
nił już podobnego wykroczenia i nie był notowany w milicyjnych karto
tekach25. Zresztą wkrótce potwierdził swoją wartość w oczach przełożo
nych. W kwietniu 1949 r. otrzymał za przodownictwo i wybitną pracę 
wtzw. czynie 1-Majowym pochwałę i nagrodę od dyrektora Departa
mentu II w postaci książki Aleksandra Beka Szosa Wołokołamska26.

Ten na pozór lojalny i sumienny funkcjonariusz MBP okazał się jed
nak zdrajcą, oczywiście z punktu widzenia resortu. Nie wiadomo dokład
nie, co wpłynęło na rewizję stosunku Hajduka do aparatu bezpieczeń
stwa, a szerzej także do ideologii komunistycznej. Być może było to 
efektem kolizji nadziei na lepsze życie w systemie deklaratywnej „spra
wiedliwości społecznej” z brutalną rzeczywistością dojrzewającego wte
dy w Polsce stalinizmu. Hajduk, podobnie jak wielu innych mu współ
czesnych, dał się zwieść szczytnym w teorii i chwytliwym hasłom komu
nizmu, który łudził nadzieją na lepsze życie. Hajduk najpewniej szczerze

21 Por. AIPN, 01251/363, Odpisy akt Oddziału II Karnego Sądu Grodzkiego w War
szawie w sprawie przeciwko Wacławowi Hajdukowi, Warszawa, 18 X 1948 r., bp.
22 AIPN, 0193/2112, Raport referenta Wydziału MBP ppor. Ignacego Kota do naczel
nika Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Siedleckiego w sprawie za
trzymania Wacława Hajduka, tajne, Warszawa, 17 I 1949 r., bp.
23 Ibidem, Rozkaz wewnętrzny nr 37 z 21 II 1949 r. wydany przez dyrektora Depar
tamentu II MBP płk. Leona Rubinszteina w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 
21 II 1949 r., bp.
24 AIPN, 01251/363, Postanowienie wiceprokuratora NPW w Warszawie kpt. Alwina 
Ludwika w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 27 II 1949 r., bp.
25 Ibidem, Pismo komendanta MO m.st. Warszawy płk. Ignacego Borkowskiego do 
naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Siedleckiego w sprawie 
Wacława Hajduka i Leona Miernickiego, tajne, Warszawa, XII 1948 r., bp.
26 AIPN, 0193/2112, Wyciąg z rozkazu wewnętrznego nr 15 z 30 IV 1949 r. wydanego 
przez dyrektora Departamentu II MBP płk. Leona Rubinszteina w sprawie przyznania 
nagrody Wacławowi Hajdukowi, [Warszawa, IV 1949 r.j, bp.
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wierzył w demokrację, ale już nie w jej fasadę budowaną przez ówczesną 
ekipę władzy. Prawdę o rzeczywistym, poza konstytucyjnym i represyj
nym obliczu systemu poznawał zresztą w pracy, w siedzibie MBP na Ko
szykowej. Świadomość tego być może zrewidowała jego polityczne iluzje.

Dodatkowym czynnikiem ideowej „apostazji” Hajduka mogła być 
także religijność, którą deklarował w ankiecie specjalnej wysłanej do 
resortu przed przyjęciem do pracy27. Miał wierzącą żonę i troje dzieci; 
najmłodsze z nich ochrzcił potajemnie w grudniu 1948 r.28. Hajduk słu
chał Głosu Ameryki, gromadził rozprowadzane przez ambasadę amery
kańską w Warszawie broszurki United States Information Service, wie
dział, że USA krytykują ustrój w Polsce. Sam wychwalał Stany Zjedno
czone, mówił, że „chciałby tam być”, wspominał o możliwości wybuchu 
wojny29. Ewolucję stosunku Hajduka do ideologii komunistycznej od jej 
afirmacji po negację mogą zapewne ilustrować wynik egzaminu z zajęć 
polityczno-wychowawczych. O ile jeszcze w lipcu 1948 r. zaliczył je 
z wynikiem bardzo dobrym, o tyle już we wrześniu 1949 r. otrzymał 
jedynie wynik dostateczny30.

W lipcu lub sierpniu 1948 r. Hajduk po raz pierwszy wyniósł z MBP 
ściśle tajny „Spis telefonów pracowników MBP”, który zawierał około 
trzystu nazwisk funkcjonariuszy oraz ich numery telefonów. Przez kilka 
dni trzymał go u siebie. Później zostawił spis z prośbą o ukrycie u swoich 
dalekich krewnych -  Feliksa i Joanny Chmielewskich, którzy mieszkali 
w Wygodzie (względnie w Nowej Wygodzie; wtedy była to miejscowość 
koło Warszawy, dziś wchodzi w obręb stolicy) na ul. Podhalańskiej31. Od 
lata 1948 r. do jesieni 1949 r. odwiedził ich około dziesięciu razy32 *. Za
nim zdecydował się zostawić w Wygodzie skradzioną z Koszykowej

27 Ibidem, Ankieta specjalna kandydata na funkcjonariusza MBP wypełniona przez 
Wacława Hajduka, [Warszawa, 1946 r.], k. 2.
28 AIPN, 01251/363, Protokół przesłuchania podejrzanego Feliksa Chmielewskiego 
przez oficera śledczego MBP por. Wacława Kałkusa, Warszawa, 25 XI 1949 r., bp.
29 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Joanny Chmielewskiej przez oficera śledcze
go MBP chor. Henryka Lasotę, Warszawa, 24 XI 1949 r„ bp.
30 AIPN, 0193/2112, Świadectwo zaliczenia przez Wacława Hajduka egzaminu z zajęć 
polityczno-wychowawczych. Warszawa, 23 VII 1948 r., bp.; ibidem, Świadectwo 
zaliczenia przez Wacława Hajduka egzaminu z zajęć polityczno-wychowawczych, 
Warszawa, 8 X 1949 r., bp.
31 Ibidem. Wyrok WSR wydany w sprawie Wacława Hajduka (Warszawa, 30 III 1950 r.), bp.
32 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Protokół przesłuchania Joanny Chmielewskiej przez oficera
śledczego MBP mjr. Antoniego Zarembiuka, Warszawa, 24 XI 1949 r., k. 27 v.
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dokumentację, poprosił najpierw Chmielewskiego, by przysiągł, że do
trzyma tajemnicy i nikomu nie zdradzi, co otrzyma do przechowania33.

Kilka tygodni od pierwszej kradzieży materiałów MBP Hajduk wy
kradł ściśle tajną „Instrukcję Specjalną Nr 1 o zadaniach organów bez
pieczeństwa publicznego na obecnym etapie walki klasowej na wsi” 
z 18 września 1948 r.34. Jesienią tego roku dostarczył ten dokument 
Chmielewskim35. Z kolei w grudniu 1948 r. lub w styczniu 1949 r. wy
niósł dwadzieścia formularzy stanowiących wzory do ściśle tajnego 
zarządzenia MBP nr 47 z 9 października 1948 r., które zatwierdzało 
„Instrukcję o ewidencji sieci agenturalno-informacyjnej jednostek opera
cyjnych służby bezpieczeństwa publicznego”36.

Na podstawie przeczytanego w pracy zarządzenia nr 47 oraz znajo
mości innych materiałów resortowych Hajduk sporządził w styczniu 
1949 r. dwie notatki. W pierwszej (była to kartka papieru zgięta na pół 
i zapisana na wszystkich czterech stronach) znalazły się m.in. ściśle tajne 
dane o organizacji kartoteki osób inwigilowanych, liczbie funkcjonariu
szy UB w kraju, wielkości sieci konfidentów, skali zwykłych i poufnych 
rozkazów wydanych przez resort oraz kilka nazwisk wysokich rangą 
funkcjonariuszy Departamentu II MBP. W drugiej notatce (stanowiła ją 
zapisana po obu stronach kartka papieru) introligator zawarł informacje 
pochodzące z przeczytanej w pracy sekretnej instrukcji dotyczącej bu
dowy sieci agenturalno-informacyjnej37. Oba rękopisy przekazał Chmie
lewskim. Wiosną 1949 r. Hajduk, obawiając się rewizji, poprosił Chmie
lewską, by przetrzymywane dotąd w komodzie materiały resortu ukryła 
na strychu38.

33 Ibidem, Akt oskarżenia przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, Kazimie
rzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk sporządzony przez oficera śledczego UBP 
na m.st. Warszawę Kazimierza Masewicza, Warszawa, 8 III 1950 r., k. 65.
34 AIPN, 0193/2112, Wyrok WSR wydany w sprawie Wacława Hajduka (Warszawa 
30 III 1950 r.), bp.
35 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Akt oskarżenia przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, 
Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk sporządzony przez oficera śledczego 
UBP na m.st. Warszawę Kazimierza Masewicza, Warszawa, 8 III 1950 r., k. 65.
36 Ibidem; AIPN, 0193/2112, Wyrok WSR wydany w sprawie Wacława Hajduka 
(Warszawa, 30 III 1950 r.), bp.
37 Ibidem.
38 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Akt oskarżenia przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, 
Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk sporządzony przez oficera śledczego 
UBP na m.st. Warszawę Kazimierza Masewicza, Warszawa, 8 III 1950 r., k. 65.
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Mimo ryzyka zatrzymania, od kwietnia 1949 r. Hajduk szukał sposo
bu na dostarczenie raportów o antykościelnej polityce UB prymasowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu. Okazja do tego nadarzyła się, gdy w kwietniu 
lub maju 1949 r. poznał przypadkowo podczas wizyty u Chmielewskich 
zaprzyjaźnioną z nimi Bronisławę Zysk39, szarytkę i pielęgniarkę szpita
la św. Stanisława w Warszawie40. Nie rozmawiał z nią wtedy, tylko się 
przywitał. Po tym spotkaniu poinformował Chmielewskiego, że dyspo
nuje poufnymi dokumentami dotyczącymi polityki aparatu bezpieczeń
stwa wobec Kościoła i zamierza je przekazać „wyższym dostojnikom 
hierarchii kościelnej”41. Chciał, by Chmielewski nakłonił szarytkę do 
przekazania prymasowi Wyszyńskiemu części wykradzionej z Koszy
kowej dokumentacji42.

Chmielewski zrobił tak po około dwóch tygodniach, podczas kolejnej 
wizyty Zysk w jego domu. Zakonnica zgodziła się na przekazanie do
kumentów do kurii warszawskiej, lecz zaznaczyła, że nie zrobi tego 
osobiście, tylko za pośrednictwem księdza Władysława Smyrskiego 
z zakładu sióstr magdalenek w Warszawie na ul. Hetmańskiej4 . Chmie
lewscy nie znali osobiście tego duchownego44 *.

39 Por. J. M y s z o r, Biogram s. Bronisławy Zysk, [w:] Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani — więzieni — wygnani, 
red. J. M y s z o r, Warszawa 2003, s. 340-341.
40 AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania podejrzanego Feliksa Chmielewskiego 
przez oficera śledczego MBP sierż. Romualda Błachewicza, Warszawa, 26 I 1950 r., 
k. 49; AIPN, 0235/447 (cz. 1), Akt oskarżenia przeciwko Feliksowi i Joannie Chmie
lewskim, Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk sporządzony przez oficera 
śledczego UBP na m.st. Warszawę Kazimierza Masewicza, Warszawa, 8 III 1950 r., 
k. 65. Inny dokument podaje, że Hajduk spotkał się z zakonnicą u Chmielewskich już 
jesienią 1948 r. Zob. AIPN, 0193/2112, Wyrok WSR wydany w sprawie Wacława 
Hajduka (Warszawa, 30 III 1950 r.), bp.
41 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Wyrok w sprawie przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielew
skim, Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk, Warszawa, 20 IV 1950 r., k. 81.
42 AIPN, 0193/2112, Wyrok WSR wydany w sprawie Wacława Hajduka (Warszawa, 
30 III 1950 r.), bp.
43 Ibidem, Raport referenta Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara Zesław- 
skiego do dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Siedleckiego w spra
wie dyscyplinarnego zwolnienia Wacława Hajduka z pracy w MBP oraz skierowania 
jego sprawy na drogę postępowania sądowego, tajne, Warszawa, 14 I 1950 r., bp.; 
AIPN, 0235/447 (cz. 1), Wyrok w sprawie przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, 
Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk, Warszawa, 20 IV 1950 r., k. 81.
44 AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania podejrzanego Feliksa Chmielewskiego przez
oficera śledczego MBP sierż. Romualda Błachewicza, Warszawa, 26 I 1950 r., k. 49.
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Hajduk, na podstawie zgromadzonej dokumentacji i własnej wiedzy 
wyniesionej z lektury poufnej dokumentacji resortu, opracował trzy 
sprawozdania o działalności UB. Umieścił je w kopercie, podpisał pseu
donimem „Jaskółka 38’" i pozostawił w Wygodzie z prośbą o doręczenie 
zakonnicy. Pierwszy powstał w lipcu 1949 r. i właściwie powielał treść 
rękopisów sporządzonych przez Hajduka w styczniu tego roku. Opraco
wanie zaczynało się od słów „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Przewielebny Księże Prymasie, Ojcze Narodu Polskiego -  ratuj, bo gi
niemy”. Znalazło się w nim wiele ściśle tajnych informacji o stosowa
nych przez UB metodach walki z Kościołem i religią, systemie organi
zacji Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, organizacji kartotek inwigi
lowanych i agentury. Hajduk streszczał ponadto instrukcje i zarządzenia 
resortu, do których udało mu się dotrzeć45.

Kilka dni później introligator opracował kolejny materiał, który także 
bazował na wiedzy zawartej w jego rękopisach ze stycznia 1949 r. oraz 
informacjach z instrukcji MBP do wzorów sieci agenturalno-informa- 
cyjnej. Pod koniec lipca lub na początku sierpnia Hajduk opracował jesz
cze jedno sprawozdanie, w którym znalazły się poufne informacje 
z dopiero co wydrukowanego w resortowej drukami rozkazu MBP doty
czącego tworzenia sieci agenturalnej wśród osób duchownych.

Wszystkie trzy sprawozdania Hajduk przygotował w domu Chmie
lewskich; zapoznał małżeństwo z ich treścią oraz poinformował ich, że 
zawierają informacje objęte klauzulą tajemnicy państwowej46. Liczył na 
to, że opracowana przez niego dokumentacja odsłaniająca kulisy działa
nia MBP zostanie wykorzystana przez prymasa Wyszyńskiego na arenie 
międzynarodowej i obnaży represyjność polityki wyznaniowej ekipy 
Bolesława Bieruta47.

Pierwszy z rękopisów Chmielewski przekazał Zysk najpewniej 
w maju 1949 r. Umieścił go w kopercie podpisanej „Do Księdza Pryma
sa” i poprosił o doręczenie hierarsze. Miał poinformować zakonnicę, że 
otrzymuje ona poufne informacje o zwalczaniu Kościoła i religii przez

45 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Wyrok w sprawie przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielew
skim, Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk, Warszawa, 20 IV 1950 r., k. 81.
46 AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania Wacława Hajduka przez st. oficera 
śledczego Wydziału III Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara Zesławskiego, 
Warszawa, 10 X11 1949 r., k. 31-31 v.
47 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Feliksa Chmielewskiego przez oficera 
śledczego MBP sierż. Romualda Błachewicza, Warszawa, 27 I 1950 r., k. 56v.
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MBP, które pochodzą od jego kuzyna, który pracował w resorcie bez
pieczeństwa48 (Zysk nie potwierdziła tego podczas śledztwa, nie przy
pominała sobie, by Chmielewski zwrócił się do niej z prośbą o doręcze
nie listu do warszawskiej kurii49).

Ksiądz Smyrski otrzymał raport od Zysk trzy dni później50. Rzekomo 
krytycznie ocenił dostarczone mu materiały51. Według sprawozdania 
zakonnicy powiedział: „Ach, jakieś bzdury niezrozumiałe” i „Choren- 
dum to jakieś dla mnie niezrozumiałe”52 53 54 * *. Duchowny rzekomo nie pytał 
się o proweniencję przeczytanych sprawozdań5', ale zaznaczył, że za 
„pisma te grozi więzienie” i ostrzegł szarytkę przed przyjmowaniem 
w przyszłości podobnych „zleceń”. Zysk poinformowała o tym Chmie
lewskich, a ci -  w obawie przed konsekwencjami -  spalili dwa pozostałe 
opracowania przygotowane przez Hajduka2’4. Jego samego okłamywali, 
że przekazali je siostrze zakonnej.

Być może Smyrskiego rzeczywiście zraziła nieporadność językowa 
Hajduka i uznał, że cała sprawa była dziełem osoby niezrównoważonej

48 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Protokół przesłuchania Joanny Chmielewskiej przez ofice
ra śledczego MBP mjr Józefa Dziemidoka, Warszawa, 26 XI 1949 r., k. 34; AIPN, 
0235/447 (cz. 1), Akt oskarżenia przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, Kazi
mierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk opracowany przez oficera śledczego 
UBP na m.st. Warszawę Kazimierza Masewicza, Warszawa, 8 III 1950 r., k. 65.
49 AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania podejrzanej zakonnicy Bronisławy Zysk 
przez oficera śledczego MBP Kazimierza Masewicza, Warszawa, 4 III 1950 r„ k. 88-88v.
50 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Protokół przesłuchania zakonnicy Bronisławy Zysk przez 
oficera śledczego MBP kpt. Stanisława Morawskiego, Warszawa, 3 XII 1949 r., k. 35.
51 Warto odnotować, że podczas jednego z przesłuchań Chmielewski zeznał, że po około 
miesiącu od przekazania Zysk pierwszego rękopisu zakonnica miała go poinformować, że 
dostarczyła ten materiał księdzu Smyrskiemu i prosić o kolejne sprawozdania; twierdziła, 
że były nimi zainteresowane władze kościelne. W związku z tym Hajduk sporządził rze
komo trzy kolejne rękopisy dotyczące instytucjonalnej walki z Kościołem w Polsce, które 
zostały przekazane szarytce przez Chmielewskiego w VI 1949 r. Dwa miesiące później 
zakonnica ponownie domagała się dostarczenia jej kolejnych materiałów, lecz introligator 
resortu już ich dla niej nie opracował. Podczas śledztwa odrzucono jednak tę wersję wyda
rzeń. Zob. AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania Feliksa Chmielewskiego przez oficera 
śledczego MBP por. Wacława Kałkusa, Warszawa, 25 XI 1949 r., k 20-21 v.
52 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Protokół przesłuchania zakonnicy Bronisławy Zysk przez 
oficera śledczego MBP kpt. Stanisława Morawskiego, Warszawa, 26 XI 1949 r., k. 35.
53 Ibidem, Protokół przesłuchania zakonnicy Bronisławy Zysk przez oficera śledczego 
MBP kpt. Stanisława Morawskiego, Warszawa, 3 XII 1949 r., k. 36.
54 AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania Joanny Chmielewskiej przez kpt. Dyoskora
Zesławskiego, Warszawa, 10 I 1950 r., k. 27-28; AIPN, 0193/2112, Wyrok WSR
wydany w sprawie Wacława Hajduka (Warszawa, 30 III 1950 r.), bp.
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lub została sprowokowana przez aparat policyjny. Zastanawiające jest 
jednak to, że ksiądz najpewniej nie został zatrzymany przez MBP. Nie 
wiadomo nawet czy był w ogóle przesłuchiwany. Sytuacja była o tyle 
niezwykła, że wszystkie pozostałe osoby związane z aferą Hajduka były 
aresztowane i przesłuchiwane przez resort, co było zresztą naturalną 
procedurą w takich przypadkach. Jak dotąd nie udało się ustalić, dlacze
go UB nie objął podobnymi działaniami Smyrskiego. Wiadomo jedynie, 
że Wydział Śledczy MBP na m.st. Warszawę wyodrębnił ze sprawy 
Hajduka materiały dotyczące tego duchownego i przekazał MBP do 
dalszego opracowania55. Sprawa budzi kontrowersje, lecz ze względu na 
brak wystarczającej wiedzy źródłowej trudno jest na tym etapie badań 
ryzykować daleko idące hipotezy, zwłaszcza takie, które mogłyby suge
rować współpracę księdza Smyrskiego z resortem bezpieczeństwa.

Zebrana przez Hajduka dokumentacja najpewniej nie trafiła do pry
masa Wyszyńskiego. Funkcjonariusze UB na pewno nie znaleźli jej na 
Miodowej podczas rewizji przeprowadzonej po aresztowaniu hierarchy 
we wrześniu 1953 r.56. Zysk przyznała podczas śledztwa, że zniszczyła 
otrzymaną od Chmielewskiego dokumentację po tym, jak Smyrski oce
nił ją krytycznie w jej obecności57.

Tymczasem resort namierzył „kreta” w swoich szeregach. W świetle 
dostępnych dziś materiałów Hajduka zdradził niepokój, który dało się 
u niego zauważyć w miejscu pracy58. Stan ten był zapewne spowodowa-

55 AIPN, 1007/657, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego UBP na m.st. Warszawę 
kpt. Ryszarda Rojkiewicza do WPR w Warszawie w sprawie dokumentacji dotyczącej 
księdza Władysława Smyrskiego, Warszawa, 7 III 1950 r., k. 103.
56 Por. opracowana przez kierownika Sekcji I Wydziału I Departamentu XI MBP; por. 
Kazimierza Oparę notatka dotycząca niektórych faktów i dokumentów dotyczących 
antypaństwowej działalności prymasa Stefana Wyszyńskiego, ściśle tajne. Warszawa, 
4 XII 1953 r., [w:] Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu 
bezpieczeństwa PRL (1953-1956), opr. B. P i e c ,  Warszawa 2001, s. 197.
57 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Protokół przesłuchania zakonnicy Bronisławy Zysk przez 
oficera śledczego MBP kpt. Stanisława Morawskiego, Warszawa, 26 XI 1949 r., k. 29; 
ibidem, Protokół przesłuchania zakonnicy Bronisławy Zysk przez oficera śledczego 
MBP kpt. Stanisława Morawskiego, Warszawa, 26 XI 1949 r., k. 35; AIPN, 1007/657, 
Protokół przesłuchania podejrzanej zakonnicy Bronisławy Zysk przez oficera śledczego 
MBP Kazimierza Masewicza, Warszawa, 3 III 1950 r., k. 79.
58 AIPN, 01251/363, Raport naczelnika Wydziału II Departamentu II MBP mjr Pawła 
Gobieckiego w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.; ibidem, 
Protokół przesłuchania Henryka Kaczkowskiego przez oficera śledczego MBP Lucja
na Rubacha, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.
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ny świadomością zdrady i wiążącymi się z tym konsekwencjami. Przeło
żony Hajduka relacjonował, że „miał bardzo smutny wyraz twarzy 
i ogólne przygnębienie psychiczne”59. Jednemu z kolegów Hajduk po
wiedział, że Jego to już nie wypuszczą z Ministerstwa” i że jego synowi 
śniło się, że zostanie sierotą60. Obawiał się, że w związku ze sprawą Wła
dysława Gomułki61 zostanie wydalony z partii, bo popierał „Wiesława”62.

Nie informując przełożonych 22 listopada 1949 r. Hajduk wyszedł 
z pracy około godz. 15 bez czapki, marynarki i płaszcza. Jeszcze tego 
samego dnia kierownik Sekcji „A” Wydziału II Departamentu II Kozyr- 
ski poinformował o tym zdarzeniu dyrektora Departamentu II63. Funk
cjonariusze MBP szukali Hajduka w jego mieszkaniu, ale go nie zastali64. 
Introligator został tam zatrzymany dzień później, 23 listopada. Osadzono 
go w Więzieniu Kamo-Śledczym Nr 3 Warszawa-Praga, tzw. Toledo na 
ul. Ratuszowej (obecnie jest to ul. Namysłowska, samo więzienie, uzna
wane zresztą za jedno z cięższych, już nie istnieje).

19 stycznia 1950 r. naczelnik Wydziału III Biura ds. Funkcjonariuszy 
MBP kpt. Stefan Młynarczyk skierował do naczelnika Wydziału 
I Departamentu Kadr MBP kpt. Kazimierza Markowicza wniosek 
o dyscyplinarne zwolnienie Hajduka ze służby w MBP, jego sprawę skie
rowano na drogę postępowania sądowego65. Formalnie Hajduk został 
zwolniony ze służby 30 listopada 1949 r.

59 Ibidem, Protokół przesłuchania Władysława Kozyrskiego przez oficera śledczego 
MBP Ignacego Kota w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.
60 Ibidem, Raport naczelnika Wydziału II Departamentu II MBP mjr. Pawła Gobiec
kiego w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.; ibidem. Protokół 
przesłuchania Henryka Kaczkowskiego przez oficera śledczego MBP Lucjana Ruba
cha, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.
61 W ramach rozgrywki politycznej na szczytach władzy obradujące na przełomie VIII 
i IX 1948 r. Biuro Polityczne PPR odsunęło Gomułkę od kierownictwa partią za odchy
lenie prawicowe i nacjonalistyczne. W VIII 1951 r. aresztowano go, a jesienią tego roku 
usunięto z partii. Zob. A. W e r b 1 a n, Władysław Gomułka. Sekretarz Generalny PPR, 
Warszawa 1988, s. 497 i nn.
62 Ibidem, Protokół przesłuchania Henryka Kaczkowskiego przez oficera śledczego 
MBP Lucjana Rubacha, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.
63 Ibidem, Raport kierownika Sekcji „A” Wydziału II Departamentu II MBP Włady
sława Kozyrskiego złożony dyrektorowi Departamentu II MBP w sprawie Wacława 
Hajduka, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.
64 Ibidem, Raport naczelnika Wydziału II Departamentu II MBP mjr Pawła Gobiec
kiego w sprawie Wacława Hajduka, Warszawa, 22 XI 1949 r., bp.
65 AIPN, 0193/2112, Raport referenta Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara 
Zesławskiego do dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Siedleckiego
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Introligator został oskarżony o szpiegostwo z art. 7 i art. 15 par. 2 De
kretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy państwa* 66. Artykuł 7 stanowił: „Kto, działając na 
szkodę Państwa Polskiego, gromadzi lub przekazuje wiadomości, doku
menty lub inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową lub wojsko
wą, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio 
albo karze śmierci’’67. Z kolei artykuł 15 par. 2 głosił, że „Jeżeli czynu, 
określonego w art. 1,3,7 lub 14, dopuści się osoba wymieniona w § 1 [tj. 
poseł do Krajowej Rady Narodowej, członek innej rady narodowej, urzęd
nik państwowy lub samorządowy, osoba należąca do sił zbrojnych, przed
stawiciel związku zawodowego, organizacji politycznej lub organizacji 
społecznej o znaczeniu ogólnopaństwowym -  BN] podlega karze więzie
nia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci”68.

W śledztwie Hajduk tłumaczył, że 3 lipca 1949 r. do jego mieszkania 
w Warszawie przyszli dwaj anonimowi mężczyźni, którzy podawali się 
za członków podziemnej organizacji. Rzekomo wiedzieli o tym, że jest 
zatrudniony w MBP i ma kontakt z tajnymi dokumentami resortu. Szan
tażując Hajduka groźbą zamordowania członków jego rodziny, rozkazali 
mu przygotowanie tych materiałów. Hajduk miał ich później powiado
mić, że zebraną dokumentację UB przechowuje u Chmielewskich 
w Wygodzie. Otrzymał wtedy polecenie sporządzenia na jej podstawie 
raportu, w którym należało podać hasło „Oddział «Burego», obserwacja” 
i pseudonim „Jaskółka 38”. Materiał ten miał zostać następnie przekaza
ny „jednemu dostojnikowi hierarchii kościelnej w Polsce”69.

w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia Wacława Hajduka z pracy w MBP oraz skie
rowania jego sprawy na drogę postępowania sądowego, tajne, Warszawa, 14 1 1950 r., 
bp.; ibidem. Skierowany do naczelnik Wydziału I Departamentu Kadr MBP kpt. 
Heleny Markowicz wniosek naczelnika Wydziału III Biura ds. Funkcjonariuszy MBP 
kpt. Stefana Młynarczyka o dyscyplinarne zwolnienie Wacława Hajduka ze służby 
w MBP, Warszawa, 19 I 1950 r., bp.
66 AIPN, 01251/363, Akt oskarżenia przeciwko Wacławowi Hajdukowi sporządzony 
przez st. oficera śledczego Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara Zesław- 
skiego zatwierdzony przez dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego 
Siedleckiego, Warszawa, 6 II 1950 r., k. 15.
67 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. 1946, nr 30, poz. 192).
68 Ibidem.
69 AIPN, 0193/2112, Raport referenta Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara
Zesławskiego do dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP pik. Jerzego Siedleckiego
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Resort nie dał się zwieść tej wersji wydarzeń. Podkreślano, że „Ze
znania Hajduka odnośnie [do] tej okoliczności są nielogiczne, a ponadto 
istnieją sprzeczności z protokołami przesłuchań świadków, które po
twierdzają, iż jest to wymysł wyżej wymienionego mający na celu zła
godzenie jego przestępstwa. Najbardziej jaskrawą sprzecznością zeznań 
Hajduka z zeznaniami świadków jest to, iż wyżej wymieniony twierdzi, 
że polecenie wysłania raportu informacyjnego do prymasa [Stefana Wy
szyńskiego] otrzymał od dwu nieznanych osobników w miesiącu lipcu 
1949 r., zaś z protokołów świadków wynika, że Hajduk już w miesiącu 
kwietniu 1949 r. poszukiwał dróg, którymi mógłby wysłać prymasowi 
swe raporty”70.

Hajduk ostatecznie przyznał się do winy „w całej rozciągłości”, 
a podczas śledztwa nie ukrywał wrogości do „demokracji ludowej”71. 
4 lutego 1950 r. podpisał przedstawione mu przez oficera śledczego MBP 
kpt. Dyoskora Zesławskiego postanowienie o pociągnięciu go do odpo
wiedzialności karnej. 30 marca 1950 r. Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) 
w Warszawie w składzie -  przewodniczący składu sędziowskiego mjr 
Zbigniew Furtak, ławnicy ppor. Józef Nowak i por. Mieczysław Sałek -  
skazał Hajduka w oparciu o dekret z 13 czerwca 1946 r. na karę śmierci, 
utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze 
oraz przepadek całego majątku72. Przy wymiarze kary sąd rozważył „bar
dzo duże napięcie złej woli oskarżonego, jego nienawiść do ustroju Pol
ski Ludowej, podstępny sposób, w jaki wykorzystując zaufanie władz 
przełożonych do niego wszedł w posiadanie szeregu tajnych i bardzo 
ważnych dokumentów, których ujawnienie osobom niepowołanym przy-

w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia Wacława Hajduka z pracy w MBP oraz skiero
wania jego sprawy na drogę postępowania sądowego, tajne, Warszawa, 14 I 1950 r., bp.; 
AIPN, 01251/363, Akt oskarżenia Wacława Hajduka sporządzony przez kpt. Dyoskara 
Zesławskiego, Warszawa, 5 II 1950 r.
70 AIPN, 0193/2112, Raport referenta Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara 
Zesławskiego do dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego Siedleckiego 
w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia Wacława Hajduka z pracy w MBP oraz skiero
wania jego sprawy na drogę postępowania sądowego, tajne, Warszawa, 14 I 1950 r., bp.
71 AIPN, 01251/363, Akt oskarżenia przeciwko Wacławowi Hajdukowi sporządzony 
przez st. oficera śledczego Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara Zesław
skiego zatwierdzony przez dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP płk. Jerzego 
Siedleckiego, Warszawa, 6 II 1950 r., k. 17.
72 AIPN, 0193/2112, Wyrok WSR wydany w sprawie Wacława Hajduka (Warszawa, 
30 III 1950 r.), bp.
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niosło dużą szkodę aparatowi Bezpieczeństwa Publicznego, inicjatywę 
jaką wykazał w zorganizowaniu drogi przekazania powyższych dokumen
tów, wreszcie okoliczność, iż oskarżony, który wywodzi się z klasy robot
niczej, co zresztą sam często podkreślał, dopuścił się zdrady interesów 
swej klasy i partii”73. WSR nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących 
dla postępowania Hajduka i uznał „za jedynie słuszne i celowe” wymie
rzenie mu najwyższej, przewidzianej czerwcowym dekretem kary74.

Minister Bezpieczeństwa Publicznego gen. Stanisław Radkiewicz 
rozkazał 19 maja 1950 r. poinformować wszystkich funkcjonariuszy 
resortu o skazaniu Hajduka na karę śmierci za przekazywanie tajnych 
dokumentów resortu „wrogiemu ośrodkowi”75. Był to wyraźny sygnał 
ostrzegawczy, że resort nie toleruje zdrajców w swoich szeregach.

Wyrok WSR zmienił jednak Najwyższy Sąd Wojskowy (NSW), który 
uwzględniając skargę rewizyjną wniesioną przez Hajduka zamienił mu 
23 maja 1950 r. wyrok śmierci na 15 lat więzienia z pozbawieniem praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5 oraz przepadek 
mienia na rzecz Skarbu Państwa76.

Hajduk był przez jakiś czas więziony w Warszawie, a później prze
wieziono go do Sztumu. Tam w pierwszej połowie 1952 r. stwierdzono 
u niego zaburzenia psychiczne, które były najprawdopodobniej efektem 
doświadczeń z okresu śledztwa i uwięzienia77. Znamienne, że w świa
dectwie lekarskim wystawionym przez MBP w październiku 1946 r. nie 
odnotowano u Hajduka żadnych obiektywnych zmian chorobowych 
i niezdolności do wykonywania pracy78. Co więcej, nikt z przesłuchiwa
nych przez UB nie wspomniał o anomaliach jego zdrowia, co przecież 
mogło być dla introligatora okolicznością łagodzącą. W związku z cho
robą przeniesiono go 13 września 1952 r. do Szpitala Psychiatrycznego

73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Ibidem, Wyciąg z zarządzenia nr 021/50 ministra bezpieczeństwa publicznego 
gen. Stanisława Radkiewicza w sprawie poinformowania wszystkich funkcjonariuszy 
MBP o skazaniu Wacława Hajduka na karę śmierci, Warszawa, 19 V 1950 r., bp.
76 Ibidem, Rewizja wyroku WSR w sprawie Wacława Hajduka zasądzona przez NSW, 
(Warszawa, 23 V 1950 r.), bp.
77 IPN, Wr 231/120, Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia więźnia Wacława Hajdu
ka, Sztum, 13 VIII 1952 r., bp.
78 AIPN, 0193/2112, Świadectwo lekarskie wystawione Wacławowi Hajdukowi przez 
dyrektora Polikliniki Centralnej MBP dr J.K. Romejkę, Warszawa, 23 X 1946 r., k. 14.
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przy Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu79. Był tam nieskutecznie leczony 
elektrowstrząsami i środkami psychotropowymi. Zadecydowano więc 
o przerwie w odbywaniu kary i 2 października 1953 r. przeniesiono Haj
duka do szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzycach80. Póź
niej leczono go w Paprotni.

Razem z Hajdukiem UB zatrzymał w dniach 24-26 listopada 1949 r. 
Feliksa i Joannę Chmielewskich oraz Kazimierza Chudzyńskiego (jeg° 
siostrzenica była żoną Hajduka). Tego ostatniego introligator MBP pro
sił w październiku lub listopadzie 1949 r., aby w razie potrzeby powia
domił małżeństwo z Wygody o jego zatrzymaniu. Hajduk podał mu 
także swój pseudonim -  „Jaskółka 38”, oświadczając, by powołując się 
na niego polecił Chmielewskiemu zniszczyć całą ukrytą dokumentację81. 
Chudzyński domyślał się, że w grę mogą wchodzić tajne dokumenty 
MBP, bo wiedział, gdzie pracował Hajduk82. Wszyscy wymienieni zo
stali aresztowani z podejrzeniem „współpracy z podziemiem”.

24 listopada 1949 r. funkcjonariusze MBP dokonali rewizji w domu 
Chmielewskich; znaleźli tam całą dostarczoną im przez Hajduka doku
mentację resortu83 oraz cztery broszury amerykańskiej Służby Informa
cyjnej, które introligator zostawił im latem 1949 r.84 *.

79 IPN, Wr 231/120, Wniosek komendanta szpitala przy więzieniu nr 2 we Wrocławiu 
kpt. lek. J. Katzenellenbogena o skierowanie Wacława Hajduka na leczenie w Szpitalu 
Więziennym dla Umysłowo Chorych, Wrocław, 25 VIII 1952 r., bp.; ibidem, Historia 
choroby więźnia Wacława Hajduka leczonego w Szpitalu Psychiatrycznym przy Wię
zieniu Nr 2 we Wrocławiu, Wrocław, [15 IX 1952 r.], bp.
80 Ibidem, Orzeczenie lekarsko-psychiatryczne Nr 30/53 na temat stanu zdrowia więźnia 
Wacława Hajduka, Wrocław, 9 VI 1953 r., bp; ibidem, Przebieg choroby więźnia Wa
cława Hajduka, [Wrocław, 1 X 1953 r.], bp.
81 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Akt oskarżenia przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, 
Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk sporządzony przez oficera śledczego 
UBP na m.st. Warszawę Kazimierza Masewicza, Warszawa, 8 III 1950 r., k. 66.
82 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Kazimierza Chudzyńskiego przez 
oficera śledczego MBP por. Zdzisława Wilczyńskiego, Warszawa, 23 XI 1949 r., 
k. 23, 24v.
83 AIPN, 01251/363, Protokół rewizji dokonanej w mieszkaniu Joanny Chmielewskiej 
w związku z zarządzeniem MBP w tej sprawie z 23 XI 1949 r., Warszawa, 24 XI 1949 r., 
bp.; AIPN, 0235/447 (cz. 1), Sporządzony przez oficerów śledczych Biura ds. Funkcjo
nariuszy MBP por. Ignacego Kota i kpt. Dyoskara Zesławskiego protokół oględzin 
dowodów rzeczowych znalezionych u Feliksa i Joanny Chmielewskich, Warszawa, 
2 XII 1949 r., k. 40-41.
84 AIPN, 1007/657, Protokół przesłuchania Feliksa Chmielewskiego przez oficera
śledczego MBP Henryka Lasotę, Warszawa, 24 XI 1948 r., k. 11.
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Zysk została zatrzymana przez Departament V MBP 30 listopada 
1949 r.85. 4 lutego 1950 r. zdecydowano o przekazaniu jej sprawy 
z Departamentu V MBP do UBP na m.st. Warszawę w celu dalszego 
prowadzenia śledztwa pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej 
(WPR) w Warszawie. Na mocy tej samej decyzji zakonnica, początkowo 
więziona w Więzieniu Nr 1 na ul. Rakowieckiej, została przeniesiona do 
aresztu wewnętrznego UBP na m.st. Warszawę na ul. Cyryla i Metode
go86. Początkowo nie przyznawała się do winy, tłumaczyła, że nikomu 
nie przekazywała otrzymanych od Chmielewskiego materiałów, przeko
nywała, że sama zniszczyła zebraną dokumentację87.

Śledztwo w sprawie Chmielewskich, Chudzyńskiego i Zysk trwało od 
26 stycznia do 8 marca 1950 r. W tym czasie Chmielewska była przesłu
chiwana co najmniej ośmiokrotnie, jej mąż -  siedmiokrotnie, Chudzyń- 
ski -  czterokrotnie, a Zysk -  pięciokrotnie. O randze sprawy świadczy 
fakt, że oskarżonych przesłuchiwało łącznie jedenastu funkcjonariuszy 
MBP; przy czym niektórzy, jak np. naczelnik Wydziału V Departamentu 
V mjr Józef Dziemidok, naczelnik Biura ds. Funkcjonariuszy por. Wa
cław Kałkus, kierownik Sekcji 1 Wydziału V Departamentu V kpt. Sta
nisław Morawski, p.o. kierownika Sekcji 2 Wydziału II Biura ds. Funk
cjonariuszy por. Zdzisław Wilczyński, naczelnik Wydziału II Biura ds. 
Funkcjonariuszy mjr Antoni Zarembiuk, czy st. oficer śledczy Wydziału 
III Biura ds. Funkcjonariuszy kpt. Dyoskar Zesławski, zajmowali ważne 
miejsce w hierarchii resortowej.

17 marca 1950 r. zapadło postanowienie o zatwierdzenia aktu oskar
żenia przeciwko Chmielewskim, Chudzyńskiemu i Zysk88. Chmielewscy 
przyznali się do winy, lecz główną odpowiedzialnością obarczali Hajdu
ka. Chmielewski tłumaczył, że został przez niego „podstępnie wykorzy
stany” jako narzędzie, rzekomo miał zatargi z introligatorem MBP.

85 AIPN, 0193/2112, Raport referenta Biura ds. Funkcjonariuszy MBP kpt. Dyoskara 
Zesławskiego do dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP pik. Jerzego Siedleckiego 
w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia Wacława Flajduka z pracy w MBP oraz skiero
wania jego sprawy na drogę postępowania sądowego, tajne. Warszawa, 14 I 1950 r., bp.
86 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Pismo szefa Wydziału IV NPW w Warszawie mjr. Mieczy
sława Dytrego w sprawie zakonnicy Bronisławy Zysk, Warszawa, 4 II 1950 r., k. 17 v.
87 Ibidem, Protokół przesłuchania zakonnicy Bronisławy Zysk przez oficera śledczego 
MBP kpt. Stanisława Morawskiego. Warszawa, 26 XI 1949 r., k. 29.
88 AIPN, 1007/657, Postanowienie wiceprokuratora WPR w Warszawie Eugeniusza 
Landsberga o zatwierdzeniu aktu oskarżenia w sprawie przeciwko Feliksowi Chmie
lewskiemu i innym. Warszawa, 17 III 1950 r., k. 116.
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Chmielewska twierdziła, że była nieświadoma łamania prawa i nie znała 
treści dostarczonej przez Hajduka dokumentacji89. Z kolei Zysk konse
kwentnie nie przyznawała się do winy, broniła się, że przyjęła materiały 
od Chmielewskich w dobrej wierze i traktowała je jako prywatną kore
spondencję adresowaną do prymasa Wyszyńskiego90.

Ze względu na zachowanie tajemnicy państwowej91 rozprawa główna 
Chmielewskich, Chudzyńskiego i Zysk odbyła się 17 kwietnia przy 
drzwiach zamkniętych92. Sąd (składowi sędziowskiemu przewodniczył 
mjr Furtak, ławnikami byli strzelcy Józef Błachut i Stefan Szczepański) 
nie uwierzył w tłumaczenia oskarżonych. 20 kwietnia WSR w Warsza
wie skazał Chmielewskiego na dożywocie, jego żonę na 10 lat więzie
nia, Zysk na 7 lat, a Chudzyńskiego na 4 lata9\  Przy wydaniu wyroku 
wzięto pod uwagę „duże napięcie złej woli i gotowość podejmowania 
wszelkich czynności, które mogły zaszkodzić państwu polskiemu, uła
twienie i moralne poparcie udzielone Hajdukowi i jego zbrodniczej dzia
łalności, dużą szkodę społeczną, jaka powstała przez ujawnienie szeregu 
ważnych dokumentów”94. Podobnie jak w przypadku Hajduka, 7 listopa
da 1950 r. NSW złagodził Chmielewskiemu najwyższy wymiar kary do 
15 lat, pozostałym oskarżonym utrzymał w mocy zasądzone wyroki95.

Chmielewscy i Chudzyński byli początkowo osadzeni w warszawskim 
Toledo. Od 17 stycznia 1951 r. Chmielewskiego więziono we Wronkach. 
Ze względu na zły stan zdrowia od 30 kwietnia 1955 r. uzyskał roczną 
przerwę w odbywaniu kary96 . 28 kwietnia 1956 r. WSG zdecydował

89 AIPN, 0235/447 (cz. 1), Wyrok w sprawie przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielew
skim, Kazimierzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk, Warszawa, 20 IV 1950 r., k. 82.
90 Ibidem, k. 83.
91 Ibidem, Pismo szefa UBP na m.st. Warszawę ppłk. Zbigniewa Paszkowskiego do 
Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie, Warszawa, 9 III 1950 r., k. 69.
92 Por. AIPN, 1007/657, Protokół rozprawy głównej w sprawie Feliksa Chmielew
skiego i innych, Warszawa, 17 IV 1950 r., k. 124-133.
93 Por. AIPN, 0235/447 (cz. 1), Odpis wyroku WSR w Warszawie w sprawie Feliksa 
i Joanny Chmielewskich, Kazimierza Chudzyńskiego i Bronisławy Zysk. Warszawa, 
20 IV 1950 r„ k. 72-76.
94 Ibidem, Wyrok w sprawie przeciwko Feliksowi i Joannie Chmielewskim, Kazimie
rzowi Chudzyńskiemu i Bronisławie Zysk, Warszawa, 20 IV 1950 r., k. 83.
95 Ibidem, Odpis rewizji NSW w sprawie Feliksa i Joanny Chmielewskich, Kazimie
rza Chudzyńskiego i Bronisławy Zysk, Warszawa, 7 XI 1950 r., k. 76.
96 AIPN, 1007/657, Postanowienie WSR w Warszawie w sprawie udzielenia przerwy 
w odbywaniu kary Feliksowi Chudzyńskiemu, Warszawa, 26 IV 1955 r., k. 227; 
AIPN, 0235/447 (cz. 1), Karta informacyjna na temat Feliksa Chmielewskiego skie-
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0 dalszej, półrocznej przerwie w odbywaniu kary -  od 1 maja do 1 li
stopada tego roku* 97 98. Z kolei 19 maja WSG postanowił obniżyć karę 
Chmielewskiemu z 15 do 10 lat więzienia . 3 lipca ten sam sąd za
twierdził amnestię z maja, poszerzając ją o kasację wyroku z 1950 r., 
który zatwierdzał przepadek całego mienia Chmielewskiego (przeoczo
no tę kwestię przy poprzedniej amnestii)99. Ze względu na zły stan 
zdrowia 27 października WSG postanowił przedłużyć mu przerwę 
w odbywaniu kary o dalsze 3 miesiące -  od 1 listopada 1956 r. do
1 lutego 1957 r.100.

Chmielewska była więziona w Fordonie od 30 stycznia 1951 r. Wy
syłała stamtąd wnioski o przedterminowe zwolnienie do prezydenta RP, 
Rady Państwa i Sądu Rejonowego w Warszawie101. Ze względu na stan 
zdrowia uzyskała najpierw, na mocy decyzji WSR w Warszawie, zgodę 
na roczną przerwę w odbywaniu kary od 5 lutego 1955 r.102. Po czym 
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie (WSG) przedłużył ją, na 
wniosek NPW z 31 stycznia 1956 r., od 5 lutego do 5 maja tego roku103.

rowana przez naczelnika więzienia we Wronkach do Wydziału II UBP na m.st. War
szawę. Wronki, 30 IV 1955 r., k. 96-97.
97 Al PN, 1007/657, Postanowienie WSG w Warszawie o przedłużeniu przerwy 
w odbywaniu kary dla Feliksa Chmielewskiego od 1 V do 1 XI 1956 r., Warszawa, 
28 IV 1956 r., k. 267.
98 Ibidem, Postanowienie WSG w Warszawie o amnestionowaniu wyroku Feliksa 
Chmielewskiego, Warszawa, 19 V 1956 r., k. 282-283.
99 Ibidem, Postanowienie WSG w Warszawie w sprawie amnestionowania wyroku 
Feliksa Chmielewskiego, Warszawa, 3 VII 1956 r., k. 293.
100 Ibidem, Postanowienie WSG w Warszawie o dalszej przerwie w odbywaniu kary 
Feliksa Chmielewskiego, Warszawa, 27 X 1956 r., k. 301.
101 Ibidem, Pismo Joanny Chmielewskiej do prezydenta RP Bolesława Bieruta z prośbą 
o ułaskawienie, Fordon, 15 VIII 1950 r., k. 182-182v; ibidem, Pismo Joanny Chmielew
skiej do Rady Państwa z prośbą o ułaskawienie, Fordon, 13 X 1953 r., k. 193-193v; 
ibidem, Pismo Joanny Chmielewskiej do Rady Państwa z prośbą o ułaskawienie, For
don, 24 VI 1954 r., k. 208-208v; ibidem, Pismo Joanny Chmielewskiej do Sądu Rejo
nowego w Warszawie z prośbą o ułaskawienie, Fordon, 12 I 1955 r., k. 225.
102 AIPN, 0235/447 (cz. 2), Postanowienie WSR w Warszawie o udzieleniu przerwy 
w odbywaniu kary Joanny Chmielewskiej, Warszawa, 31 I 1955 r., k. 25; ibidem, 
Pismo sędziego WSR w Warszawie Stanisława Gutakera do naczelnika więzienia 
w Fordonie w sprawie przerwy w wykonywaniu kary dla Joanny Chmielewskiej, 
Warszawa, 31 I 1955 r., k. 24.
103 Ibidem, Postanowienie WSG w Warszawie w sprawie przerwy w odbywaniu kary
dla Joanny Chmielewskiej, Warszawa, 11 II 1956 r., k. 6.

Na mocy amnestii Chmielewska została zwolniona z Fordonu 2 maja 
1956 r.104.

Po wyroku Zysk była początkowo więziona w więzieniu na Rako
wieckiej, a później przeniesiono ją do Fordonu. Prosząc prezydenta 
Bieruta o ułaskawienie (27 sierpnia 1951 r.) pisała: „Dziś szczególnie 
uświadomiłam sobie, że wszelka moja działalność przeciwko Państwu 
Demokratycznemu jest zbrodnią przeciwko Państwu Ludowemu, gdyż 
wiem, że ta Władza jest właściwa i wszyscy uczciwi ludzie powinni 
stanąć w tym Froncie Narodowym, który buduje dobro i szczęście na
szej Ludowej Ojczyzny”105. Dopiero 26 listopada 1953 r. Rada Państwa 
w ramach „polityki gestów” władz PRL wobec Kościoła po aresztowa
niu prymasa Wyszyńskiego106 darowała Zysk resztę kary107. Zakonnica 
odzyskała wolność cztery dni później108.

Chudzyński był izolowany w więzieniu we Wronkach, a następnie 
w Dzierżoniowie (dokładne daty tych przenosin nie są jak dotąd znane). 
Odbył całą zasądzoną wobec niego karę, wniosek jego żony Sabiny 
o amnestię został odrzucony109. Chudzyński wyszedł na wolność 30 li
stopada 1953 r.110.

Pozostałych uwięzionych uratowały przemiany polityczno-społeczne 
związane z procesem względnej liberalizacji życia polityczno-społecznego
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104 Ibidem, Postanowienie WSG w Warszawie o zastosowaniu amnestii wobec Joanny 
Chmielewskiej, Warszawa, 2 V 1956 r., k. 4.
105 AIPN, 1007/657, Pismo zakonnicy Bronisławy Zysk do prezydenta RP Bolesława 
Bieruta z prośbą o ułaskawienie, Fordon, 27 VIII 1951 r., k. 177.
106 Szerzej na ten temat zob. B. N o s z c z a k ,  Polityka państwa wobec Kościoła rzym
skokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego (1953- 
1956j, Warszawa 2008, s. 98 i nn.
107 AIPN, 1007/657, Pismo zastępcy naczelnego prokuratora wojskowego płk. Anto
niego Lackowicza do WSR w Warszawie w sprawie decyzji Rady Państwa o ułaska
wieniu zakonnicy Bronisławy Zysk, Warszawa, 26 XI 1953 r., k. 194.
108 Ibidem, Pismo szefa WSR w Warszawie ppłk. Mieczysława Widaja do naczelnika 
więzienia w Fordonie w sprawie zwolnienia zakonnicy Bronisławy Zysk. Warszawa, 
30 X1 1953 r.,k. 195.
109 Ibidem, Pismo Sabiny Chudzyńskiej do Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP w spra
wie amnestionowania Kazimierza Chudzyńskiego, Warszawa, 7 V 1951 r., k. 171-172; 
ibidem, Pismo WSR w Warszawie do Sabiny Chudzyńskiej w sprawie nie udzielenia 
amnestii Kazimierzowi Chudzyńskiemu, Warszawa, 16 VII 1951 r., k. 174.
110 Ibidem, Pismo naczelnika więzienia w Dzierżoniowie do Sądu Rejonowego w War
szawie informujące o zwolnieniu z więzienia Kazimierza Chudzyńskiego, Dzierżo
niów, 30 XI 1953 r., k. 197.
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(tzw. odwilży), zachodzące w Polsce co najmniej od końca 1954 r. 
W 1955 r. prezes NSW płk Jerzy Mitka wystosował do Zgromadzenia 
Sędziów NSW (ZS NSW) pismo w sprawie rewizji wyroków Chmie
lewskich, Chudzyńskiego i Zysk. Podstawą prawną do złagodzenia tych 
kar był, zdaniem Mitki, art. 14 ust. 1 Dekretu z 26 października 1949 r. 
(w stosunku do Chmielewskich) i art. 289 par. 1 KK w stosunku do 
Zysk. Prezes NSW wnioskował o uchylenie wyroku i umorzenie postę
powania wobec Chudzyńskiego1".

O złagodzenie wyroków dla skazanych w związku ze sprawą Hajduka 
NP W zwróciła się ponownie do ZS NSW 9 listopada 1956 r. Argumento
wano, że brakowało podstaw' do przyjęcia, że Chmielewscy, Chudzyński 
i Zysk działali na szkodę państwa w rozumieniu art. 7 MKK i w związku 
z tym przyjęta przez WSR kwalifikacja prawna ich czynów była niesłusz
na. Chmielewscy powinni byli zatem zostać skazani w oparciu o art. 28 
KKWP w związku z art. 4 ust. 1 Dekretu z 26 października 1949 r., a Zysk 
w oparciu o art. 28 KKWP w związku z art. 159 par. 1 KKWP112.

Podczas rewizji procesu (5 grudnia 1956 r.) ZS NSW na wniosek re
wizyjny NPW zmieniło kwalifikację prawną czynów oskarżonych 
w sprawie Hajduka z „ujawnienia na szkodę państwa tajemnicy urzędo
wej” na „przechowywanie i usiłowanie ujawnienia dokumentów pań
stwowych osobom niepowołanym spośród członków hierarchii kościel
nej”. Uznano, że w sprawie tej brakowało podstaw do zakwalifikowania 
czynów skazanych jako zbrodni z art. 7 MKK. Dokumenty zebrane przez 
Hajduka, którego nota bene uznano za chorego umysłowo, nie były prze
znaczone dla obcego wywiadu i nie przedostały się do żadnej sieci wy
wiadowczej. Chmielewscy i Zysk „jedynie” (to wartościujące stwierdze
nie sądu było wyrazem odwilży popaździemikowej, która objęła także 
sądownictwo) pomagali w ich przechowaniu i dostarczeniu władzom 
kościelnym. Zatem, w czasach ich popełnienia powinny zostać zakwalifi
kowane jako przestępstwo z art. 28 KKWP w związku z art. 289 par. 1 
KK, co wiązało się z koniecznością złagodzenia wyroku z 1950 r. ZS 
NSW wnioskowało więc o zastosowanie amnestii wobec Chmielewskich

111 Ibidem, Wniosek prezesa NSW pik. Jerzego Mitki do ZS NSW w Warszawie 
w sprawie zrewidowania wyroków skazanych w związku ze sprawą Wacława Hajdu
ka. Warszawa. 1955 r.. k. 230-232.
112 Ibidem. Wniosek rewizyjny NPW w Warszawie do ZS NPW w Warszawie w sprawie 
rewizji wyroków skazanych w sprawie Wacława Hajduka Warszawa 9 XI 1956 r., k. 306.
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i Zysk, którzy pomagali Hajdukowi w ujawnieniu na szkodę państwa 
tajemnicy urzędowej. Ostatecznie wszystkim im złagodzono karę do 4 lat 
więzienia z dalszym złagodzeniem tych kar na mocy amnestii z 1952 r. 
do kar 2 lat i 8 miesięcy więzienia11 ’.

* * *

O dalszym życiu Hajduka i jego rodziny wiadomo jak dotąd niewiele. 
Można się tylko domyślać, że „władza ludowa” raczej nie ułatwiała 
życia bliskim „nawróconego” funkcjonariusza MBP. W szpitalu psy
chiatrycznym w Paprotni Hajduk przebywał co najmniej do 1958 r„ 
w tym czasie jego stan musiał być ciężki. W lutym 1958 r. Zarząd Rent 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (MPiOS) w nieporadnym języ
kowo stylu informował Departament Finansów MSW: „[Hajduk] nie 
rokuje najmniejszych nadziei, by w najbliższym okresie czasu można 
uzyskać od niego jakichkolwiek informacji”114. Od drugiej połowy 
1958 r. Hajduk otrzymywał rentę od Zarządu Rent MPiOS. Starania 
ministerstwa o uzyskanie od MSW potrzebnych danych o pracy Hajduka 
w resorcie bezpieczeństwa i wysokości jego zarobków trwały pięć mie
sięcy115. Hajduk zmarł 12 czerwca 1977 r. najprawdopodobniej w szpita
lu psychiatrycznym w Tworkach.

113 Ibidem. Postanowienie Zgromadzenia Sędziów NSW na wniosek rewizyjny NPW 
w sprawie Chmielewskich i Zysk, Warszawa, 5 XII 1956 r., k. 308-311.
114 AIPN, 0193/2112, Pismo Zarządu Rent MPiOS do Departamentu Finansów MSW 
w sprawie wysokości zarobków Wacława Hajduka w MBP, Warszawa, 18 II 1958 r., bp.
115 Ibidem, Pismo Zarządu Rent MPiOS do Departamentu Finansów MSW w sprawie 
wysokości zarobków Wacława Hajduka w MBP, Warszawa, 18 II 1958 r., bp.; ibidem, 
Pismo Zarządu Rent MPiOS do Departamentu Finansów MSW w sprawie przyspieszenia 
odpowiedzi na pytanie ministerstwa w sprawie wysokości zarobków Wacława Hajduka 
w MBP, Warszawa, 14 IV 1958 r., bp.; ibidem. Pismo Departamentu Finansów MSW do 
Zarządu Rent MPiOS dotyczące interwencji ministerstwa w sprawie wysokości zarob
ków Wacława Hajduka w MBP. Warszawa, 15 IV 1958 r., bp.; ibidem, Pismo Zarządu 
Rent MPiOS do Departamentu Kadr Wydziału Ewidencji i Statystyki MSW zawierające 
informacje o Wacławie 1 lajduku (data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia), które 
były podstawą do udzielenia przez MSW informacji o wysokości jego zarobków w MBP, 
Warszawa. 21 V 1958 r., bp; ibidem, Pismo Wydziału Finansowego Zarządu Administra
cyjno-Gospodarczego MSW do Wydziału Ewidencji i Statystyki Departamentu Kadr 
i Szkolenia MSW zawierające zaświadczenie o zatrudnieniu Wacława Hajduka w MBP. 
Warszawa, 13 VI 1958 r., bp.; ibidem, Pismo MSW do Zarządu Rent MPiOS w sprawie 
wysokości zarobków Wacława Hajduka w MBP, Warszawa, 25 VI 1958 r., bp.
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Introligator MBP nie miał tyle szczęścia i tej siły przebicia, co 
ppłk Józef Światło, który w grudniu 1953 r. uciekł na Zachód i zdradził 
CIA rewelacje o życiu prominentnych przedstawicieli aparatu władzy 
i zbrodniczej działalności aparatu policyjnego w Polsce, w której zresz
tą miał swój znaczący udział. Wicedyrektor Departamentu X dyspono
wał nieporównywalnie większą wiedzą o sprawach, o których mówił. 
Także nadawane od jesieni 1954 r. przez RWE audycje z jego udziałem 
trafiły na właściwy moment historyczny, związany z postępującymi 
procesami odwilżowymi116. W przeciwieństwie do Hajduka Światło nie 
miał jednak ze sobą żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić 
jego słowa117.

Introligator z Koszykowej był zaledwie „blotką” w hierarchii MBP. 
Zresztą, nawet gdyby jego informacje udało się szerzej rozpowszechnić, 
np. za pośrednictwem BBC lub Głosu Ameryki, to podważyłaby je pro
paganda, a ewentualne niezadowolenie społeczne zostałoby spacyfiko- 
wane przez resorty siłowe.

Klęska Hajduka -  odniesiona zarówno w wymiarze osobistym, jak 
i rodzinnym -  nie powinna przesłaniać wartości jego czynu, który -  
zważywszy na ówczesne uwarunkowania polityczne i społeczne -  moż
na właściwe uznać za akt heroiczny. Introligator MBP, świadomy ryzy
ka i wiążących się z tym konsekwencji (także dla jego rodziny), podjął 
walkę ze zniewoleniem komunistycznym w imię zasad demokracji, któ
rej w istocie nie doświadczył nigdy w swoim dorosłym życiu -  ani przed 
wojną, ani tym bardziej po roku 1945. Hajdukiem kierowała także troska 
o ratowanie religii i Kościoła zagrożonych terrorystyczną polityką wy
znaniową ekipy Bieruta. Próba rozpowszechnienia i nagłośnienia przez 
niego informacji o łamaniu praworządności przez resort bezpieczeństwa 
stanowi niezwykle interesujący przykład jednostkowego oporu podjęte
go przez osobę związaną z systemem represji Polski Ludowej. Już tylko 
z tego powodu przypadek Hajduka zasługuje na to, by znalazł swoje 
miejsce w podręcznikach najnowszej historii Polski.

116 Por. Z. B ł a ż y ń s k i ,  Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, 
Warszawa 2003.
117 Por. A. P a c z k o w s k i ,  Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komu
nizmu w Polsce, Warszawa 2009, s. 171 i nn.
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„Converted” functionary of MBP (Ministry of Public Security): 
the history of Wacław Hajduk (1911-1977)

Summary

Wacław Hajduk was born in 1911 in the village Szczalb. In July 1945 he entered 
PPR (The Polish Workers’ Party), which recommended him to work in MBP. From 
October 1947 he worked as the bookbinder in the Department II and he had the con
tact with top secret documents of MBP. Hajduk was religious person, the democrat, 
who glorified the USA. Since August 1948 he stole the documentation of UB (De
partment of Security) and hid it at his cousins Feliks and Joanna Chmielewski. He 
knew there the Daughter of Charity Bronisława Zysk. He wanted to deliver to the 
primate Stefan Wyszyński the information concerning the fight of UB (Department of 
Security) against the religion and the Catholic Church by her instrumentality. Howev
er, the nun destroyed delivered report under the influence of the priest Władysław 
Smyrski, who estimated this report critically. The bookbinder was arrested in Novem
ber 1949. He was condemned to death, which was changed in life sentence. The coo
perators of Hajduk obtained also high penalties. In the prison Hajduk started suffer 
from the psychic disease. He died without the recovery of his health in 1977. He was 
not so lucky and he had not the clout as lieutenant colonel Józef Światło, who escaped 
to the West in 1953. That man with his guilty conscience became a hero and then, 
protected by CIA spent the rest o f his life in the USA. Hajduk, ordinary functionary of 
UB (Department of Security), in his fight against the system he met with a repulse. He 
was just a puppet in MBP hierarchy. Even if his information was disseminated, it 
would not be of consequence: in 1948 and 1949 the system was still too strong. The 
history treated Hajduk cruelly: he did not secure his place in the history.

Translated by Jolanta Nader

Bartłomiej NOSZCZAK -  (ur. 1976), dr, historyk, specjalizuje się w historii najnow
szej Polski, pracuje w OBEP IPN w Warszawie, laureat nagrody dla młodych badaczy 
im. Aleksandra Gieysztora za książkę Sacrum czy profanum? Spór o istotę obchodów 
Milenium polskiego (1949-1966) (Warszawa 2002). Pracuje nad monografią konspiracji 
młodzieżowej w Warszawie w latach 1944-1989.
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Z BADAŃ NAD PROSOPOGRAFIĄ KONWENTÓW  
CYSTERSKICH NA ZIEMIACH POLSKICH

1. Kilka uwag o prosopografii

Badania prosopograficzne nie są zjawiskiem nowym w nauce histo
rycznej. W oparciu o szereg publikacji można śmiało stwierdzić, że 
opisy życia jednostek ważnych dla rozwoju dziejów (w sensie ogól
nym), bądź związanych z jakimś określonym terytorium i w jakimś 
przedziale czasowym wzbudzały zainteresowanie już od czasów sta
rożytnych. Jako przykład i poparcie na powyższe stwierdzenie może 
między innymi posłużyć: De vita Caesarum -  Gajusza Swetoniusza 
Trankwillusza, Vitae -  Korneliusza Neposa, Cesares -  Aureliusza 
Wiktora, czy zbiorowe dzieło -  Scriptores Historiae Augustae\ Z pol
skich opracowań epoki nowożytnej warto tu choćby wspomnieć Mo- 
numenta Sarmatorum -  Szymona Starowolskiego. Opisy życia i dzia
łalności ludzi, których łączyły ze sobą pewne wspólne cechy, czasem 
niezwykłe męstwo, wybitne osiągnięcia, zajmowane w społeczeństwie 
stanowisko, bądź piastowanie jakiegoś urzędu, służyły nie tylko za
spokojeniu ciekawości badawczej wielu późniejszych pokoleń, ale 
pomagały też i nadal pomagają zrozumieć zawiłe procesy historyczne, 
będące wynikiem działania tychże osób. Już bowiem sama nazwa

1 M. W i l c z y ń s k i ,  Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium 
historyczno-prosopograficzne, Kraków 2001, s. 5.

„Nasza Przeszłość’' t. 115-116: 201 L s. 475-484.
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prosopografia w pełni wskazuje na charakter tego typu badań. Tworzy 
ją złożenie dwóch greckich wyrazów: prosophos -  osoba, a także gra- 
phos -  piszę, opisuję. A zatem prosopografia w szerokim rozumieniu 
zajmuje się opisem osób na różnych płaszczyznach. W przypadku pro
wadzonych studiów prosopograficznych opisywane osoby w kontek
ście zachodzących zjawisk zawsze posiadają jakiś wspólny, łączący je 
element. Może to być aspekt terytorialny, chronologiczny, przynależ
ności do pewnej, wspólnej grupy społecznej, etnicznej czy religijnej. 
Różni to bardzo wyraźnie prace prosopograficzne od prac biograficz
nych w których punkt ciężkości pracy badawczej zajmuje sensu stricto 
życie i działalność jednej osoby w określonym czasie. Przyznać jed
nakże trzeba, że granica między prosopografią a biografistyką jest bar
dzo wąska. Zajmowanie się jedną dziedziną nie wyklucza, ale wręcz 
implikuje zainteresowanie tą drugą. Podejmując się opracowania ja
kiegokolwiek studium prosopograficznego, należy z góry określić 
kryteria doboru osób, które będą stanowiły przedmiot badań, a także 
ram chronologicznych, tak by można było opracowywaną grupę osób 
ująć w pewnych przedziałach czasowych. Zasadniczą częścią każdego 
studium prosopograficznego, są dłuższe, bądź krótsze (w zależności 
od zgromadzonych źródeł) biogramy, dla napisania których podejmuje 
się prace przygotowawczo-badawcze. Szereg prac z dziedziny proso- 
pografii ma charakter wyłącznie szczegółowy i dotyczy dość specy
ficznej grupy osób np. konwenty klasztorne. Konieczne jest zatem takie 
opracowywanie biogramów, by zawierały wszelkie możliwe do zdo
bycia wiadomości na temat osoby (osób) wraz z omówieniem tychże 
na szerokim tle środowiska, czy pewnej zamkniętej grupy w której 
dane im było żyć, podejmować różne działania, bądź często wpływać 
na bieg wielu zdarzeń historycznych.

2. Z badań nad konwentami cysterskimi

Dzieje zakonów, a zwłaszcza poszczególnych klasztorów należą do 
tradycyjnych zagadnień miediewistyki i prosopografii, zarówno euro
pejskiej jak i polskiej. W dawniejszych badaniach zdecydowanie naj
więcej uwagi poświęcano procesom fundacyjnym i uposażeniu klasz
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torów a także analizie autentyczności pierwszych dokumentów2. Now
sza historiografia dąży do znacznego poszerzenia listy poruszanych 
problemów. Postuluje się bowiem badanie środowiska konwentu, jako 
pewnej grupy społecznej i jej więzi z innymi środowiskami, jego du
chowości, i oddziaływania na zewnątrz poprzez duszpasterstwo i bardzo 
ważną aktywność kulturalną. W polskiej historiografii współczesnej 
kierunek ten reprezentuje zwłaszcza, Instytut Geografii Historycznej, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (J. Kłoczowski, Cz. Deptuła, 
H. Gapski i in.), środowisko Pracowni Badań nad Dziejami Zakonów 
i Kongregacji Kościelnych przy Uniwersytecie Wrocławskim (M. Der- 
wich, M. Wójcik i in.) oraz Zespół do Badań nad Dziejami Cystersów 
w Polsce przy Uniwersytecie Poznańskim (J. Strzelczyk, A.M. Wy
rwa, K. Kaczmarek i in.).

Coraz częściej podejmowane są badania nad kongregacjami zakon
nymi jako grupą społeczną i ich związku ze społecznością lokalną, od
działywaniem na inne środowiska, na płaszczyźnie kulturalnej, religij
nej i gospodarczej. Trzeba jasno stwierdzić, że prace z dziedziny proso
pografii klasztornej wciąż jeszcze są nieliczne. W zdecydowanej więk
szości spowodowane jest to skąpym materiałem źródłowym i wieloma 
trudnościami na jakie natrafia badacz przy jego opracowywaniu. Zde
cydowanie najwięcej informacji dostarczają same źródła archiwalne na 
temat osób w nich występujących z racji sprawowania ważnych funkcji 
w zakonie czy klasztorze. Dotyczą one najczęściej wyższej rangi prze
łożonych, zaś o innych zakonnikach mimo, że w reprezentowanych 
w źródłach z imienia, czasem też z nazwiska (w późniejszych epokach) 
posiadamy skąpe wzmianki. Taki stan rzeczy znajduje pełne odzwiercie
dlenie w opracowaniach traktujących najczęściej o przełożonych po
szczególnych konwentów. Ustalanie składów osobowych, wraz z przypo
rządkowaniem sprawowanych funkcji w konwencie jest zadaniem bar
dzo żmudnym a czasem wręcz niemożliwym do pełnego ujęcia opra
cowywanego zagadnienia. Zdecydowanie najwięcej informacji o cha
rakterze prosopograficznym dostarczają badaczowi źródła dotyczące 
szeroko pojętej gospodarki klasztornej (umowy kupna i sprzedaży, 
nadania, zamiany) oraz dokumenty sądowe (procesowe) z reguły do
tyczące stanu uposażenia ziemskiego, a także wszelkie dokumenty

2 J. K ł o c z o w s k i ,  Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół 
w Polsce, t. 1, Kraków 1966, s. 377.



478 JOLANTA M. MARSZALSKA, KS. WALDEMAR GRACZYK

dotyczące licznych sporów granicznych jakie miały miejsce w każ
dym konwencie. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż 
zajmowanie się od strony badawczej zagadnieniem składów osobo
wych opactw cysterskich na ziemiach polskich nie jest zadaniem pro
stym. W pełni należy zdawać sobie sprawę z tego, że każde opraco
wanie składów osobowych poszczególnych konwentów będzie zawsze 
niekompletne a jedynie na tyle wystarczające, na ile pozwala na to 
materiał źródłowy. Zwracał już na to uwagę w swoich badaniach nad 
opactwem pelplińskim Stanisław Kujot, który w 1875 roku opubliko
wał rozprawę dotyczącą klasztoru pelplińskiego3, zaś w rok później 
potwierdził je raz jeszcze w wydanej przez siebie Kronice Pelpliń- 
skiej. Szkic bibliograficzny, wydanej w Poznaniu w 1876 roku. 
Współcześnie w swoich rozważaniach nad kolejnym opactwem po
morskim -  Oliwą -  wagę badań nad konwentami zakonnymi podnosił, 
Kazimierz Dąbrowski4, problematyka ta jest mocno zaakcentowana 
przez autora w opracowaniu Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do 
XVI wieku. Kilka opracowań dotyczących badań nad konwentem oliw- 
skim współczesna historiografia cysterska zawdzięcza Dariuszowi De- 
kańskiemu. Trzeba tu wspomnieć trzy ważne rozprawy z tej problema
tyki wspomnianego autora, są to: W sprawie narodowości i chronologii 
opatów oliwskich w pierwszej połowie XIV wieku . W sprawie narodo
wości i chronologii opatów oliwskich do końca XIII wieku oraz Bada
nia prosopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdańskiego do 
1309 roku, zwłaszcza opactwa w Oliwie1.

Należy stwierdzić, że tematyka składów osobowych zawsze stano
wiła jedynie margines zainteresowań badawczych, co w zasadzie osta
tecznie sprowadzało się do opracowania zagadnienia ustalenia chrono-

’ S. K u j o t, Opactwo Pelplińskie. Pelplin 1875, s. 17-19.
4 K. D ą b r o w s k i ,  Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 
1975, s. 43.
s D. D e k a ń s k i, W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich w pierwszej 
połowie XIV wieku. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 176(1987). s. 109-117.
6 D. D e k a ń s k i, W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich do końca 
XIII wieku. „Rocznik Gdański”, 49(1989), z. 1, s. 5-22.
7 D. D e k a ń s k i ,  Badania prosopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdań
skiego do 1309 roku, zwłaszcza opactwa w Oliwie, „Nasza Przeszłość”, 83(1994), 
s. 249-279.
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logii rządów opackich, na co wskazał w swojej pracy jeszcze o kon
wencie oliwskim, Franciszek Sikora8.

Kolejnym klasztorem pomorskim po Pelplinie i Oliwie, który za
znaczył swoją obecność na mapie badań prosopograficznych jest By- 
szewo. Katalog opatów tegoż opactwa: Series abbatum coenobii By- 
szovinsis seu Coronoviensis ordinic cysterciensis, visitationes archi- 
diaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et 
Pomeraniae episcopo factae, został wydany przez Wojciecha Kę
trzyńskiego w 1888 roku9, zaś osobno w latach 1897-1898 wydał 
wspomniany katalog opatów byszewsko-koronowskich Stanisław 
Kujot10 11 12. Z kolei badania nad klasztorem i rządami opackimi w pomor
skim klasztorze w Bierzwniku prowadził w latach 80-tych i 90-tych 
XX wieku E. Rymar. Wyniki swoich badań opublikował w artyku
łach: Opactwo cystersów> bierzwnickich11 oraz Skorygowana lista opa
tów cysterskich z Bierzwnika2.

Dość wcześnie, bo już w XIX stuleciu kilka znaczących opracowań 
doczekało się opactwo w Łeknie-Wągrowcu, lokowane w Wielkopol- 
sce. Swoją uwagę poświęcił mu badacz niemiecki LI. Hockenbeck, 
który w swoich pracach poruszał problematykę badań prosopograficz
nych13. W latach 80-tych i 90-tych XX wieku, zagadnieniem stanu 
osobowego klasztoru w Wągrowcu zajmowała się Leokadia Grajkow- 
ska, owocem jej badań jest przyczynek do stanu osobowego konwenty 
wągrowieckiego zatytułowany Pierwsi opaci Polscy w klasztorze cy

8 F. S i k o r a, Z dziejów klasztoru oliwskiego w XII-XVI wieku, „Zapiski Historyczne”, 
42(1977), z. 4. s. 95-129.
9 Series abbatum coenobii Byszovinsis sen Coronoviensis ordinic cysterciensis, visita
tiones archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pome
raniae episcopo factae, wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  [w:] Monumenta Poloniae Históri
ca. t. 5, Lwów 1888, s. 814-817.
10 Series abbatum coenobii Byszovinsis seu Coronoviensis ordinic cysterciensis, visi
tationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Po
meraniae episcopo factae, wyd. S. K u j o t, t. 1-2, Toruń 1897-1898.
11 E. R y ma r ,  Opactwo cystersów bierzwnickich, „Zeszyty Bierzwnickie”, 1992- 
1993, s. 7-26.
12 E. R y m a r ,  Skorygowana lista opatów cysterskich z Bierzwnika, „Nadwarciański 
Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 4(1997), s. 309-313.
13 H. FI o c k e n b e c k, Kloster Łekno (Wongrowitz) und die Preussenmission von 
1206-1212, Arensberg 1893.
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stersów w Wągrowcu 4. Pośrednio zagadnienia dotyczącego konwentu 
klasztoru cysterskiego w Łeknie i Wągrowcu dotyczą liczne opraco
wania Andrzeja M. Wyrwy, w tym publikacja Opactwo cysterskie 
Łekno-Wągrowiec (1153-1835/1836). Zarys dziejów'5. Również wiel
kopolskie opactwo w Wieleniu-Przemęcie stało się przedmiotem ba
dań prosopograficznych w XX wieku, autorstwa Krzysztofa Kacz
marka, który swoją uwagę poświęcił przede wszystkim średniowiecz
nym opatom z tegoż klasztoru z próbą rekonstrukcji ich rządów16.

Z kolei śląskie klasztory cysterskie w Henrykowie i Kamieniu Ząb
kowickim stały się przedmiotem prac badawczych H. Griigera, szcze
gólnie opactwo henrykowskie doczekało się licznych opracowań 
wspomnianego badacza niemieckiego, który w swoich dociekaniach 
uwzględniał między innymi składy osobowe konwentu cystersów 
henrykowskich17.

Podejmując badania prosopograficzne nad poszczególnymi kon
wentami cysterskimi, badacze muszą mieć świadomość pracy nad 
dokumentami, co przy opracowywaniu tego typu tematów wymaga 
obcowania z literaturą źródłoznawczą, omawiającą szeroko rozumianą 
wiarygodność przekazów, na których się opieramy, z drugiej zaś stro
ny zawsze istnieje skąpy zasób źródeł, który uniemożliwia odtworze
nie pełnych składów osobowych poszczególnych opactw18.

Podstawowymi źródłami do tego typu opracowań zawsze będą do
kumenty fundacyjne klasztorów (jeśli się zachowały), kopiariusze,

14 L. G r a j k o w s k a ,  Pierwsi opaci Polscy w klasztorze cystersów w Wągrowcu, 
„Rocznik Nadnotecki”, 23(1992), s. 83-92.
15 A.M. W y r w a ,  Opactwo cysterskie Łekno-Wągrowiec (1153-1835/1836). Zarys 
dziejów, Poznań-Wągrowiec 1998.
16 K. K a c z m a r e k ,  Średniowieczni opaci w Wieleniu-Przemęcie, „Przyjaciel Lu
du”, 5-6(1993), s. 17-25; Tenże, Lista opatów klasztoru cystersów w Wieleniu- 
Przemęcie ok. 1286-1596. Próba rekonstrukcji, [w:] Scripta Minora, t. 2, red. 
B. L a p i s ,  Poznań 1998, s. 51 -68.
17 H. G r ü g e r, Der Nekrolog de Kloster Heinrichau (ca 1280-1550), „ Archiv für 
Schlesische Kirchengeschichte”, 31(1973), s. 36-69; 32(1974), s. 45-80; 33(1995), 
s. 9-27. Tenże, Der Konvent von Heinrichau von der reformation bis zür 1277, Säku
larisation (1810), „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”, 36(1979), s. 65-102; 
37(1979), s. 151-183; 39(1981), s. 181-218.
18 D.A. D e k a ń s k i ,  Badania prosopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdań
skiego do 1309 roku, zwłaszcza opactwa w Oliwie, „Nasza Przeszłość”, 83(1994), 
s. 254.
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kroniki, nekrologi, księgi metrykalne, elenchusy, akta wizytacyjne, 
statuty reformacyjne klasztorów, księgi profesji, korespondencja, 
czy nawet stare księgi biblioteczne na marginesach których zamiesz
czano interesujące dla historyka informacje o składzie osobowym 
konwentu. Przykładem jest choćby Carta Caritatis z 1464 roku, 
przechowywana w zbiorach Archiwum i Biblioteki klasztoru szczy- 
rzyckiego, gdzie na czystych końcowych kartach został zamieszczo
ny wykaz opatów i opatek klasztorów cysterskich Wielkopolski 
i Małopolski obejmujący lata 1500-1627, spisany ręką kronikarza 
szczyrzyckiego, przeora konwentu i profesa koronowskiego -  Zyg
munta Strychowskiego19.

Ważnym i niezbędnym wręcz uzupełnieniem badawczym są rów
nież źródła drukowane w tym wszelkiego rodzaju kodeksy dyploma
tyczne np. małopolski, wielkopolski, śląski, pomorski, mazowiecki, 
katedry krakowskiej i inne, księgi ziemskie i sądowe, lustracje dóbr 
królewskich, inwentarze ksiąg rękopiśmiennych, katalogi inkunabu
łów i starych druków, herbarze, statuty reformacyjne poszczególnych 
klasztorów cysterskich, statuty kapituł generalnych, księgi uposażeń 
kościołów, roczniki kapituły krakowskie, rocznik małopolski, rocznik 
mazowiecki, rocznik wielkopolski, księgi wizytacyjne czy nieocenio
ne Volumina Legum, Monumenta Poloniae Vaticana i Monumenta 
Poloniae Histórica, a także szereg innych wydawnictw dotyczących 
cystersów na ziemiach polskich. Zdecydowanie najwięcej informacji 
posiadamy w stosunku do konwentów z okresu średniowiecza i to bez 
względu na to, czy klasztor uległ później kasacie czy też nie. Pomocą 
tutaj poza samymi dokumentami (o ile się takie zachowały) są przede 
wszystkim kodeksy dyplomatyczne.

Badania nad konwentami w epoce nowożytnej są już zdecydowanie 
trudniejsze, by nie rzec wręcz śladowe. Trudność sprawia zachowana 
bardzo duża ilość dokumentów papierowych, tak jest choćby w przy
padku Szczyrzyca czy Mogiły (klasztory te nie uległy kasacie) oraz 
rozproszenie dokumentów klasztornych po kasatach, które nie ominę
ły pozostałych klasztorów cysterskich w XIX stuleciu. Dokumenty po 
zniesionych klasztorach cysterskich przechowywane są w wielu ar
chiwach polskich i zagranicznych, zarówno państwowych jak i ko

19 J.M. M a r s z a l s k a ,  Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX 
stulecia. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007, s. 312-313.
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ścielnych. Jak już zaznaczono problem składów osobowych konwen
tów był z reguły podejmowany niejako na marginesie innych ustaleń 
badawczych.

Warto tu mocno zaznaczyć, że niewiele klasztorów cysterskich 
w Polsce doczekało się wyczerpujących opracowań prosopograficz- 
nych. Kilka ważnych opracowań dotyczy również klasztorów cyster
skich w Małopolsce. Jedną z najstarszych jest praca Konstantego Ho
szowskiego, poświęcona opatom klasztoru mogilskiego, ogłoszona 
w Krakowie w 1867 roku. Próby weryfikacji jego ustaleń podjął się 
Marcin Starzyński, który w 2003 roku opublikował w Naszej Prze
szłości, Katalog opatów mogilskich w średniowieczu20. Opracowanie 
to oparte, na solidnych badaniach dotyczących klasztoru mogilskiego 
w wiekach średnich, zweryfikowało szereg wcześniejszych ustaleń, 
dotyczących opatów tego klasztoru. Również okresu średniowiecza 
dotyczy opracowanie poświęcone opatom klasztoru cystersów w Wą
chocku, autorstwa M. Niwińskiego21 oraz opracowania dotyczące 
procesu fundacyjnego opactwa autorstwa Józefa Mitkowskiego22 
i Józefa Dobosza23. Nie są to prace dotyczące stricte badań prosopo- 
graficznych, ale z uwagi na tematykę i obszar badawczy blisko zwią
zane z poruszanymi zagadnieniami.

Próby ustalenia chronologii opatów klasztoru cystersów w Jędrze
jowie od początku jego zaistnienia w XII wieku aż do likwidacji 
w 1819 roku, podjął się Waldemar Bukowski w opracowaniu pt. Kata
log opatów jędrzejowskich. Próba ustalenia chronologii, zamieszczo
nym w wydawnictwie Cystersi w Polsce24. Nie jest to jednak wyczer
pujący katalog opatów klasztoru jędrzejowskiego -  ich życia i działal
ności, zarówno wewnątrz klasztornej jak i szerszej -  lecz jedynie pró
ba historycznego uzasadnienia rządów danego opata w klasztorze.

20 M. S t a r z y ń s k i ,  Katalog opatów mogilskich w średniowieczu, „Nasza Prze
szłość”, 100(2003), s. 77-126.
21 M. N i w i ń s k i, Średniowieczni opaci klasztoru wąchockiego, Kraków 1931.
22 J. M i t k o w s k i, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumen
tem, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949.
23 J. D o b o s z ,  Okoliczności i motywy fundacji klasztoru cystersów w Sulejowie, 
„Nasza Przeszłość”, 83(1994), s. 177-187.
24 W. B u k o w s k i ,  Katalog opatów jędrzejowskich. Próba ustalenia chronologii,
[w:] Cystersi w Polsce. W 850- lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. 0 1 -
s z e w s k i ,  Kielce 1990, s. 179-204.
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Trzeba przyznać, że na sześć klasztorów cysterskich położonych 
w Małopolsce (Jędrzejów, Sulejów, Wąchock, Koprzywnica, Kacice- 
Mogiła i Ludźmierz-Szczyrzyc), legitymujących się metryką fundacji 
średniowiecznej, cztery dotychczas doczekały się opracowania życia 
i działalności opatów. Ostatnim jest obszerne opracowanie autorstwa 
Jolanty M. Marszalskiej i Waldemara Graczyka, Opaci i przeorzy 
klasztoru cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX  wieku.

Jeśli chodzi o opactwo szczyrzyckie, to dotychczas poświęcano mu 
stosunkowo mało uwagi badawczej. Do XIX-wiecznych opracowań 
cysterskich, fragmentarycznie poświęconych konwentowi szczyrzyc- 
kiemu należy zaliczyć, Teodora Magiery, Series Abbatum Szczyrzy- 
censium. Opracowanie to zawiera wykaz opatów szczyrzyckich od 
początku fundacji klasztoru aż do 1794 roku, wraz z wykazem prze
orów w okresie tzw. przeoratu do 1918 roku. Trzeba zaznaczyć, że nie 
jest to publikacja sensu stricte naukowa, lecz jedynie spis opatów 
i przeorów oparty na bliżej nieznanych źródłach25. Badań prosopogra- 
ficznych nad konwentem szczyrzyckim o okresie komendy (1561- 
1752) dotyczy artykuł Jolanty M. Marszalskiej i Waldemara Graczyka 
pt. Skład osobowy i spełniane funkcje w klasztorze oo. Cystersów 
w Szczyrzycu w czasach komendy, zamieszczony w Księdze pamiąt
kowej poświęconej wieloletniemu opatowi klasztoru cystersów 
w Wąchocku i prezesowi Polskiej Kongregacji Cystersów -  Eusta
chemu Kocikowi26 oraz Jolanty M. Marszalskiej, Komenda -  okresem 
rozwoju czy stagnacji klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, ogłoszony 
w 2008 roku w „Naszej Przeszłości”27. Ten ostatni zawiera dużo in
formacji na temat pochodzenia opatów, ich wykształcenia, składanej 
profesji oraz działalności w klasztorze. Warto nadmienić, że zostały 
już zakończone prace na monografią klasztoru szczyrzyckiego, 
uwzględniającą pełny wykaz zakonników wraz z pełnionymi funk-

25 T. M a g i e r a ,  Series Antistitum Monasterii Szczyrzyc [...] Series Abbatum Szczy- 
rzycensium, [w:] Xenia Bernardina, t. 3, Wien 1891, s. 319-320.
26J.M. M a r s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Skład osobowy i spełniane funkcje w klasz
torze oo. Cystersów w Szczyrzycu w czasach komendy, [w:] Ingenio et Humilitate. 
Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, Poznań-Kato- 
wice-Wąchock 2007, s. 317-338.
27 J.M. M a r s z a l s k a ,  Komenda -  okresem rozwoju czy stagnacji klasztoru Cyster
sów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 109(2008), s. 269-285.
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cjami w klasztorze od XIII do końca XX wieku -  oczywiście na tyle, 
na ile pozwalają na to dostępne źródła.

Kończąc należy wyrazić radość, że w ostatnich latach obserwuje się 
znaczniejsze zainteresowanie badaniami prosopograficznymi klaszto
rów cysterskich w Polsce, choć odczuwany jest nadal poważny niedo
syt badawczy w tej dziedzinie. Niewątpliwie poszerzają one naszą 
wiedzę na temat życia klasztorów, ich oddziaływania społecznego, 
znaczenia dla rozwoju kultury umysłowej w Polsce od średniowiecza 
aż po czasy współczesne.

Jolanta M. MARSZALSKA -  prof. UKSW dr hab. nauk humanistycznych w zakre
sie historii. Prowadzi m.in. badania nad księgozbiorem rodowym książąt Lubartowi- 
czów-Sanguszków, małopolskimi księgozbiorami klasztornymi m.in. benedyktynów, 
cystersów i karmelitów bosych a także historycznymi księgozbiorami diecezji tarnow
skiej i płockiej. Jest autorem ok. 150 artykułów i 10 książek w tym m.in. Katalog 
inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (Tarnów- 
Kraków 1997), Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. 
Dziedzictwo wieków (Tarnów 2007) czy Opactwo cystersów w Szczyrzycu od końca 
XIII do końca XX wieku. Dzieje -  gospodarka -  kultura (Kraków 2011).

Waldemar GRACZYK -  ks., prof. UKSW dr hab., kierownik katedry Historii Ma
zowsza na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie; profe
sor Historii Kościoła i dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
w Płocku. Prowadzi badania nad dziejami diecezji płockiej ze szczególnym uwzględ
nieniem prozopografii i kultury intelektualnej duchowieństwa płockiego w dawnych 
wiekach.

KRZYSZTOF MURAWSKI

BRACTWO ŁĄKOWSKIE W GNIEWIE.
STUDIUM Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA 

W PRUSACH ZACHODNICH W XIX W.

Bractwa kościelne w XIX w. były stowarzyszeniami, które starały 
się w praktyczny i aktywny sposób oddziaływać i organizować życie 
religijne i społeczne w swoich parafiach. Wiele konfraterni starało się 
przeciwdziałać alkoholizmowi, wspomagać dzieła misyjne i charyta
tywne. Szczególnie tam, gdzie dochodziły okoliczności walki o polski 
język, szkołę i religię, konfraternie wskrzeszały polskiego ducha na
rodowego. Bractwo Łąkowskie w Gniewie wpisywało się doskonale 
w powyższą charakterystykę. Aby móc organizować imponującą piel
grzymkę do sanktuarium maryjnego w Łąkach Bratiańskich, konfra
ternia musiała zmagać się corocznie nie tylko z władzami pruskimi, 
ale i z samą przyrodą, albowiem przeprawa przez Wisłę nie należała 
w tym okresie do najbezpieczniejszych.

Dzieje Bractwa Łąkowskiego były niezwykle rzadko poruszane. Do
tychczasowe prace o tematyce brackiej nie podejmowały szerzej tematyki 
Bractwa Łąkowskiego lub czyniły to w sposób jedynie wzmiankujący. 
W 2004 r. znawca historii dziejów Polski, Jerzy Flaga, podjął się próby 
napisania pierwszej syntezy dotyczącej tematyki bractw kościelnych. 
Książka Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku , 
stanowi wręcz kanoniczną i wyjściową pozycję do badań nad dziejami 
konfraterni kościelnych w Polsce. Mimo swojej obszemości, praca nie 
podejmuje badań nad bractwami pomorskimi, dotyczy właściwie głównie 
bractw z Polski południowej i wschodniej. Inną ciekawą pracą, wydaną 
w 2007 r., podejmującą w sposób chociażby częściowy problematykę 
bractw kościelnych północnej Polski, a właściwie dawnej Pomezanii 1 *

1 J. F 1 a g a, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 485-497.
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lub jak kto woli Powiśla, jest książka autorstwa Jana Wiśniewskiego, 
pt. Pomezańskie Bractwa Religijne (do roku 1821)2. Praca ta rzuciła nieco 
światła na organizację niektórych bractw pomorskich i dała cenny mate
riał porównawczy. Oprócz tego, powstało wiele artykułów poświęconych 
sanktuarium w Łąkach Bratiańskich, w których Bractwo Łąkowskie było 
siłą rzeczy nadmieniane3.

Niezwykle ciekawa działalność konfraterni, jej rola narodowotwór- 
cza oraz brak dotychczasowego opracowania, skłoniły mnie do napisa
nia monografii Bractwa Łąkowskiego w formie pracy magisterskiej, 
pt. Bractwo Łąkowskie w Gniewie. Studium z dziejów kościoła w Pru
sach Zachodnich w XIX  w.4. Byłoby niemożliwością wyjaśnienie 
wszystkich rezultatów badań zawartych pracy magisterskiej na kilku 
stronach, dlatego ów artykuł, jest wyłożeniem najważniejszych wnio
sków dotyczących dziejów Bractwa Łąkowskiego w Gniewie. W ba
daniach wykorzystane zostały źródła archiwalne parafii św. Mikołaja 
w Gniewie, zgromadzone w Archiwum diecezjalnym w Pelplinie do 
roku 1875, czyli do czasu zamknięcia klasztoru w Łąkach Bratiań
skich. Od tego czasu istnienie Bractwa Łąkowskiego w takiej formie, 
jak wcześniej, było już niemożliwe. Tym samym konfraternia podupa
dła i nigdy już nie odzyskała dawnego wpływu.

Parafia pw. św. Mikołaja stanowiła w XIX w. centrum polskości 
w Gniewie i okolicach. Skupiała wokół siebie kilka ważnych instytu
cji i bractw. Duchowieństwo parafialne zawsze aktywnie uczestniczy
ło w działaniach narodowotwórczych. Ważnym spoiwem organizacji 
życia polonijnego i religijnego w rejonie było Bractwo Łąkowskie. 
Dotychczas, jego rola w życiu kościoła w XIX wieku, w Prusach Za
chodnich była niedoceniana. Niesprawiedliwie, bo jak się jednak oka
zuje, konfraternia łąkowska rozbudzała silne poczucie przynależności 
narodowej i religijnej wśród Polaków, ponadto angażowała setki 
wiernych udających się do Łąk. Za oficjalną datę utworzenia bractwa 
uznaje się 1857 r., kiedy to konfraternia otrzymała oficjalną nazwę

2 J. W i ś n i e w s k i ,  Pomezańskie Bractwa Religijne (do roku 1821), Olsztyn 2007.
3 Patrz [w:] E. P i s z c z ,  Łąki Bratiańskie. Miejsce pielgrzymkowe i klasztor oo. Re
formatów. Zarys monograficzny, Pelplin 1956; A. K o r e c k i ,  Sanktuarium maryjne 
w Łąkach Bratiańskich, Pelplin 2002.
4 K. M u r a w s k i ,  Bractwo Łąkowskie w Gniewie. Studium z dziejów kościoła w Pru
sach Zachodnich w XIX w., Gdańsk 2009.
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i odpusty5. W rzeczywistości członkowie bractwa musieli spotykać się 
na wspólnych schadzkach na długo przed tą datą. Świadczą o tym 
chociażby pozostałości kultu Matki Boskiej Łąkowskiej z końca 
XVIII wieku6. Z kolei dokumenty parafialne wskazują na obecność 
bractwa już w 1801 roku7. Należy więc przyjąć, że konfraternia organi
zowała się wcześniej, ale tylko jako wolne stowarzyszenie. Regułą było 
to, że administracja kościelna starała się rejestrować i kontrolować 
wszystkie tego typu organizacje i po dokonaniu odpowiednich czyn
ności wynosić je do godności bractw. Podobnie było z konfraternią 
łąkowską, która w 1857 r. przestała być bezstatutowym towarzystwem 
i stała się pełnoprawnym bractwem kościelnym, przy tej okazji kon
fraternia otrzymała oficjalną nazwę: Bractwo Matki Boskiej Bolesnej8.

Wśród bractw diecezji chełmińskiej, nie było konfraterni spełniającej 
podobne zadania. Bractwo wykonywało rolę pośrednika, dziewiętna
stowiecznego biura pielgrzymkowego, które organizowało pielgrzymkę 
od momentu wyjścia z kościoła św. Mikołaja w Gniewie, przeprawę na 
Wiśle, wędrówkę przez ziemie Prus Wschodnich, aż do samych Łąk 
Bratiańskich. Konfraternia tym samym odpowiadała na religijne zapo
trzebowanie Kaszubów i okolicznych Kociewiaków. Nie można tu tyl
ko mówić o lokalnym znaczeniu bractwa. Oprócz Kaszubów i Kocie
wiaków, do pielgrzymów dołączali w Prabutach również Warmiacy9.

Pielgrzymka była okazją niesienia misji katolickiej na ziemiach po 
prawej stronie Wisły powiatu kwidzyńskiego i w powiecie suskim, gdzie 
znaczną część mieszkańców stanowili ewangelicy10. Sukcesywna lutera- 
nizacja tej dawnej części Prus Książęcych, owszem przyczyniła się do 
znacznego osłabienia katolicyzmu, ale nie doprowadziła do całkowitego

5 APGn. 112a, k. 1. W roku 1857 towarzystwo to zostało wskutek udzielonych odpu
stów na wszystkie czasy do godności Bractwa Kościelnego pod tytułem Matki Boskiej 
Bolesnej wyniesione.
6 1. S t r z e l e c k a ,  Gniew, Wrocław 1982, s. 148.
7 APGn. 112a, k. 1.
8 H. M r o s s, Dzieje parafii Gniew, Pelplin 1997, s. 132; APGn. 112a, k. 1.
9 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 11-18.
10 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod 
red. B. C h l e b o w s k i e g o ,  W. W a l e w s k i e g o ,  t. XI, Warszawa 1890, s. 604; 
A. R o m a n o w, Gniew w latach 1815-1920, [w:] Dzieje miasta Gniewu do 1939 
roku, pod red. B. Ś l i w i ń s k i e g o ,  Pelplin 1998, s. 18; Słownik geograficzny..., 
t. V, Warszawa 1885, s. 25. Dane polskie i niemieckie, w tym przypadku zgodnie 
przyjmują 10% udział ludności polskiej w powiecie suskim.
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jego wyniszczenia. Niewielka część ludności utrzymała wyznanie kato
lickie, ta część natomiast, która przeszła na ewangelicyzm nie zatraciła 
kontaktu z religią przodków i utrzymywała niektóre elementy katolickiej 
wiary. Gdy pielgrzymka przechodziła, jakby się mogło wydawać, przez 
te niegościnne tereny, spotykała się z życzliwym przyjęciem mieszkań
ców. Dowodzą temu słowa naocznego świadka, uczestnika pielgrzymki: 
„kto nas widząc spokojnie idących i nabożne pieśni nucących nie mógł 
nam odmówić uszanowania i pochwały, dalej ów dodał, że wiara w wie- 
lowładną przyczynę Najśw. Maryi Panny w tutejszych zupełnie prote
stanckich okolicach powiatu Suskiego nie zaginęła”11.

Miejsce docelowe pielgrzymki było równie ważne i nieprzypadkowe. 
Konwent ojców franciszkanów, opiekujący się sanktuarium Matki Bo
skiej Łąkowskiej w Łąkach Bratiańskich, bardzo długo opierał się likwi
dacji. Dzięki pielgrzymkom, niezwykłej popularności sanktuarium wśród 
wiernych i ofiarom, rząd pruski nie zdobywał się na likwidację klasztoru 
aż do 1875 r. Bractwo łąkowskie i sanktuarium w Łąkach Bratiańskich 
łączyła więc szczególna więź. Konfraternia przyczyniała się do populary
zacji kultu Matki Boskiej Łąkowskiej na Pomorzu Gdańskim, ściągając 
stamtąd liczną grupę pielgrzymów. Szczególnie ważnym wsparciem ze 
strony bractwa z Gniewu była pomoc finansowa dla konwentu oo. refor
matów. W 1846 r. proboszcz gniewski, ks. Teodor Franzky, napisał list 
do bpa Anastazego Sedlaka, aby ten wstawił się w sprawie przedstawie
nia „dobrowolnych ofert dla utrzymania klasztoru Ojców Reformatów 
w Łąkach”12. Konwent był stale nękany przez urzędników państwowych 
oraz borykał się z brakiem środków na utrzymanie sanktuarium13. Dalsze 
funkcjonowanie klasztoru było uzależnione od pomocy wiernych. 
Ks. Franzky okazał się słownym człowiekiem, gdyż członkowie bractwa 
w 1848 r. wpłacili 27 talarów i zobowiązali się wpłacać corocznie sumę 
dla „strażników klasztoru Marii Lonk”14.

Organizację wewnętrzną bractwa opisuje, składający się z czterech 
kart w języku polskim i niemieckim, statut bracki z 1873 r. We wstępie

"„Pielgrzym”, 26(1869), s. 9.
12 H. M ro s s, dz. cyt., s. 134-135.
13 Na temat sytuacji klasztoru oo. Reformatów patrz [w:] A. K o r e c k i ,  dz. cyt., 
Pelplin 2002.
14 APGn. 111, k. 57-57v; APGn. 111, k. 58-58v. Tytuł dokumentu: Wir nachstehend 
Verzeichneten verpflichten unshiermit freiwillig durch eigenhändige Unterschrift an 
den Guardian des Klosters Maria Lonkjährlich zu entrichten.
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dokument przekazuje wiadomości o genezie bractwa. Kolejne rozdzia
ły zawierają cele bractwa oraz powinności członków konfraterni pod
czas schadzek, świąt a także pielgrzymki. Dalej przedstawiona jest 
struktura bractwa, jego majątek, zagadnienia związane z pielgrzymką 
oraz z przyjmowaniem do wspólnoty nowych członków. Do najlepiej 
rozbudowanej części statutu należy ceremoniał przyjmowania do gro
na fraternitas wraz z modlitwami.

Dokument nie należy do treściowo obszernych, mimo tego Statut 
Bractwa Łąkowskiego swoim układem przypomina statuty innych 
bractw kościelnych'3. Na czoło wśród celów bractwa wybija się postu
lat „aby członkom pobożną pielgrzymkę do kościoła św. Maryi Łą
kowskiej corocznie przewodniczyć i takową ułatwić. Bracia i siostry 
ponadto byli zobowiązani do powiększenia chwały Bożej oraz szcze
gólnego nabożeństwa do M.B Bolesnej”. Wyjątkowymi dniami dla 
całej wspólnoty były trzy święta: Matki Bożej Bolesnej, Najsłodszego 
Serca Jezusa i św. Franciszka z Asyżu15 16.

Funkcjonowanie bractwa było związane z częstotliwością spotkań 
jego członków na schadzkach. Ustalenie organizacji takiej schadzki 
w konfraterni łąkowskiej jest zadaniem trudnym, wynikającym głów
nie z braków źródeł. Zakładając, że bractwo łąkowskie nie różniło się 
w tej kwestii od innych wspólnot, to możemy przyjąć, że przebieg był 
następujący: spotkanie rozpoczynały modlitwy, przemowa duchowa 
kapelana i przedstawienie spraw związanych z działalnością bractwa. 
W dalszej kolejności poddawano kontroli księgi rachunkowe oraz wy
bierano lub przedłużano kadencję władz bractwa. Zebranie kończyło 
się modlitwami i błogosławieństwem kapłana17. Bardziej pewną in
formacją jest dzień, w którym schadzka miałaby być zarządzona. Ze 
statutu wynika, że takim dniem było święto Matki Boskiej Bolesnej 
przypadające na 15 września. W tym dniu wedle wskazań statuto
wych członkowie bractwa łąkowskiego powinni „na schadzce, w prze
wijającej się uroczystość Matki Boskiej Boleśnej być przytomnym, na 
niej przytomnie się zachować, oraz promotorowi poszanowanie i po
słuszeństwo okazać”18. Niewykluczone jest, że oprócz schadzki, bra

15 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 18-19.
16 APGn. 112a, k. 1.
17 Na temat organizacji schadzki patrz [w:] J. F I a g a, dz. cyt, s. 80; J. W i ś n i e w - 
s k i, dz. cyt., s. 75-76.
18 APGn. 112a, k. lv.
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cia i siostry organizowali częstsze spotkania. Ze statutu wynika, iż do 
bractwa przyjmowano nowych członków w dni szczególne, przed 
pielgrzymką, jak i zaraz po niej19. Przełożony musiał również złożyć 
na ręce promotora rozliczenia wynikające z organizacji tejże piel
grzymki20 21. Powyższe okoliczności mogły być dobrym pretekstem do 
organizacji ponadplanowego spotkania członków bractwa łąkowskiego.

Ustalenie takich danych, jak liczba, wiek, pozycja społeczna, po
chodzenie, narodowość oraz płeć członków okazało się zadaniem nie
łatwym ze względu na brak ksiąg brackich. Wnioski dotyczące powyż
szych zagadnień zostały ustalone w drodze badań nad źródłami po
wstałymi głównie na wskutek działalności finansowej bractwa. Za
cznijmy jednak od momentu przez, który musiał przejść każdy czło
nek gniewskiego fraternitas -  od kandydatury. Kandydaci na człon
ków Bractwa Łąkowskiego składali chęć przystąpienia do wspólnoty, 
która była uzależniona od opinii księdza promotora i przełożonego 
bractwa" . Ksiądz promotor i przełożony decyzję podejmowali 
w oparciu o nienaganną postawę moralną kandydata. Bractwo tym 
samym było organizacją ściśle selekcjonującą przyszłych członków.

Na podstawie statutu można wywnioskować, że konfraternia 
w Gniewie w swoje szeregi przyjmowała mężczyzn i kobiety -  świad
czą o tym wyrażenia odnoszące się do członków bractwa, na przykład 
,-ja grzeszny” lub „grzeszna” w formule modlitwy brackiej22. Regułą 
w Bractwie Łąkowskim i wśród chyba wszystkich bractw było uprzed
nie przyjęcie „sakramentów św.”23. Przyjęcie do wspólnoty odbywało 
się wedle ściśle określonego ceremoniału opisanego w statucie. Cała 
uroczystość miała miejsce przy ołtarzu brackim, gdzie „ks. Promotor 
obróciwszy się do nich [klęczących kandydatów i trzymających 
gromnicę] powie im krótką i stosowną naukę wykłada im czytając 
niniejsze statuta”24. W dalszej kolejności następowała przysięga 
i modlitwy inicjacyjne.

Strukturę społeczną Bractwa Łąkowskiego można tylko orientacyj
nie określić, gdyż w źródłach nie ma dokumentów, które jednoznacz

19 Tamże, k. 2v.
20 Tamże, k. 1 v.
21 Tamże, k. 2v.
22 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 30; APGn. 112a, k. 3.
23 APGn. 112a, k. 2v.
24 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 34; APGn. 112a, k. 2v-3.
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nie wskazują na listę członków bractwa. Wiele informacji można od
czytać na podstawie dokumentów finansowych datowanych na lata 
1817-1868. Teczka zawiera dwie listy -  tytuł pierwszej jest trudny 
w odczycie ze względu na nieczytelny charakter pisma, natomiast 
druga lista przedstawia listę darczyńców dla klasztoru łąkowskiego. 
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że listy te wskazują jednocze
śnie na członków bractwa, nie można również tego wykluczyć. Listy 
są wykonane dokładnie -  z uwzględnieniem miejsca zamieszkania 
i wykonywanym zawodem bądź stanem społecznym oraz wysokością 
ofiary. W większości przypadków w kolumnie Stand występuje słowo 
Einheimische, co oznacza tutejszy. Osoby te pochodziły z terenów 
wiejskich rozmieszczonych w pobliżu Gniewa. Prawdopodobnie ich 
wykonywany zawód nie był tożsamy z jakimkolwiek fachem rze
mieślniczym występującym w mieście, dlatego posłużono się stwier
dzeniem tak wieloznacznym. Pozostałe osoby, z kilkoma wyjątkami, 
które zamieszkiwały Gniew mają już wpisany zawód. Wśród popular
nych profesji należy wymienić szewców, piekarzy, kupców i czapni
ków. W pojedynczych przypadkach występuje powroźnik, krawiec 
i cieśla. Zgadzałoby się to ze strukturą zawodową Gniewa, gdzie 
w 1868 r. funkcjonowało aż 150 warsztatów rzemieślniczych, z czego 
większość stanowiła zakłady szewskie i krawieckie23.

Jeżeli przyjąć powyższą tezę o tożsamości darczyńców i członków, 
to Bractwo Łąkowskie było organizacją wybitnie polską, gdyż nazwiska 
niemieckie nie stanowią tutaj więcej niż 22% ogólnej liczby osób na 
obu listach. Faktem potęgującym ten wniosek jest jeszcze procent Pola
ków zamieszkujących powiat kwidzyński -  w latach 1831-1910 procent 
ten wynosił od 22,1% do 37,8% z ogółu ludności tegoż powiatu26. Jeżeli 
brać jedynie pod uwagę mieszkańców Gniewa, którzy stanowili 27% 
ogółu z list, to 42% pozycji widniejących na omawianych dokumentach 
posiada niemiecko brzmiące nazwisko. Wynika, to z przewagi liczebnej 
ludności niemieckiego pochodzenia w miastach pruskich. Na listach 
jednak dominuje ludność pochodzenia wiejskiego -  gdzie proporcje 
narodowościowe wypadały o wiele lepiej na korzyść ludności pol
skiej27. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na miejsce konfrater-

25 A. R o m a n o w, dz. cyt., s. 187-188.
26 Statystyki niemieckie dla Gniewu zob. [w:] A. R o m a n o w, dz. cyt., s. 186.
27 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 40-41.
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ni gniewskiej w dziele walki o tożsamość narodową. Dotychczas w lite
raturze Bractwo Łąkowskie nie wychodziło przed szereg bractw ko
ścielnych, których głównym zadaniem było krzewienie i pielęgnacja 
wiary. Wiele jednak wskazuje, że w przypadku konfraterni gniewskiej 
było trochę inaczej. Nazwiska widniejące na listach (Binerowski, Lemke, 
Kaczanowski) należą do przedstawicieli znanych wówczas gniewskich 
rodzin, nierzadko zaangażowanych w ruch narodowy.

Idąc tropem naszych list możemy spróbować oszacować liczbę 
członków Bractwa Łąkowskiego. Pewne jest, że jedna z list została 
sporządzona w 1848 r. i przyjmując ów rok za rok sporządzenia obu 
list, to po zsumowaniu wychodzi nam 123 braci (w tym jedno nazwisko 
wydaje się należeć do kobiety). Wydaje się, że listy mogą pochodzić 
z jednego roku, gdyż wskazują na przynależność do dwóch odrębnych 
parafii: gniewskiej i piaseckiej. Występowanie na listach tylko nazwisk 
męskich można wytłumaczyć ówczesną świadomością społeczną, uzna
jącą mężczyznę za głowę rodziny i dysponującego tym samym finan
sami rodzinnymi. Do tych 123 męskich pozycji należy dodać kobiecych 
członków konfraterni. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd 
o sporej przewadze kobiet w bractwach. Również z obliczeń Jana Wi
śniewskiego wynika, że w niektórych bractwach pomezańskich liczba 
kobiet wynosiła mniej więcej 60-70%28. Można więc szacunkowo przy
jąć, że liczba braci i sióstr w 1848 r. wynosiła ponad 300 członków. 
Pamiętać należy jednak o orientacyjności podanych liczb, gdyż opierają 
się na niepewnych danych źródłowych i materiale porównawczym. 
Przytaczane dane są natomiast bardzo podobne do statystyk z dzierz- 
gońskiego arcybractwa różańcowego. W momencie założenia arcybrac- 
twa w 1699 r. wstąpiło doń 274 osoby (114 mężczyzn i 160 kobiet). 
W 1774 r. w Dzierzgoniu mieszkało 333529 osób, natomiast w Gniewie 
w 1868 r. -  344330, czyli porównywalnie do Dzierzgonia ponad 100 lat 
wcześniej. Są to dane z dwóch mniej więcej podobnych ośrodków miej
skich pod względem wielkości i wyznania. Liczba ponad 300 członków 
jest więc możliwa do zaakceptowania.

Zasięg wpływu konfraterni miał charakter ponadlokalny. Nazwiska 
z list wskazują, że Bractwo Łąkowskie oddziaływało na wiele pobli-

28 J. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 128, 142.
29 Tamże, s. 129.
30 Gniew, [w:] Słownik geograficzny..., t. II, Warszawa 1881, s. 621.
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skich miejscowości należących do dwóch parafii31. Struktura urzędni
cza w Bractwie Łąkowskim nie należała do skomplikowanych, jak 
przykładowo w Bractwie Literackim Nauki Chrześcijańskiej w No
wym Sączu. W gniewskim bractwie nie odnajdziemy wielu popular
nych urzędów występujących w innych bractwach: pisarza, szafarza, 
czy sługi32. Nic nie wiadomo również o protektorze Bractwa Łąkow
skiego. Protektor pełnił funkcję honorową i swoim autorytetem przy
sparzał każdemu bractwu estymy.

Najwyższą władzę w konfraterni łąkowskiej zajmował zarząd brac
twa, w którego w skład wchodziło kolegium kościelne i przełożony'3. 
Funkcją zarządu było „opiekowanie się interesami bractwa”34. Skrom
ny opis obowiązków wskazuje, że zarząd bractwa pełnił funkcje raczej 
pomocnicze względem rzeczywistego kierownika konfraterni, tzn. pro
motora. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w Bractwie Literackim 
w Nowym Sączu.

Promotorem w gniewskiej konfraterni mógł zostać tylko proboszcz 
lub jego zastępca35. Zadaniem promotora było czuwanie wraz przełożo
nym nad moralnością i obyczajowością oraz posługa duchowa dla 
członków bractwa. Oprócz tego promotor był współodpowiedzialny za 
przyjmowanie nowych członków, prowadził korespondencję i czuwał 
nad majątkiem bractwa36. Promotor, z wyjątkiem opłat za posługę 
w czasie pielgrzymki, nie pobierał opłat za swoje usługi -  było to za
pewne przyczyną niewielkiego majątku, którym dysponowało bractwo. 
Jedynym stale opłacanym urzędnikiem w Bractwie Łąkowskim był 
przełożony. Przełożony nie otrzymywał zapłaty z kasy brackiej a z kurii 
biskupiej, co wskazuje dodatkowo na wysoką pozycję bractwa.

Przełożony wraz promotorem decydowali o najważniejszych spra
wach w bractwie. Obowiązki przełożonego wynikały głównie z orga
nizacji pielgrzymki: składał rachunki promotorowi, pomagał mu na 
pielgrzymce a w razie konieczności nawet go zastępował. Na co dzień

31 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 55-56.
32 O urzędach w Bractwie Literackim patrz [w:] B. K u m o r , Statuty bractwa literac
kiego nauki chrześcijańskiej przy kolegiacie św. Małgorzaty w Nowym Sączu, „Ar
chiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 2, z. 1-2, Lublin 1961, s. 357.
33 APGn. 112a, k. lv.
34 Tamże, k. lv.
35 Tamże, k. lv.
36 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 45.
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dbał o inwentarz bracki37. Statut wymienia również zastępcę przeło
żonego, który za swoje posługi na pielgrzymce otrzymywał odpo
wiednie uposażenie38.

W niektórych bractwach funkcjonowali wizytatorzy, którzy zbierali 
datki na cele charytatywne lub na inne związane z działalnością konfra
terni39. W Bractwie Łąkowskim zadania te wypełniali jałmużnicy. Sta
tut nie wspomina nic na temat tego urzędu, ale z pozostałych dokumen
tów wynika, że jałmużnicy pełnili istotną funkcję w bractwie. Wyposa
żeni w zaświadczenia od promotora zapewniali bractwu dochód płyną
cy z dobrowolnych ofiar40.

Zadaniem każdego szeregowego członka Bractwa Łąkowskiego 
oprócz odbycia przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Łąk Bratiań- 
skich -  było wspieranie dzieła pielgrzymkowego przez udzielanie 
datków wedle swoich możliwości41.

Wiele informacji na temat przychodów i rozchodów dostarczają 
etaty brackie. Wpływy Bractwa Łąkowskiego pochodziły z dzierżawy 
za „ogród fundowany”42 oraz z dobrowolnych ofiar i pożyczek. W pię
cioletnim okresie 1854-1859 przychody bractwa kształtowały się na 
poziomie 291 talarów. Od 1862-1867 wynosiły nieco powyżej tej sumy 
-3 1 7  talarów. Wydatki konfraterni były przeznaczone głównie na or
ganizację pielgrzymki. Przez cały rok jałmużnicy zbierali pieniądze na 
„opatrzenie chorych i osłabionych, w tej drodze i na powrót (,..)”43. 
Wydatki szły na pokrycie opłaty za przeprawę na Wiśle, dla „osób nio
sących chorągwie, krzyż i feretron, dla bijących w dzwony przy wy
chodzeniu z Gniewu oraz powracających pielgrzymów z Łąk oraz dla 
orkiestry -  odprowadzającej pątników do Wisły i w drodze powrotnej 
od Wisły”. Promotor za swoje posługi w czasie pielgrzymki otrzymy
wał odpowiednie uposażenie. Pewne koszta były związane z utrzyma
niem kucharki dla księdza i woźnicy. Część środków przeznaczano 
na ofiarę dla klasztoru łąkowskiego i dla ubogich. Odpowiednia suma

37 APGn. 112a, k. lv.-2.
38 Tamże, k. 2.
39 Wizytatorzy występowali w Bractwie Literackim w Nowym Sączu, więcej na ten 
temat patrz [w:] B. K u m o r, dz. cyt., s. 357.
40 K. M u r a w s k i, dz. cyt., s. 47-48.
41 Tamże, s. 50.
42 APGn. 112a, k. 2.
43 APGn. 111, k. 25-25v.
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była zarezerwowana dla chorych i słabych, którzy na swoje potrzeby 
mieli do dyspozycji dwóch wynajętych sanitariuszy oraz dwa wozy 
zaprzężone w cztery konie44.

Na majątek bractwa składały się różnego rodzaju dobra, jak: ornaty, 
alby, kielichy, świeczniki, krucyfiksy, obrazy i feretrony. Niestety 
w aktach Bractwa Łąkowskiego próżno szukać jakichkolwiek informacji 
na temat inwentarza lub wizytacji biskupich, które utracono w pożarze 
Archiwum Diecezjalnego w Gniewie. Pozostaje tylko przyjrzeć się do
kładniej nielicznym dewocjonaliom, które ostały się po Bractwie Łąkow
skim w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie. Konfraternia użytkowała 
kaplicę północną, której symbolika podkreśla związek bractwa z kaplicą 
-  w zwieńczeniu ołtarza została umieszczona rzeźba Matki Boskiej Bole
snej -  patronki bractwa, trzymającej na swych kolanach Jezusa Chrystu
sa. Z literatury wynika, iż za obrazem św. Franciszka umieszonym 
w ołtarzu znajduje się płaskorzeźba Maryi z Dzieciątkiem w typie Ma
donny Łąkowskiej. Do inwentarza Bractwa Łąkowskiego można zaliczyć 
dwa feretrony. Jeden z nich ukazuje wizerunek Matki Boskiej Łąkow
skiej45. Pod opieką Bractwa Łąkowskiego znajdowała się kapliczka, zwa
na „domkiem pańskim”. Stała ona na jednej z grobli nieopodal Wisły, 
w miejscu pierwszej stacji procesji pielgrzymkowej46. Dzisiaj prawdopo
dobnie już nie ma po niej śladu.

Ostatnim rozdziałem mojej pracy magisterskiej była chyba jej naj
bardziej barwna część zatytułowana: Pielgrzymki. Autorem szczegóło
wej relacji z pielgrzymki z 1869 r. był ks. Andrzej Błock47. Wobec tego, 
że relacja została wydrukowana w czasopiśmie religijnym „Pielgrzym”, 
postaram się ją skrócić w paru słowach. Pielgrzymka trwała 6 dni. Trasę 
90 km pomiędzy Gniewem a Łąkami Bratiańskimi procesja pokonywa
ła w ciągu dwóch dni. Pątnicy w liczbie ok. 1500 osób wyruszali zaraz 
po mszy porannej w niedzielę po Bożym Ciele, aby przybyć do Łąk 
Bratiańskich we wtorek rano. Pielgrzymi najpierw pokonywali promem 
niebezpieczne nurty Wisły, następnie obierali drogę na Susz i Prabuty. 
W Prabutach wedle opisu ks. A. Błocka, do procesji dołączała kompa-

44 APGn. 113, k. 16v-17v.; H. M r o s s, Dzieje parafii Gniew, Pelplin 1997, s. 133-134.
45 Na temat wystroju kościoła św. Mikołaja patrz [w:] I. S t r z e l e c k a ,  Gniew, 
Wrocław 1982.
46 APGn. 112, k. 72.
47 Relację z pielgrzymki patrz „Pielgrzym”, 26(1869).
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nia warmijska oraz bliżej nieokreślona grupa niemieckojęzycznych 
katolików. Pielgrzymka w tym momencie liczyła 3000 wiernych. 
W czasie procesji odprawiano nabożeństwa w języku polskim i niemiec
kim. Po dotarciu do Łąk Bratiańskich wszyscy pielgrzymi byli zobowią
zani „prawdziwą pobożność i obyczajność innym dawać dobry przykład, 
trzeźwość zachować i wszelkich nieprzystojności unikać” oraz przyj
mować sakramenty święte przez cały okres trwania pielgrzymki.

Przy końcu pragnę wysunąć najważniejsze wnioski płynące z badań 
nad Bractwem Łąkowskim. Bractwo Łąkowskie spełniało co najmniej 
trzy bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, organizowało pielgrzymki 
ludności z całego Pomorza Gdańskiego, Powiśla i Warmii do Łąk Bra
tiańskich. Skupiało w ten sposób nie tylko ludność polską ale i niemiec
ką wyznania katolickiego. Po drugie, było jednym z narzędzi misji reka- 
tolizacyjnej powiatu kwidzyńskiego i suskiego. Po trzecie -  konfrater
nia wspierała ostatni bastion katolików we wschodniej części Prus Za
chodnich przed upadkiem -  sanktuarium maryjne w Łąkach Bratiań
skich. Bractwo Łąkowskie było prężną organizacją wspierającą ducha 
polskości w trudnym okresie kulturkampfu, gdzie działalności konfra
terni łąkowskiej sprzyjała tożsamość religijna i narodowa Polaków.

W wielu kwestiach w badaniach nad Bractwem Łąkowskim pozosta
je dużo niejasności. Ciekawym zagadnieniem, niepodjętym przeze 
mnie, są relacje konfraterni gniewskiej z władzami pruskimi. W wyja
śnianiu tej tematyki i innych należałoby się posłużyć rozproszonymi 
źródłami rozmieszczonymi w różnych archiwach na Pomorzu i za gra
nicą. Pozostawiam to i inne zagadnienia niezamkniętymi, jednocześnie 
zachęcam i oczekuję nowych rezultatów badań nad problematyką Brac
twa Łąkowskiego.
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Łąkowski Brotherhood in Gniew. The study of the church’s 
history in the west Prussia in XIX century

Summary
Łąkowski Brotherhood performed at least three important functions. First, it orga

nized the pilgrimages o f population from all Gdahsk’s Pomerania, Powiśle and War
mia to Łąki Bratiańskie. In this mode it concentrated not only the Polish population, 
but also the German Catholic population. Second, it was one of the instruments for 
recatholization mission of Kwidzyń and Susz districts. Third, the confraternity sup
ported the last bastion of the Catholics in the East part o f the West Pomerania from 
the decline the Marian sanctuary in Łąki Bratiańskie. Łąkowski Brotherhood was full 
of vitality organization supporting Polish spirituality in difficult period o f kultur- 
kampf, where the activity of Łąkowski confraternity was supported by the religious 
and national identity of the Poles.

Translated by Jolanta Nader

Krzysztof MURAWSKI -  z wykształcenia historyk i rosjoznawca, z zawodu -  na
uczyciel. Studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim. Popularyzator wiedzy 
o Gdańsku. W kręgu jego zainteresowań leży historia wyznaniowa na Pomorzu Gdań
skim w XIX w.
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WAWRZYNIEC Z ROSTWOROWA

Wawrzyniec (Laurentius) z Rostworowa Rostworowski h. Nałęcz 
urodził się w 1614, pochodził z Rostworowa, parafia Żydowo pod 
Poznaniem. Był młodszym synem Jakuba, kasztelana przemętskiego 
i Elżbiety z Bnina Opalińskiej h. Łodzią. Jego ojciec zmarł gdy miał 
16 lat. Opiekunem chłopca został stryj jego matki Łukasz Opaliński, 
marszałek wielki koronny. Po ojcu odziedziczył Rostworowo, Lulin, 
Lulinek, Bąblin i Bąblinek oraz sumy na Olbrachcicach. Za protekcją 
swego wuja Łukasza Opalińskiego, podobnie jak jego brat Jan, został 
paziem na dworze królewskim. Dawało mu to wyrobienie w obycza
jach i pewną znajomość języków. Po śmierci Zygmunta III Wawrzy
niec wziął udział w 1632 w elekcji, głosując na Władysława ŁV i na 
jego dworze został pokojowcem królewskim. Gdy w 1633 Jerzy Osso
liński udawał się z orszakiem poselskim do Rzymu, zabrał ze sobą 
młodego Rostworowskiego. Ten zaś, znalazłszy się we Włoszech, 
zapisał się na uniwersytet w Padwie i tam 7 XI 1633 podjął studia na 
wydziale prawa, zapisując się jako Laurentius Rostworowski, Cubicu- 
larius S. M. Regi Poloniae et Sueciae.

Polacy od dawna studiowali w Padwie, która stała im się bliska, 
gdy w 1563 rektorem tej akademii był Jan Zamoyski. Istniał zwyczaj, 
iż studenci jednej narodowości grupowali się w tzw. nacjach. Nacje 
miały swoje statuty zatwierdzane przez senat uniwersytecki. Na czele 
nacji stał konsyliarz, wybierany przez studentów. Kadencja konsylia- 
rza była jednoroczna. Wchodził on w skład Consilium Academiae, 
w którym miał prawo głosu. Konsyliarzy nacji polskiej obierano od 
1592. W tym też czasie nacja ta w latach 1592-1594 w kościele uni
wersyteckim w Padwie ufundowała ołtarz pod wezwaniem św. Stani
sława. W księdze prowadzonej przez nację w latach 1592-1749 odno
towywane były nazwiska studentów Polaków, którzy złożyli ofiarę na

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011,  s. 499-510.
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ołtarz św. Stanisława. Wiemy, że Wawrzyniec Rostworowski 7 listo
pada 1633 złożył swoją składkę, a to było równoznaczne z dokona
niem wpisu na studia. 2 kwietnia 1635 został on obrany konsyliarzem. 
Wybór ten został upamiętniony piękną illuminatą w rejestrach studen
tów uniwersytetu. Na illuminacie pod mottem: „Sub umbra alarum 
tuarum” znajduje się u góry rysunek słońca, z dwoma wstęgami. Na 
jednej jest wypisane słowo „Religionae”, na drugiej rysunek puklerza 
z napisem „Armis”. Poniżej umieszczony jest Orzeł Biały z owalną 
tarczą herbową, przedstawiającą cztery herby rodowe Wawrzyńca. 
Orzeł szponami przygniata dwie postacie pohańców. Jest to przypo
mnienie niedawnej klęski Turków pod Chocimiem. Postaci pohańców 
znajdują się wśród stosu sztandarów, różnej broni, armat, a nawet kul, 
które obrazują zdobycze uzyskane po zwycięstwie nad Turkami z roku 
1621. Dobór motywów tej illuminaty wskazuje, jak bardzo młodemu 
Wawrzyńcowi leżały na sercu sprawy dziejów rycerskich swej ojczy
zny. Trzeba dodać, że koło prawego szponu orła dodany jest napis: 
„D-us Lucas de Bnin Opaliński, Consiliarius Nationis, Sup. Reg. Mar- 
schalcus”. Napis ten jest z jednej strony przypomnieniem tradycji, 
bowiem Łukasz Opaliński w 1602 był konsyliarzem nacji polskiej 
w Padwie, a z drugiej strony wyrazem wdzięczności, jaką żywił Waw
rzyniec dla swego wuja, ówczesnego marszałka nadwornego, który 
niejednokrotnie wspierał różne jego działania.

Wraz z wyborem Rostworowskiego na konsyliarza w murze dzie
dzińca uniwersyteckiego, pomiędzy konsyliarskimi tablicami Francu
za, Czecha, Węgra, Hiszpana i Anglika, został umieszczony kartusz 
kamienny Wawrzyńca. To sąsiedztwo innych kartuszy wskazuje na 
ówczesną jedność kulturową głównych krajów Europy. Na kartuszu 
padewskim u góry wyryte jest słowo „Polonia”. Poniżej kolejno wyry
te są herby: Nałęcz-Rostworowskich, Łodzią po matce Elżbiecie Opa
lińskiej, Leszczyc po babce ojcowskiej Zofii Krotowskiej i Jastrzębiec 
po babce macierzystej Annie Zborowskiej. Na dole jest umieszczony 
napis: „Laurentius Rostworowski Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae 
Et Sueciae Cubicularius”. Kartusz ten oglądałem na murze Uniwer
sytetu Padewskiego w 1966 roku.

W lipcu 1636 Wawrzyniec wrócił do Polski. W kraju cenione było 
jego wykształcenie prawnicze. Wybierany był posłem z województwa 
kaliskiego i uczestniczył w zwoływanych sejmach. Znajdował liczące
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się oparcie w osobie swego wuja Łukasza Opalińskiego. Świadczy
0 tym m.in. list, którego treść przytaczamy:

„Miłościwy Panie Chorąży Kaliski, Móy wielce Miłościwy Panie
1 Wnuku. Śmierć Króla J. Mości pomieszawszy mi wszystkie dispositie 
moie, którem do uspokojenia ciężarów moich umyślił był, przeszkodziła 
mi drogę do Warszawy, aby tam z inszymi Ich Mościami Pany Senato
rami otem radzić mógł, coby y nam, y Ojczyźnie wszystkiey salutki 
było, gdzie iadąc w Wiązownie pewniey będę i tam nim się w żałobę 
sporządzę, dzień [brak tekstu]... proszę, wielce rad będę J. Mości do 
mnie...” i dalsza część listu dotyczyła spraw majątkowych. A list koń
czył się słowami: „W. Mości uniżony stryj i sługa Ł. Opaliński”. Mar
szałek prezentuje się tu jako stryj piszący do „wnuka”, bowiem był on
0 piętnaście lat młodszym bratem dziadka Wawrzyńca, Piotra Opaliń
skiego, krajczego koronnego, a zatem faktycznie był wujem-dziadkiem 
Rostworowskiego.

Wawrzyniec w 1641 r. otrzymał urząd podstolego poznańskiego, 
co stało się zapewne za wstawiennictwem wuja Łukasza Opalińskie
go. Na razie zaś zajęty życiem politycznym wydzierżawiał swoje do
bra. W 1636 był uczestnikiem sprawy sądowej wraz z Katarzyną So- 
bocką przeciw Stanisławowi Dembiańskiemu z Chrostowa. W 1638 
zapisany jest w aktach ziemskich konińskich, iż spłacił dług w kwocie
I .  100 złp Janowi Modrzewskiemu. Na św. Jana, 24 VI 1641 podpisał 
kontrakt dzierżawny z Cieleckim, który za procenta od pożyczonych 
przez Wawrzyńca 15.000 złp. wydzierżawia od niego Bąblin. W tym
że roku postanowił się ożenić. 31 X 1641 została w grodzie warszaw
skim spisana intercyza ślubna Wawrzyńca Rostworowskiego z Anną 
z Obór Leśniowolską h. Roch, córką Marcina i Katarzyny z Parysów 
h. Prawdzie, która tak oto brzmiała:

„Między Ich Mościami J. Mością Panią Katarzyną z Paryszowa 
sławney pamięci nieboszczyka J. Mości Pana Marcina z Obór Le- 
śniowolskiego małżonką pozostałą w wierze y J. Mością Panem Ja
nem Leśniowolskim synem Jey Mości z iedney a J. Mością Panem 
Wawrzyńcem Rostworowskim Podstolim Poznańskim z drugiej strony
1 przez poyśrodek Przyjaciół zobopólnych to jest Jaśnie Wielmożnego
J. Mości Pana Łukasza ze Bnina Opalińskiego Marszałka Wielkiego 
Koronnego i J. Mości Pana Marcina z Obór Leśniowolskiego Starosty 
Drohyckiego jako opiekuna niegdy przez pomienionego nieboszczyka 
J. Mości Pana Marcina Leśniowolskiegp potomstwu pozostałemu
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zapisanego, stał się pewny Contract y nieodmienne postanowienie 
w ten sposób, iż za przeyrzeniem Bożym i za pilnym J. Mości Pana 
Podstolego Poznańskiego staraniem Jey Mości Pani Leśniowolska 
córkę swą, Jey Mość Pannę Annę Leśniowolską z pozwoleniem tak 
J. Mości Pana Syna swego iako y przerzeczonego J. Mości Pana Sta
rosty Drohyckiego opiekuna, poślubiła w stan święty małżeński 
J. Mości Panu Podstolemu, dzień wesela tu w Warszawie na dzień 
przyszłey niedziele postanowiwszy...”.

W dalszym ciągu intercyza opiewa na sumę posażną 50.000 złp. 
„y względem klejnotów 10.000 złp.”. Oprócz gotówki Anna dostała 
Leśniowolę, Głoskowo, Masłowice i „Prusiecką majętność”. Na koń
cu aktu były trzy podpisy: z lewej strony Jana z Obór Leśniowolskie- 
go, brata Anny, z prawej Wawrzyńca Rostworowskiego, podstolego 
poznańskiego i poniżej pośrodku Marcina Leśniowolskiego z Obór, 
starosty drohickiego.

Ślub był zawierany po śmierci ojca Anny, Marcina z Obór Leśnio
wolskiego, który zmarł w 1628 w wieku 35 lat. Był on dziedzicem 
Baranowa, Kruszcowa, Gutanowa i Bochotnicy i w tejże Bochotnicy 
zamieszkiwał. Był synem Jana dworzanina królewskiego, rotmistrza 
jazdy koronnej, piastującego wiele urzędów, w tym ostatniego w la
tach 1588-1596 urzędu kasztelana czerskiego oraz Ewy z Podłęża 
Podłęskiej h. Bogoria. Brat jego ojca Jana Marcin od 1581 był kaszte
lanem podlaskim, za życia odgrywał dużą rolę na dworze Zygmunta III 
Wazy, zmarł w 1593. Jego wspaniały sarkofag znajduje się w kościele 
Mariackim w Krakowie. Ojciec Jana i Marcina Mikołaj z Obór Le- 
śniowolski był kasztelanem warszawskim i od niego zaczęły się wiel
kość i prosperity rodu. Rodzina Leśniowolskich wywodziła się z rodu 
Oborskich i poprzednicy Mikołaja, kasztelana warszawskiego, nazy
wali się jeszcze Oborscy. Ponieważ jednak mieszkali w Leśniowoli 
w ziemi warszawskiej, Mikołaj przyjął nazwisko z Obór Leśniowol- 
ski. Sam Marcin, ojciec Anny, syn Jana, mógł nosić tylko tytuł kaszte- 
lanica czerskiego, sam bowiem żadnych urzędów nie sprawował. 
Przez Niesieckiego był wspominany jako „mąż rycerski”, a wysta
wione mu przez żonę Katarzynę w kościele jezuitów w Lublinie, dziś 
archikatedra lubelska, wspaniałe epitafium -  pomnik mówi o jego 
„pobożnej i świątobliwej śmierci”.
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Wiadomo, że Katarzyna z Parysów Leśniowolska wiele świadczyła 
na rzecz ówczesnego kościoła jezuitów. Dała dalmatykę z białego teletu 
i obrus ze złotogłowia na wielki ołtarz. Dary te były warte 520 złp. 
Natomiast czcząc owym wspaniałym nagrobkiem męża, chciała 
„wznieść pomnik wieczystej miłości małżeńskiej, a jednocześnie 
przyozdobić świątynię”. -  Pomnik miał stanąć w 1628 i jednocześnie 
rok ten jest przyjmowany za datę śmierci ojca Anny. Koszt wzniesie
nia pomnika miał opiewać na 2.900 złp., a zatem był duży. Znajdujący 
się u szczytu pomnika krzyż był ze srebra, a także elementy wyprawy 
rycerskiej wykonane były w srebrze, które ówcześnie miało bardzo 
wysoką cenę. Prof. Władysław Tatarkiewicz, porównując oba te po
mniki stryja Anny z kościoła Mariackiego i jej ojca z katedry lubel
skiej, opowiedział się za tym, że pomnik lubelski jest piękniejszy. Nie 
jest przeładowany ozdobnymi, w krakowskim pomniku rycerz jest 
w pozycji leżącej, w lubelskim klęczy, jest jakby w ruchu. Dla Tatar
kiewicza krakowski pomnik przedstawia kres sztuki renesansowej, 
lubelski jest jakby zapowiedzią baroku.

Podczas uroczystości ślubnej ród Leśniowolskich reprezentował 
stryjeczny brat ojca Anny Marcin III, starosta drohicki, właściciel 
Mińska Mazowieckiego z przeszło trzydziestoma wsiami. Był on te
stamentem wyznaczony na opiekuna dzieci swego stryjecznego brata. 
Zmarł w dwa lata po tej uroczystości 8 września 1643. Bratem Anny 
był Jan, pan na Bochotnicy, żonaty z Bykowską, który zmarł w 1653. 
Intercyza ślubna wskazuje na niezmierne bogactwo rodziny Anny. Jej 
posag, wynoszący 50.000 złp., miał być nazajutrz wypłacony w zło
cie. Co prawda nie było to złoto tej samej wartości co w XVI wieku. 
Wtedy to Jakub Rostwarowski (starszy) z bratem Maciejem zakupili 
połowę Bąblina za dwa tysiące złotych polskich, a teraz już Wawrzy
niec ten sam Bąblin z Bąblinkiem sprzedawał za 30.000 złp.

Jeszcze warto wspomnieć, że matka Anny, Katarzyna z Parysów, 
pochodziła może z najbardziej wpływowej rodziny możnowładczej 
tego czasu na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Jej ojciec Hieronim 
(1550-1605), właściciel rodowego majątku Parysowa (Paryszewa) 
w rejonie Stoczka Łukowskiego, w 1589 został kasztelanem socha- 
czewskim. To on podpisał ugodę bądzińską, w następstwie której dwór 
rakuski zrzekł się pretensji do tronu polskiego i uznał Zygmunta III 
Wazę królem polskim. Hieronim później, w 1592 otrzymał godność 
kasztelana rawskiego. A w 1596 został mianowany wojewodą mazo
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wieckim. W życiu publicznym reprezentował postawę zdecydowanie 
katolicką. Jego trzej synowie piastowali stanowiska kasztelanów, Sta
nisław kasztelana warszawskiego, Zygmunt kasztelana czerskiego, 
potem lubelskiego, a po nim Adam-Hieronim kasztelana czerskiego, 
dwie córki Anna i Katarzyna wyszły za Leśniowolskich. A zatem 
Parysowie wówczas jeszcze byli potężnym rodem sprzymierzonym 
z Leśniowolskimi.

Uroczystość zaślubin młodej pary odbyła się prawdopodobnie 
3 listopada 1641. Dwa dni wcześniej Wawrzyniec w aktach grodzkich 
warszawskich pokwitował odebranie sumy 50.000 złp. i 10.000 złp. 
na klejnoty, ofiarowaną przez szwagra Jana Leśniowolskiego.

Jeszcze w 1639 w aktach ziemskich poznańskich Wawrzyniec Ro
stworowski był wymieniony bez żadnego tytułu, niemniej jako biorą
cy udział w sejmiku średzkim został wyznaczony wraz z innymi, tym 
razem ze swym wujem Łukaszem Opalińskim, do rozpatrzenia skargi 
Stefana Grudzińskiego o rewizję grobli ryczywolskiej oraz innych 
podobnych spraw dotyczących gospodarki wodnej. Po upływie trzech 
lat, zapewne znowu za wstawiennictwem wuja, marszałka nadwor
nego koronnego, 16 VIII 1642 uzyskał godność chorążego kaliskiego, 
którą niegdyś piastował jego dziadek Jakub Rostworowski. Niemniej 
jego więzi z ziemią poznańską i kaliską się rozluźniły, tak iż z urzędu 
tego 17 XI 1648 zrezygnował. W tym samym roku, realizując jakieś 
zobowiązania podjęte przez swego brata Jana Rostworowskiego z Mysz
kowa i Jana Niegolewskiego wydzierżawił na 3 lata Zygmuntowi Że- 
lenieckiemu swe dobra Lulin i Lulinek. Wyraźnie w tym czasie Waw
rzyniec poszukiwał dopływu żywej gotówki, co się pewno wiązało 
z kosztami jego zaślubin. W dzierżawy bowiem puszczał także inne 
swe majątki, a więc Bąblin, poprzednio Cieleckiemu, wspomnianemu 
już Janowi Niegolewskiemu oraz rodowe Rostworowo Maciejowi Ma
łachowskiemu. Wskutek tych dzierżaw nie dysponował własnymi dob
rami, na których mógłby zabezpieczyć posag Anny. Dlatego w 1645 
doszło do podpisania pomiędzy nim i jego wujem Łukaszem Opaliń
skim kontraktu, mocą którego wuj ręczył zabezpieczenie posagu Anny 
w znacznie wyższej kwocie 160.000 złp. Tego też roku Wawrzyniec 
wraz z żoną i jej stryjem Adamem Leśniowolskim sprzedają marszał
kowi Opalińskiemu majętność Mińską za 40.000 złp. Rostworowskim 
po zmarłym bezdzietnym stryju Anny Marcinie Leśniowolskim, staro
ście drohickim, właścicielu dóbr mińskich, przypadło samo miasto
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Mińsk. Resztę dóbr mińskich odziedziczyła stryjeczna siostra zmarłe
go starosty, Anna Leśniowolska, zamężna za Gostomskim. Podobnie 
zresztą między Anną Rostworowską i jej ciotką Anną Gostomską 
został podzielony, przypadły po staroście drohickim Marcinie klucz 
Zatorski. Anna dostała Zatory i Wolę Zatorską.

Jedną z pierwszych wspólnych decyzji Anny i Wawrzyńca Rostwo
rowskich oraz ich stryja Prokopa z Kłoczowa Leśniowolskiego, kasz
telana podlaskiego i starosty niemojowskiego, podjętą 13 lipca 1647 
było przed Trybunałem Koronnym lubelskim utworzenie fundacji 
w kwocie 10.000 florenów, której część własną kasztelan podlaski 
zabezpieczył na swych dobrach we wsi Sędowice, w ziemi stężyckiej 
leżącej, a Wawrzyniec swą część na wsi Gutanowie w województwie 
lubelskim. Z kwoty tej corocznie miało być wypłacane w dwóch ratach 
84 floreny, na ręce archiprezbitra kościoła Najświętszej Marii Panny 
w Krakowie. Miał to być fundusz, jaki archiprezbiter miał dzielić po
śród 6 kapłanów, jacy codziennie mieli odprawiać msze święte w kapli
cy Leśniowolskich, w intencjach przez ofiarodawców określonych. 
A więc w poniedziałek miała być msza św. śpiewana do Ducha Święte
go w intencji szczęścia nowych fundatorów i prześwietnych ich rodzin, 
tak Leśniowolskich, jak Rostworowskich. We wtorek msza św. w in
tencji pomartych członków obu rodzin, w środę msza wotywna do 
NMP, w czwartek o odpuszczenie grzechów fundatorów i ich bliskich 
z obu rodzin, w piątek msza wotywna za duszę Marcina Leśniowol
skiego, starosty drohickiego, w sobotę dwie msze czytane do NMP za 
zdrowie fundatorów i ich potomków. W sobotę wieczorem owych 
sześciu kapłanów wraz z ludem miało odśpiewać Litanię Loretańską. 
Tak wielka aktywność liturgiczna czyniła kaplicę Leśniowolskich 
ważnym ośrodkiem modlitewnym całego kościoła NMP i przydawała 
jej poważne znaczenie. W ogóle akt tej fundacji był wydarzeniem 
niebagatelnym, bowiem odnotował go Jan Nepomucen Rostworowski 
w swoim Wywodzie genealogicznym Domu z Rostworowa Nałęczy 
Rostworowskich, napisanym w 1836 roku.

Prowadzony wspólnie z Anną dom w Leśniowoli wymagał pew
nego komfortu. Tak więc Wawrzyniec rzadsze w obiegu artykuły za 
eksportowane zboże sprowadzał z Gdańska. W Archiwum Kłoczow- 
skim odnotowane było pokwitowanie kupca gdańskiego:
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„Ja niżej podpisany zeznawam tym pisaniem yżem odebrał od
J.Mości Pana Stanisława Wodyńca, czeladnika Wielmożnego J.Mości 
Pana Wawrzyńca Rostworowskiego Chorążego Kaliskiego złotych 
polskich osiem seth a to za materie brane według cerographu wzwysz 
pomienionego J.Mości Pana Chorążego Kaliskiego z których to zło
tych osiem seth onego ąuituję. Działo się w Gdańsku dnia Prima Juny 
roku 1647.

Jan Baptista Otton Imieniem Pana mego Damilia Sprikilmana”

W tych też latach Rostworowscy wypożyczają spore sumy różnym 
znanym sobie osobom: Sługockim, Rozenom i innym, których nie 
mogli potem wywindykować, jedynie w Archiwum odnalezionym 
w parafii w Kłoczowie w ziemi stęztckiej pozostały akta z toczonych 
procesów. Ale niekiedy zwrot pożyczki odbywał się inną drogą. Otóż 
3 VIII 1648 Wawrzyniec i Anna wydzierżawiają na trzy lata dobra 
Wołów i Golędzinowo od Wojciecha i Jadwigi Jezierzyńskich za po
życzoną im sumę 3.000 złp. Henryk Wierciński podaje, że Wawrzy
niec już w 1648 stał się właścicielem Bochotnicy (w tym ziemi, na 
której po 1751 został przez Małachowskich założony Nałęczów 
w Lubelskiem). Inni autorzy wskazują, że w 1653 umarł bezpotomnie 
Jan Leśniowolski, brat Anny, i na siostrę przeszły jego dobra: Bochot- 
nica z 2/3 wsi Kruszców, z Cynkowem, Strzelcami, 1/3 wsi Sadurki 
i 1/15 wsi Czesławice. Rostworowscy niemal zaraz, 6 VII 1653 wy
dzierżawiają te dobra za niską kwotę 18.000 złp. na trzy lata Adamo
wi Czychrowskiemu. W Bochotnicy nigdy nie zamieszkali. Znajdował 
się tam tylko niewielki dwór drewniany, choć na podmurowaniu, lecz 
w dość podłym stanie. Po śmierci brata Jana na Annę przeszła 
w spadku także dalsza część klucza głoskowskiego z Baranowem. 
Najprawdopodobniej Rostworowscy już nie byli w stanie objąć okiem 
gospodarza stale zwiększających się ich posiadłości ziemskich. Nato
miast dobra ich często były zadłużone i to zwiększało ilość toczonych 
z różnych tytułów procesów sądowych.

Jest to czas wojen. W 1648 przypada śmierć króla Władysława IV. 
Na Ukrainie wybucha powstanie kozackie pod wodzą Bohdana 
Chmielnickiego. Armia koronna pod Żółtymi Wodami, Korsuniem 
i Piławcami ponosi druzgocące klęski. Wawrzyniec Rostworowski, 
niewątpliwie od młodości nastawiony patriotycznie i rycersko, staje
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do potrzeby. Walczył początkowo pod wodzą Jeremiego Wiśniowiec- 
kiego, potem, mając już stopień rotmistrza, pod Jerzym Lubomirskim. 
W tych latach od 1648 do 1651 Wawrzyniec uczestniczył w obronie 
kresów Rzeczypospolitej, choć odnaleziony zapis historyczny podaje, 
„że podczas bitwy pod Beresteczkiem nie był pod chorągwią”. Po Be- 
resteczku zmagania wojenne trwały nadal. Walki z Kozakami prze
niosły się na teren Mołdawii, gdzie wojska koronne poniosły w 1652 
pod Batohem klęskę. W 1654 na Polskę uderzyły wojska rosyjskie. 
W lipcu 1655 rozpoczęło się natarcie pod wodzą Karola Gustawa wojsk 
szwedzkich. W Wielkopolsce zwołano pospolite ruszenie i Wawrzy
niec Rostworowski, jako poprzednio przez swą nominację związany 
z ziemią kaliską, znalazł się w obozie pod Ujściem nad Notecią. Gdy 
po krótkiej obronie obóz polski się poddał Szwedom, Wawrzyniec nie 
uczestniczył w kapitulacji i opuścił Ujście. Napisał list do synów na
kazujący im wierność wobec prawowitego króla. Wyrażał żal, że nie 
mamy dynastii, która w ciężkich dla kraju chwilach daje moc do wal
ki, bo skupia wszystkich wokół osoby monarchy. Skoro mamy króla 
obieralnego, to tylko niezachwiana dla niego wierność zbawić nas 
może. Sam rotmistrz Rostworowski pospieszył pod rozkazy Stefana 
Czarnieckiego i walczył ze Szwedami aż do czasu, gdy nie opuścili 
oni ziem polskich. Warto wspomnieć, że Władysław Zawistowski, 
który starał się odtworzyć rzeczywiste biografie osób występujących 
w Trylogii Henryka Sienkiewicza, wysunął hipotezę, że pierwowzo
rem dla postaci Rostworowskiego, wymienionego tam dowódcy tatar
skiej chorągwi ks. Wiśniowieckiego, jest właśnie rotmistrz Wawrzy
niec Rostworowski.

Już w 1654 definitywnie sprzedał on swoje dobra leżące w Wielko
polsce, które dotąd były dzierżawione, Andrzejowi Przyjemskiemu, 
spokrewnionemu z Opalińskiemi, stolnikowi koronnemu. Przyjemski 
był od 2 IV 1657 jego kolejnym następcą na urzędzie chorążego kali
skiego. Rostworowski sprzedał Lulin. Lulinek, Bąblin, Bąblinek za 
60.000 złp. Całą otrzymaną sumę wydał na spłacenie długów. Praw
dopodobnie poprzednio dość wystawne życie, a potem koszta wojenne 
przyczyniły się do powstania dużych jego wierzytelności. Z końcem 
1655 Wawrzyniec, już jako uczestnik wojny ze Szwedami, uprawo
mocnił w urzędzie starościńskim mielnickim swój testament na rzecz 
synów. Niewiele zresztą mu lat pozostało życia, za swą służbę zdołał 
jeszcze otrzymać godność cześnika koronnego. Ale zmarł względnie
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młodo już z końcem 1660. W inwentarzu pośmiertnym dóbr, jaki był 
w Archiwum Kłoczowskim, znajdowała się wzmianka, że „zmarł 
z wielu otrzymanych ran”. Przyznanie mu godności cześnika koron
nego jest problematyczne, bowiem w spisie cześników koronnych on 
nie figuruje. Najprawdopodobniej godność ta została mu przyznana 
u kresu życia, ale wskutek jego śmierci nie została mu nadana. Nato
miast w Archiwum Kłoczowskim znajdowało się kilka akt nazywają
cych wdowę po Wawrzyńcu Annę cześnikową koronną i to daje pod
stawę do przypisania jej mężowi wspomnianej godności.

Portret Wawrzyńca był w posiadaniu Stefana Mariana Rostworow
skiego do 1944, kiedy oddany do konserwatora obrazów w Warsza
wie, spłonął podczas powstania. Wawrzyniec z małżeństwa z Anną 
pozostawił trzech synów: Jacka Łukasza, Wiesława Wojciecha, An
drzeja i córkę Katarzynę. Młodszy syn kasztelana Jakuba odegrał bar
dzo ważną rolę w dziejach rodziny Rostworowskich, przenosząc na 
221 lat jej siedzibę na Mazowsze do Leśniowoli. Kasztelanie przemęt- 
ski dzięki spadkom po Leśniowolskich stał się współwłaścicielem 
ogromnych dóbr, które przypadły mu w bardzo trudnym okresie wo
jen toczonych przez Rzeczpospolitą. W tym czasie dobra te nie były 
dobrze zarządzane. Wawrzyniec wyzbył się też posiadłości dziedzicz
nych w Wielkopolsce, razem z Rostworowem, które już nigdy do rąk 
Rostworowskich nie powróciło. Sylwetka jego rysuje nam się bardziej 
jako polityka i żołnierza niż szlachcica gospodarza.

Anna Rostworowska po śmierci męża nadal prowadziła procesy 
spadkowe, wpierw sama, potem przy pomocy syna Jacka Łukasza. 
Powodowały one znaczne koszty i zadłużenie posiadanych już dóbr. 
Uczyniła też kilka zapisów dobroczynnych na kościoły i dla zakonów 
bądź dla diecezjalnych księży. Zmarła w 1667.
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WOJCIECH KĘDER

STOLICA APOSTOLSKA 
A KONFEDERACJA BARSKA

1. Zmiana układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej 
w dobie konfederacji barskiej

Konfederacja barska -  wielki szlachecki ruch w obronie zagrożonej 
suwerenności państwa i religii katolickiej, chyba słusznie określony 
przez Władysława Konopczyńskiego mianem pierwszego powstania 
narodowego1 *, przyniósł daleko idące skutki nie tylko w sytuacji we
wnętrznej Rzeczypospolitej, lecz także na arenie międzynarodowej. 
Klęska konfederatów przyspieszyła decyzję Katarzyny II o dokonaniu 
rozbioru ziem polskich, co uczyniono jeszcze w 1772 roku, a także 
doprowadziła do poddania okrojonego terytorialnie państwa ściślej
szej kurateli rosyjskiej.

Z drugiej strony sprawy polskie zacieśniły współpracę rosyjsko- 
pruską na arenie międzynarodowej (traktat rosyjsko-pruski z 1764 r.), 
jak również do tego sojuszu państw innowierczych wchodzących 
w skład „koncertu północnego” włączyły czołową dotychczas potęgę 
katolickiego „koncertu południowego” -  Austrię. W konsekwencji 
decyzja Marii Teresy i Józefa II spowodowała rozpad „koncertu połu
dniowego” stanowiącego dotychczas przeciwwagę na arenie między
narodowej dla związku państw akatolickich. Te przetasowania w do
tychczasowym systemie sojuszy doprowadziły do dramatycznej zmia
ny dotychczasowego układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Zdecydowanie wzrosły w siłę w tym rejonie Europy państwa akato
lickie: prawosławna Rosja i protestanckie Prusy, a dramatycznie skur
czył się stan posiadania, co prawda słabej na arenie międzynarodowej, 
lecz rozległej Rzeczypospolitej. I tego bilansu w żaden sposób nie

1 W. K o n o p c z y ń s k i ,  Dzieje Polski nowożytnej, t. II, Warszawa 1986, s. 189.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 511-524.



512 WOJCIECH KĘDER

zmieniał fakt, iż w pierwszym rozbiorze Polski wzięła udział katolicka 
Austria, która okazując wyjątkową zachłanność, prześcignęła wów
czas w swoich żądaniach nawet Prusy. Zawierając w sprawie polskiej 
sojusz z Rosją i Prusami Wiedeń w istotny sposób ograniczył rolę, 
jaką dotychczas na arenie międzynarodowej odgrywał katolicki „kon
cert południowy”.

To ograniczenie wpływów katolicyzmu w Europie Środkowo- 
Wschodniej osłabiało także Stolicę Apostolską. Jakkolwiek zdaniem 
wybitnego badacza tej problematyki, jakim był Maciej Loret „... Kata
strofa polityczna Polski pogrążyła ostatecznie wpływ i znaczenie mię
dzynarodowe Rzymu, z czego nie od razu sobie zdano sprawę w Wa
tykanie”2, to opinia ta w dużej mierze była błędna. Rozległa Rzeczy
pospolita zajmowała na europejskiej mapie wyznaniowej istotne miej
sce i rozbiory Polski przyczyniły się w niewątpliwy sposób do osła
bienia Kościoła katolickiego na starym kontynencie. Jednak jej upa
dek niewątpliwie tylko w pewnym stopniu osłabiał pozycję Stolicy 
Apostolskiej, lecz nie spowodował tak zdecydowanego, jak to sądził 
Maciej Loret, ograniczenia znaczenia Rzymu.

Nawet osłabiona w drugiej połowie XVIII wieku na arenie między
narodowej Stolica Apostolska była liczącym się podmiotem na arenie 
międzynarodowej3. Nie zmienia to jednak faktu, iż z punktu widzenia 
papiestwa wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce na ziemiach pol
skich miały bardzo istotne znaczenie zarówno dla Rzymu, jak i poło
żenia katolicyzmu w Europie.

Zgodnie z wyobrażeniami ówczesnych statystów politycznych, kato
licyzm w Europie Środkowej przeszedł do defensywy zagrożony eks
pansywną polityką międzynarodową Rosji oraz Prus. Państwom tym 
sekundowały mniejsze i odgrywające już niewielką rolę w polityce 
europejskiej Dania i Szwecja, których władcy wykorzystali propagan
dowo okazję do zaprezentowania się jako obrońcy prześladowanych 
w Rzeczypospolitej współwyznawców, a podobną postawę prezentowa
li też dyplomaci władcy Anglii. Stąd też przed tą nową sytuacją i no-

2 M. L o r e t ,  Watykan a Polska w dobie rozbiorów, „Przegl. Współcz.” („Przegląd 
Współczesny”), XIII( 1934), nr 146, s. 338.
3 Historia Kościoła, red. L.J. R o g i e r ,  R. A u b e r t ,  M.D. K n o w 1 e s, t. 4: Historia 
Kościoła 1715-1848, red. L.J. R o g i e r ,  G. d e  B e r t i e r  d e  S a u v i g n y ,  
J. H aj j ar, Warszawa 1987, s. 44.

wymi zagrożeniami stanęła zarówno okrojona w wyniku rozbiorów 
Rzeczypospolita jak i Stolica Apostolska, która nie była w stanie prze
ciwdziałać, bo nie miała na to odpowiednich środków, ekspansji wro
gich dla papiestwa i katolicyzmu potęg, jakimi były Rosja i Prusy.

2. Polityka Katarzyny II wobec Polski

Po wstąpieniu na tron w 1762 roku Katarzyna II zmieniła dotych
czasową politykę Rosji wobec Rzeczypospolitej, jaką prowadziła 
caryca Elżbieta Piotrowna. Elżbieta wyraziła zgodę na objęcie przez 
królewicza Fryderyka Krystiana tronu w Kurlandii, jak również 
aprobowała jego kandydaturę na tron polski, po śmierci króla Augu
sta III Sasa. Tymczasem Katarzyna II nie tylko uniemożliwiła Fryde
rykowi Krystianowi objęcie Kurlandii osadziwszy tam swojego fa
woryta Birona, lecz zdecydowana była także nie dopuścić do utrzy
mania się dynastii saskiej na polskim tronie po zgonie Augusta III. 
Jej celem było podporządkowanie Rzeczypospolitej Rosji, a środ
kiem prowadzącym do niego było zastąpienie stronnictwa saskiego 
„Familią” Czartoryskich i osadzenie na tronie polskim Stanisława 
Poniatowskiego4.

Zmiana dotychczasowej polityki Petersburga wobec Warszawy nie 
uszła uwadze dyplomacji papieskiej. Nuncjusz Antonio Eugenio Vi
sconti, który od 1762 roku przebywał w Warszawie z uwagą obserwował 
poczynania nowej władczyni Rosji: wpierw w Kurlandii, a potem 
w Rzeczypospolitej, trafnie odgadując intencje Katarzyny II5. Także roz
wój sytuacji w Polsce niepokoił zarówno kierującego papieską dyploma
cją kardynała Luigi Marię Torrigianiego, jak i papieża Klemensa XIII.
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4 W. K ę d e r, Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji bar
skiej 1767-1773, Opole 2006, s. 102-105.
5 ASV (Archivio Segreto Vaticano) Segr. Stato (Segreteria di Stato), Polonia 274: 
f. 314r-315v, nuncjusz Antonio Eugenio Visconti do kardynała sekretarza stanu Luigi 
Marii Torrigianiego, Varsavia 29 IX 1762; f. 291r-291v, Visconti do Torrigianiego, 
Varsavia 15 VIII 1762; f. 303r-304r, Visconti do Torrigianiego, Varsavia 15 IX 1762; 
w swojej depeszy do kardynała Torrigianiego arcybiskup Visconti pisał: ...questo 
Minister o di Russia proposto a voce qualche compenso per Sua Altezza Reale il 
Principe Carlo di Sassonia, ASV, Segr. Stato, Polonia 274, f. 314r-315v, Visconti do 
Torrigianiego, Varsavia 29 IX 1762. Odnośnie zasobów Archiwum Watykańskiego 
zastosowane skróty według: Indice dei Fondi e relativi mezzi di decrizione e di 
ricerca, Città del Vaticano 2006-2007.
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Obaj zdawali sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosła zmiana polityki 
rosyjskiej wobec Rzeczypospolitej dla katolickiej Polski6.

Wzmacniając na arenie międzynarodowej imperium rosyjskie Kata
rzyna II konsekwentnie od chwili wstąpienia na tron realizowała plan 
uzależnienia Polski. Środkiem prowadzącym do celu miało być obra
nie Stanisława Poniatowskiego królem i oparcie się w wewnętrznych 
sprawach krajowych na najpotężniejszym w kraju stronnictwie Czar
toryskich -  „Familii”. Sukcesem jednak zakończyła się tylko pierwsza 
część planu. Przy pomocy pieniędzy i rosyjskiej armii, którą do kraju 
ściągnęli żądni władzy Czartoryscy Stanisław Poniatowski wybrany 
został władcą. Nie spełnione zostały natomiast oczekiwania carycy 
odnośnie sprawnego realizowania jej interesów w kraju.

Wkrótce po elekcji nastąpiło pęknięcie w zwycięskim obozie. Obra
ny królem Stanisław August Poniatowski postanowił uwolnić się spod 
kurateli stryjów i w ten sposób na początku swoich rządów pozbawił się 
częściowo potężnego zaplecza politycznego, tym bardziej uzależniając 
się od swojej rosyjskiej protektorki. Z kolei Czartoryscy, nie zachwyce
ni wyborem akurat Poniatowskiego, a nie Adama Kazimierza Czartory
skiego, na co mieli nadzieję, zaczęli się z jednej strony dystansować od 
niechętnego do współpracy z nimi króla, a z drugiej strony z coraz 
większymi obawami zaczęli obserwować politykę rosyjską w Rzeczy
pospolitej, która nieuchronnie zmierzała do skonfliktowania ich ze szla
checkimi rzeszami, co groziło utratą wpływów w społeczeństwie.

Zniecierpliwiona zarysowującymi się trudnościami caryca postano
wiła zrewidować swoje zamierzenia, co miało przyspieszyć realizację 
jej planów. Większych problemów nie stanowiła postawa Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Chwiejny w swoich poczynaniach król zdo
bywał się jedynie na słowne demonstracje, a jego brak godności 
w kontaktach z rosyjskim ambasadorem budził niesmak nie tylko 
wśród jego poddanych, lecz także wśród obcych dyplomatów akredy
towanych w Warszawie. Większy problem dla carycy stanowiła po
stawa książąt Czartoryskich, których rosyjski ambasador Mikołaj 
Repnin podejrzewał wręcz o sabotowanie zarządzeń jego władczyni, 
a podejrzenia te wzmagał sam król składając rosyjskiemu ambasado
rowi donosy na swoich stryjów.

6 ASV, Segr. Stato, Polonia 238: f. 49v, Torrigiani do Viscontiego, Roma, 25 II 1763; 
f., 56r-57r, Torrigiani do Viscontiego, Roma 6 IV 1763.
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Z powyższych powodów caryca dokonała rewizji swoich planów 
nie odnośnie samego króla, lecz zaplecza politycznego, które umożliwi 
realizację jej planów. Postanowiła stworzyć swoje własne, oddane jej 
stronnictwo, które bez wahań realizować będzie jej zamierzenia 
w Rzeczypospolitej. Stronnictwo to miało być utworzone z polskich 
innowierców. Uwzględniając funkcjonującą w Rzeczypospolitej prak
tykę polityczną -  posługiwanie się na sejmach zasadą liberum veto 
stronnictwo to nie musiało być zbyt liczne, lecz zdyscyplinowane. Po 
dzień dzisiejszy w wielu opracowaniach historycznych ukazujących 
się zarówno w kraju, jak i poza jego granicami pokutuje opinia mó
wiąca, iż polska szlachta stawiając opór dążeniom dysydentów do 
uzyskania pełni praw politycznych popełniła błędy polityczne, wyni
kające z jej zbyt dużego fanatyzmu. Tego typu opinie wynikają jednak 
albo ze złej woli piszących, albo nieznajomości podstawowych mate
riałów źródłowych na ten temat.

W swojej korespondencji adresowanej do Repnina, a przesłanej 
bezpośrednio przed decydującymi obradami sejmu radomskiego kie
rujący rosyjską polityką zagraniczną, a spokrewniony z Repninem 
Nikita Panin pisząc o intencjach, którymi kieruje się imperatorowa 
bez ogródek stwierdził:

„W odpowiedzi na wynurzone w zamian za ustępstwa w sprawie 
dyssydentów przez króla życzenia, kładę przede wszystkiem, jako nie
wzruszoną zasadę, będącą, jak z zaczątku samego, tak i obecnie na 
przyszłość mającą nieodzownym kierownikiem wszystkich naszych 
zamiarów i celów to, że sprawa dyssydentów nie ma być zupełnie -  
pretekstem do rozkrzewiania w Polsce naszej wiary i protestanckich 
wierzeń, lecz jedynie -  dźwignią, gwoli pozyskaniu sobie, z pomocą 
naszych jednowierców i protestantów, silnego i przyjaznego stronnic
twa, z prawem uczestniczenia we wszystkich polskich sprawach, nie już 
w imię wyjednywanej obecnie ze strony Rzplitej rękojmi Jej Imperator- 
skiej Mości, za całość jej konstytucyi i formy jej wolnego rządu, lecz 
w imię zapewniającej się na korzyść naszą, na wieczne czasy -  opieki 
nad tymiż uprawnionymi, jako słabszej w rządzie polskim cząstki, która 
bezpieczeństwo swoje będzie odtąd na tejże naszej opiece gruntować. 
... W odniesieniu do naszych jednowierców, nie ma powodu tego się 
obawiać, lecz z drugiej strony, przyczyniając się do zbytniego ich roz- 
krzewienia, w taki sposób, by mogli oni, sami przez się, bez naszej 
pomocy, mogli w Rzplitej bytować i dzielić jej rządy, moglibyśmy się
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narazić na szkodę, już tylko z powodu częstych zbiegostw, które, 
z uwagi na panującą w Polsce wolność wierzeń i korzyści skojarzone ze 
swobodami narodowemi musiałyby się zwrócić na dotkliwą szkodę 
naszego państwa i wznieść w Rossy i słuszną obawę o pograniczne pro- 
wincye, prawami i obyczajami z Polską skojarzone”7.

3. Stolica Apostolska wobec zagrożenia, jakie dla interesów Kościoła 
katolickiego w Rzeczypospolitej niosła polityka Katarzyny LI

Obserwujący poczynania rosyjskich dyplomatów w Warszawie -  
Kayserlingka i Repnina, a także wspierających ich przedstawicieli 
władców państw innowierczych: Anglii, Szwecji oraz Danii, papiescy 
dyplomaci bez trudu rozszyfrowali prawdziwe intencje, którymi kie
rowała się caryca Katarzyna II szermująca na użytek propagandy ha
słami tolerancji i równouprawnienia. W swojej korespondencji z nun
cjuszem Antonio Eugenio Viscontim kardynał sekretarz stanu Luigi 
Maria Torrigiani odwołując się do traktatów międzynarodowych pod
pisanych przez Rzeczypospolitą (traktatu oliwskiego, pokoju Grzy- 
mułtowskiego) wskazywał na bezzasadność żądań Rosji i innych 
państw innowierczych8.

Zresztą należy stwierdzić, iż postawa dyplomatów państw akatolic
kich zawierała sporą dawkę cynizmu. Jakkolwiek bowiem Repnin, 
Benoit, Wroughton, czy Saint Saphorin tak twardo występujący 
o przyznanie praw polskim innowiercom świadomi byli faktu, iż w ich 
własnych krajach mniejszościom religijnym nie przysługiwało zbyt 
wiele praw, a dotychczasowe położenie polskich dysydentów można 
uznać za wręcz uprzywilejowane w porównaniu z tym, co można po
traktować jako europejską normę. Dodatkowo dyplomaci ci świetnie 
orientowali się w rzeczywistych intencjach Katarzyny II, która zorga
nizowała tę międzynarodową akcję w obronie rzekomo tak ciężko 
prześladowanych polskich innowierców.

7 A. K r a u s h a r ,  Książę Repnin i Polska, t. I, s. 275-276.
8 ASV, Segr. Stato, Polonia 239, f. 266v-286v, Appendice di Documenti enunciad 
nella memoria coli titolo di sperazione sopra i Trattati di Moscovia e di Prussia; ASV, 
Segr. Stato, Polonia 239, f. 238v-239r, 240r-265r, Osservazioni sopra trattati publici 
allegad da Ministri di Moscovia, e di Prussia nel Promoveré le Pretensioni dei 
Dissidenti della Polonia nella Dieta Generale Anno 1765; ASV, Segr. Stato, Polonia 
280, f. 91rArticolo estratto dalle varie Confederazioni de’ Malcontenti in Polonia.
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O prawdziwych intencjach carycy w tym względzie pisał do Miko
łaja Repnina cytowany powyżej Nikita Panin. Bardzo dobrze też 
w całej sytuacji orientował się Fryderyk II, który w swoim liście do 
pruskiego posła w Petersburgu Solmsa stwierdził: „Największem 
z moich ustępstw dla dworu rossyjskiego jest to, które czynię obecnie, 
w sprawie dyssydentów polskich. Uznasz Pan, że nikt przecie nie 
zapatruje się na tę sprawę jako na sprawę religii, z wyjątkiem może -  
kilku biskupów polskich. Cała zresztą Europa widzi jawnie i uznaje, 
że Imperatorowa Rossyjska pragnie doprowadzić Polskę do stanowi
ska Kurlandii i rządzić królem w taki sposób, by nie mógł kroku 
uczynić bez jej zezwolenia. To właśnie budzi taki niepokój i zazdrość 
w Cesarzowej -  królowej [Marii Teresie] i dlatego właśnie zamierza 
ona temu przeciwdziałać ile można”9.

Równie dobrze zorientowany w całej sytuacji był gabinet brytyjski. 
Papieski nuncjusz w Kolonii Giovanni Battista Caprara Montecuccoli 
posiadał informatora w rządzie brytyjskim, który przesyłał mu spra
wozdania z tajnych obrad gabinetu angielskiego. W lecie 1768 roku 
nuncjusz Caprara informował kardynała Torrigianiego o wystąpieniu 
na obradach rządu brytyjskiego lorda Shelbourne’a szeroko omawia
jącego rozwój sytuacji w Polsce. Podczas dyskusji członkowie gabine
tu omawiając intencje, którymi kieruje się Katarzyna II jednoznacznie 
stwierdzili, iż caryca pod pretekstem obrony praw dysydentów narzu
ca się Polsce w roli arbitra10.

Dlatego też analizując rozwój sytuacji w Rzeczypospolitej Stolica 
Apostolska doskonale orientowała się w tym, iż to właśnie caryca 
Katarzyna II wysunąwszy plan równouprawnienia polskich innowier
ców, co wiązało się automatycznie z osłabieniem pozycji Kościoła 
katolickiego w Rzeczypospolitej, połączyła w Polsce sprawę obrony 
suwerenności państwa ze sprawą obrony katolicyzmu. I w swoim 
sądzie Rzym nie był odosobniony, gdyż tak też tę sytuację, jak rela
cjonowali papiescy dyplomaci akredytowani w różnych państwach, 
widziano w stolicach europejskich11.

9 A. K r a u s h a r ,  Książę Repnin i Polska, t. I, s. 258.
10 ASV, Arch. Nunz. Colonia 176, f. 289r-290r, nuncjusz w Kolonii Giovanni Battista 
Caprara do Torrigianiego, Colonia 7 VII 1768.
11 Le lettere di Varsavia portano, che una nuova Confederazione fatta nel Palatinato 
di Podolia contro gli atti della Dieta [sejmu radomskiego] ho dissipato il giubileo 
dagli eretici concepito per la speranza d ’aver oppresi i cattolici in quel regno. A tal
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Rzym zdecydowany był przeciwstawić się rosyjskim planom 
w Polsce, jednak w ówczesnym czasie możliwości dyplomatyczne 
Stolicy Apostolskiej zarówno w odniesieniu do działań na arenie mię
dzynarodowej, jak i wewnątrz Rzeczypospolitej nie były wielkie. Na 
1767 i 1768 rok przypada nasilenie konfliktu papiestwa z monarchia
mi burbońskimi w sprawie jezuickiej. To właśnie wtedy Francja 
i Hiszpania przy obojętnej postawie Austrii usiłując wymusić na Kle
mensie XIII rozwiązanie zakonu jezuitów zajmują papieskie enklawy 
na terenie Francji i Półwyspu Apenińskiego. Z kolei w Polsce, jak
kolwiek liczono się ze zdaniem Stolicy Apostolskiej, to możliwości 
zorganizowania skutecznej tamy rosyjskim poczynaniom były rów
nież niewielkie.

Papież nie mógł liczyć ani na kunktatorskiego i ulegającego Repni- 
nowi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ani na „Familię” 
Czartoryskich, która sprowadziła do Polski rosyjską armię, ale nie 
była w stanie wymóc na Katarzynie II, czy jej ambasadorze zmiany 
narzuconego w Petersburgu wobec Rzeczypospolitej kursu. Również 
papiescy nuncjusze akredytowani w Warszawie nie mieli co liczyć 
na opozycję, której głównym celem było odsunięcie za wszelką cenę 
od władzy znienawidzonego w jej kręgach Stanisława Augusta -  
i to nawet za cenę podporządkowania się Katarzynie II. Co gorsza 
podobnie w oczach papieskich dyplomatów wyglądała hierarchia Ko
ścioła w Polsce. Raporty zarówno Antonio Eugenio Viscontiego, jak 
i Angelo Marii Duriniego nie pozostawiają pod tym względem żad
nych złudzeń: tylko pięciu, z ponad dwudziestu polskich hierarchów 
papiescy dyplomaci uważają za gorliwych w wierze i dbałych o dobro 
Kościoła12 * *.

Confederazione sono ascritti molti primarii di quella nobilta, particolarmente U 
Principe Lubomirski, e i conti Krasiński, Rutowski, onde animati tutti i contadini, 
e abitanti di detto Palatinato avevano prese le secolare e regolare e sortavano i fedeli 
alia difesa della religione e della liberia, ASV, Arch. Nunz. Colonia 267, f. 149v, Caprara 
do Torrigianiego, Colonia 31 III 1768; ASV, Segr. Stato, Germania 388, f. 137r-137v, 
Visconti do Torrigianiego, Vienna 23 V 1768.
12 A.E. Visconti Torrigianiego, [w:] A. T h e  i ner,  Vetera Monumenta Poloniae et
Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, t. 4, cz. 2: A Clemente PP.
XIII usque ad Phim PP. VI, 1762-1775, Romae 1864, s. 96-97.
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4. Działania Stolicy Apostolskiej w obronie suwerenności 
Rzeczypospolitej i statusu Kościoła katolickiego w Polsce

Z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej związana w lutym 1768 
roku w Barze konfederacja skierowana przeciwko Katarzynie II 
i Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w obronie suwerenności 
państwa i katolicyzmu nie była odosobnionym aktem buntu skiero
wanym przeciwko królowi i jego carskiej protektorce, lecz stanowiła 
logiczne ogniwo w całym łańcuchu wydarzeń, które zapoczątkowało 
wstąpienie na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, a zakoń
czyło w okresie nas interesującym podpisanie konwencji rozbioro
wej w 1772 roku.

Kryzys rozpoczęło wysunięcie przez Katarzynę II sprawy dysy- 
denckiej połączone z coraz silniejszymi naciskami wywieranymi przez 
carycę zarówno na króla, jak i sejm, a mającymi na celu ograniczenie 
suwerenności Rzeczypospolitej. Te działania carskiej dyplomacji nio
sące zagrożenie nie tylko dla państwa, ale i Kościoła spowodowały 
kontrakcję Rzymu. Jak wspomnieliśmy powyżej możliwości papie
skiej dyplomacji zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz 
Rzeczypospolitej były mocno ograniczone, ale nie oznaczało tego, iż 
Stolica Apostolska pozostała bierna wobec rozgrywającego się dramatu.

W sprawach wewnętrznych, jakkolwiek papiescy dyplomaci nie 
darzyli zaufaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego, to z jednej 
strony wywierali na niego naciski, aby zgodnie z obowiązującym 
w Rzeczypospolitej prawem bronił praw religii katolickiej, a z drugiej 
wspierali zarówno na arenie wewnętrznej, jak i międzynarodowej te 
działania króla, które miały na uwadze zarówno interes państwa, jak 
Kościoła. Również nuncjusz Visconti, jak i jego następcy: Angelo 
Maria Durini oraz Giuseppe Garampi usiłowali wywierać nacisk za
równo na zwolenników króla, jak i opozycji, aby przeciwstawiali się 
coraz bardziej brutalnym naciskom Petersburga. Jednak usiłowania te 
przynosiły jedynie niewielkie rezultaty. Postawa Stanisława Augusta 
Poniatowskiego była zazwyczaj chwiejna i król częściej ulegał naci
skom Mikołaja Repnina niż pilnował polskiej racji stanu. Z drugiej 
strony bezwolna i niekonsekwentna w swoich działaniach opozycja 
też nie dawała nadziei na przeciwstawienie się coraz brutalniejszemu 
dyktatowi Repnina.
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Stąd też papieski Sekretariat Stanu nie rezygnując z wszelkich ak
cji, które w Polsce mogły stawić tamę rosyjskim poczynaniom, swoją 
uwagę skupił na szerokiej akcji międzynarodowej, którą podjął dla 
ratowania Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy w kwietniu, a później 
listopadzie 1767 roku papież Klemens XIII zwrócił się do głównych 
członków katolickiego „koncertu południowego”: władców Austrii, 
Francji i Hiszpanii z prośbą o międzynarodową interwencję w sprawie 
Polski. Jakkolwiek w tym czasie wzajemne relacje pomiędzy Rzy
mem, a szczególnie Paryżem i Madrytem były bardzo napięte ze 
względu na kwestię jezuicką, to papież apelując do Ludwika XVI, 
Marii Teresy i Józefa II oraz Karola III nie tylko wskazywał na ich 
obowiązki jako monarchów katolickich, lecz także podkreślał, iż akcja 
Katarzyny 11 w Polsce narusza ich własne interesy polityczne13. 
W swoich odpowiedziach jakkolwiek katoliccy władcy zgadzali się 
z oceną sytuacji zawartą w papieskich brewe, to jednak nie zamierzali 
podjąć bardziej zdecydowanych kroków na arenie międzynarodowej14.

W drugiej połowie 1767 roku sytuacja w Polsce coraz bardziej za
ostrzała się ze względu na zdecydowane działania Katarzyny II dążą
cej do rozstrzygnięcia sprawy dysydenckiej bez względu na opór sta
wiany w kraju. W obliczu nasilenia kryzysu polskiego papież Kle
mens XIII powołał tajny konsystorz zajmujący się polskim kryzysem, 
który obradował w drugiej połowie 1767 roku. Kardynałowie będący 
jego członkami widząc słabość opozycji antyrosyjskiej w Polsce 
i wzrastający nacisk Katarzyny II, poparli kolejną akcję szukania so
juszników dla sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i to pomimo 
fiaska podobnej akcji przedsięwziętej wiosną tego roku.

W listopadzie 1767 roku papież Klemens XIII po raz kolejny ape
lował do władców Austrii, Francji i Hiszpanii o interwencje w sprawy 
polskie, lecz niestety z podobnym, jak poprzednio skutkiem. Jakkolwiek 
katoliccy władcy państw należących do „koncertu południowego” 
z niepokojem obserwowali międzynarodową ekspansję Rosji wspieranej 
przede wszystkim przez Prusy oraz inne państwa protestanckie, to

13 ASV, Arch. Nunz. Varsavia 29, f. 73r, Klemens XIII do króla Francji, Ludwika XVI, 
Roma 29 IV 1767; f. 73r-73v, Klemens XIII do króla Hiszpanii Karola III; Roma 
30 IV 1767; f. 73v-74r, Klemens XIII do cesarza Austrii Józefa II, Roma 30 IV 1767; 
f. 74r, Klemens XIII do cesarzowej Marii Teresy, Roma 30 IV 1767.

W. K ę d e r, Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji bar
skiej... , s. 204-212.

jednak w obliczu nadciągającego dla Rzeczypospolitej zagrożenia nie 
zdobyły się na przeciwdziałanie15.

Dyplomatyczna akcja Klemensa XIII z wiosny, a zwłaszcza jesieni 
1767 roku stanowiła apogeum dyplomatycznej aktywności Stolicy 
Apostolskiej w sprawie polskiej. Na początku 1768 roku narastający 
od kilku lat kryzys spowodował wybuch konfederacji barskiej, 
a z chwilą rozpoczęcia walki zbrojnej poczynania dyplomatyczne 
zeszły na dalszy plan, stawiając Stolicę Apostolską wobec nowej sy
tuacji i związanych z nią nowych wyzwań.

5. Stolica Apostolska wobec wojny konfederackiej

Dla dyplomacji papieskiej zawiązanie konfederacji barskiej było 
przeniesieniem dotychczasowego konfliktu rozgrywanego na płasz
czyźnie dotychczas głownie dyplomatycznej na płaszczyznę walki 
zbrojnej. Jakkolwiek barżanie już w samym akcie konfederacji podkre
ślali swoje przywiązanie do religii katolickiej i niezawisłości kraju, 
to w Rzymie na szanse zbrojnego starcia konfederatów z Rosją i wier
nymi królowi oddziałami polskimi w imię wolności i obrony wiary 
zapatrywano się sceptycznie16. Jednak ton depesz papieskich dyploma
tów napływających z europejskich stolic do Rzymu był przychylny dla 
konfederatów17 * *.

Po zawiązaniu konfederacji barżanie skierowali szereg pism do 
władców europejskich i sułtana z informacją o sytuacji wewnętrznej 
w Rzeczypospolitej i celach walki konfederatów. Pismo do Kle
mensa XIII barżanie przekazali za pośrednictwem arcybiskupa lwow
skiego Sierakowskiego, który nie ukrywał swoich sympatii dla ruchu
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15 ASV, Segr. Stato, Francia 455A, f. 74r-74v, Torrigiani do nuncjusza we Francji 
Bernardino Giraud, Roma 20 I 1767; f. 135r-135v, Torrigiani do Giaraud, Roma 20 I 
1768; ASV, Segr. Stato, Germania 642, f. 232r-232v, Torrigiani do Viscontiego, 
Roma 3 II 1768, ASV, Arch. Nunz. Vienna 87, f. 38r-38v, Roma 6 II 1768.
16 ASV, Segr. Stato, Polonia 281, f. 42r-43v, nuncjusz w Warszawie Angelo Maria 
Durini do Torrigianiego, Varsavia 6 III 1768; ASV, Segr. Stato, Polonia 281, f. 45r-45v, 
Durini do Torrigianiego, Varsavia 23 III 1768; ASV, Segr. Stato, Colonia 267, f. 149v. 
Caprarado sekretarza stanu, kardynała Luigi Marii Torrigianiego, Kolonia 31 III 1768.
17 ASV, Segr. Stato, Polonia 281, f. 101r-102v, Durini do Torrigianiego, Varsavia
11 V 1768; ASV, Arch. Nunz. Colonia 176, f. 323r-325r, Caprara do Torrigianiego,
Colonia 31 VII 1768.
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barskiego18. Zdaniem konfederatów pośrednictwo arcybiskupa lwow
skiego nadawało odpowiednią rangę ich pismu zarazem gwarantując 
jego dotarcie do rąk adresata, co też miało miejsce w maju tego ro
ku19. Marszałkowie konfederacji w swoim piśmie donosząc papie
żowi ojej zawiązaniu pod hasłami obrony wiary i wolności, zwracali 
się do Klemensa XIII, by papież pobłogosławił ruch barski, a Ko
ściół wsparł go jednocześnie pomocą materialną, przeznaczając na 
ten cel podatki jakimi konfederaci zamierzali obciążyć dobra du
chowne w Rzeczypospolitej.

List ten stawiał Stolicę Apostolską w trudnej sytuacji, gdyż dążenia 
konfederatów do obrony z jednej strony statusu Kościoła katolickiego, 
a z drugiej suwerenności Rzeczypospolitej spotykały się ze zrozumia
łych powodów z przychylnością papiestwa. Z drugiej strony konfedera
ci żądając jawnego opowiedzenia się Stolicy Apostolskiej po ich stronie 
żądali niemożliwego: zaangażowania się papiestwa w wewnętrzną woj
nę w katolickim kraju, co natychmiast musiało pociągnąć za sobą kon
flikt z dworem królewskim i otwartą wojnę z Rosją, która wykorzysta
łaby ten fakt do uderzenia w Kościół katolicki w Polsce.

Stolica Apostolska zajmowała bezkompromisową postawę w obro
nie wiary, lecz czym innym były starania o utrzymanie statusu religii 
katolickiej w Rzeczypospolitej prowadzona przez papieskich dyplo
matów zarówno w Polsce, jak i innych krajach, a czym innym czynne 
zaangażowanie się w zbrojny konflikt wewnętrzny, nawet jeśli toczo
ny był on pod hasłami obrony wiary. Po obu stronach barykady stali 
katolicy, a tak jak negatywnie Rzym patrzył na poczynania króla 
związanego z Rosją, tak samo negatywnie musiał traktować hasła 
obalenia monarchy siłą. Poza tym gdyby Stolica Apostolska pozytyw
nie odpowiedziała na apel konfederatów zachęcając ich w ten sposób 
do walki, to zrobiłaby to mając świadomość, że nie może przyjść im 
z realną pomocą, bo do początku 1768 roku wyczerpała wszelkie moż
liwości wspierania walczącej o zachowanie statusu Kościoła opozycji 
w Rzeczypospolitej.

Stąd też w depeszy przesłanej arcybiskupowi Duriniemu kardynał 
Torrigiani stwierdził, iż jak to nuncjusz dobrze wie, papież nie może

18 ASV, Segr. Stato, Polonia 281. f. 101 r-102v, Durini do Torrigianiego, Varsavia 
11 V 1768.
10 ASV, Segr. Stato, Polonia 238. f. 204v, Torrigiani do Duriniego, Roma 4 VI 1768.
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spełnić żądań konfederatów, a odpowiedź na swój list konfederaci 
otrzymali od kardynała Torrigianiego, który swoje pismo przesłał arcy
biskupowi Sierakowskiemu20. Kardynał sekretarz stanu poinformował 
arcybiskupa o tym, że Klemens XIII nie zaangażuje się bezpośrednio 
w konflikt, zarówno nie udzielając swojego błogosławieństwa barża- 
nom, jak i nie aprobując pomysłu opodatkowania dóbr kościelnych na 
potrzeby konfederacji. A ponieważ papież jest ojcem wszystkich katoli
ków, przeto pragnie rozwiązania konfliktów i pokoju w Rzeczypospoli
tej21. Jednocześnie Klemens XIII zalecił nuncjuszowi Duriniemu niean- 
gażowanie się w konflikt po żadnej ze stron i zachowanie bezstronno
ści. To ostatnie żądanie z pewnością było podyktowane obawami pa
pieża, aby skonfliktowany od początku roku zarówno z Repninem, jak 
i stronnictwem dworskim nuncjusz nie przekroczył granic, zwyczajowo 
w takich wypadkach zakreślonych dla dyplomatów22.

Jednak w ciągu trwającej cztery lata wojny konfederackiej Stolica 
Apostolska nie zachowała pełnej neutralności wobec konfliktu. Zarów
no Klemens XIII, jak i jego następca, Klemens XIV odmówili czynnego 
popierania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w jego konflikcie 
z konfederatami na arenie międzynarodowej. Papiescy dyplomaci akre
dytowani w europejskich stolicach niejednokrotnie wspomagali wy
słanników konfederacji w ich działaniach (dotyczy to szczególnie nun
cjusza Antonio Eugenio Viscontiego w Wiedniu, i Bernardino Giraud 
w Paryżu). Nie zachował również bezstronności nuncjusz Durini 
w Warszawie otwarcie okazujący swoją niechęć stronnictwu prorosyj- 
skiemu, co tłumaczył swoim obowiązkiem dbania o interesy religii 
katolickiej zagrożonej uzurpacjami dysydentów i naciskami Rosji.

Ta nieprzejednana postawa nuncjusza, który mimo królewskich, jak 
również repninowskich na przemian gróźb, na przemian obietnic kró
lewskiej łaski i poparcia w staraniach o kapelusz kardynalski pozostał 
nieugięty, spowodowała zarówno wybuch słynnej w Polsce furii car
skiego ambasadora i gniew króla, który konsekwentnie przez cztery 
lata będzie czynił za pośrednictwem swojego posła w Rzymie Tom-

20 ASV, Segr. Stato, Polonia 238, f. 204v, Torrigiani do Duriniego, Roma 4 VI 1768.
21 ASV, Segr. Stato, Polonia 238, f. 204v-205r, Torrigiani do Duriniego, Roma
22 VI 1768.
22 ASV, Arch. Nunz. Varsavia 29, Torrigiani do Duriniego, Roma 25 VI 1768; ASV, 
Segr. Stato, Polonia 238, f. 206v, Torrigiani do Duriniego, Roma 16 VII 1768.
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maso Anticiego starania o odwołanie „wściekłego konfederata”, jak 
nazywali Duriniego Rosjanie z kraju. I jest sprawą niezmiernie intere
sującą, iż pomimo wieloletnich nacisków, które psuły wzajemne rela
cje dyplomatyczne pomiędzy Rzymem a Warszawą przez cały okres 
trwania konfederacji, ani Klemens XIII, ani Klemens XIV nie odwołali 
arcybiskupa Duriniego z Warszawy. Dyskutowano o jego wyjeździe 
z Polski na przełomie 1771/1772 roku, kiedy to sprawa konfederacka 
zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej po nieszczęśliwym 
zamachu na króla chyliła się ku upadkowi, ale arcybiskup Durini Rze
czypospolitą opuścił dopiero po klęsce konfederacji barskiej.

Stąd też można wysnuć wniosek, aczkolwiek expressis verbis nie 
wyrażony w żadnym z dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu, 
iż arcybiskup Angelo Maria Durini, jakkolwiek swoje obowiązki 
przedstawiciela Stolicy Apostolskiej spełniał wobec króla, uwzględ
niając konflikt pomiędzy nimi w stopniu mocno ograniczonym, to 
w pełni reprezentował je wobec skonfederowanej szlacheckiej Rze
czypospolitej walczącej z własnym monarchą i Rosją o suwerenność 
państwa, godność jego obywateli i w obronie religii katolickiej. I tak 
też problem ten musiano widzieć w Rzymie, gdyż pomimo perma
nentnych skarg o przekroczenie statusu dyplomaty, jakie składał na 
niego król Stanisław August Poniatowski i nacisków Rosji Angelo 
Maria Durini niedługo potem obdarzony godnością kardynalską nie 
popadł w niełaskę na dworze papieskim i dalej kontynuował swoja 
karierę jako jeden z wpływowych książąt Kościoła. 1 ten stosunek 
kierowników dyplomacji papieskiej do Angelo Marii Duriniego za 
pontyfikatu zarówno Klemensa XIII, jak i Klemensa XIV najlepiej 
obrazuje również stosunek Stolicy Apostolskiej do tak skomplikowa
nego wydarzenia, jakim była konfederacja barska.

MARIUSZ RADOSŁAW SAWA

PETYCJA Z PIELGRZYMKI UNITÓW DO PAPIEŻA 
W 1904 ROKU

Kontekst

Zanim zaprezentuję dokument, pokrótce przedstawię stosunek carstwa 
rosyjskiego oraz papiestwa wobec unitów chełmskich pod koniec XIX stu
lecia i na początku wieku XX. Przyjrzę się samym opornym w kontekście 
działalności jaką prowadzili wśród nich jezuici, w tym pielgrzymkom, 
a w szczególności ostatniej.

Adrian Boudou osiemdziesiąt lat temu stwierdził, że rząd rosyjski miał 
na celu wchłonięcie i zniszczenie unitów Podlasia i Chełmszczyzny. Po
dobna sytuacja miała miejsce w 1. 30. i 40. XIX wieku na ziemiach wcie
lonych do Cesarstwa, gdzie Cerkiew unicką włączono do rosyjskiej Cerkwi 
prawosławnej1. Terytorium unickiej diecezji chełmskiej stało się z czasem 
poligonem, gdzie na polu cerkiewnym starano się osiągnąć polityczne 
sukcesy2. Walka papieża z carem o niedopuszczenie języka rosyjskiego 
do nabożeństw w kościołach rzymskokatolickich Rosji stała się sporem 
politycznym. Przy tej okazji Rzym prowadził działania obronne również 
w stosunku do podlaskich i chełmskich unitów3. Dla zaborcy rosyjskiego 
likwidacja odrębności wyznaniowej Rusinów uznających zwierzchność 
Stolicy Apostolskiej była walką o sprawę narodową4. W praktyce ozna
czało dążenia władz rosyjskich do połączenia unickiej diecezji chełmskiej 
z Cerkwią prawosławną w Rosji5. Co najmniej od połowy XIX wieku

1 A. B o u d o u, Stolica Święta a Rosja, przekł. Z. S k o w r o ń s k a, t. 2, Kraków 1930, 
s. 134.
2 E. Wi n t e r ,  Papstwo i carizm, przekł. R.A. K r e s t i a n o w a ,  S.M. R a s k i n o j, 
Moskwa 1964, s. 325.
3 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 134.
4 Tamże, s. 641.
5 E. W i n t e r, dz. cyt., s. 324.

„Nasza Przeszłość” t. 115 -116 : 2011, s. 525-534.
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pomiędzy Watykanem a Petersburgiem toczył się spór o obsadzenie sto
licy biskupiej w Chełmie6. Towarzyszyły temu dyplomatyczne zabiegi 
nuncjuszy na dworze wiedeńskim u ambasadorów rosyjskich. Zerwane 
stosunki dyplomatyczne między oboma krajami uniemożliwiały dysku
sje i wystawienie wspólnego kandydata7. Na przełomie lat 60. i 70. 
XIX stulecia Pius IX już w oficjalnych pismach potępiał szkodliwą dzia
łalność8 lub chwiejność biskupów i administratorów chełmskich9.

Sytuacja na Podlasiu i Chełmszczyźnie stała się niekorzystna dla uni
tów wiernych swemu obrządkowi. Administracja carska ingerowała 
w liturgię, wystrój świątyń i obsadę parafii w celu ich sprawosławienia. 
Oporni byli represjonowani, więzieni, zsyłani na Syberię, niektórzy ginęli 
przy swoich cerkwiach. Część ludności unickiej zaczęła skłaniać się ku 
Kościołowi rzymskokatolickiemu i polskości10. Pius IX w encyklice 
z 1874 roku pochwalił ich postawę11. Po ukazie carskim z 1875 roku 
likwidującym Cerkiew unicką w Królestwie Polskim, papiestwo coraz 
otwarciej piętnowało represje wobec unitów12. Wiosną 1877 roku po 
dokumencie papieskim mówiącym o krzywdach dotykającym Cerkiew 
unicką, sprawa została poruszona przez rząd angielski w kontekście woj
ny Rosji z Turcją. Opis losu Podlasiaków i Chełmszczaków oraz poparcie 
dla opornych miało zostać zawarte w alokucji konsystorskiej Piusa IX, co 
nie doszło do skutku z powodu śmierci papieża w 1878 roku13. Za ponty
fikatu Leona XIII dostojnicy watykańscy kilkakrotnie naciskali na cara, 
by unici mogli przejść na łono Kościoła rzymskokatolickiego. Na począt
ku lat 80. nie mogło być jeszcze o tym mowy14. Sytuacja zaczęła zmie
niać się na korzyść papiestwa (unici nadal byli represjonowani) po obję
ciu tronu przez Mikołaja II15. Rosji zaczął zagrażać socjalizm. Leon XIII 
socjalizm potępiał. Eduard Winter pisze: „w międzynarodowej sytuacji 
końca XIX -  początku XX wieku dla Rosji było bardzo wygodnie mieć

6 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 142-145.
7 Tamże, s. 479, 480-483.
8 Tamże, s. 478, 479.
9 Tamże, s. 503, 504, 516-519.
10 Represje na unitach chełmskich przedstawił E. W i 1 k o w s k i, Unici na ziemi chełm
skiej w latach 1875-1905. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Chełmski”, 4(1998), s. 29-79.
11 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 517-519.
12 E. W i n t e r, dz. cyt., s. 329.
13 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 547.
14 Tamże, s. 640.
15 E. W i n t e r, dz. cyt., s. 400, 447.
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w osobie papieża i przede wszystkim sekretarza stanu Rampolli pewnego 
sprzymierzeńca”16. Unici na Podlasiu i Chełmszczyźnie, żyjący z dala od 
Cerkwi prawosławnej i utrzymujący sporadyczne kontakty z duchowień
stwem łacińskim, mogli stać się dla socjalistów łatwym łupem17.

Trudno powiedzieć na ile zabiegi papiestwa mające na celu obronę 
unitów były skuteczne i czy przyczyniły się do ogłoszenia przez cara 
ukazu tolerancyjnego w 1905 roku. Być może na decyzję Mikołaja II 
miała też wpływ rewolucja18. Z kolei zasługę, że dawni unici przeszli po 
ukazie na katolicyzm i opowiedzieli się za polskością, Winter przypisuje 
galicyjskim jezuitom19.

Idea misji wśród opornych spotkała się z aprobatą Watykanu. Byłaby 
to zatem inicjatywa oddolna, która wyszła z kręgu księży jezuitów20. 
Znaczenie miała również działalność polskich narodowców21. Te dwa 
środowiska doprowadziły poprzez swoją propagandę na rzecz Stolicy 
Świętej i polskości, w sprzyjającej atmosferze carskich represji, do prze
kształcenia lokalnego oporu skupionego wokół wiejskich cerkiewek 
w ruch katolicki i polski. Unici chrzczeni w obrządku wschodnim, noszą
cy imiona „wschodnich” świętych, zakorzenieni w ruskiej kulturze cało
wali stopy Piusa X już jako Polacy i katolicy rytu rzymskiego.

Zanim jednak doszło w 1904 roku do spotkania z Wikariuszem Bożym 
w Watykanie, jego ambasador Vannutelli miał okazję spotkać się 
z unickim ludem guberni siedleckiej w roku 1883. Jego późniejsza inter
wencja w Petersburgu w ich obronie nie odniosła pozytywnego skutku22.

Prawdopodobnie pierwsza pielgrzymka unitów do Watykanu miała 
miejsce za pontyfikatu Leona XIII23. Wyjazd zorganizował Jan Frankow
ski wspólnie z jezuitami w lecie 1884 roku. Dwóch unitów wręczyło 
Leonowi XIII petycję autorstwa Frankowskiego podpisaną przez ponad

16 Tamże, s. 422.
17 Tajna Misja jezuitów na Podlasiu, oprać. R. D a n i e 1 u k, Kraków 2009, s. 227.
18 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 655.
19 E. W i n t e r, dz. cyt., s. 447, 450.
20 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 524-526.
21 J. K o n e f a ł ,  Towarzystwo Opieki nad Unitami, „Chrześcijanin w świecie”, 
114(1983), s. 49-56.
22 A. B o u d o u, dz. cyt., s. 648, 649.
23 A. W i a t r o w s k i, Nad smętną falą Huczwy, mps, s. 105. Wiatrowski nie podaje daty 
pielgrzymki. Pisze tylko, że do Leona XIII pojechało dwóch unitów: Łukasz Ziń spod 
Hrubieszowa oraz unita z Podlasia. O pielgrzymce także [w:] O 11 o n ó w n a, Podlaskie 
„ Hospody pomyłuj”, Kraków 1908, s. 103; oraz E. W i 1 k o w s k i, dz. cyt., s. 51.
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dziewięć tysięcy osób. Była ona napisana po rosyjsku, polsku i francusku. 
Adresatem był Aleksander III. Unici prosili w niej papieża o wstawien
nictwo u cara. W świetle dokumentu głównymi prześladowcami byli 
urzędnicy rosyjscy. O pielgrzymce i petycji pisała prasa. Pomiędzy Wa
tykanem i Petersburgiem wymieniono korespondencję. Problem unitów 
został przez carat zlekceważony24.

Opis pielgrzymki, z której pochodzi omawiana petycja, pozostawił po 
sobie jej uczestnik Franciszek Kuniewicz25. Przekaz rozpoczyna od opisu 
prześladowań unitów w swojej okolicy. Pisze, że pierwsze działania 
obronne podjęły kręgi ziemiańskie, co przejawiło się potem w pisaniu 
listów protestacyjnych do Rzymu i zbieraniu podpisów. Podczas piel
grzymki chłopi zwiedzali Rzym i spotkali się z Piusem X, któremu wrę
czyli księgę z podpisami i otrzymali po krzyżyku.

Wiele wskazuje na to, że pielgrzymkę zorganizowali polscy narodow
cy wraz z duchowieństwem rzymskokatolickim26. Była ona oczywiście 
tajna27. Według ustaleń ks. Stopniaka władze powiatowe i okazuje się, że 
gubernialne również, nie orientowały się dobrze, kto wziął w niej udział 
jednak już w jej trakcie rosyjska policja krążyła po wsiach, szukając nie
obecnych“8. Literatura przedmiotu podaje zazwyczaj liczbę pięćdziesięciu 
czterech uczestników29 *.

Pielgrzymka spotkała się z oddźwiękiem na ziemiach polskich i na 
świecie. Wywołała duże zaingerowanie na Zachodzie i spowodowała 
interwencję dyplomatyczną w Petersburgu"0. W prasie, np. w „Polaku”

“ł H. D y 1 ą g o w a. Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, Warszawa 1989, 
s. 66-69; Tajna misja, s. 108-111.
25 F. K u n i e w i c z ,  Krótki pamiętnik z 1904 roku, pielgrzymki unickiej do Rzymu, 
„Nadbużańskie Sławatycze’', 2004, s. 17-29. Jest też relacja z drugiej ręki: O t t o 
n ó w  n a, dz. cyt., s. 103.
26 L. K o w i e s k i, Pielgrzymka mariańska rzymskokatolików i unitów podlaskich do 
Rzymu (25 kwdetnia- 11 maja 1904 r.), „Nadbużańskie Sławatycze”, XX(2004), s. 8.
27 Ludwik Kowieski podaje kilka nazwisk jej uczestników. Wśród nich co najmniej dwa
są błędne (Mikołaj Ciszewski zamiast Mikołaja Ciuckiego oraz Kalińczyk zamiast 
Kaliszczuka). Nie podaje jednak skąd je zaczerpnął. Być może odnotował je bezbłędnie, 
bo można przypuszczać, że jeśli unitom wydawano jakiekolwiek dokumenty i wciągnię
to uczestników na jakieś listy, to nie jest wykluczone, że pod zmienionymi nazwiskami. 
~8 F. S t o p n i a k. Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, 
Warszawa 1975, s. 291, 292. Niewiedzę policji w terenie potwierdza także jedna 
z relacji: list Marceli Ciuckiej (córki uczestnika) do autora z lutego 2009 roku.
29 L. K o w i e s k i ,  dz. cyt., s. 7.
,0 T. K r a w c z a k, Zanim wróciła Polska. Martyrologium ludności unickiej na Pod
lasiu w latach 1866-1905, s. 10.
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Krzyż jaki Pius X podarował Mikołajowi Ciuckiemu podczas 
pielgrzymki unitów do Rzymu w 1904 r. (fot. M. Ciucka)

(nr 6 z czerwca 1904 r.) ukazał się artykuł zawierający fragmenty petycji 
oraz odpowiedź papieża. Pius X powiedział między innymi; „Wiem ile 
i jak ciężko cierpieć musicie dla dochowania świętej wiary waszej, ale 
pamiętajcie, że Bóg widzi te wasze cierpienia, liczy je i nie zostawi ich 
bez nagrody. Tymczasem zaś wiedzcie o tym i za powrotem do domu 
powtórzcie to wszystkich braciom waszym, że Ojciec Święty pamięta 
o was, że Ojciec Święty modli się za was, że Ojciec Święty z serca 
wszystkich was błogosławi i pragnie gorąco spotkać się z wami w nie
bie”31. Papież odpowiedział ogólnikami. Pielgrzymi nie mogli więc spo
dziewać się rozwiązania swoich konkretnych problemów. Petycja, którą 
włożono im w ręce była przecież napisana w podobnym stylu.

Treść

Autorami listu mieli być polscy unici: wierni tradycji (ojczyźnie, języ
kowi, zwyczajom), ubodzy, niewykształceni, oddani Kościołowi rzym-

31 Gosudarstwiennyj Archiv Rossijskoj Fiedieracii w Moskwie, Fond 245, opis 1, 
dieło 160, k. 35-35 v. Autor dziękuje w tym miejscu Andrzejowi Szabaciukowi za 
udostępnienie wypisów z kwerendy archiwalnej.
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skiemu, czujący się odrzuceni, zapomniani i osamotnieni. Kwiecisty ję
zyk i struktura petycji wskazuje na to, że nie mogli jej napisać przedsta
wieni wyżej chłopi. Jej rzeczywistymi autorami byli ludzie posiadający 
umiejętność oddziaływania na emocje adresata poprzez plastyczne opisy. 
Przytoczenie rzeczywistych sytuacji (jednak bez podawania szczegółów 
w postaci nazw własnych) wskazuje na rozeznanie w sytuacji unitów 
w Królestwie Polskim. Autorzy listu bądź rozmawiali z nimi, bądź brali 
w opisywanych wydarzeniach udział. Być może byli to duchowni jezuic
cy, współorganizatorzy pielgrzymki.

List skierowany został do papieża Piusa X. Przedstawiony jest on jako 
ukochany Ojciec Święty, w mniemaniu autorów osoba dogłębnie rozu
miejąca los prześladowanych przez Rosjan unitów. Proszą go o pokrze
piające słowo, modlitewne wsparcie i podniesienie na duchu księży peł
niących wśród nich posługę.

Pielgrzymkę do Rzymu zorganizowano, by poskarżyć się papieżowi 
na prześladowania, jakich unici doświadczali pod carskim panowaniem. 
Petycja zawierała przykłady represji. Mimo pewnego stopnia ogólności 
można wskazać na ich bezpośrednich autorów. Mieli nimi być policjanci 
fizycznie likwidujący miejsca kultu religijnego, święte wizerunki, nie
sprawiedliwie karzący mandatami i zamykający w więzieniach. Obok 
nich działali prawosławni księża, zadający cierpienia równie dotkliwe, bo 
duchowe. Olśniewając lud pięknymi cerkiewnymi ceremoniami oraz 
stosując przekupstwo, odciągali go od łączności ze Stolicą Apostolską. 
Powodowali też, że unici nie mogli korzystać z sakramentów. Można 
również dostrzec trzeciego, może nie prześladowcę, ale w jakimś stopniu 
winowajcę. Była nim część duchowieństwa i wiernych Kościoła rzym
skokatolickiego krzywdząca obojętnością, udająca, że prześladowania 
unitów nie mają miejsca32.

Dokument

Drukowany tekst petycji w języku włoskim, z cytatami biblijnymi po 
łacinie, znajduje się w Archiwum Watykańskim33 (w Affari Ecclesiastici

32 W korespondencji jezuickiej jest mowa o „zdradzie łacinników” (Tajna misja, 
s. 220), a pamiętnikarz wspomina pogardzanie unitami przez „czystych Polaków”: 
A. W i a t r o w s k i, dz. cyt., s. 6, 39.
3’ Ach i vio Segreto Vaticano, dalej: ASV. Autor pragnie podziękować Pani Katarzynie 
Pliszce za pomoc w tłumaczeniu dokumentu.
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Straordinari34) pod sygnaturą Polonia 1904 pos. 9. Prawdopodobnie jej 
treść nie była dotąd znana polskim badaczom. Mimo to, wspominano 
o niej niejednokrotnie. Zdaje się, że oryginał dokumentu z podpisami 
unitów35 również nie został jeszcze odnaleziony.

Pielgrzymi z ziem polskich, dawni unici, skarżą się na carskie 
prześladowania i zwracają się do Piusa X o pomoc

ASV, AES, sygn. 1904, pos. 9.
Rzym, 3 V 1904.

Ojcze Przenajświętszy!

Od kiedy Wasza Świątobliwość wstąpił na Stolicę Piotrową, najpotęż
niejsi monarchowie oddają Ci hołd, a wszystkie szczęśliwe i wolne ludy 
kłaniają się przed niezrównanym majestatem największego spośród Sług 
Bożych, którym jesteś.

My słabi i bezsilni, ubodzy i niewykształceni, zabieramy w końcu głos 
u stóp Twojego tronu, by okazać nieskończony szacunek, jaki mamy dla 
Ciebie i Twojej boskiej misji oraz by wyrazić naszą radość, widząc, że 
Najwyższa Mądrość daje nam w Twojej osobie największego dawcę łask 
i pomocy, czujnego wodza oraz oddanego obrońcę. W ten sposób chcieli
byśmy pokazać Bogu, Waszej Świątobliwości oraz całemu światu, że mi
mo ucisku i okrucieństwa naszych prześladowców, chcemy być posłusz
nymi synami Kościoła i z wielką miłością oraz pełnym oddaniem naszym 
oraz naszych braci, chcemy na zawsze połączyć się z Tobą.

Ach, jakże wyczekiwaliśmy momentu, w którym będziemy mogli za
wiązać z waszą Świątobliwością ten nierozerwalny węzeł. Ileż zanieśliśmy

34 Dalej: AES.
35 Do tej pory pojawiały się w literaturze przedmiotu różne liczby podpisów: 65 tysięcy 
( K r a w c z a k ,  dz. cyt., s. 10, 143), kilkadziesiąt (Wiatrowski), 50 tysięcy (Relacja 
ks. U r b a n a  [w:] Tajna misja, s. 734), 56 tysięcy ( W i l k o w s k i  za przekazem 
narodowca Kozickiego), 56 500 (S t o p n i a k za gubernatorem warszawskim, a ten 
za „Słowem Polskim” z kwietnia 1904 roku), 1,5 miliona (F. K u n i e w i c z, dz. cyt., 
s. 20; miało to być półtora miliona nazwisk prześladowanych unitów, a więc więcej 
niż samych podpisów).
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modlitw do Boga, by wypełnił nasze prośby, ileż nocy czuwaliśmy w mil
czeniu zgromadzeni w naszych chatach, ileż przeszkód i trudności musieli
śmy pokonać, ileż zdrad i podstępów ze strony rozwścieczonych wrogów 
naszych dusz musieliśmy doświadczyć! Dzień i noc towarzyszył nam 
strach, że może nasze wołania do Ciebie nie dotrą, że nie uda im się poko
nać barier, o których od dawna milczano. Że może nie uda im się pokonać 
szeregu bagnetów mokrych jeszcze od naszej krwi, ani przebić przez mur, 
jeszcze trwalszy i okrutniejszy, mur ludzkiej obojętności wobec prześlado
wań i niesprawiedliwości, kiedy ofiara jest bezsilna, a oprawca potężny.

Nasza pierś jest ciemiężona, a nasza szyja ściśnięta pętami, boimy się 
więc, że także w momencie radości i szczęścia, zamiast donośnego krzyku, 
z naszych ust wydobyłby się jedynie bezsilny, zduszony jęk, który nieusły- 
szany przez Ciebie, nie dotarłby do Twojego serca.

A teraz oto jesteśmy, o Ojcze Przenajświętszy. Przed Twoje oblicze, jedy
nie wiara mogła przyprowadzić Twój lud, dlatego, że więcej niż lęku i zmar
twienia, jest w nim pewności, że Bóg udzieli mu tego wielkiego pocieszenia. 
Z tą wiarą łączy się miłość i nadzieja, bo patrząc na serce Matki Boskiej 
Bolesnej przebite okrutną szpadą, zawsze wydawało nam się, że i Twoje 
serce przejmie się bólem na myśl o naszym losie. A kiedy znajdowaliśmy się 
przed wizerunkiem Syna Bożego ukoronowanego cierniem, byliśmy przeko
nani, że pod blaskiem Twojej tiary znajduje się korona podobna do tej no
szonej przez Chrystusa, a owa korona wywołuje dreszcze jeszcze silniejsze, 
za każdym razem, kiedy kaleczące nas kolce wbijają się głębiej w nasze rany. 
Nasze dusze łaknące jedynie prawdy i sprawiedliwości podążają w stronę 
światłości ewangelicznej, która rozjaśnia mroki niesprawiedliwości.

Kochamy Cię, o Ojcze Święty, ponieważ wiemy, że Ty też nas kochasz, 
rozumiesz i cierpisz razem z nami. Dlatego też ośmielamy się z niewyobra
żalną radością wołać do Ciebie: Jesteś nasz!

O najukochańszy Sługo Boży, nie z powodu nacisków, ani też dla speł
nienia naszego obowiązku, ale z serca wypełnionego radością i z gorącą 
duszą, w imieniu tysięcy naszych braci, którzy leżą splątani łańcuchami 
ucisków religijnych, składamy u Twych stóp obietnicę pokornego i całkowi
tego podporządkowania się Twojej apostolskiej władzy. Tym samym uro
czyście przyrzekamy być oddanymi do ostatniego tchnienia, twardo po
słusznymi wszystkim zasadom wiary Chrystusowej, które zostały nam prze
kazane w całkowitej czystości przez Kościół Rzymskokatolicki. Dana jest 
nam wielka szansa, by móc w tej niezapomnianej chwili udowodnić naszą 
jedność z załogą okrętu Piotrowego, którego ster znajduje się w Twoich 
czcigodnych rękach. Nasza radość byłaby jeszcze większa, gdyby nasze

świadectwo dane prawdzie stało się również triumfem prawdy. Niezłomnym 
słowem i błagalną modlitwą walczyliśmy przeciw naszym ciemiężycielom, 
a naszą nędzą, odrzuceniem i w końcu śmiercią męczenników daliśmy 
świadectwo prawdzie.

Wygralibyśmy też z przemocą, gdyby ta, bezradna, nie wezwała na po
moc oszustwa. Z tego połączenia zrodziła się hipokryzja, która wiarę, do
browolnie przez nas głoszoną przez tyle wieków, nazywa wiarą fałszywą, 
obcą i wymuszoną. Owa obłuda doprowadziła do popełnienia błędów roz
łamowych, które odrzucamy z przerażeniem, chcąc powrotu na łono Ko
ścioła wschodniego. Nasza wytrwałość jest nazywana uporem; łaska boska, 
która nas oświeca, fanatyczną ciemnotą; przywiązanie do ojczyzny, języka 
i zwyczajów naszych ojców, poważnym przestępstwem. Zamyka się oczy 
i znieważa nas mówiąc, że słońce oświeca tylko prawdę. Zatyka się uszy 
i mówi, że nasze lamenty ustały. Wymierza się nam okrucieństwo, wrzuca 
do wrzącego oleju i z bezczelnością ośmiela się zaprzeczać, że nasze rany 
istnieją. Zatem jeśli nasze ciało wydaje się zmęczone, a dusza w niebezpie
czeństwie zatracenia, to jest to tylko złudne wrażenie, bo w rzeczywistości, 
odważnie mówiąc, jest to dla naszego dobra doczesnego i szczęścia wiecz
nego. I dlatego też, noc rozpostarła nad nami skrzydła. Niestety! Dla wielu 
ta wstrętna ciemność, przekształciła się już w noc śmierci. Oni chwiali się 
i upadli. Ty, najwyższy wodzu walczącego Kościoła, Ty, który czuwasz 
z niestrudzoną troską nad owczarnią Chrystusa, Ty znasz wszystkie rany, 
które powoduje nieustające prześladowanie. Ty wiesz ile milionów dusz 
zostało przemocą oderwanych od skały Piotrowej i zanurzonych w przepa
ści potępienia; ile tysięcy świątyń zostało zniszczonych; ile tysięcy wy
znawców wiary zamkniętych w podziemiach więziennych; ile setek rodzin 
skazanych na wygnanie za przeciwstawianie się -  za upór.

Mimo to, choć dzieło zniszczenia jest wielkie, straty poniesione w win
nicy Pana nie są nieodwracalne. Gdy ustaje zimno, przywiędłe pędy odzy
skują życie.

Wielu jedynie na pozór wyrzeka się tego, co wewnątrz czci i kocha, lecz 
liczny jest wciąż szereg tych, którzy trzymają wysoko sztandar Męki 
i Wniebowstąpienia. Aż do dzisiaj pop, głosiciel schizmy, decyduje, które 
wierzenia mamy przyjmować, aż do chwili obecnej wymierza nam kary 
pieniężne, podczas gdy płaci apostatom, Wystawiają oni na próbę słabych, 
dając ohydne obietnice. Chcą zręcznie przestraszyć nieśmiałych, później 
poniżają i znieważają wiarę katolicką; ucząc się zarazem jak osłabić dusze 
prostych ludzi, jeszcze niepewnych w wierze, za pośrednictwem swoich 
olśniewających obrzędów, Innych zmuszają do pozostania bez chrztu, bez
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ślubu kościelnego, bez spowiedzi, a po śmierci, bez ceremonii pogrzebo
wych. I w końcu zakazując wstępu do świątyń katolickich. Czasami jeste
śmy zmuszeni patrzeć ze strachem jak policjanci bezprawnie kierują swoje 
szpady przeciw Krzyżowi Chrystusowemu i strzelają do wizerunków Matki 
Boskiej, my zaś powtarzamy razem z Psalmistą: „Pan moją pomocą i w nim 
pokładam nadzieję”.

Jednakże nasze siły słabną, jesteśmy ludźmi, i jesteśmy słabi. Gorycz 
przepełnia nasze serca, a zniechęcenie zatruwa nasze dusze, kiedy myślimy 
o naszym odrzuceniu i opuszczeniu, w którym jesteśmy pozostawieni przez 
cały świat i wystawieni na gniew ryczącego lwa. Wydaje nam się, że jedy
nie cud byłby w stanie nas uratować.

Przybywamy do Ciebie, Wikariuszu Boży, z pokorną modlitwą o cud. 
Nie o cud materialny, ani też doczesną chwilową pomoc, ale o cud Słowa.

Dodaj nam otuchy swoim słowem, pociesz modlitwą, umocnij nas błogo
sławieństwem. Rozpal żarem kapłanów będących na Twoje skinienie, daj nam 
pasterza, który pod osłoną tajemnicy mógłby rozbudzić w nas żar i podtrzy
mać nas na duchu; rozwiąż więzy, którymi prześladowca pęta nasze dusze.

Swoimi żarliwymi modlitwami wyproś dla nas niezbędną siłę, by ból nas 
nie zniszczył. Módl się i powtarzaj za nami -  wyczerpanymi i załamanym 
cierpieniem -  słowa, które Chrystus kieruje do paralityka „Wstań i chodź”.

A my wstaniemy i pójdziemy chwaląc Pana, który za Twoim pośrednic
twem zwróci nam siły i zdrowie i da nam apostolskiego ducha byśmy mo
gli opowiadać swoim braciom o cudach, których obiektem będzie Twój lud 
oraz by w nas wypełniała się przepowiednia: „Skoro zachowałeś naukę 
o mojej cierpliwości i Ja cię zachowam od próby” (Ap 3, 10).

Poparte podpisem przez 56 500 osób.

Mariusz Radosław SAWA -  ur. w 1985, historyk, w 2009 roku ukończył historię 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktorant historii KUL JP II, obec
nie zajmuje się ukraińską emigracją na Zachodzie po II wojnie światowej, wydał dwie 
książki: Unicka parafia Werbkowice (1690-1875) [Lublin 2009] oraz Początki rzymskoka
tolickiej parafii Werbkowice (1919-1935) [Lublin 2009], publikuje w „Zamojskim Kwar
talniku Kulturalnym”, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

RYSZARD GRZESIK

CZY MALCHUS STRACIŁ UCHO OD CIOSU MIECZEM  
PRZECHOWYWANYM W POZNAŃSKIEJ KATEDRZE?

„Ten sam papież Stefan, by uczynić początki pobytu Jordana mil
szymi dla kleru i ludu polskiego, ofiarował mu miecz św. Piotra, którym 
apostoł, jak wierzą, miał odciąć uszy Malchiasza w Ogrodzie Oliwnym, 
może ten sam miecz, a może inny zamiast tamtego, i pobłogosławił na 
pamiątkę tak świetnego czynu apostoła; aby kościół w Polsce posiadał 
jawny klejnot, którym mógłby się szczycić za sprawą kapłana Chrystu
sa i następcy Piotra, na chwałę i sławę św. Piotra. Ten sam miecz 
w kościele poznańskim także i dzisiaj otacza gorliwa cześć”1. Opowia
danie to, zanotowane ok. 1475 r. przez kanonika krakowskiego Jana 
Długosza, jest pierwszym źródłowym poświadczeniem obecności 
w poznańskiej katedrze miecza, przywiezionego według tego świadec
twa przez biskupa Jordana i już za czasów Długosza czczonego przez 
wiernych jako relikwia związana z czasami apostolskimi. Obecnie 
miecz przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, 
natomiast jego kopia zdobi ścianę w lewym ambicie poznańskiej Kate
dry. Poznańscy przewodnicy miejscy oprowadzający turystów po świą
tyni pokazują im tę kopię i opowiadają przytoczoną legendę.

Ósmego kwietnia 2011 r. wspomniane Muzeum Archidiecezjalne 
zorganizowało jednodniową konferencję poświęcone temu zabytko
wi2. Zgromadziła ona liczne grono mediewistów reprezentujących

1 Jana Długosza Katalog biskupów poznańskich, tłum. A. P a w l a c z y k ,  Kronika 
Miasta Poznania za rok 1994, nr 3-4: Święci poznańscy i wielkopolscy, s. 209-210. 
Tekst łaciński za wydaniem Vitae episcoporum Posnaniensium Tretera z 1604 r.: 
W. P o w e 1, Legenda poznańska o mieczu przechowywanym w Katedrze, Kronika 
Miasta Poznania za rok 1935, nr 4, przedruk [w:] tamże, za rok 1990, nr 3-4: Antolo
gia. s. 17, przyp. 3. Por. J 18, 10.
2 Nosiła ona tytuł: Poznański miecz świętego Piotra. Historia i legenda. Inicjatorem 
był Dyrektor Muzeum, ks. prałat Marian Lewandowski.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 535-541.
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historię, historię sztuki i archeologię. Sympozjum otworzył Metropoli
ta poznański, ks. dr Stanisław Gądecki rozważaniami nt. znaczenia 
miecza w Biblii. Przedmiot ten wspominany jest 446 razy i to przede 
wszystkim w powszechnie znanym znaczeniu narzędzia wojennego. 
Jest zatem symbolem wojny. Ale w Nowym Testamencie miecz staje 
się symbolem słowa Bożego. Mówca zwrócił szczególną uwagę na 
czynność chowania miecza do pochwy (np. 1 Krn 21, 27 n. -  w tym 
kontekście chodziło o zduszenie zarazy). Oznacza ona działanie dla 
pokoju. W konkretnej scenie w Ogrójcu Jezus nakazuje Piotrowi 
schowanie miecza, by wypełnił się Boży plan Zbawienia przez Mękę.

Ks. prof. Adam R. Sikora OFM (Wydział Teologiczny UAM, Po
znań) wystąpił z referatem pt. Od logiki miecza do mądrości Krzyża. 
Biblijno-patrystyczne ujęcie duchowej drogi św. Piotra Apostoła. Za 
papieżem Benedyktem XVI podkreślił on, że postawa Piotra ewolu
owała, od człowieka gwałtownego, posługującego się logiką miecza 
do osoby rozumiejącej Słowo i posługującej się nim, gotowej do mę
czeństwa. Jego męczeńska śmierć jest tylko niejasno zasugerowana 
w Ewangelii św. Jana (J 21, 18-19), lecz fakt przekazany został w pi
smach Ojców Kościoła. Na podstawie przekazów nowotestamento- 
wych referent zrekonstruował biografię Apostoła, zastanawiając się 
nad prawdopodobieństwem używania przez niego broni. Okazuje się, 
że w tych czasach miecz był wręcz niezbędnym elementem stroju mę
skiego. Nie wiemy, jak wyglądał używany przez niego miecz, bo uży
ta terminologia nie uprawnia do wnioskowania.

Dr hab. Maria Starnawska, prof. Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie zajęła się Kultem relikwii św. Piotra w Polsce śre
dniowiecznej na tle europejskim. Kult ten podkreślał misyjny charak
ter Kościołów lokalnych, fundowanych pod patronatem tego świętego. 
Dotyczyło to też Polski. Według świadectwa Brunona z Kwerfurtu 
Piotr sprawował patronat nad naszym krajem, w którym zresztą dosyć 
wcześnie pojawiło się to imię. Nosił je np. żyjący w pierwszej po
łowie XII w. Piotr Włostowic. Najstarszą wzmiankę o relikwiach 
św. Piotra w Polsce podaje Ortlieb pisząc o darze Salomei, wdowy po 
Bolesławie Krzywoustym, przekazanym klasztorowi benedyktyń
skiemu w Zwiefalten. Jednak relikwie księcia Apostołów nie były naj
ważniejsze w tej kolekcji, której „ozdobą” była lewa ręka św. Szcze
pana pozbawiona jednego palca. W 1148 r. podczas budowy katedry 
płockiej szczątki św. Piotra i Pawła zawieszono przed ołtarzem
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w strusim jaju wraz z wieloma innymi relikwiami. Do końca średnio
wiecza jeszcze parokrotnie słyszymy o relikwiach obu apostołów, ale 
nigdy nie grały one pierwszoplanowej roli. Jedynym miejscem kultu 
św. Piotra pozostaje Poznań, ale i tu nie pełnił on pierwszoplanowej 
roli. Kult ten, początkowo podkreślający misyjność Kościoła, zdomi
nowany został przez kulty lokalne.

Prof. Hanna Kóćka-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM w referacie 
pt. Poznań i jego rola w chrystianizacji ziem polskich przedstawiła ze
branym najnowsze wyniki prac prowadzonych w okolicach dawnego 
palatium książęcego na poznańskim Ostrowie Tumskim. Podkreśliła 
ona wagę źródeł archeologicznych dla poznania najdawniejszych dzie
jów najstarszych polskich ośrodków kościelnych i administracyjnych 
wobec skąpej liczby przekazów pisanych. W ostatnim sezonie badań 
na poznańskim palatium przebadano tzw. kaplicę Dąbrówki. Okazała 
się ona budowlą na planie czworoboku z apsydą, a nie rotundą, jak 
można się było spodziewać przez analogie z innymi wczesnopiastow- 
skimi zespołami pałacowymi. Ma ona natomiast analogie z palatium 
w Heepen koło Paderbornu z ok. 1000 r. Kaplica wybudowana została 
z surowców skalnych łamanych w płytki z dużą ilością zaprawy i tyn
ków, od wewnątrz malowanych. W apsydzie znajdowała się mozaika 
ścienna wykonana ze szklanych płytek bardzo dobrej jakości. Wska
zywałoby to na inspirację wzorami bizantyńskimi i przypuszczalnie 
mistrzów kijowskich, sprowadzonych do Poznania przez Chrobrego. 
Kaplica została później przebudowana. Stało się to przypuszczalnie za 
czasów Bolesława Szczodrego, ponieważ w wykopie znaleziono mo
netę Andrzeja I węgierskiego i Wratysława II czeskiego. Wykonanie 
głębokiego wykopu, być może pod czyjś grób, doprowadziło do zawa
lenia się ściany.

Obok kaplicy pałacowej, na podgrodziu istniała stacja misyjna bi
skupa Jordana, której pozostałością jest misa chrzcielna w podzie
miach poznańskiej katedry. Samą katedrę zaczęto wznosić na tym 
miejscu jeszcze przed rokiem 1000. Obok obu świątyń odnaleziono 
pewne ślady wskazujące, że w czasach pierwszych Piastów kościół 
znajdował się i na Zagórzu, gdzie później dowodnie poświadczone 
jest istnienie kościoła św. Mikołaja.

Prof. Józef Dobosz z Instytutu Historii UAM przedstawił Biskup
stwo poznańskie w strukturach organizacyjnych Kościoła polskiego 
wX-XII w. zaznaczając, że wszelkie wnioski o najstarszych dziejach
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Kościoła poznańskiego są z braku źródeł pisanych jedną wielką hipo
tezą. W historii tego czasu można wydzielić cztery okresy: 1) 968- 
1000, czyli działalność biskupów misyjnych, których głównym cen
trum był Poznań. Dopiero pod koniec panowania Mieszka I ideowe 
centrum państwa zaczęło przesuwać się ku Gnieznu, gdzie złożono 
relikwie św. Wojciecha i utworzono arcybiskupstwo. 2) 1000-1075 -  
utworzenie osobnego biskupstwa poznańskiego nie podporządkowane
go Gnieznu z Ungerem na czele. Po śmierci Ungera ze źródeł znikają 
wszelkie przekazy o tym biskupstwie. Katalog Długosza podający 
ciągłość jego pasterzy jest tylko apokryfem. Najprawdopodobniej bi
skupstwo zaprzestało działalności w czasach kryzysu Polski. 3) 1075- 
1136 -  okres odnowy organizacyjnej Kościoła w Polsce, rozszerzenie 
siatki biskupstw, pretensje Magdeburga do podporządkowania sobie 
Kościoła polskiego zakończone wystawieniem przez papieża Innocen
tego II bulli uznającej samodzielność polskiej prowincji kościelnej. 
4) 1136-1186 -  zmniejszenie się znaczenia diecezji, w 1186 r. bulla 
regulująca spór o pierwszeństwo między arcybiskupstwem gnieźnień
skim a biskupstwem krakowskim przyznająca Krakowowi drugie miej
sce po Gnieznu degraduje Poznań do roli diecezji o mniejszym prestiżu.

Dr Leszek Wetesko z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieź
nie w wystąpieniu pt. Piastowie i ich święty, rzymski patron wysunął 
tezę, że św. Piotr był najwcześniejszym patronem Piastów, będąc sym
bolem więzi młodego Kościoła polskiego z Kościołem powszechnym. 
Kryzys lat 30. XI w. spowodował zanik tego patronatu oraz ciągłości 
większości diecezji (z wyjątkiem Krakowa). Natomiast ciągłość za
chował Kościół jako instytucja. Po przezwyciężeniu kryzysu odno
wiono patronat tego świętego (Piotrowe wezwanie opactwa tyniec
kiego). Dopiero za Władysława Hermana ostatecznie wyparł go kult 
św. Wojciecha.

Dr Adam Żurek z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócił 
uwagę na Miecz św. Piotra w heraldyce biskupstwa poznańskiego. 
Występuje on na pieczęciach od drugiej połowy XV w. Jest to prze
ważnie wyobrażenie miecza zwykłego, tylko raz pojawia się przed
stawienie noża.

Dalsze wystąpienia poświęcone były już bezpośrednio zabytkowi 
będącemu przedmiotem sesji, eksponowanemu zresztą w sali obrad. 
Mgr Aleksandra Pudelska, kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Po
znaniu przedstawiła Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej -  losy
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zabytku. Był to przegląd causae et controversiae związanych z tym 
obiektem począwszy od zapisów archiwalnych po tezy opracowań 
naukowych.

Prof. Marian Głosek z Uniwersytetu Łódzkiego w wystąpieniu 
Poznański Miecz św. Piotra -  uwagi bronioznawcy nawiązał do swo
jego artykułu napisanego wspólnie z prof. Leszkiem Kajzerem, Miecz 
św. Piotra z Katedry Poznańskiej, Kwartalnik Historii Kultury Mate
rialnej, R. 22, 1974, z. 2, s. 231-241, podtrzymując zajęte wtedy sta
nowisko. Ewangeliści określali broń, jakiej w Ogrójcu użył św. Piotr 
mianem ‘machaira’, co oznacza krótką broń jednosieczną. Słowiańska 
tradycja prawosławna opierająca się na greckim oryginale oddawała to 
słowo jako 'nóż’. Tradycja łacińska pisała o mieczu ‘gladius’, a zatem 
o broni dwusiecznej. Również średniowieczna tradycja ikonograficzna 
przedstawiała broń użytą przez Piotra w różny sposób: jako miecz, 
nóż, tasak, szablę. Ks. Jakub Wujek używa dwóch słów: ‘miecz’ oraz 
‘kord’. Zabytek z katedry poznańskiej reprezentuje typ broni jedno- 
siecznej -  tasak, kord, powszechny w drugiej połowie XIII w. Najbar
dziej zbliża się do tasaka przechowywanego w katedrze w Durham, 
pochodzącego z ok. 1300 r. Do Poznania mógł trafić w XIV w., przy
wieziony przez jedno z częstych poselstw do Awinionu. Był to wy
starczający czas, by wokół niego zdążyła narosnąć legenda o jego 
związkach z Jordanem, zapisana przez Długosza.

Wnioski co do chronologii zabytku potwierdziły Badania metalo
znawcze poznańskiego Miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu, przeprowadzone przez dr inż. Elżbietę Nosek i mgr inż. 
Janusza Stępińskiego z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Z badań tych wynika, że jest to bardzo dobrej jakości miecz jedno- 
sieczny (tasak), wykuty z dwóch warstw stali twardszej i jednej mięk
kiej. Dzięki umiejętnej obróbce broń przy uderzeniu nie pękała, lecz 
co najwyżej mogła się wykruszać. Wykuty jest w technologii znanej 
już w czasach rzymskich, w średniowieczu z wolna wychodzącej z uży
cia. Miecz przypomina zabytki z XIII w., ale analiza metaloznawcza 
nie pozwala na bardziej precyzyjne datowanie.

Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Wywołały ją zwłasz
cza ostatnie wystąpienia. Z tonu wystąpień dyskutantów wyraźnie 
przewijał się pewien zawód, że miecza tego nie można przesunąć dalej 
wstecz -  przynajmniej do X w., jeśli już nie w czasy apostolskie. 
A jednak pocieszeniem dla obecnych może być fakt, że posiadamy
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w Poznaniu naprawdę cenny zabytek średniowiecznej kultury mate
rialnej. Jak zauważył w dyskusji mgr inż. J. Stępiński, swój stan za
chowania zawdzięcza faktowi, że nie utracił nigdy kontaktu z czło
wiekiem i zawsze otaczany był troską.

Omawiana sesja jest przykładem, jakie możliwości daje dyskusja 
nad pojedynczym dziełem sztuki. Zgromadziła ona przedstawicieli 
wielu dyscyplin, od biblistyki po metaloznawców. Z punktu widzenia 
historyka cenne jest ostateczne chyba wpisanie miecza w kontekst 
czasowo-przestrzenny. Staje się dzięki temu cennym źródłem -  nie do 
dziejów apostolskich i nie do początków chrześcijaństwa w Polsce, ale 
do dziejów wyobrażeń o tych początkach. Jak się wydaje, legenda 
zapisana przez Długosza, ale powstała chyba znacznie wcześniej, 
wpisuje się w kontekst poszukiwania swojej chwalebnej przeszłości 
przez Europejczyków. Popularna we Francji Legenda Trojańska, wią
zanie Węgrów z losami Attyli czy przesunięcie do głębokiej starożyt
ności dziejów przodków Polaków -  Lechitów koresponduje z biblij
nym rodowodem poszczególnych mieszkańców Europy -  potomków 
Jafeta. Dobrze pasuje do tej tendencji miecz św. Piotra z Ogrójca. 
Nawet jeśli nie nosi on śladów krwi Malchusa, ma dowodzić starożyt
ności polskiego, a zwłaszcza poznańskiego chrześcijaństwa i jego 
więzi z Kościołem powszechnym. Jak się wydaje, w tym właśnie kie
runku powinny zmierzać dalsze badania historyczne. Wdzięczność 
należy się organizatorom opisywanej sesji także za stworzenie pretek
stu do tych uwag.
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RYSZARD GRZESIK

Did Malchus lose the ear from the blow of the sword stored 
in Poznań cathedral?

Summary
„The same pope Stefan to make the beginnings of the stay o f Jordan more pleasant 

for the clergy and Polish people offered him the sword of Saint Peter, by which the 
Apostle, like they believe, cut off the ears of Malchus in the Olive Garden, maybe the 
same sword, maybe the other, and blessed it as the keepsake o f wonderful action of 
the Apostle; in order to Polish church possess this apparent jewel to be proud of the 
priest of Christ and the successor of Saint Peter for the glory and the fame of Saint 
Peter” (John Długosz, Catalogue of the Bishops of Poznan). The scientific session 
dedicated to this sword stored in Poznań as Poznań sword of Saint Peter. The history 
and the legend was organized at 8th April, 2011 in the Archdiocesan Museum in 
Poznań. The initiator was the director of the museum the priest prelate Marian Le
wandowski. The discussed session is the example how many possibilities gives the 
discussion connected with the individual work of art. The representatives o f many 
disciplines were gathered, from the Biblical studies to the metallurgy.

Translated by Jolanta Nader

Ryszard GRZESIK -  dr hab., Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu, 
historia Europy Środkowej, szczególnie stosunków polsko-węgierskich we wczesnym 
średniowieczu w aspekcie źródłoznawczym. Ostatnie publikacje:

Panonia Ziemią Obiecaną? Biblijna legitymizacja władzy nad Panonią w kronikach 
węgierskich, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: 
Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 2: Historia, język, kultura, red. Z. A b r a m o 
w i e  z, J. Ł a w s k i, Białystok 2010, s. 325-333.

Uzupełniony głos w dyskusji (uwagi wygłoszone i pomyślane), [w:] Kościół poznański 
w historiografii, red. ks. L. W i 1 c z y ń s k i, Poznań 2009, s. 259-262.

Menumorout i inni. Wielkie Morawy w węgierskich kronikach średniowiecznych, 
[w:] Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji, red. B. B oj ar, Katedra Hungary
styki UW, Warszawa 2010, s. 87-94.
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SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI ODPUSTÓW  
W OBRONIE WYSPY RODOS

Badania nad ruchem krucjatowym cieszą się nieprzerwanym zainte
resowaniem badaczy od czasów renesansu1. Z polskich historyków 
należy wymienić między innymi Romana Gródeckiego2, Andrzeja 
F. Grabskiego3. W latach 90-tych powstało szereg studiów poświęco
nych tematyce krucjatowej. W przeważającej większości zajmowano 
się udziałem rycerstwa w krucjatach oraz planami organizacji wypraw 
krzyżowych4. Kwestii tej jest poświęcony zbiór artykułów będący 
pokłosiem sesji zorganizowanej w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Zielonej Górze w 1999 roku5. Udział krzyżowców z terenów Polski 
wyczerpująco przedstawił w licznych pracach Mikołaj Gładysz, 
a ostatnio podsumował dorobek w tej kwestii Jerzy Grygiel6. Osobno

1 Zob. szerzej J. H a u z i ń s k i ,  Od narracji zmitologizowanej do interpretacji semio- 
tycznej. Piśmiennictwo o krucjatach w ujęciu źródłowym i historiograficznym, „Słup
skie Studia Historyczne”, 8(2000), s. 30-39.
2 Polska wobec idei wypraw krzyżowych, „Przegląd Współczesny”, 11(1923), t. VI, 
s. 103-116.
3 Polska w opiniach obcych X-XI1I w., Warszawa 1964; tenże, Polska w opiniach 
Europy Zachodniej XIV-XV w., Warszawa 1968.
4 Ł. B u r k i e w i c z ,  Podróż króla Cypru Piotra I z Lusignan po Europie w latach 
1362-1365 i jego plany krucjatowe, „Studia Historyczne”, L(2007), nr 1, s. 3-29; zob. 
też J. S m o ł u c h a, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatycz
ne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999.
5 Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. W. P e 11 z, 
J. D u d e k, Zielona Góra 2002; zob. M. S m o 1 i ń s k i, Potencjalny udział oddziałów 
zachodniopomorskich w V krucjacie (1217?, 1219), świetle relacji krucjatowych 
Olivea z Paderbornu, [w:] Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji nauko
wej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich, red. K. K o 
z ł o w s k i ,  E. R y m a r ,  Szczecin 2004, s. 175-201.
6 W sprawie udziału polskiego księcia w II krucjacie jerozolimskiej (1147-1149), 
[w:] Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, red. B. S 1 i w i ń s k i, Gdańsk-Koszalin 1997,

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 543-554.
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należy wymienić prace traktujące o recepcji idei wypraw krzyżowych 
na terenie państwa Zakonu Krzyżackiego7. Postanowienia średnio
wiecznych soborów powszechnych w sprawie organizacji wypraw 
krzyżowych przedstawił Jan Drabina8. Apele kierowane przez papieży 
w sprawie udziału Polski w krucjatach skierowanych do Ziemi Świę
tej omówiła Anna Kowalska9.

Tematyka odpustów jakie zyskiwali wierni po udzieleniu wsparcia 
szpitalnikom10 z wyspy Rodos walczących z Turkami jak dotąd nie

s. 33-53; tenże, Udział Polski w V krucjacie lewantyńskiej (1217-1221), [w:] Szlachta, 
starostowie, zaciężm, red. B. Ś l i w i ń s k i .  Gdańsk-Koszalin 1998, s. 63-83; tenże, 
O zapomnianych polskich krzyżowcach -  kilka uwag na marginesie wypraw jerozo
limskich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa, [w:] Książęta, urzęd
nicy, złoczyńcy, red. B. Ś l i w i ń s k i ,  Gdańsk 1999, s. 45-65; tenże, Zapomniani 
krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, Warszawa 2002;
J. G r y g i e 1, Jaksa z Miechowa i inni. Udział Polaków w ruchu krucjatowym, 
[w:] Ziemia Miechowska w dziejach Polski. Dziedzictwo i perspektywy. Sympozjum 
historyczno-kulturalne, 26 X  2006, red. A. Waśko, Kraków 2006, s. 11-23; zob. 
też tenże, Contra Bohemos -  wokół problemu krucjat antyhusyckich w XJ/-wiecznej 
Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 
126(1999), s. 59-75.
7 J. T r u p i n d a ,  Ideologia krucjatowa w kronice Piotra z Dusburga, Gdańsk 1999;
K. K w i a t k o w s k i ,  Wzorzec krucjaty „ litewskiej” w piśmiennictwie kręgu zakonu 
krzyżackiego i jego przemiany w XIV wieku, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum 
młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 
2005 roku, red. J. D o b o s z ,  J. K u j a w i ń s k i ,  M. M a t l a - K o z ł o w s k a ,  Po
znań 2007, s. 243-271; J.M. G r u z 1 a, Udział książąt śląska w rejzach krzyżackich na 
Litwę w XIV wieku, „Rocznik Elbląski”, 18(2002), s. 67-95; zob. też J. H a u z i ń s k i, 
Reminiscencje duchowości krucjatowej na Kujawach i ziemi Dobrzyńskiej w późnym 
średniowieczu, [w:] Religijność na Kujawach i ziemi Dobrzyńskiej w czasach staro
polskich, red. A. M i e t z, Włocławek 2003, s. 87-99.
8 Wezwania średniowiecznych soborów powszechnych do wypraw krzyżowych do Pale
styny, [w:] Religia a wojna i terroryzm, red. J. D r a b i n a, Kraków 2003, s. 87-107.
9 Papieskie apele do Polski w sprawie pomocy dla Ziemi Świętej (XII-XIV w.), [w:] 
Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S.M. Z a j ą c z k o w s k i ,  
Łódź 2000, s. 129-145.
10 Historycy koncentrowali swoją uwagę na procesie sprowadzenia joannitów do 
Polski oraz rozwojowi ich uposażenia, poniżej zamieszczono najnowsze prace traktu
jące o joannitach, w których znajdują się informacje o starszej literaturze przedmiotu. 
M. S t a r n a w s k a ,  Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach 
polskich w średniowieczu, Warszawa 1999; por. R. H e ś, Księża czy rycerze? Militar
na rola joannitów na Śląsku w średniowieczu, [w:] Klasztor w państwie średnio
wiecznym i nowożytnym, red. M. D e r w i c h ,  A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Wro- 
cław-Opole-Warszawa 2005, s. 277-289; tenże, Joannici na Śląsku w średniowieczu.
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budziła większego zainteresowania w polskiej historiografii11, mimo, 
że od dawna zajmowała ona badaczy z Europy Zachodniej12. Spośród 
przeszło 1539 zarejestrowanych dokumentów odpustowych z terenów 
Królestwa Polskiego zaledwie kilka spośród nich dotyczy tej kwe
stii13. Nadania te posiadają cechy wspólne pozwalające wyodrębnić je 
spośród innych dyplomów w których papież, biskupi, legaci zachęcali 
wiernych do wzięcia udziału w krucjatach.

Przed przedstawieniem wspomnianych dyplomów należy pokrótce 
scharakteryzować formularz dokumentu odpustowego nadawanego 
krzyżowcom oraz przemiany jakim podlegał. Mocą postanowień so
borów powszechnych wierni, którzy zdecydowali się przyjąć krzyż, 
bądź wsparli finansowo krucjatę, otrzymywali odpust zupełny, ponad
to podlegali w trakcie trwania wyprawy ochronie Stolicy Apostolskiej 
oraz zyskiwali szereg dalszych przywilejów14.

W XIII wieku do wiernych w Polsce wystosowane zostały liczne 
wezwania do udziału w wyprawach krzyżowych. Przykładowo 5 maja 
1218 roku papież Honoriusz III zachęcał aby zamiast udawać się na 
krucjatę do Ziemi Świętej skoncentrować swe wysiłki na walce z Pru

Kraków 2007, passim; M. S m o l i ń s k i ,  Joannici w polityce książąt polskich i po
morskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku, Gdańsk 2008, s. 11-16.
11 Zob. B. S t a c h o ń ,  Polityka Polski wobec Turcji i akcji antytureckiej w wieku XV 
do utraty Kilii i Białogrodu (1484), Lwów 1930, s. 188-189.
12 J.W. C l a r k , A New Copy of Caxton 's Indulgence, „Speculum”, 1934, vol. 9, no 3, 
s. 301-303; zob. szerzej nadania odpustów krucjatowych dla wiernych wstępujących 
w szeregi szpitalników w X1I-XIII wieku J. B r o n s t e i n, Caring for the Sick or 
Dying for the Cross? The Granting of Crusade Indulgences to the Hospitallers, 
[w:] The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. Festschrift for Anthony Luttrel, 
ed. K. B o r c h a r d t, N. J a s p e r t, H. J. N i c h o l s o n ,  Ashgate 2007, s. 39-46.
13 W. S z y m b o r s k i ,  Odpusty w Polsce średniowiecznej, Aneks -  mps pracy dok
torskiej obronionej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. II (869-1312) 
Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, 
Vienne, układ i opracowanie A. B a r o n ,  H. P i e t r a s ,  Kraków 2007, s. 125, 127, 
206-207, 232, 233, 315-325, 378, 379, 382, 384, 385, 392, 393, 404, 405, 406, 407, 
408-411; zob. szerzej N. H o u s l e y ,  Indulgences for Crusading, 1417-1517, 
[w:] Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, 
ed. R.N. S w a n s o n ,  Leiden-Boston 2006, s. 277-309; zob. też A.L. B y s t e d ,  
Indulgences, Satisfaction, and the Heart's Contrition in Twelfth-century Crusading 
Theology, [w:] Medieval History Writing and Crusading Ideology, ed. T.M.S. L e h -  
t o n e n, K. V. J e n s e n, J. M a 1 k k i, K. R i t a r i, Helsinki 2005, s. 85-94.



546 WIKTOR SZYMBORSKI

sami15. Natomiast Innocenty IV 17 lipca 1245 wzywał do wyprawy do 
Ziemi Świętej w zamian za co nadawał odpust zupełny16. Całkowite 
odpuszczenie grzechów uzyskiwały osoby, które odpowiedziały na 
wezwania papieży i wzięły udział w wyprawach organizowanych 
przeciwko cesarzom; Fryderykowi I jak to miało miejsce w 1187 ro
ku17, Fryderykowi II w 1247 roku18, Konradowi synowi Fryderyka II 
w 1253 roku19, a także książętom -  Bolesławowi śląskiemu w 125720.

15 Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 20, s. 14-15; 
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, ed. A. T h e i n e r, t. 1 ab Honorio PP. III 
usque ad Gregorium PP. XII 1217-1409, Romae 1860, nr 10, s. 4; Codex diplomaticus 
Prussicus, hrsg J. V o i g t, bd 1, Königsberg 1836, nr 2, s. 3-4; Regesten zur Schlesis
chen Geschichte bis zum Jahre 1250, hrsg C. G r ü n h a g e n ,  Codex Diplomaticus 
Silesiae, bd 7 erster Thiel, Breslau 1884, nr 202. s. 123; Preussische Regesten bis zum 
Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, hrsg M. P e r l  b a c h ,  Königsberg 1876, 
nr 23, s. 8-9; Regesta pontificum Romanorum inde ab a post Christum natum MCXCVIII 
ad a. MCCCIV, ed. A. P o 11 h a s t, t. I, Berolini 1874, nr 5773, s. 507; Zbiór ogólny 
przywilejów i spominków mazowieckich, zebrał, opracował i wydał J.K. K o c h a 
no  w s k i, t. I obejmujący materiał do zgonu Konrada I, Warszawa 1919, nr 197, s. 188; 
Codex Pomeraniae diplomaticus, hrsg K.F.W. H a f f e l b a c h ,  J.G.L. K o s e g a r -  
t e n, bd 1, Greiswald 1862, nr 115, s. 266-267.
16 Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dok perg nr 52, 53;
K. K a c z m a r c z y k ,  Katalog dyplomów pergaminowych konwentu krakowskiego 
w Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr 1-531, z lat 1227-1894, mps Archi
wum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dypl nr 24, 25.
17 Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 53, s. 50.
18 Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 90, s. 44-45; Regesten zur Schle
sischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 653, s. 290; Regesta pontificum Romano
rum inde ab a post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, ed. A. P o 11 h a s t, 
t. II, Berolini 1875, nr 12456, s. 1052.
19 Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum Constitutiones, Epistolas, ac 
Diplomata continens Tribus Ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poenitentium, t. I ab 
Honorio III ad Innocentium IIII, Romae 1759, nr 463, s. 649; Urkundenbuch des 
Bisthums Samland, hrsg C.P. W o e l k y ,  H. M e n d t h a i ,  heft 1, Leipzig 1891, 
nr 17, s. 5; Preussische Regesten, nr 406, s. 121; Regesta pontificum Romanorum, 
t. II, nr 14875, s. 1225; Bullarium Franciscanum, t. I, nr 464, s. 649; Urkundenbuch 
des Bisthums Samland, nr 18, s. 5; Preussische Regesten, nr 407, s. 121; Regesta 
pontificum Romanorum, t. II, nr 14878, s. 1225.
20 Bullarium Poloniae, ed. I. S u ł k o w s k a - K u r a ś ,  S. Ku r a ś ,  t. I 1000-1342,
Romae 1982, nr 636, s. 121; Regesten zur Schlesischen Geschichte, bis zum Jahre
1280, hrsg C. G r ü n h a g e n ,  Codex diplomaticus Silesiae, bd 7 zweiter Thiel, Breslau
1875, nr 969, s. 65; Ioannis Dlugossii, Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae,
Uber septimus, Liber octavus, ed. S. B u d k o w a ,  I. G a r b a c i k, A. K a m i ń s k i ,
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W XV wieku taki odpust otrzymywali uczestnicy krucjat skierowa
nych przeciwko husytom21, królowi czeskiemu Jerzemu z Podiebra- 
dów z 1468 roku22.

W XIII wieku głosząc krucjatę posługiwano się formularzem, który 
zakładał udział osobisty w wyprawie, udzielenie wsparcia finansowe
go, osoby, których nie było stać mogły odbyć służbę przez jeden rok. 
Przy okazji przypominano również przywileje jakimi cieszyli się krzy
żowcy będąc pod specjalną opieką ze strony Stolicy Apostolskiej23 *.

S. M i k u c k i ,  I. M i t k o w s k i ,  M. P l e z i a ,  C. P i e r a d z k a ,  V. S e m k o -  
w i c z - Z a r e m b  a, D. T u r k o w s k a ,  Varsaviae 1975, s. 111-112.
21 Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, hrsg 
E. J o a c h i m ,  W. H u b a t s c h ,  pars II; Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae 
Theutonicorum. Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Or
dens, Gottingen 1948, nr 2026, s. 233; Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności 
i Polskiej Akademii Nauk (dalej Biblioteka PAU i PAN), Teki rzymskie, rkps 8472, 
s. 76-82.
22 Ogłosił ją Rudolf legat papieski przebywając we Wrocławiu. W dokumencie nad
mienił, że czyni to z rozkazu papieża, przebywając w państwie Kazimierza Jagielloń
czyka na prośbę króla głoszenie krucjaty było wstrzymywane. Biblioteka PAU i PAN, 
rkps 8844, s. 105-106.
23 Zob. 13 IX 1230 -  Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 41, s. 20-21; 
O. R a y n o l d u s ,  Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit Cardinalis 
Baronius, t. II, Lucae 1747, nr 23, s. 29; Regesten zur Schlesischen Geschichte bis 
zum Jahre 1250, nr 361, s. 181-182; Regesta diplomática nec non epistolario Bohe- 
miae et Moraviae, t. I 600-1253, ed. C. J. E r b e n, Praha 1855, nr 762, s. 357; Preus
sische Regesten, nr 92, s. 30-31; Regesta pontificum Romanorum, t. I, , nr 8603, 
s. 738-739; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. I 1200-1240, ed. A. B o c - 
z ek,  Olomucii 1839, nr 206, s. 225; 17 IX 1230 -  Regesten zur Schlesischen Ge
schichte bis zum Jahre 1250, nr 363, s. 182; Vetera Monumenta Poloniae et Lithua
niae, t. 1, nr 42, s. 21 wydany jako 13 września a nie 17; Codex diplomaticus Prussi
cus, bd 1, nr 24, s. 22-24; Codex Pomeraniae diplomaticus, bd 1, nr 182, s. 416-418; 
Preussische Regesten, nr 93, s. 31; Regesta Historico-Diplomatica, nr 4232, s. 457; 
Regesta pontificum Romanorum, t. I, nr 607, s. 739; 22 II 1236 -  Kodeks dyploma
tyczny Wielkopolski obejmujący dokumenty tak już drukowane, jak dotąd nie 
ogłoszonej sięgające do roku 1400, t. I zawiera nr 1-616 lata 984-1287, Poznań 1877, 
nr 185, s. 159-160; Schlesisches Urkundenbuch, bearbeitet von W. I r g a n  g, bd 2 
1231-1250, Wien-Köln-Graz 1977, nr 111, s. 75; Regesten zur Schlesischen Ge
schichte bis zum Jahre 1250, nr 481 b, s. 216; Preussisches Urkundenbuch. Politische 
Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 123, s. 93-94; Bullarium Ordinis Fratrum Praedica- 
torum sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII pontificis maximii opera, ed. A. B r e - 
m o n d  OFP, t. I, Romae 1729, nr 145, s. 83-84 [adresowany do dominikanów prze
bywających w królestwie czeskim]; Preussische Regesten, nr 146, s. 46; Regesta 
pontificum Romanorum, t. I, nr 10101, s. 859.
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Odpust można było zyskać nie tylko narażając życie w wyprawie. 
Wystarczyło wysłuchać kazania w którym, najczęściej ojcowie domi
nikanie, starali się zachęcić wiernych do udziału w wyprawach krzy
żowych. Nie był to odpust zupełny a z reguły 20 bądź 40 dni24. 
W XV wieku za wysłuchanie podobnych wezwań można było dostą
pić łaski otrzymania już 100 dni25. Wraz z pojawieniem się zagrożenia 
tureckiego apele kierowane do królów Polski o wzięcie udziału 
w wyprawie nasiliły się26. Zaczęto również posługiwać się innymi 
wzorcami nadań odpustowych.

Pierwsze nadanie związane z obroną wyspy Rodos pochodzi z XIV 
wieku. Dnia 5 sierpnia 1323 roku papież Jan XXII nadał odpust zu
pełny za udzielenie pomocy w walkach w obronie wyspy Rodos. Hen
ryk de Świn oraz Konrad de Crenen dwaj rycerze z diecezji wrocław
skiej, którzy zdecydowali się zbrojnie wspomóc szpitalików rodyj- 
skich w walkach z bluźniercami, zyskali szereg przywilejów. Spo
wiednik, którego mogli sobie wybrać, mógł odpuścić im wszystkie 
grzechy na łożu śmierci -  tzw. in articulo mortis. Rycerze zyskali 
odpust równy temu jaki udzielany był wiernym, którzy walczyli 
z poganami w Ziemi Świętej, czyli odpust zupełny27. Bulla papieska 
stanowiła połączenie dwóch kategorii dokumentów, odpustu udziela
nego krzyżowcom oraz łaski papieskiej wybrania spowiednika z mocą 
udzielania rozgrzeszania. Jest to jedyna bulla z XIV wieku z terenów 
Królestwa Polskiego nadająca odpusty za wsparcie wyspy Rodos. 
Najprawdopodobniej zakon kawalerów maltańskich zaangażowany 
był w akcję głoszenia krucjaty, i dzięki ich działalności Henryk i Kon-

24 Zob. przykładowo 1243 -  Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, 
erste hälfte, nr 146, s. 111-112; Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 77, 
s. 37-38; Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, nr 14, s. 122 wydany pod 
datą 23 sierpnia tamże, nr 15, s. 123; Schlesisches Urkundenbuch, t. 2, nr 250, s. 150; 
Bullarium Poloniae, t. I, nr 382, s. 79; Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum 
Jahre 1 2 5 0 , nr 604, s. 269; Regesta pontißcum Romanorum, t. II, nr 11136, s. 949; 23 
IX 1243 -  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, BOZ sygn 30, s. 6, 36; 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Varia oddz. I, rkps sygn 57, nr 1, k. 1 r.; 
Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 146, s. 112; 
Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, nr 29, s. 124; Bullarium Poloniae, t. I, 
nr 383, s. 79; Regesta pontißcum Romanorum, t. II, nr 11137, s. 949.
25 Np. w 1431 Biblioteka PAU i PAN, Teki rzymskie, rkps 8472, s. 76-82.
26 Zob. przypis nr 4 i 9.
27 Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 268, s. 176.
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rad zdecydowali się wyruszyć na wyprawę krzyżową. Zdaniem Marii 
Starnawskiej zakon już później nie angażował się w propagowanie 
krucjat w obronie Rodos“1.

Agresja turecka skierowana przeciwko szpitalnikom28 29 spowodowa
ła, że na przełomie lat 70 i 80-tych XV wieku na terenie Polski poja
wili się kwestarze nadający indulgencje w zamian za ofiarę na rzecz 
obrony chrześcijaństwa na wyspie Rodos30. W tej sprawie zwrócił się 
do króla Kazimierza Jagiellończyka papież Sykstus IV. Biskup Rzy
mu w bulli z dnia 21 października 1479 prosił monarchę aby wyraził 
on zgodą na głoszenie na terenie Królestwa Polski odpustów w za
mian za wsparcie finansowe wyprawy na Rodos. W bulli papież in
formował władcę, że wierni, którzy spełnią warunki zawarte w bulli 
otrzymają odpust zupełny31.

Zapewne w związku z agresją turecką na wyspę z 1480 roku na teren 
Królestwa Polskiego został skierowany kolejny apel papieża Sykstusa IV. 
18 października tegoż roku zwracał się do króla, możnych oraz dostojni
ków Kościoła w Polsce aby wspomogli akcję głoszenia odpustów na 
rzecz szpitalników. Jednocześnie papież polecał im Piotra Antoniusza 
Benedykta oraz Marsyliusza Aleksandra de Fregano, którzy otrzymali 
polecenia głoszenia odpustów zupełnych na tym terenie, dla wiernych 
którzy finansowo wspomogli plany obrony Rodos32. Wysłannicy papie
scy Piotr syn Jana de Camerino oraz Urban de Urbanis de Montesancto 
z polecenia arcybiskupa gnieźnieńskiego zostali uwięzieni, gdyż podej
rzewał on, że bulle jakie ze sobą wieźli nie były autentyczne33.

Szczęśliwie zachowały się ślady działalności kolektorów odpusto
wych na terenie Polski. Już w maju 1481 roku kolektorzy odpustowi

28 M. S t a r n a w s k a ,  Między Jerozolimą a Łukowem, s. 163; taż, Zarys dziejów 
joannitów na ziemiach polskich w średniowieczu, [w:] Zakon Maltański w Polsce, red. 
S.K. K u c z y ń s k i ,  Warszawa 2000, s. 39.
29 Zob. szerzej M. S e k u ł a ,  Obrona Rodos w 1480 roku, „Zeszyty Naukowe Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 134(2007), s. 41-54.
30 M. S t a r n a w s k a ,  Między Jerozolimą a Łukowem, s. 164; taż, Zarys dziejów, s. 39-40.
31 Brévia Romanorum, nr 60, s. 35-36.
32 Brévia Romanorum, nr 63, s. 38-39; Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, ed. 
A. T h e i n e r, t. 2 ab Ioanne PP. usque ad Pium PP. V 1410-1572, Romae 1861, nr 233, 
s. 214-215; Index actorum saeculi XV ad respublicas Poloniae spectantium, quae ąuidem 
typis édita sunt exeptis his, ed. A. L e w i c k i, Cracoviae 1888, nr 4398, s. 498.
33 Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 2, nr 241, s. 219-220; B. S t a c h o ń ,  
Polityka Polski, s. 188-189.
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działali w diecezji poznańskiej. Z 11 maja 1481 zachowała się infor
macja o obradach kapituły poznańskiej, która rozważała kwestię do
puszczenia wysłanników papieskich do głoszenia odpustów, które 
były już propagowane na terenie Prus34. Ostatecznie przychyliła się do 
polecenia papieskiego i na terenie diecezji poznańskiej zbierano pie
niądze oraz udzielano nadań indulgencyjnych35. W z czerwca 1481 
zachowały się ślady ich działalności w diecezji krakowskiej36. Zbiórka 
trwała zapewne do 9 kwietnia 1482 roku, wówczas to kanonicy gnieź
nieńscy zwrócili się do kapituły krakowskiej w sprawie dopuszczenia 
kolejnych kwestarzy odpustowych37. Biskup krakowski poinformował 
ich jednakże że Ojciec Święty odwołał nadane uprzednio odpusty38.

Prócz wspomnianych wyżej przekazów zachowały się wystawione 
przez papieskich posłańców nadania. Pierwsze sporządzone przez nich 
dokumenty odpustowe pochodzą z czerwca 1481 roku. W zbiorach 
przedwojennego Ossolineum znajdował się dokument wystawiony 
6 czerwca 1481 roku w Krakowie. Piotr Antoni de Fregano jako ko
misarz miasta i wyspy św. Jana z Rodos nadawał mocą uprawnień 
udzielonych przez papieża Sykstusa IV szereg przywilejów ducho
wych. Beneficjentem ich była Agnieszka wdowa po Stanisławie Łęgu 
oraz jej córka Katarzyna z Krakowa. Panie otrzymały prawo wybrania 
spowiednika, który mógł na łożu śmierci odpuścić wszystkie grzechy, 
ponadto zyskiwały odpust zupełny. Interesujący był zapis umieszczo
ny na odwrocie dyplomu — Katherine iubileus39. Określenie tego na
dania mianem jubileuszowego potwierdza lektura akt kapituł40.

34 Acta Capitulorum nec non Iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. U l a 
n o  w s k i, vol. I Acta Capitulorum Gnesnensis, Poznaniensis et Vladislaviensis 
( M08-1530), Kraków 1894, nr 693, s. 132; B. S t a c h o ń ,  Polityka Polski, s. 189.
35 Acta Capitulorum nec non Iudiciorum, nr 703, s. 133.
36 Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1523); (1438-1525), ed. 
B. U l a n o w s k i ,  Archiwum Komisji Historycznej, t. 6, Kraków 1891, nr 241, s. 62- 
63; nr 243, s. 65; nr 244, s. 66; nr 245, s. 66.
37 Acta Capitulorum nec non Iudiciorum, nr 2243, s. 517; B. S t a c h o ń ,  Polityka 
Polski, s. 189.
38 Acta capitulorum Cracoviensis, nr 246, s. 64; B. S t a c h o ń, Polityka Polski, s. 189. 

F. P o h o r e c k i ,  Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non
Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usąue ad annum 1505, Leopoli 1937, 
nr 235, s. 80.
40 Acta Capitulorum nec non Iudiciorum, nr 693, s. 132; nr 703, s. 133; nr 2243, s. 62-63.
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W Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie 
jest przechowywany kolejny dokument wystawiony 13 czerwca 1481 
roku przez Piotra de Fregano. Odbiorcami dyplomu był Bartłomiej 
wraz z małżonką Katarzyną de Skoczkowo. Otrzymali oni podobnie 
jak Agnieszka wdowa po Stanisławie prawo do wybrania spowiedni
ka, który mógł być członkiem kleru świeckiego bądź zakonnikiem, 
który posiadał on te same uprawnieniami. Udzielony ponadto im zo
stał odpust zupełny. Omawiając ten dokument warto wspomnieć 
o jego formie gdyż była ona charakterystyczna dla podobnych nadań 
jakie zyskiwali wierni po wpłaceniu pieniędzy na planowaną wyprawę 
przeciwko Turkom. Dokument ten posiada ozdobny złocony inicjał, 
co wyróżnia go na tle pozostałych takich zabytków zachowanych 
w archiwach na terenie Polski i Ukrainy. Formularz tych dokumentów 
zakładał wyliczenie przywilejów jakie udzielano wiernym, na zakoń
czeniu spisywano formułę absolucji. W tym przypadku dokument 
został spisany przez jednego pisarza41, inne podobne zabytki posiadały 
luki w formularzu na wpisanie imienia beneficjenta, oraz daty wysta
wienia dyplomu.

Niezwykle interesujący jest dokument, wystawiony przez Piotra de 
Fregano 30 czerwca 1481 roku. Tym razem odbiorcą nie był jeden 
z mieszczan a cały klasztor. Dokument został wydany w Sandomierzu 
dla Grzegorza przeora klasztoru cystersów w Koprzywnicy. Zakonni
cy uzyskali przywilej wybrania spowiednika, oraz otrzymywali nada
nie odpustu zupełnego42. Jest to jedyny przykład kiedy odbiorcami 
przywileju byli zakonnicy.

Najprawdopodobniej również z 1481 roku pochodzi dokument 
przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu, datowany na 
31 lipca. Problemy z jego interpretacją są spowodowane tym, że jest 
on uszkodzony -  został przecięty na pół. Z zachowanej części [lewa 
strona dyplomu] można wywnioskować, że Jan [Johannes de Cardona]

41 Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dok perg nr 163; 
K. K a c z m a r c z y k ,  Katalog dyplomów, dypl, nr 175.
42 Archiwum Państwowe w Krakowie, dok perg nr 897; Pracownia Słownika Histo- 
ryczno-Geograficznego województwa Małopolskiego w Średniowieczu Instytut Hi
storii Polskiej Akademii Nauk, Materiały do Kodeksy Dyplomatycznego Małopolski, 
tom 5, teczka P, odpis nr 37; Biblioteka PAU i PAN, rkps 3518, k. 358; Katalog 
Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. I Dyplomy pergaminowe, Kraków 
1907, nr 897, s. 235-236.
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brat z klasztoru joannitów zlokalizowanego na wyspie Rodos w za
mian za udzielenie wsparcia na przygotowywaną wyprawę przeciwko 
najeźdźcom, mocą uprawnień nadanych przez papieży udzielał przy
wileju wybrania spowiednika, który mógł udzielić rozgrzeszenia na 
łożu śmierci oraz nadawał odpust zupełny. Formularz tego dokumentu 
odpowiada wystawionym przez Piotra de Fregano świadectwom. 
Z tymi wszakże różnicami, że imię osoby, która zyskała przywileje 
zostało dopisane innym charakterem pisma, najprawdopodobniej brat 
Jan dysponował większą liczbą formularzy nadań, do których należało 
wpisać jedynie imię osoby, w tym przypadku był to niejaki Jan Nagal. 
Dyplom ten posiada bardziej rozbudowaną formułę, w stosunku do 
poprzednich, mocą której udzielano absolucji od grzechów43. Dal
szych śladów przeprowadzonej akcji zbierania funduszy na obronę 
wyspy Rodos należy szukać w Gdańsku. Wśród zbioru inkunabułów 
znajduje się kolejny dokument wystawiony przez brata Jana de Car- 
dona. Został on umieszczony na dolnej ochronnej karcie druku pt. 
Postula super epistolas et evangelia. Niestety także i w tym przypad
ku nie sposób ustalić dokładnej daty wystawienia44.

Na obszarze Śląska w tym okresie działali kwestarze odpustowi45. 
Świadczy o tym zachowany drukowany formularz nadający odpusty w za
mian za udzielenie wsparcia joannitom rodyjskim. Dokument należy da
tować po 4 maja 1480 kiedy to papież Sykstus IV wydał stosowną bullę46.

W 1481 roku na terenie Królestwa Polskiego w celu zebrania pienię
dzy na obronę joannitów rodyjskich zostały ogłoszone odpusty w po
szczególnych diecezjach. 5 lipca 1481 roku Zbigniew Oleśnicki bp wło
cławski skierował list do rady miasta Gdańska, informując o ogłoszeniu 
w swej diecezji oraz na terenie całego Pomorza odpustu ustanowionego 
przez papieża. Biskup poinformował, że skrzynki na pieniądze odpusto
we zostaną umieszczone w kościele NMP w Gdańsku, precyzując kto 
będzie odpowiedzialny za klucze do nich. Jeden z nich miał dzierżyć

43 Archiwum Państwowe w Poznaniu, D 1.
44 Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Ink XV, 730; Katalog inkunabułów 
Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, oprać. H. J ę d r z e j o w s k a ,  M. P e l c z a r ó w  a, 
Gdańsk 1954, nr 288, s. 101.
45 M. S t a r n a w s k a ,  Między Jerozolimą a Łukowem, s. 163-164.
46 Incunabula ąuae in Bibliothecis Poloniae asservantur, ed. A. K a w e c k a -  
G r y c z o w a ,  M. B o h o n o s ,  M. S p a n d o w s k i ,  E. S z a n d o r o w s k a ,  t. II, 
Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae 1983, nr 5960, s. 48.
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oficjał gdański, nad drugim pieczę mieli mieć gdańszczanie, trzecim 
rozporządzać miały osoby, które przywiozą listy od biskupa47. Z całą 
pewnością akcja zbierania środków finansowych w celu zorganizowa
nia obrony przed atakami tureckimi nie została zawężona jedynie do 
diecezji włocławskiej, lecz objęła całe królestwo. Zapisy z akt kapituły 
płockiej potwierdzają, że na obszarze i tej diecezji zbierane były pienią
dze na obronę wyspy Rodos48. Papież Sykstus IV w 1481 roku niejed
nokrotnie powracał w bullach skierowanych do episkopatu polskiego, 
do sprawy pieniędzy zbieranych na obronę wyspy Rodos49.

Innocenty VIII w bulli z 11 grudnia 1486 potwierdził wszystkie 
odpusty nadane przez Sykstusa IV osobom, które finansowo wspomo
gły obronę wyspy Rodos. Jednocześnie nadmieniał o pieniądzach 
zebranych na terenie diecezji krakowskiej, które winny zostać przeka
zane do kamery papieskiej50.

Po roku 1481 wśród zarejestrowanych dyplomów odpustowych na 
terenie Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego próżno 
szukać nadań związanych z obroną wyspy Rodos przed grożącym jej 
najazdem tureckim.

Formularz dokumentów wydawanych przez Piotra de Fregano aby 
zachęcić wiernych do obrony zakonu kawalerów maltańskich był na
stępnie wykorzystywany gdy ogłaszano odpusty za sfinansowanie walk 
z Turkami i Tatarami. Wierni otrzymywali wówczas drukowany dy
plom, na którym dopisywano jedynie ich imię oraz miejsce i rok wysta
wienia. Z terenów Polski zachowało się szereg takich zaświadczeń. 
17 maja 1487 roku Bernard syn Jakuba ze Lwowa otrzymał prawo wy
boru spowiednika oraz odpust zupełny51, 1 października 1489 roku Sta
nisław lektor dominikanin52, 19 stycznia 1490 Paweł de Watt53. W zbio

47 Codex epistolaris saeculi decimi ąuinti, ed. A. L e w i c k i ,  t. III, Kraków 1894, 
nr 297, s. 322-323.
48 Acta capitulorum Cracoviensis, nr 468, s. 113.
49 Wysłał do Królestwa Polski Gabriela Rangone odpowiedzialnego za przekazanie 
wspomnianych środków do kamery apostolskiej Brevia Romanorum, nr 67, s. 42-43; 
zob. też tamże, nr 68, s. 43-44; nr 78, s. 49-50; nr 79, s. 50.
50 Biblioteka PAU i PAN, Teki rzymskie, rkps 8472, s. 343-346, 370.
51 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 131, 
sprawa 241.
52 Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dok perg nr 182; 
K. K a c z m a r c z y k ,  Katalog dyplomów, nr 195.
53 Regesta Historico-Diplomatica, nr 3611, s. 399.
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rze dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej zachował się 
nie wypełniony formularz nadania odpustów za wsparcie wyprawy prze
ciwko Turkom, wydany przez Andrzeja bp. sufragana lwowskiego54.

Do tego formularza sięgnięto również podczas akcji zbierania fun
duszy na rozbudowę bazylik św. Piotra w Rzymie, o czym świadczy 
dokument zachowany w zbiorach Archiwum Prowincji OO. Bernar
dynów w Krakowie wystawiony 22 maja 151155.

Zastanawiający jest fakt dlaczego wspomnianych zaświadczeń wy
stawionych przez komisarzy wyspy Rodos na terenie Polski zachowa
ło się tak niewiele. Z całą pewnością ich akcja nie ograniczała się 
jedynie do terenów Krakowa, Poznania i Gdańska skąd pochodzi 
większość pism przez nich wydanych. Maria Starnawska wspomina, 
o akcji głoszenia odpustów w 1481 roku na terenie Śląska i Pomorza 
Zachodniego56. Najprawdopodobniej część dokumentów wystawio
nych wówczas uległa zniszczeniu w czasie licznych wojen, które do
tknęły nasz kraj. Na inne potencjalne rozwiązanie tego problemu na
prowadza lektura artykułu Elżbieta Dąbrowskiej. Zwróciła ona uwagę, 
na zjawisko składania do grobów indulgencyjnych bulli papieskich57. 
Być może dokumenty w sprawie wyspy Rodos zostały złożone po
chowane wraz z ciałem, osób które starały się kupić sobie zbawienie.

Wiktor Szymborski -  dr, asystent w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury w Instytu
cie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2009 r. obronił doktorat dotyczący odpu
stów w Polsce średniowiecznej (prom. dr hab. Krzysztof Stopka).

54 Biblioteka Jagiellońska, dypl 453.
55 Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, dok perg nr 13; H.E. W y -  
c z a w s k i, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. Część I 
dokumenty, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 111(1961), nr 13, s. 44.
56 M. S t a r n a w s k a ,  Między Jerozolimą a Łukowem, s. 163-164; taż, Zarys dziejów, 
s. 39-40.
57 E. D ą b r o w s k a ,  Paszport do niebios -  rozważania o mentalności ludzi średnio
wiecza, [w:] E. D ą b r o w s k a ,  Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mental
ności średniowiecznej, Warszawa 2008, s. 179-182.

MAREK GOEEMSKI

TRUDNY PONTYFIKAT 
BISKUPA LUBUSKIEGO NANKERA 

(ok. 1248-1251)

Biskupstwo lubuskie założone ok. 1124 roku przez Bolesława Ili 
Krzywoustego w czasie legacji do Polski Idziego, kardynała Tuscu- 
lum, w latach trzydziestych XIII wieku rozpoczęło drugie stulecie 
swojego istnienia1. Patronat nad biskupstwem od lat siedemdziesią
tych XII wieku należał do książąt śląskich, poza okresem pontyfikatu 
benedyktyna biskupa Arnolda, którego na to biskupstwo wyniósł 
prawdopodobnie Mieszko Stary2.

Przez pierwszych sto lat, a zwłaszcza do końca XII wieku sprawy 
związane z tym biskupstwem rzadko pojawiały się w źródłach. Z tego 
okresu docierały do nas nieliczne wzmianki o ordynariuszach lubu
skich. Nanker był ósmym z kolei biskupem lubuskim3.

Poprzednik Nankera, biskup lubuski Henryk I (1233-1244/8) w cza
sie swojego pontyfikatu, który przebiegał w sprzyjających warunkach 
politycznych i gospodarczych, stworzył podstawy do wielostronnego 
rozwoju struktur diecezjalnych. Usamodzielnił kancelarię biskupią 
eliminując z niej tzw. dokument odbiorcy4, poza tym zatroszczył się

1 Dzieje biskupstwa lubuskiego najpełniej przedstawione zostały przez S.W. W o h 1 - 
b r u e c k a w  pracy Geschichte des ehemaligen Bistum Lebus und des Landem dieses 
Nahmens, t. 1-3, Berlin 1828-1832; zob. także: A. W e i s s ,  Organizacja diecezji 
lubuskiej w średniowieczu, [w:] Studia kościelno-historyczne, t. 1, Lublin 1977.
2 B. Z i e n t a r a ,  Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1977, s. 351.
3 Pełną listę biskupów lubuskich do roku 1400 podaje F. F u n c k e, Das Bistum Lebus 
bis zum Anfange der Hohenzollernherrschaft In der Mark Brandenburg, Jahrbuch fuer 
brandenburgische Kirchengeschichte, 17(1919), s. 6-16.
4 O dokumencie odbiorcy mówimy, gdy odbiorca dokumentu sam zredagował i spisał 
dokument i gotowy przedstawiał do opieczętowania wystawcy, to jest osobie, która 
była autorem czynności prawnej opisanej w dokumencie, zob. Dyplomatyka wieków

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 555-566.
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o szkołę katedralną w Lubuszu* 5 i zabiegał u księcia Henryka Poboż
nego o środki na dokończenie budowy lubuskiej katedry6. Dziełem 
biskupa Henryka była akcja osadnicza, którą prowadził przy znaczą
cym współudziale wielmożów Mroczka i Własta7 i zakonu templariu
szy8. Wprowadził też przedstawicieli tego zakonu do kapituły lubu
skiej9. Poza tym podjął działania prawne mające na celu zwrot teryto
riów diecezji lubuskiej zagarniętych przez ordynariuszy diecezji bran
denburskiej, kamieńskiej i miśnieńskiej10.

Ostatnia udokumentowana informacja o Henryku pochodzi z 21 maja 
1244 roku. Papież Innocenty IV powierzył biskupom wrocławskiemu 
Tomaszowi i lubuskiemu Henrykowi oraz opatowi premonstratensów 
we Wrocławiu opiekę nad książętami kujawskimi oraz pozostałymi 
krzyżowcami udającymi się do Prus11. Być może zmarł w Lubuszu; 
gdyby tak było, znaczyłoby to, że pochowany został w katedrze lubu
skiej12. J. Maciejewski łączy datę śmierci biskupa Henryka z odejściem 
Gerlacha z prepozytury lubuskiej, co nastąpiło w roku 124813, ale praw
dopodobna jest też inna data, o czym będzie jeszcze mowa.

średnich, opr. K. M a l e c z y ń s k i ,  M. B i e l i ń s k a ,  A. G ą s i o r o w s k i ,  War
szawa 1971, s. 97.
5 W 1236 r. patronował układowi, na mocy którego opat klasztoru lubiąskiego Gunter 
przekazał scholastykowi lubuskiemu Bartłomiejowi dziesięciny stanowiące uposaże
nie prebendy scholastyka, dokument opublikowany [w:] Schlesische Urkundenbuch 
(dalej: SUB), t. 2, hrsg. von W. I r g a n g, Wien-Koeln-Graz 1978, nr 122.
6 SUB, t. 2, nr 199.
7 J. W a l a c h o w i c z ,  Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków 
XIV wieku, Warszawa-Poznań 1980, s. 16.
8 Tamże.
9 Urkunden und Regesten zur der Geschichte des Templerordens in Bereich des Bis
tums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen, hrsg. W. I r g a n g, Koeln-Wien 1987, 
dokument nr 26.
10 Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1, hrsg. von R. K 1 e m p i n, Szczecin 1868, 
nr 199.
11 F. F u n c k e ,  Regesten der Bischoefe von Lebus bis zum Jahre 1418, Brandenburgia, 
24(1916/17), regest nr 50.
12 Badania archeologiczne prowadzone w miejscu katedry lubuskiej ujawniły licz
ne pochówki wyżej postawionych duchownych i świeckich, zob. B. W i 11 k o p p, Die 
Lebuser Kathedralstandorte im Spiegel neuer archaeologischen Untersuchungen, 
[w:] Kirchen des Mittelalters. Denkmalpflege in Berlin und Brandenburg, Berlin 
2008, s. 213.
13 J. M a c i e j e w s k i ,  Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego Wilhelma I z  Nysy,
„Roczniki Historyczne”, 61(2002), s. 93.

TRUDNY PONTYFIKAT BISKUPA LUBUSKIEGO NANKERA 557

Ziemia lubuska w trzech pierwszych dekadach XIII wieku była 
areną konfliktów między feudałami niemieckimi a książętami pia
stowskimi panującymi na Śląsku i w Wielkopolsce14. Uspokojenie 
sytuacji przyniósł dopiero początek czwartej dekady i być może dlate
go książę Henryk II Pobożny z powodu niesnasek i kłótni w rodzinie 
nadał swojemu synowi Mieszkowi Lubusz. Z faktu, że Mieszko uro
dził się w latach 1220-122515 wynika, że objął gród lubuski jako kil
kunastoletni chłopiec. Lubusz został grodem rezydencjalnym, ale nie 
trwało to długo, ponieważ młody książę zmarł i został pochowany 
w lubuskim kościele św. Piotra16. Nie znamy sytuacji politycznej 
w zaodrzańskiej części ziemi lubuskiej na progu lat czterdziestych 
XIII wieku, ale pewne przesłanki świadczą o zainteresowaniu arcybi
skupa magdeburskiego tym obszarem. Wziął on pod opiekę 30 kwiet
nia 1244 roku dobra klasztoru trzebnickiego i lubiąskiego w ziemi 
lubuskiej17. Działanie to mogło być też wstępem do dalszej ekspansji 
terytorialnej, co zdaje się potwierdzać opinia E. Rymara, który wiąże 
je ze śmiercią Mieszka, syna Henryka III Pobożnego18.

Stan względnego spokoju w ziemi lubuskiej zaczął zmieniać się po 
śmierci księcia Henryka Pobożnego pod Legnicą w kwietniu 1241 roku. 
Władzę w dzielnicy śląskiej objął jego najstarszy syn, Bolesław II Ro
gatka, zwany też, nie bez intencji wartościującej mirabilis. Do 1247 roku 
książę Bolesław II Rogatka panował samodzielnie, jednakże od około 
połowy 1248 roku dokonał podziału ziemi śląskiej na dwie dzielnice, 
wrocławską i legnicką19. Sam początkowo panował w dzielnicy wro
cławskiej, ale już wkrótce dokonał zamiany dzielnic ze swoim bratem 
Henrykiem III Białym, który wcześniej panował w dzielnicy legnic
kiej20. Zakończył się czas jedności Śląska. Dla ziemi i biskupstwa lubu-

14 J. S t r z e l c z y k ,  Brandenburgia, Warszawa 1975, s. 60-65; B. Z i e n t a r a ,  
Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 150-162, 214-220; ostatnio E. R y - 
mar,  Klucz do ziem polskich czyli dzieje ziemi lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów 
i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich, Gorzów Wlkp. 2007, s. 35-50.
15 A. J u r e c z k o ,  Henryk III Biały Książę wrocławski (1247-1266), Kraków 1986, 
s. 164, przyp. 3.
16 C. G r u e n h e g e n ,  Die Zeit Herzog Heinrich III von Schlesien -  Breslau 1241-1266, 
Zeitschrift fuer Geschichte Schlesiens, 16(1882), s. 2.
17 SUB, t. 2, nr 262, 263.
18 E. R y m a r, op. cit., s. 62.
19 A. J u r e c z k 0, op. cit., s. 33-38.
20 Tamże, s. 34.
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skiego zmiany na Śląsku oznaczały brak pewności co do dalszych 
losów. W takiej sytuacji zaczął się pontyfikat biskupa Nankera.

Przyszły biskup lubuski pojawia się w źródłach w roku 1206 ja
ko wikariusz wrocławski. Świadczył na dokumencie opata Gerarda 
z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu21. Ok. roku 1227 osiągnął 
godność kanonika wrocławskiego22 a od 1236 roku, przez co najmniej 
dwa lata był prepozytem lubuskim23. Jako prepozyt świadczył na do
kumencie w sprawie dziesięcin ze wsi Rąpice, stanowiących uposaże
nie prebendy scholastyka lubuskiego24. W roku 1240 odszedł z Lubu- 
sza i pojawia się w źródłach jako dziekan wrocławski25. Jako dziekan 
wrocławski dwukrotnie wykonywał polecenia papieża Innocentego IV 
dotyczące biskupstwa krakowskiego, po raz pierwszy na mocy man
datu z 5 lipca 124526, po raz drugi na mocy mandatu z 22 stycznia 
1247 roku27.

Równocześnie z pełnieniem funkcji duchownych pełnił różne funk
cje u boku książąt śląskich. W latach 1220-1238 był kapelanem księ
cia Henryka I Brodatego28, natomiast w latach 1238-1240 był kancle
rzem jego syna i następcy Henryka II Pobożnego29 *. Ten fakt może 
wskazywać na zdobycie przez niego wykształcenia uniwersyteckiego 
poza Polską’0.

Nie znamy trybu, w jakim Nanker powołany został na stolicę bi
skupią w Lubuszu ani dokładnej daty rozpoczęcia przez niego ponty
fikatu, ale prawdopodobnie objął ją w drodze elekcji kanonicznej.

21 Nanker wikary kościoła wrocławskiego występuje w dokumencie opata Gerarda 
z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu dla biskupa krakowskiego Pełki, zob. 
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, opr. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1874, 
s. 43. W dokumentach śląskich do roku 1236 występował tylko jeden duchowny 
o tym imieniu.
22 SUB, t. 2, nr 73.
23 Tamże, nr 130, nr 140.
24 Tamże, nr 122.
25 Tamże, nr 316, nr 280.
26 Tamże, nr 286.
27 Tamże, nr 316.
28 K. M a l e c z y ń s k i ,  Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich , Wrocław 1950,
s. 56.
“9 J. S z y m a ń s k i ,  Nanker, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22/3, Wrocław 1977,
s. 513-514.
,0 J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-
Bydgoszcz 2003, s. 31, 39, 240.
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Funkcja prepozyta lubuskiego, którą sprawował w latach 1236-1240 
z pewnością była wzięta pod uwagę przez kanoników lubuskich. Były 
też inne powody przemawiające za kandydaturą Nankera, przyszły 
biskup był zaufanym współpracownikiem Henryka I Brodatego i jego 
syna, a to gwarantowało kontynuację ich polityki kościelnej w ziemi 
i diecezji lubuskiej.

Jest przesłanka, w oparciu o którą można hipotetycznie datować 
początek pontyfikatu Nankera i datę śmierci jego poprzednika biskupa 
Henryka. Być może jego konkurentem w elekcji kanonicznej był 
scholastyk lubuski Bartłomiej, który wystąpił w dokumentach lubu
skich po raz ostatni w 1236 roku a później pojawił się w Wielkopolsce 
po roku 124631, gdzie mógł kierować kancelarią książąt Bolesława 
i Przemysła I32. Możemy hipotetycznie założyć istnienie dwóch stron
nictw w kapitule lubuskiej, śląskiego i wielkopolskiego, którego re
prezentant Bartłomiej nie został wybrany. Znaczyłoby to, że początek 
pontyfikatu Nankera trzeba przesunąć na lata 1246-1247.

Pierwszą informacją źródłową dotyczącą Nankera jako biskupa 
lubuskiego jest wzmianka w Roczniku kapituły poznańskiej o jego 
uczestnictwie we wrocławskim synodzie legackim Jakuba archidiako
na leodyjskiego w roku 124833. Wraz z arcybiskupem gnieźnieńskim 
Pełką, biskupem wrocławskim Tomaszem, krakowskim Prandotą, 
kujawskim Michałem, poznańskim Boguchwałem, mazowieckim Pio
trem i chełmińskim Henrykiem promulgował statuty synodu wrocław
skiego34. W czasie synodu przyjęto wiele uchwał, jedna z nich doty
czyła kwestii finansowania zabiegów papieża Innocentego IV, który 
bronił swobód Kościoła przeciwko cesarzowi Fryderykowi II’5. Przy
jęto też uchwały porządkujące życie Kościoła polskiego i uchwały 
wkraczające bezpośrednio w kompetencje władzy książęcej36.

31 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wydany staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu [wyd. I. Zakrzewski], t. 1 (984-1287), Poznań 1877, dokumenty 254, 263, 264.
32 M. B i e 1 i ń s k a, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967, 
s. 99.
33 Rocznik kapituły poznańskiej, [w:] Monumenta Poloniae Historia, s.n., t. 6, wyd. 
B. K u e r b i s, Warszawa 1962, s. 25.
,4 M(ichaeli) Cuiauiensi, (...),(Petro) Masouiensi, SUB, t. 2, nr 348.

P. F a b  i s z, Wiadomości i legatach i nuncjuszach apostolskich w dawnej Polsce 
(1075-1863), Ostrów 1864, s. 38-39.
36 G. L a b u d a ,  Dyplomacja polska wczesnego feudalizmu. X  w -  1306 r. [w:] Histo
ria dyplomacji polskiej, red. M. B i s k u p, t. 1, Warszawa 1982, s. 181.
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Ważną częścią legacji archidiakona Jakuba były sprawy dotyczące 
stosunków pomorsko-krzyżackich, a zwłaszcza konfliktu między 
księciem Świętopełkiem a zakonem krzyżackim. Pismo papieskie 
wystawione 30 maja 1248 r. delegowało legatowi Jakubowi do pomo
cy w tej misji biskupów chełmińskiego, kamieńskiego i lubuskiego37. 
Ale dnia 9 września tego roku spór krzyżacko-pomorski rozstrzygał 
legat Jakub i biskupi chełmiński Henryk, kamieński Wilhelm oraz 
kujawski Michał38. Nanker nie pojawił się u boku legata w czasie tych 
rokowań, nie uczestniczył też przy czynnościach kancelaryjnych, 
w przeciwnym wypadku znalazłoby to swoje odbicie w listach świad
ków dokumentów, które były z tej okazji wystawione39.

Co spowodowało nieobecność biskupa lubuskiego w czasie nego
cjacji, na które był oddelegowany przez papieża? Możemy się do
myślać, że podział Śląska na dzielnice wrocławską i legnicką i zwią
zane z tym problemy. Koncepcję podziału wysunęli księżna Anna 
i biskup wrocławski Tomasz40 a jej realizacja wymagała obecności 
m.in. biskupa lubuskiego Nankera bowiem kasztelania lubuska a wraz 
z nią biskupstwo lubuskie znalazły się w dzielnicy wrocławskiej41. 
Jak już powiedziano, dzielnica ta w pierwszej wersji podziału przy
padła Bolesławowi II Rogatce, który później, po 8 lipca 1248 r. do
konał zamiany dzielnic ze swoim bratem Henrykiem III Białym, 
pozostawiając sobie kasztelanię lubuską42. Na początku 1249 r. na 
Śląsku pojawił się brat Bolesława II Rogatki i Henryka III Białego, 
Konrad, biskup passawski, który postanowił, że nie da się wyelimi
nować ze współrządów na Śląsku43. Polityczne ambicje Konrada 
sięgały jednak samodzielnej władzy we własnej dzielnicy44. Tak 
więc ostatecznie Bolesław II objął władzę w dzielnicy legnickiej, do 
której zaliczano także ziemię lubuską, ale musiał uwzględnić poli
tyczne ambicje Henryka i Konrada. Przejął także prawo patronatu

37 Pommerelisches Urkundenbuch, 
nr 103.
38 Tamże, nr 106.
39 Tamże, nr 107, 108.
40 A. J u r e c z k o, op. cit., s. 34.
41 Tamże, s. 38.
42 Tamże, s. 38.
43 Tamże, s. 39.
44 Tamże, s. 39.

bearb. von M. Perlbach, Gdańsk 1882, dokument
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nad biskupstwem lubuskim, ale w swoim lubuskim władztwie nie 
czuł się zbyt pewnie45.

W źródłach nie ma żadnych śladów jakichkolwiek relacji biskupa 
Nankera z księciem Bolesławem II Rogatką. W tej mierze jesteśmy 
zdani na mniej lub bardziej prawdopodobne hipotezy.

Sytuacja księcia Bolesława II Rogatki skomplikowała się na po
czątku 1249 r. Jego brat książę Henryk III Biały zawarł 20 kwietnia 
z margrabią miśnieńskim Henrykiem Dostojnym układ dla obrony 
przed bratem Bolesławem, z powodu prowadzonej przez księcia 
awanturniczej polityki46. Tego samego dnia książę Bolesław zawarł 
z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem układ, na mocy którego 
przekazywał arcybiskupowi dolny gród lubuski, pół grodu średniego 
i pół miasta i ziemi lubuskiej a połowę grodu średniego, połowę mia
sta i ziemi lubuskiej i gród górny zatrzymał jako lenno arcybiskupa47. 
W okresie między kwietniem 1249 a 7 marca 1252 roku margrabiowie 
brandenburscy weszli w posiadanie części ziemi lubuskiej należącej 
do księcia legnickiego48. Wyjaśnienie okoliczności, które temu towa
rzyszyły ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu patro
natu nad biskupstwem lubuskim po roku 1252 a to nie stanowi już 
przedmiotu naszego zainteresowania. Na marginesie całej kwestii 
zauważyć trzeba, że objęcie panowania nad częścią ziemi lubuskiej 
w drodze pokojowej, poprzez zawarcie układu z Bolesławem II Ro
gatką oznaczałoby bowiem, że margrabiowie mogli legalnie nabyć

45 J. W a 1 a c h o w i c z, op. cit., s. 30.
46 A. J u r e c z k o, op. cit., s. 42.
47 Treść układu, okoliczności jego zawarcia i skutki, jakie spowodował były wielo
krotnie analizowane i opisywane, np. A. W a ł k o w s k i ,  Poglądy na sprawę utraty 
Lubusza w świetle badań dyplomatycznych nad umową z 1249 roku, „Nadwarciański 
Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1(1993), s. 20-34; J. W a l a c h ó w  i cz,  op. cit., 
s. 22-32; E. R y m a r, op. cit., s. 65-89.
48 Okoliczności przejęcia panowania nad częścią ziemi lubuskiej należącej z tytułu 
lenna do Bolesława II Rogatki przez margrabiów brandenburskich utożsamia się 
z dokonanym przez nich podbojem albo ze sprzedażą tej części ziemi lubuskiej przez 
księcia legnickiego margrabiom, zob. S.M. K u c z y ń s k i ,  Długosz wobec polskiej 
granicy zachodniej, [w:] Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
we Wrocławiu, 19-22 XII 1948, t. 1, Warszawa 1948, s. 76-80; zob. także E. R y -  
mar.  Margrabiowie brandenburscy wobec biskupstwa, [w:] Studia i materiały do 
dziejów Nowej Marchii i Gorzowa Wlkp., Gorzów Wlkp. 1999, s. 44, gdzie podana 
dalsza literatura dotycząca zagadnienia.
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prawo do części ziemi lubuskiej oraz do patronatu nad biskupstwem 
i kapitułą lubuską. Nie ma jednak żadnych źródłowych podstaw, aby 
twierdzić, że układ taki został zawarty49. Układu prawdopodobnie nie 
było i należałoby przychylić się do poglądów tych historyków, którzy 
zakładali, że askańczycy weszli w posiadanie części ziemi lubuskiej 
należącej do księcia śląskiego w drodze podboju.

A. Jureczko uważa, że akcja zbrojna margrabiów miała miejsce 
prawdopodobnie w czasie uwięzienia Bolesława Rogatki przez brata 
Konrada i książąt wielkopolskich, około roku 125050, a więc w czasie 
pontyfikatu Nankera. Margrabiowie, zajmując miejsce Rogatki, for
malnie nie weszli w stosunek lenny wobec arcybiskupa51. Stałoby się 
tak tylko w przypadku legalnego nabycia jego działu w ziemi lubu
skiej. Bardziej przekonuje teza, iż margrabiowie nabywając prawo 
patronatu nad biskupstwem i prepozyturą, dzielili je dzięki silnej po
zycji, z arcybiskupem52.

Bolesław II Rogatka przekazał Wilbrandowi zamek dolny wraz 
z połową zamku średniego. Z badań nad topografią średniowiecznego 
Lubusza wiadomo, że zamek średni, zlokalizowany był na górze bisku
piej, która w połowie przypadła księciu a w połowie arcybiskupowi. Na 
tejże górze znajdowała się rezydencja biskupa oraz katedra, z którą 
związana była kapituła. O ile w układzie z 1249 roku zastrzeżono Bole
sławowi II Rogatce patronat nad biskupstwem i kapitułą, o tyle jest 
prawdopodobne, że po zajęciu Lubusza siłą przez margrabiów prawo do 
patronatu uzurpowały sobie obydwie strony i realizowały je w dogodny 
dla siebie sposób. Nie wiadomo, jak te wydarzenia wpłynęły na sposób 
sprawowania funkcji ordynariusza lubuskiego przez Nankera, ale 
z pewnością znacznie utrudniły biskupowi jego posługę. Można podej
rzewać, że również kapituła lubuska natrafiła na trudności w swojej 
działalności. Fakt, że margrabiowie po roku 1253 część kapituły lubu
skiej osadzili we Frankfurcie53 można rozumieć jako realizację dążenia 
do zapewnienia sobie patronatu nad kapitułą lubuską, w konsekwencji 
zaś zapewne także nad wyborem biskupów lubuskich. Rozproszenie

49 A. J u r e c z k o, op. cit., s. 44.
50 Tamże, s. 49-50.
51 Hipotezę o zależności lennej margrabiów od arcybiskupa przyjął E. R y m  ar,
Margrabiowie brandenburscy wobec biskupstwa, s. 46.
52 Tamże, s. 46.
53 Tamże, s. 47.

kapituły, o którym dowiadujemy się z dokumentu w 1276 roku54, roz
poczęło się prawdopodobnie w czasie pontyfikatu Nankera.

O rządach Nankera w diecezji lubuskiej nie zachowały się żadne 
przekazy źródłowe. Część postanowień układu Bolesława II Rogatki 
z arcybiskupem Wilbrandem broniła interesów biskupa, prepozyta 
i duchowieństwa lubuskiego, co J. Szymański uznał za efekt wpływu 
Nakera na treść układu55. W materiale źródłowym nie ma danych do
kumentujących jego pobyt w Lubuszu, natomiast często spotykamy go 
poza terenem diecezji lubuskiej. W roku 1249 był we Wrocławiu, 
gdzie występował przy czynnościach biskupa wrocławskiego Toma
sza I. Biskup wrocławski wystawił dokument w związku z zakończe
niem sporu klasztoru w Kamieniu z kanonikami regularnymi a Nanker 
wystąpił jako świadek tej czynności56.

W roku 1250 przebywał w Krakowie, na zjeździe biskupów, w cza
sie którego prawdopodobnie omawiano sprawę kanonizacji św. Stani
sława57. Kanonizacja ta była odczytywana jako czynnik jednoczący 
naród moralnie przez wspólność kultu. Ale był też czynnikiem jedno
czącym naród Polski, rozbity pod względem politycznym. Polska 
prowincja kościelna pod rządami metropolity gnieźnieńskiego stano
wiła symbol jedności państwa58. Biskupstwo lubuskie, mimo przejścia 
ziemi lubuskiej pod zwierzchnictwo arcybiskupa magdeburskiego 
pozostało w polskiej prowincji kościelnej. Nanker musiał być specjal
nie zainteresowany sprawą kanonizacji św. Stanisława.

W czasie pobytu w Krakowie biskup lubuski był współwystawcą 
dwóch dokumentów, odbiorcami byli bożogrobcy z Miechowa59 oraz
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54 Tamże, s. 53.
55 J. S z y m a ń s k i ,  Nanker, s. 513. Podobne stanowisko przyjął J. W a l i c k i ,  Przy
należność metropolitalna biskupstwa kamieńskiego i lubuskiego na tle rywalizacji Mag
deburga i Gniezna, Lublin 1960, s. 97, twierdząc, że fragment układu zawartego między 
księciem śląskim Bolesławem II Rogatką a arcybiskupem Wilbrandem brzmiący: Domi
nus eciam Episcopus prepositus et clerus omnis in castro Libertatem omnimodam retine- 
bunt, quam hactenus hebuerunt wstawiono zapewne na instancję biskupa lubuskiego 
i kapituły w celu zawarowania dotychczasowych praw, a także prawdopodobnie w celu 
ustrzeżenia się włączenia biskupstwa lubuskiego w obręb metropolii magdeburskiej.
56 SUB, t. 2, nr 384.
57 J. M a c i e j e w s k i, Episkopat, s. 127.
58 W. S a w i c k i ,  Na marginesie kanonizacji średniowiecznych XIII wieku, „Nasza 
Przeszłość”, 10(1959), s. 444.
59 SUB, t. 2, nr 401.
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cystersi z Mogiły60. Świadczył także na dokumencie Wacława, kape
lana biskupa krakowskiego61. Jeżeli wraz z Nankerem w Krakowie 
byli jacyś kanonicy lubuscy, to nie uczestniczyli w żadnych czynno
ściach prawnych, które zostały utrwalone w dokumentach.

Ze składu kapituły lubuskiej w czasie pontyfikatu Nankera, znamy 
jedynie prepozyta i kanonika Konrada. Prepozyt, którym około 1249 roku 
został książę Anhaltu Magnus, kandydat arcybiskupa magdeburskiego62 
wystawił w roku 1251 dokument, w którym świadczyli duchowni 
wrocławscy. Wśród świadków byli prepozyt opolski, kantor poznań
ski oraz dwaj duchowni, Ekhard (Echardt) bez tytułu i notariusz Kon
rad (Cunzone). Dwaj ostatni mogli być urzędnikami z otoczenia pre
pozyta, ale nie ma podstaw do uznania ich za kanoników. Wymienieni 
są także Hugon {Hugonę) i Paweł {Paulus) określeni jako nuntii pre
pozyta lubuskiego, czyli jego heroldowie lub wysłannicy63.

W czasie pontyfikatu Nankera było dwóch notariuszy o imieniu 
Konrad. Jeden świadczył na omawianym dokumencie. Drugi był nota
riuszem i kanonikiem lubuskim i znany był jako Konrad z Drzeniowa. 
Był synem Dzierżka z rodu Gosławiców, którego można zidentyfiko
wać ze stryjem biskupa wrocławskiego Tomasza I64. W młodości stu
diował w szkole katedralnej we Wrocławiu65. W latach 1242-1251 pra
cował w kancelarii księcia Bolesława II Rogatki66, a wcześniej kancela
rii jego ojca Henryka II Pobożnego67. Jako pracownik kancelarii Rogat
ki pełnił zarazem funkcję jego zaufanego doradcy68 69. W 1248 roku wy
stąpił z tytułem plebano de Leśnic et canonico de lubus69. Musiał się 
poróżnić z Rogatką, gdyż od 1250 roku spotykamy go na czele kance

60 Zbiór dokumentów klasztoru mogilskiego, wyd. E. J a n o t a, Kraków 1865, s. 16.
61 Tamże, s. 17-18.
62 E. R y m a r, Margrabiowie brandenburscy wobec biskupstwa, s. 52.
63 E. F a 1 e n c i k, Prawo rzymsko-kanoniczne w Księdze Henrykowskiej, Wrocław 1978, 
s. 29-38.
64M . C e t w i ń s k i ,  Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wro
cław 1982, s. 76 i tabela 6.
65 J. M u l a r c z y k ,  Z rozważań nad urzędnikami śląskimi XIII wieku, „Acta universitatis 
wratislaviensis”, nr 1163, Historia, 82, 1991, s. 10.
66 A. W a ł k ó w s k i, Dokumenty i kancelaria księcia Bolesława II Rogatki, Zielona 
Góra 1991, s. 176.
67 Tamże, s. 159.
68 Tamże, s. 161.
69 SUB, t. 2, nr 353.
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larii Henryka III Białego70. W 1251 roku był proboszczem Lwówka 
Śląskiego71, co świadczy, że opuścił on diecezję lubuską i prawdopo
dobnie zrezygnował z godności kanonika lubuskiego72.

Pewne problemy sprawia interpretacja dwóch dokumentów wysta
wionych przez papieża Innocentego IV 15 marca i 28 marca 1253 ro
ku73 dla cystersów lubiąskich i cysterek trzebnickich. W obydwu do
kumentach mowa jest o konsensusie kapituły lubuskiej na czynność 
biskupa lubuskiego. Można przypuszczać, że obydwa papieskie do
kumenty dotyczą nadań dziesięcin dla klasztorów w Lubiążu i Trzeb
nicy z czasów pontyfikatu biskupa Wawrzyńca z 1226 i 1229 roku. 
Cystersi lubiąscy i cysterki trzebnickie wystąpiły o zatwierdzenia 
papieskie w związku z sytuacją polityczną na ziemi lubuskiej, która 
po 1249 roku musiała się znacznie skomplikować. Byłby to ślad dzia
łań prawnych kapituły, być może w czasie pontyfikatu Nankera, pod
jętych nie później, niż w pierwszej połowie 1250 roku.

2 maja 1253 roku papież Innocenty IV upoważnił biskupa hawelber- 
skiego do zbadania sprawy dziesięcin odsprzedanych przez biskupa 
lubuskiego i kapitułę lubuską margrabiom brandenburskim74. W doku
mencie znajduje się wzmianka et ditecti filii capitulum Lubusense co 
oznacza, że kapituła lubuska wyraziła swój konsens na sprzedaż dzie
sięcin przez biskupa lubuskiego. Nie wiemy, kiedy dokładnie przepro
wadzona została transakcja toteż będziemy ją datować na lata 1249- 
1253. Gdyby transakcja została przeprowadzona w czasie pontyfikatu 
Nankera, byłby to drogi ślad działań prawnych kapituły lubuskiej.

Nie znamy dalszych losów Nankera ani jego działalności w diece
zji, którą rządził. Nie znana jest także data jego śmierci. W roku 1252 
biskupem lubuskim był już Wilhelm I. W dokumencie papieża Urba
na IV z roku 1262 wzmiankowany jest bonę memorie N(anker) Lubu- 
sensis episcopus15. Papież znał osobiście biskupa Nankera. Jako legat

70 Inaczej przypuszcza A. W a ł k o w s k i, op. cit., s. 163. Zdaniem tego badacza nie 
ma źródłowych podstaw do identyfikacji dwóch Konradów, Konrada z Drzeniowa 
i Konrada notariusza Henryka III Białego.
71 SUB, t. 3, nr 10.
72 A. W a ł k o w s k i, op. cit., s. 164.
73 SUB, t. 3, nr 67 i 77.
74 Codex diplomaticus brandenburgensis, hrsg. v. A.F. R i e d e l ,  Berlin 1838-1868, 
cz. A, t. 20, s. 185, nr 12.
75 SUB, t. 2, nr 397.
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papieski archidiakon Jakub w 1248 roku oddelegowany był do Polski 
poznał go na synodzie wrocławskim. Nanker musiał z legatem prze
prowadzać rozmowy dotyczące biskupstwa lubuskiego, skoro w cza
sie rokowań pomorsko-krzyżackich jako mediatora zastępował Nan- 
kera biskup włocławski Michał.

W związku z wprowadzeniem następcy Nankera, kanonika wro
cławskiego Wilhelma na biskupstwo lubuskie, ok. 1251 roku, zwró
cono uwagę na udział księcia wrocławskiego Henryka III Białego 
w możliwych negocjacjach w sprawie obsadzenia biskupstwa lubu
skiego po śmierci Nankera76. Może to znaczyć, że książęta śląscy, tym 
razem linii wrocławskiej, nie uznając zmian dokonanych w ziemi 
lubuskiej przez margrabiów brandenburskich, realizowali prawo do 
patronatu nad biskupstwem lubuskim. Nie zagwarantowało to niestety 
poszanowania praw biskupów lubuskich, którzy kierowali diecezją do 
końca XIII wieku przez feudałów niemieckich.

76 J. M a c i e j e w s k i ,  Pochodzenie i kariera, s. 93.

KS. STANISŁAW CIEŚLAK SJ

DZIEJE PRZYGOTOWAŃ KANDYDATÓW  
DO KAPŁAŃSTWA W KOŚCIELE KATOLICKIM

Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła 
w Wadowicach, 27-28 IV 2011

Tegoroczne spotkanie księży profesorów i wykładowców historii 
Kościoła, które po raz pierwszy odbyło się w 1963 roku w Warszawie, 
miało miejsce tradycyjnie po Wielkanocy w dniach 27-28 kwietnia 
2001 roku przy Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. To 20-tysięczne 
miasto położone nad rzeką Skawą u stóp Beskidu Małego, odległe 
zaledwie 50 km od Krakowa, jest szeroko znane jako miejsce naro
dzin Karola Wojtyły -  arcybiskupa, metropolity krakowskiego, a od 
16 października 1978 roku papieża Jana Pawła II (1920-2005). Go
spodarzami spotkania byli ojcowie karmelici bosi, którzy gościli 
68 księży reprezentujących diecezjalne i zakonne seminaria duchowne 
w Polsce oraz ośrodki akademickie w Polsce i Italii. Obrady spotka
nia toczyły się w nowocześnie wyposażonym Domu Rekolekcyjno- 
Pielgrzymkowym im. Jana Pawła II przy wadowickim klasztorze.

Nie trudno zauważyć, że tegoroczny termin i miejsce spotkania 
w sposób naturalny zbiegły się z beatyfikacją naszego Rodaka, Sługi 
Bożego, papieża Jana Pawła II, który w okresie dzieciństwa i młodo
ści udawał się „na Górkę” do kościoła karmelitów pw. św. Józefa. 
Tutaj także młody Karol Józef Wojtyła, beatyfikowany kilka dni 
po zakończeniu spotkania historyków Kościoła, 1 maja 2011 roku 
w Rzymie przez papieża Benedykta XVI, otrzymał jako uczeń szka- 
plerz karmelitański oraz nosił się z zamiarem wstąpienia w szeregi 
karmelitów. Wiele lat później Jan Paweł II ze wzruszeniem wspomi
nał świątynię „na górce” oraz pracujących przy niej ojców karmeli
tów, m.in. kanonizowanego przez siebie 17 listopada 1991 roku

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 567-573.



568 KS. STANISŁAW CIEŚLAK SJ

w Rzymie św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), który wraz ze 
współbraćmi ze wspólnoty karmelitów z Czernej założył w 1892 roku 
w Wadowicach klasztor i Małe Seminarium. Jan Paweł II nie ukrywał, 
że z klasztorem wadowickim, który głęboko wrósł w życie religijne 
mieszkańców miasta, czuł się szczególnie związany. 16 czerwca 1999 
roku Papież-Polak wyznał: „Jak za chłopięcych i młodzieńczych, wę
druję w duchu do tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szka
plerznej, które wywierało tak wielki wpływ na duchowość ziemi wa
dowickiej. Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask, za które dziś 
Bogu dziękuję. A szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak go przyjąłem 
u Karmelitów na Górce, mając kilkanaście lat”1. Duchowość Karmelu 
znalazła także wyraz w działalności naukowej Karola Wojtyły, m.in. -  
jak podkreślił o. Otto Filek OCD -  w „pionierskim na gruncie polskim 
studium naukowym o wierze według nauki św. Jana od Krzyża”2.

Tematem tegorocznego spotkania była przeprowadzona w szerokim 
aspekcie refleksja nad dziejami przygotowania do kapłaństwa w Ko
ściele katolickim. Jako pierwszy zabrał głos ks. biskup prof. dr hab. 
Jan Kopiec, który ukazał Znaczenie trydenckiego dekretu z 1563 r. 
o obowiązku tworzenia seminariów duchownych. Referent wskazał 
m.in. na uchwały synodów w Hiszpanii, rozporządzenia w Państwie 
Franków oraz postanowienia soborów powszechnych, które określały 
zasady i program formacji kapłańskiej i miały wpływ na przygotowa
nie przez Sobór Trydencki dekretu z 15 lipca 1563 roku, zobowiązu
jącego biskupów do zakładania seminariów diecezjalnych oraz ustala
jącego warunki dla kandydatów do kapłaństwa. Jako drugi wystąpił 
ks. dr Wacław Umiński CM. Tematem jego referatu był Wkład Zgro
madzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego 
w Polsce w latach 1675-1864. Mówca zaznaczył, że formację nowych 
księży w Polsce zlecił swoim współbraciom założyciel Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy -  św. Wincenty a Paulo (1581-1660). W formacji 
kandydatów do kapłaństwa księża misjonarze korzystali ze wzorów 
jezuickich oraz modelu i doświadczeń diecezjalnych seminariów du

1 C. G i 1 OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Kraków 20102, s. 159.
2 Cytat za: D. W i d e r OCD, Wpływ rozprawy Ks. Karola Wojtyły «Nauka wiary 
u św. Jana od Krzyża» na rozwój duchowości sanjuanistycznej w Polsce, [w:] Katecheza 
drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Marga
ricie Sondej OSU, pod red. I. P o p i o ł e k  oraz S. C i e ś l a k a  SJ, Kraków 2011, 
s. 61.

chownych. W szczytowym momencie zaangażowania misjonarze 
prowadzili 25 seminariów diecezjalnych i byli głównymi wychowaw
cami kapłanów na ziemiach Polski do połowy XVIII wieku. Następ
nym referentem był ks. prof. dr hab. Stanisław Piech, który omówił 
Formację duchowieństwa galicyjskiego. Formacja ta w zaborze au
striackim była uwarunkowana restrykcyjną polityką józefinizmu wo
bec Kościoła katolickiego. Józefinizm dążył do przeprowadzenia re
formy kościelnej bez udziału Stolicy Apostolskiej, podporządkowania 
Kościoła państwu i ograniczenia prerogatyw Kościoła i papieża. Poli
tykę józefinizmu wobec Kościoła katolickiego dobrze ilustruje przy
kład nominacji profesorów w seminariach, które zależały wyłącznie 
od władz politycznych. Wprawdzie reformy józefińskie przyczyniły 
się do podniesienia wykształcenia księży, ale stroną ujemną reform 
było wychowanie kapłanów na urzędników monarchii, służących 
oświeconemu państwu. Warto dodać, że ks. prof. Piech ustalił nazwi
ska 1.350 wychowanków, którzy przewinęli się przez Wydział Teolo
giczny Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1755-1918.

W dalszej części przedpołudniowej sesji wystąpiło dwóch referen
tów. Jako pierwszy zabrał głos ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk, który 
omówił Kształcenie i wychowanie kandydatów do kapłaństwa w Ko
ściele Śląskim w czasach pruskich. Ks. Błaszczyk ukazał zagadnienie 
formacji kandydatów do kapłaństwa na przykładzie Seminarium Le- 
opoldinum we Wrocławiu i Seminarium Clementinum w Pradze. Tak
że i w tym wypadku państwo pruskie -  wrogie wobec Kościoła rzym
skokatolickiego -  ingerowało w program i zarządzanie ośrodków, 
a ustawodawstwo Kulturkampfu miało charakter antykościelny. Ko
lejnym mówcą był o. prof. dr Marek Inglot SJ, który przedstawił Wło
ski system formacji seminaryjnej. Referent zauważył na wstępie, że 
jak dotąd nie ukazała się żadna synteza historii seminariów diecezjal
nych w Italii, natomiast istnieje ok. 100 monografii poszczególnych 
seminariów duchownych (prac historycznych bądź publikacji o cha
rakterze okolicznościowym). Duży wpływ na formację księży w Italii 
miał św. Karol Boromeusz (1538-1584). Zgodnie z dekretem Soboru 
Trydenckiego z 1563 roku już w następnym roku kard. Boromeusz 
otworzył wzorcowe dla Italii seminarium w Mediolanie, dla którego 
też opracował regulamin. Odtąd ukończenie seminarium diecezjalnego, 
w którym zwracano uwagę na trzy elementy: pobożność, studium 
i dyscyplinę, stało się koniecznym warunkiem do otrzymania święceń
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kapłańskich. Włoskie seminaria diecezjalne korzystały także z pro
gramu i doświadczeń prowadzonych przez jezuitów kolegiów: Colle
gium Romanum (1551) oraz Collegium Germanicum (1552). Nato
miast założyciel redemptorystów, św. Alfons Maria Liguori (1696- 
1787) -  jako drugi po kard. Boromeuszu -  sporządził regulamin semi
nariów duchownych, w którym podkreślał znaczenie dyscypliny 
w formacji seminaryjnej.

W dyskusji, która miała miejsce po referatach, zabrało głos kilku 
mówców, którzy odnieśli się do treści wygłoszonych referatów.

Zgodnie z wypracowaną tradycją, po obiedzie uczestnicy spotkania 
udali się autokarami do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie goszczeni 
przez ojców bernardynów zwiedzili Bazylikę i Seminarium Duchow
ne. Także i tutaj mogli kroczyć śladami bł. Jana Pawła II, który od 
najmłodszych lat przybywał do Kalwarii, modlił się przed cudownym 
obrazem Matki Bożej oraz chodził dróżkami kalwaryjskimi. Kolejnym 
etapem popołudniowej wycieczki był klasztor karmelitów w Czernej, 
położony malowniczo w pobliżu Krzeszowic na stoku góry liczącej 
430 m npm. Fundatorką klasztoru była w 1629 roku Agnieszka z Tę- 
czyńskich Firlejowa, wojewodzina krakowska. Historię i dzieje klasz
toru w Czernej, który w pierwszych wiekach swego istnienia był pu
stelnią, przybliżył wybitny znawca dziejów karmelitów o. prof. dr hab. 
Benignus Józef Wanat OCD.

W drugim dniu spotkania jako pierwszy wystąpił z referatem ks. 
dr hab. Waldemar Gliński, który omówił Centralne uczelnie teolo
giczne Królestwa Polskiego XIX wieku. Referent ukazał trzy uczelnie 
teologiczne. Pierwsza z nich to otwarty w 1817 roku Wydział Teolo
giczny Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który posiadał 
zatwierdzenie papieża Piusa VII. W skromnym programie kształcenia 
Wydziału znajdowała się m.in. historia Kościoła. Wśród studentów 
Wydziału nie brakowało tych, którzy podejmowali działalność w or
ganizacjach patriotycznych. Drugi ośrodek kształcenia kandydatów do 
kapłaństwa to erygowane w 1823 roku i otwarte dwa lata później Se
minarium Główne w Warszawie. Niektórzy księżą profesorowie Se
minarium Głównego udzielali pomocy powstaniu listopadowemu 
i ponieśli z tego tytułu surowe kary ze strony zaborcy rosyjskiego. 
Cykl studiów trwał w Seminarium cztery lata, a w ich programie była 
m.in. historia powszechna i historia Kościoła. Trzecim ośrodkiem 
teologicznym była Akademia Duchowna w Warszawie, która otwarta

w 1835, faktycznie rozpoczęła działalność w 1836 roku i istniała do 
1867 roku, kiedy to została zamknięta w ramach represji po powstaniu 
styczniowym. Także i w Akademii Duchownej studia trwały cztery 
lata, a w ich programie była historia powszechna i historia Kościoła. 
System wychowawczy był jednak bardzo restrykcyjny, alumni byli 
poddawani procesowi inwigilacji i rusyfikacji. Zaborcy mieli na celu 
wychowanie kapłanów lojalnych wobec cara.

Kolejnym mówcą był ks. dr Grzegorz Bujak, który ukazał Ideał 
kapłana i przygotowanie do kapłaństwa w okresie międzywojennym 
w świetle statutów synodalnych. W latach 1918-1939 w Polsce ideał 
kapłana formułował Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz 
uchwały synodów diecezjalnych, które podkreślały, że kapłaństwo jest 
powołaniem i uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa, a fundamen
tem skutecznego działania kapłana jest jego związek z Bogiem. Statu
ty synodów podawały także m.in. środki do świętości oraz stawiały 
alumnom jako ideał kapłana św. proboszcza z Ars, Jana Marię Vian- 
neya (1786-1859). Z kolei ks. dr Krzysztof Kloch przedstawił Proces 
unifikacji kształcenia seminaryjnego w II Rzeczypospolitej w świetle 
„Pamiętników Zjazdu Związku Zakładów Teologicznych w Polsce,}. 
Referent wykazał, że doroczne spotkania księży rektorów seminariów 
sprzyjały omawianiu spraw związanych z wychowaniem kandydatów 
do kapłaństwa i ujednoliceniu programów seminaryjnych. W wycho
waniu seminaryjnych sięgano do wzorów francuskich, a cotygodnio
we konferencje dla alumnów mieli wygłaszać nie tylko ojcowie du
chowni, ale także rektorzy seminarium. W seminariach wprowadzono 
m.in. ćwiczenia fizyczne. Po krótkiej przerwie jako ostatni zabrał głos 
ks. dr hab. Grzegorz Wejman. Tematem jego wystąpienia była For
macja kleryków po włączeniu seminariów duchownych w struktury 
uniwersyteckie na przykładzie metropolii szczecińsko-kamieńskiej. 
Mówca ukazał działalność seminariów w Paradyżu, Gorzowie Wiel
kopolskim (zamknięte przez komunistów w 1951 roku), Szczecinie 
i Koszalinie. Po 1992 roku, kiedy dokonano reorganizacji diecezji 
w Polsce, niektóre seminaria duchowne weszły w struktury uniwersy
teckie, tzn. zostały afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej 
we Wrocławiu. Ks. Wejman przypomniał, że podstawowe dokumenty 
dotyczące formacji seminaryjnej, na którą składają się cztery rodzaje: 
ludzka, intelektualna, duchowa i pastoralna oraz okres propedeutyczny, 
zawarte są w tekstach II Soboru Watykańskiego oraz posynodalnej
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adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis papieża, bł. Jana Pawła II 
z 1992 roku3.

Po referatach miała miejsce dyskusja. Najpierw ks. dr Marian Bru
dzisz CSsR wygłosił komunikat, w którym przybliżył uczestnikom 
spotkania francuski model formacji seminaryjnej wprowadzony 
w Paryżu przez kard. Jean-Marie Lustigera (1926-2007), arcybiskupa, 
metropolitę Paryża. Z kolei o. dr Stanisław Cieślak SJ nakreślił rolę 
i osiągnięcia jezuitów w prowadzeniu kolegiów oraz seminariów du
chownych na ziemiach Rzeczypospolitej do 1773 roku. W dyskusję 
nad poruszoną w referatach problematykę włączyli się ks. prof. dr hab. 
Janusz Zbudniewek ZP oraz ks. Bolesław Micewski CR. Jako ostatni 
zabrał głos ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, jeden z głównych organiza
torów corocznych zjazdów księży profesorów i wykładowców historii 
Kościoła, który podał do wiadomości, że zaproszenia na zjazd otrzymało 
145 historyków Kościoła. Po raz pierwszy każdy z uczestników spotka
nia otrzymał identyfikator. Przypomniał, że za dwa lata przypada 
50-lecie spotkań historyków Kościoła. Ponieważ na jubileusz będzie 
przygotowana okolicznościowa publikacja, zwrócił się z prośbą do naj
starszych uczestników zjazdów o sporządzenie pisemnych wspomnień, 
które zostaną zamieszczone w publikacji jubileuszowej. Przypomniał 
także o możliwości zamieszczania bibliografii na łamach Kościoła 
w Polsce. Dzieje i kultura, wydawnictwa, które od dziesięciu lat ogłasza 
drukiem wygłoszone referaty zjazdowe, zamieszcza bibliografie pod
miotowe historyków Kościoła w Polsce (książki, artykuły, recenzje oraz 
wykaz wypromowanych dyplomatów), a także recenzje książek. Jak 
dotąd z tej możliwości korzysta niewielu historyków Kościoła. Z satys
fakcją i zadowoleniem ks. prof. Walkusz zauważył, że coraz więcej 
ośrodków diecezjalnych i zakonnych zgłasza gotowość zorganizowania 
zjazdu historyków Kościoła oraz ogłosił, że następnie spotkanie history
ków Kościoła odbędzie na terenie diecezji ełckiej.

W zjeździe w Wadowicach uczestniczyli m.in. sufragan opolski, 
ks. prof. dr hab. Jan Kopiec (przewodniczący Sekcji Historyków Ko
ścioła oraz jej opiekun z ramienia Episkopatu Polski) oraz ks. Mariusz 
Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 
Jak zwykle każdego dnia uczestnicy spotkania koncelebrowali Euchary
stię w kościele św. Józefa. Obrady spotkania toczyły się w miłej i ser

3 Zob'. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

decznej atmosferze oraz klimacie duchowości karmelitańskiej. Nie ule
ga wątpliwości, że spotkanie służy integracji środowiska historyków 
Kościoła w Polsce. Zauważa się, -  czego nie da się nigdy uniknąć -  
zachodzącą wymianę pokoleniową. Słowa podziękowania za zorgani
zowanie spotkania należą się ojcom karmelitom z Wadowic, a wśród 
nich na szczególne uznanie zasługuje główny koordynator spotkania 
z ramienia zakonu karmelitów -  o. dr Arkadiusz Smagacz OCD.

Warto wspomnieć, że uczestnicy spotkania otrzymali w podarunku 
starannie wydany i bogato ilustrowany album Fara w Bieczu (Biecz 
2010), autorstwa ks. dra Władysława Kreta (tekst) oraz Wacława Bu- 
gno (fotografie). Album przypomniał wszystkim ubiegłoroczną wizytę 
w rodzinnym mieście znanego historyka, geografa, dyplomaty, pisarza 
i biskupa Marcina Kromera. Serdeczne Bóg zapłać za zachwycający 
dar prezentujący niezwykłe piękno zawarte w kościele parafialnym 
(zwanym farnym) Bożego Ciała w Bieczu, jednej z najlepiej zacho
wanych, późnogotyckich budowli sakralnych w Polsce!

Wygłoszone referaty ze spotkania w Wadowicach ukażą się dru
kiem w XI tomie publikacji pt. Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, 
redagowanej z pietyzmem przez ks. prof. Jana Walkusza z Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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BISKUP FELIKS DUPANLOUP 
W PEDAGOGICE POLSKIEJ

W XIX wieku polscy pedagodzy w szerszym zakresie zaintereso
wali się francuską myślą oświatowo-wychowawczą. Dokonano 
wówczas przekładów kilkunastu utworów, z których treścią zapo
znali się czytelnicy nie znający języka francuskiego. Niektóre z tłu
maczeń nie były drukowane jako osobne dzieła, lecz zamieszczano 
je na łamach czasopism lub w szkolnych popisach publicznych. 
W ten sposób docierały do szerszych kręgów odbiorczych. Część 
spolszczonych rozpraw odznaczała się wysoką wartością i stanowiła 
dla ówczesnych polskich teoretyków wychowania -  i nie tylko -  
źródła wiadomości pedagogicznych, z których mogli czerpać nowa
torską wiedzę.

Tłumaczono i drukowano opracowania z zakresu pedagogiki chrze
ścijańskiej. Wskazywały one katolicki ideał wychowania, uczyły mo
ralności, miłości bliźniego, podkreślały znaczenie przyjaźni między 
ludźmi. We Francji w XIX w. jednym z głównych przedstawicieli 
liberalizujących katolików był biskup Felix Dupanloup -  wybitna 
postać duchowieństwa francuskiego epoki Romantyzmu1. Po otrzy
maniu święceń kapłańskich został wikarym w kościele św. Magdaleny 
w Paryżu, skąd w 1834 r. przeniesiono go do kościoła św. Rocha. 
Wprowadził tu nową metodę nauczania dzieci religii, znaną jako kate
chizm Saint -  Suplice, i stał się jednym z najbardziej znanych katolic
kich wychowawców we Francji2. Będąc biskupem Orleanu, wywierał

'A . T h i b a u d e t ,  Historia literatury francuskiej. Od Rewolucji Francuskiej do lat 
trzydziestych XX wieku, tł. J. G u z e, Warszawa 1997, s. 249-250.
2 Dupanloup Félix Antoine Philibert, [w:] Encyklopedia Kościoła, t. 1, oprać. 
F.L. C r o s s ,  oprać. wyd. trzeciego E.A. L e v i n g s t o n e ,  Warszawa 2004, s. 558.
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wpływ na politykę, zwłaszcza oświatową. Domagał się wolności na
uczania religii, prawa zakładania katolickich szkół3.

Na polskich ziemiach listy pasterskie i przemówienia biskupa 
Dupanloup w całości lub częściowo były tłumaczone oraz publikowane 
w pismach diecezjalnych, dziennikach i przeglądach katolickich, jak 
np. „Tygodnik Katolicki”, „Przegląd Katolicki”, „Przegląd Poznański”, 
„Przegląd Lwowski”. O dokonaniach francuskiego biskupa pisano 
w dziewiętnastowiecznych polskich kompendiach wiedzy, jak ency
klopedie. W Encyklopedii wychowawczej autor hasła przedstawiającego 
życie i działalność Dupanloup, stwierdzał: „Bogata natura i wszech
stronne działanie tego znakomitego męża nie dadzą się wyczerpnąć 
w pedagogicznym sprawozdaniu; bo czy zważymy jego troskliwość 
biskupią, czy prace praktyczne, czy zasługi w literaturze czy wreszcie 
obfite kaznodziejstwa i duszpasterstwa owoce, wszędzie odsłania się 
tak niepospolity talent a niestrudzona czynność, że gdyby Dupanloup 
poprzestał był na jednym z rozlicznych kierunków swej żywej energii, 
już by sobie był zapewnił trwałą pamięć w narodzie i kościele. Naj
więcej jednak zasług położył w wychowaniu, nie tylko pióro, lecz całe 
życie jemu poświęciwszy: edukacja była jego głównym powołaniem, 
jego wyłączną miłością. Słusznie Grzegorz XVI nazwał go «aposto
łem młodzieży»”4. Utwory Dupanloup były postrzegane przez pol
skich teoretyków wychowania jako studia, które znacznie wzbogacają 
dotychczasową katolicką myśl wychowawczą5.

W XIX stuleciu w przekładzie polskim ukazały się następujące 
dzieła pedagogiczne Dupanloup: O nauce i wychowaniu w duchu chrze
ścijańskim (1866), Małżeństwo chrześcijańskie (1872), Dziecko (1873), 
O wykształceniu kobiety (1880). Najważniejsza praca Dupanloup O edu
kacji, czyli wychowaniu przyswojona została językowi polskiemu przez 
Placyda Jankowskiego i wydana w Warszawie w 1857 roku. Rozpra
wa ta jest zbiorem wspomnień i spostrzeżeń, jakie biskup poczynił 
pracując wiele lat nad wychowaniem młodzieży. Polscy pedagodzy

3 K. B a r t o s z e w s k i ,  J. T a r n o w s k i ,  Dupanloup Félix Antoine, [w:] Encyklo
pedia katolicka, t. 4, Lublin 1985, s. 363.
4 S. P., Dupanloup Felix, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. 3, Warszaw 1885, s. 335.
5 Przedmowa tłumacza, [w:] Mowa księdza Dupanloup biskupa orleańskiego o nauce
i wychowaniu w duchu chrześcijańskim powiedziana w Malines (Mecheln) dnia
31 sierpnia roku 1864, tj. w trzecim dniu walnego zjazdu katolików w Belgii, tł. L. R.,
Poznań 1866, s. VI.
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interesujący się pedagogiką religijną chętnie sięgali do tego bogatego 
źródła wiedzy o wychowaniu, jakie stanowiła książka Dupanloup. 
Jednym z pierwszych polskich popularyzatorów poglądów Dupanloup 
był Zygmunt Sawczyński -  dyrektor seminarium nauczycielskiego we 
Lwowie. W 1871 roku ogłosił w czasopiśmie „Przegląd Polski” studium 
pt. Biskup orleański a obecny stan Francji, w którym zawarł pionier
ską na gruncie polskim charakterystykę dzieła Dupanloup O wycho
waniu: „Praca to -  pisał -  pod każdym względem niepospolita i zaj
mująca nie tylko w literaturze francuskiej, lecz w nowszej pedago
gicznej literaturze europejskiej jedno z miejsc przedniej szych. Przy
znali jej to nawet światli reprezentanci odmiennych pod względem 
wyznania przekonań i stanowiska, z jakiego autor jako katolik pojął 
i rozwinął rzecz o wychowaniu: I w samej rzeczy praca ta dokonana 
wielkimi zasobami środków przyrodzonych i nabytych, dzieło silnej, 
żywej wiary, wielkiego rozumu, czerpiącego z bardzo bogatego skar
bu doświadczeń, nabytych w długoletniej pracy około wychowania 
młodzieży, dzieło serca pałającego gorącą miłością przedmiotu i dobra 
ojczyzny. Słowem praca to potężnego ducha kapłana, pedagoga, oby
watela; i to nie tylko znakomita praca literacko-naukowa, lecz oraz 
dzieło dobre w ściślejszym znaczeniu słowa, to dobry i piękny pod 
względem moralnym uczynek”6 * *. Sawczyński dokonał ogólnej charak
terystyki dorobku pedagogicznego Dupanloup. Przypisywał mu zna
komitą znajomość zagadnień dotyczących wychowania. Uważał, że 
jednostki zajmujące się wychowaniem w teorii i praktyce powinny 
być wdzięczne francuskiemu biskupowi za przekazanie im tak grun
townej wiedzy pedagogicznej.

Sawczyński swe rozważania na temat poglądów pedagogicznych 
francuskiego myśliciela kontynuował w rozprawce Ksiądz Felix Dupan
loup Biskup Orleański. Wspomnienie pośmiertne (1879). Autor swe 
dzieło zadedykował wybitnemu polskiemu pisarzowi -  Józefowi Igna
cemu Kraszewskiemu z okazji jego pięćdziesięciolecia pracy literackiej. 
Żywot biskupa orleańskiego i wyjątki z jego dzieła o wychowaniu 
miały służyć dla polskich pedagogów za źródło do czerpania wiedzy 
i sił pokrzepienia w trudnej pracy w zawodzie nauczycielskim.

6 Z. S a w c z y ń s k i ,  Biskup orleański a obecny stan Francji, „Przegląd Polski”, 
9(1871), s. 390.
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Sawczyński uznawał Dupanloup za jednego „z najznakomitszych 
współczesnych dostojników Kościoła katolickiego”. Przytaczał fakty 
biograficzne z jego życia, pisał o początkach posługi kapłańskiej, 
wskazując, że Dupanloup pragnął przede wszystkim zajmować się 
wychowaniem młodzieży. „Pracą swą długoletnią -  pisał Sawczyński 
-  a w różnych kierunkach wydatną, ks. Dupanloup zyskiwał coraz 
więcej wziętości i poważania. Przyjaciele i przeciwnicy zwrócili nań 
baczną uwagę; tamci radzi byli widzieć go na stanowisku, zasługom 
jego i zdolnościom odpowiednim, pragnęli wyniesienia go na biskup
stwo; ci liczyć się z nim musieli, szacunku mu nie odmawiając”7. Pol
ski autor analizując treść studium O wychowaniu, wykazywał, że pod
stawę, służącą biskupowi orleańskiemu za tło, na którym oparł swe 
dzieło, stanowiło życie narodu. Przypatrując się mu, spostrzegł w nim 
brak zasad moralnych, które jedynie dać mogą życiu narodowemu 
i publicznemu trwałe i niezachwiane podwaliny pod postępowy roz
wój. Sawczyński wspominał, że książkę o wychowaniu pisał Dupan
loup w czasach świetności cesarstwa francuskiego, po wojnie krym
skiej i zwycięstwach w wojnie włoskiej. Jednak zwycięstwa francu
skiego oręża nie wywarły na biskupie orleańskim większego wraże
nia, który uznał te sukcesy za powierzchowne. Zdawał sobie sprawę, 
że Francja wstrząśnięta wielką rewolucją pod koniec XVIII wieku, nie 
znalazła jeszcze dla siebie właściwego punktu ciężkości i równowagi. 
Dupanloup napisał we wstępie do dzieła o wychowaniu: „Robiliśmy 
wiele rewolucji. Ostatnia -  ona z 24 lutego (1848) -  poruszyła cały 
naród. Nigdy nie było większego zamętu ludzi, nigdy nie widziano więk
szego ruchu. Z wiosek najnieznaczniejszych i z miast największych, od 
najuboższego robotnika do magnata, wszystkich wezwano, wszyscy 
mogli stanąć na owym dniu wielkim. Rzecz osobliwsza i uwagi god
na! Z całego ruchu tego nie wyszedł ani jeden człowiek, ani jeden nie 
pozostał”8. Polski autor podkreślał, że francuski biskup w wychowa
niu dorastającego pokolenia wskazywał swemu narodowi, a pośrednio 
i innym narodom, środek wyjścia z zamętu, środek do podźwignięcia 
się z upadku. Wierzył w pozytywną działalność miłości rodzicielskiej, 
był orędownikiem wpajania młodzieży patriotyzmu.

7 Z. S a w c z y ń s k i ,  Ksiądz Felix Dupanloup Biskup Orleański. Wspomnienie po
śmiertne?, Lwów 1879, s. 10.
8 ibidem, s. 29-30.
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W drugiej połowie XIX stulecia, kiedy ukazała się rozprawka Saw- 
czyńskiego, zagadnienie miłości ojczyzny było często dyskutowane przez 
polskich pedagogów. Naród polski nie miał wówczas swego państwa, 
które w wyniku rozbiorów zostało podzielone między Austrię, Rosję 
i Prusy. Teoretycy wychowania podkreślali, iż powinno być ono naro
dowe, to znaczy, oparte na dobrych i mądrych tradycjach narodu, na 
patriotyzmie. Twierdzono, iż wpajanie patriotyzmu młodzieży pozwoli 
utrzymać tożsamość narodową. Idee pedagogiczne Dupanloup, akcentu
jące potrzebę wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotycz
nym, znajdowały wśród Polaków wielu zwolenników. Sawczyński ko
mentując poglądy pedagogiczne francuskiego teoretyka wychowania, 
stwierdzał, że miłość własnego kraju stanowi potężny czynnik wpływają
cy na konsolidację narodu, umocnienie narodowości. Wychowanie mło
dzieży na patriotów wymaga jednak wiele ofiar, poświęceń: „Prawdziwa 
miłość ojczyzny żąda tej ofiary od wszystkich, dla których przyszłość tej 
ojczyzny zdrowa, a tym samym pomyślna, nie jest czczym ogólnikiem, 
brzmieniem pusty dźwięk czyniącym; miłość ojczyzny rzetelna, gorąca 
a rozumna, nie zaciekła w jednym kierunku -  nie stronnicza, nie zaprze
czająca samej sobie i kłam samej sobie nie zadająca nieżyczliwością lub 
co gorsza nienawiścią tych, którzy innymi drogami idą do osiągnięcia 
szlachetnego celu: dobra i pomyślności ojczyzny odradza dusze i serca, 
i gotowością do poświęceń ożywia”9. Sawczyński zgadzał się z pogląda
mi Dupanloup, że wychowanie młodzieży idzie w parze z wychowaniem 
narodu, tj. z jego dążeniem i usiłowaniem doskonalenia się oraz umac
niania. Twierdził, że dzieła Dupanloup o wychowaniu stanowią dla Fran
cuzów pedagogikę narodową, rozwijającą nie tylko zasady pedagogiczne, 
lecz dotykająca także stosunków życia narodowego, jego potrzeb i zadań.

Sawczyński scharakteryzował zasady wychowania Dupanloup, omó
wił jego poglądy na sprawy wychowania ludu, przytoczył obszerne 
fragmenty z jego pism pedagogicznych. Autor kończąc swe studium 
o Dupanloup, napisał: „Wyznaję szczerze, że nie bez żalu rozstaję się 
z jego znakomitym o wychowaniu dziełem, tą prawdziwą pedagogiczną 
skarbnicą, z której mnóstwo jeszcze praktycznych i rozumnych rad 
można by przytoczyć na pożytek naszych czytelników i sprawy, która 
jest zadaniem życia naszego”10.

9 Ibidem, s. 38.
10 Ibidem, s. 96.
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W tym samym roku, co książka Sawczyńskiego, ukazała się praca 
księdza J. Siemieńskiego pt. Biskup Dupanloup i jego dzieło o wycho
waniu. We wstępie do niej autor zaznaczył, że Dupanloup był wytrwa
łym obrońcą we Francji zasad wiary katolickiej, zasłużył się jako zna
komity katecheta i wychowawca. Siemieński wspominał o trzydziesto
letniej działalności Dupanloup w diecezji orleańskiej, podkreślając jego 
wielkie osiągnięcia: „Orlean przybrał zupełnie inną postać, a chcąc oce
nić to przeobrażenie, nie trzeba zapominać, że wskutek wielkiej rewolu
cji nastąpiło rozdarcie społeczne i duchowieństwo zostało wykolejone, 
albo raczej klasy wyższe z małymi wyjątkami zaczęły obchodzić się bez 
żadnych stosunków z duchowieństwem, które od dzieciństwa odosob
nione w małych seminariach, z czasów szkolnych żadnych nie miało już 
koleżeństw ze świeckimi. W kościołach oprócz ludu wiejskiego, kobiety 
tylko same zgromadzały się, a mężczyźni tylko na chrzest, na pierwszą 
komunię, na ślub i na pogrzeb do kościołów się udawali”11. Pod wpły
wem biskupa nastąpiła odnowa moralna społeczeństwa. Jako pedagog 
takie pozyskał zaufanie, że nie tylko szlachta, lecz i mieszczaństwo 
i inteligencja oddawała mu synów do niższego seminarum, które przygo
towywało młodzież do studiów uniwersyteckich. Siemieński podał, że 
biskup Dupanloup szkołę tę oddaloną o 5 kilometrów od Orleanu, odwie
dzał często piechotą, przywiązując wielką uwagę do jej funkcjonowania.

Dalsza część rozprawki Siemieńskiego zawiera omówienie dzieła 
Dupanloup O wychowaniu. Polski autor wyjaśniał, iż studium to powsta
ło w taki sposób, że Dupanloup niemal całe swe życie zajmując się wy
chowaniem młodzieży, zapisywał swoje spostrzeżenia i wspomnienia, 
i dopiero jako biskup stojący na czele swego kolegium, zachęcony przez 
przyjaciół, uporządkował te uwagi i opublikował je. Siemieński omówił 
strukturę dzieła O wychowaniu. Stwierdził, że w działach pedagogicz
nych Dupanloup jest wiele porywającej deklamacji oratorskiej. Na do
wód przytoczył fragment wstępu do książki O wychowaniu: „Dziecię, to 
rodzaj ludzki, to całe człowieczeństwo: to człowiek, ani mniej, ani wię
cej... Ma prawo do pieczołowitości wszystkich władz, do działań i do
brodziejstw wszystkich potęg na ziemi. Ma prawo do wszelkiego posza
nowania, które winno znów oddawać komu należy. Wszystkie władze 
Boskie i ludzkie; Monarcha, Kapłan, Ojciec, Nauczyciel, Urzędnik, Ro-

11 X. J. S i e m i e ń s k i ,  Biskup Dupanloup i jego dzieło o wychowaniu, Kraków 1879, 
s. 7.
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dżina, Społeczeństwo, Kościół, dla niego są ustanowione. Karność oby
czajowa, nauczanie, literatura, umiejętności, religia, wszystkie nagrody 
pracy i cnoty, Opatrzność na koniec, wszystko to tutaj jest dla niego, 
gdyż ono samo jest tutaj od Boga i dla Boga. Dlatego wszystko na tym 
świecie powinno składać się na jego wypielęgnowanie, wszystko po
winno brać udział w tym wielkim zadaniu, albo opiekować się nim”12. 
Polski autor przekazał czytelnikom informacje o poglądach Dupanloup 
na program nauczania. Z treści omawianej książki dowiadujemy się, że 
francuski biskup był przeciwnikiem zbytniego obciążaniu dzieci nauką. 
Wskazywał na potrzebę nauki języka ojczystego, domagając się, aby 
nie wprowadzano w pierwszych klasach nauczania języków obcych, 
a także matematyki13.

Siemieński przedstawił w swym dziele także inną działalność francu
skiego biskupa. Wspomniał mianowicie o jego przyjaznym nastawieniu 
do Polaków, czemu dawał dowód w swoich mowach, pismach, listach 
pasterskich i kazaniach. Polskich księży przebywających na emigracji 
chętnie przyjmował w Orleanie, złożył ofiarę na seminarium polskie 
w Rzymie, udzielił ślubu księciu Władysławowi Czartoryskiemu z wnucz
ką Ludwika Filipa. Wsparł również emigrację polską po powstaniu stycz
niowym, tj. nieudanym wystąpieniu zbrojnemu Polaków przeciw Rosji14.

W 1914 roku ukazały się w polskim przekładzie Listy o wychowaniu 
dziewcząt Dupanloup. Nie zostały one jednak opatrzone fachowym ko
mentarzem przybliżającym czytelnikom poglądy Francuza na to zagad
nienie. We wstępie do przekładu zamieszczono tylko lakoniczne infor
macje charakteryzujące myśl wychowawczą Dupanloup. Skupiono się 
natomiast na podaniu danych biograficznych, obrazujących jego życie 
i działalność15.

Poglądami pedagogicznymi Dupanloup zainteresowali się polscy 
teoretycy wychowania w okresie między pierwszą a drugą wojną świa
tową. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po ponad 120 latach 
niewoli. Powrót do suwerenności państwowej stworzył dogodne warun
ki do prowadzenia badań naukowych, a także recepcji obcej myśli peda

12 Ibidem, s. 12.
13 Ibidem, s. 14-15.
14 Ibidem, s. 20.
15 F. D u p a n l o u p ,  Listy o wychowaniu dziewcząt, tł. J. K u s z t e 1 a n ó w n a, 
Poznań 1914.
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gogicznej. Niektórzy z uczonych, a także publicyści interesujący się 
zagadnieniami wychowawczymi próbowali określić ideał wychowawczy 
i cele wychowania, najpełniej odpowiadające współczesnym warunkom. 
W 1923 roku znany polski pedagog Henryk Rowid stwierdzał na łamach 
periodyku „Ruch Pedagogiczny”: „Po wielkim wstrząśnieniu dziejowym 
nastaje epoka pracy pokojowej -  epoka budowania nowego życia. Ludz
kość, znękana wypadkami wojny i wszystkimi jej konsekwencjami, 
szuka dróg ku odrodzeniu -  ku stworzeniu nowych wartości duchowych 
w dziedzinie literatury i sztuki plastycznej, w życiu społecznym i poli
tycznym, wreszcie w religii i filozofii. W związku z tym ujawnia się też 
powszechna dążność do doskonalszych form wychowania i nauczania, 
do uzgodnienia systemów pedagogicznych z duchem nowej epoki. 
Chcąc sobie jasno uświadomić drogi i środki zmierzające ku reformie 
wychowania, należy przede wszystkim ująć jasno cel wychowania, czyli 
ustalić ideał pedagogiczny, który chcielibyśmy urzeczywistnić w dobie 
współczesnej. Każdy wychowawca, świadomy swych dążeń i zadań, 
musi sobie zdać sprawę z najwyższych celów wychowania, jakie się 
wyłaniają w obecnych czasach”16. Po pierwszej wojnie światowej pod 
wpływem wzmagającego się kryzysu kultury doszło w większości kra
jów europejskich do ożywienia religijnej myśli wychowawczej. Wy
chowanie definiowano z punktu widzenia ideałów katolickich, etycz
nych17. Kierunek pedagogiki chrześcijańskiej rozwijał we Francji F. de 
Hovre. Do dzieł tego autora sięgnęła L. Siemieńska, pragnąc ukazać 
polskim czytelnikom historyczną, a także współczesną katolicką myśl 
pedagogiczną. W 1936 roku we Lwowie ukazała się jej książka Główne 
kierunki współczesnej pedagogiki. Pedagogika katolicka w świetle ba
dań Fr. Hovre ’a, która stanowiła cenny nabytek polskiej literatury peda
gogicznej. Powołując się na ustalenia Hovre’a przedstawiła myśl peda
gogiczną biskupa Dupanloup. Podkreśliła, że w dziełach orleańskiego 
biskupa uwidacznia się znakomita znajomość przez niego poglądów na

16 H. R o w i d, Współczesne cele wychowania, „Ruch Pedagogiczny”, 1-3(1923), s. 1.
17 W. Gr a n a t ,  Katolicki ideał wychowawczy, „Miesięcznik Katechetyczny i Wy
chowawczy”, 8(1936), s. 325-338; z. 9, s. 373-380; z. 10, s. 421-443; M. S o p o ć k o, 
Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze, Poznań 1936; L. G r o c h o w s k i ,  
Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty”, 26(1984), s. 173-209; K. J ę d r z e j c z a k ,  Katolicka myśl pedagogiczna 
w drugiej Rzeczypospolitej, Wolsztyn 1998; Katolicka a liberalna myśl wychowawcza 
w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2000.
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sprawy wychowania, takich wybitnych jednostek, jak: Platon, Arystote
les, św. Augustyn, Fenelon, św. Franciszek z Asyżu. Zdaniem polskiej 
autorki, F. Dupanloup był typowym przedstawicielem „klasycznego 
ducha francuskiego, przede wszystkim zaś klasykiem katolickiej peda
gogiki francuskiej. Jest on doskonałym przykładem połączenia w jednej 
osobie księdza i nauczyciela, parafii i szkoły, kościoła i wychowania 
młodzieży, urzędu biskupiego i profesorskiego, katolicyzmu i pedagogi
ki”18. Siemieńska dostrzegała w pedagogice Dupanloup pierwiastki na
ukowe, wartości humanistyczne, a także socjologiczne, wykazując, iż 
uczenie i wychowanie jest dla niego przekazywaniem dóbr kulturalnych, 
łącznikiem między pokoleniami i odnowieniem społecznym życia19.

Bardzo niekorzystne warunki do recepcji katolickiej myśli pedago
gicznej w Polsce nastąpiły w okresie drugiej wojny światowej, a także 
po jej zakończeniu. W latach 1945-1989 Polska znalazła się w strefie 
wpływów Związku Radzieckiego. Usunięto wówczas nauczanie religii 
ze szkół, inwigilacji poddano duchowieństwo. Walka komunistycznego 
państwa z Kościołem uniemożliwiała popularyzację teorii pedagogicz
nych wybitnych katolickich myślicieli. Ta trudna sytuacja uległa pewnej 
poprawie, kiedy papieżem został Polak Karol Wojtyła. Wówczas 
w środkach masowego przekazu coraz częściej można było znaleźć in
formacje o różnych wydarzeniach z życia religijnego. W periodykach 
pojawiały się także artykuły traktujące o pedagogice religijnej.

W 1980 roku biskup Lech Kaczmarek zamieścił w czasopiśmie „Ka
techeta” -  dwutygodniku poświęconym sprawom nauczania religii, arty
kuł pt. Wielki bojownik o sprawę katechizacji biskup Feliks Antoni 
Dupanloup. W 100 rocznicę śmierci. Na jego wstępie stwierdził, że 
w osobie biskupa Feliksa Dupanloup znalazła Francja XIX wieku wiel
kiego bojownika o sprawę katechizacji, a zwłaszcza o sprawę nauczania 
przykościelnego. Autor zwrócił uwagę na zasługi biskupa Orleanu 
w dziedzinie pedagogiki, przybliżając jego poglądy na nauczanie szkol
ne. Podał, że zdaniem biskupa Dupanloup szkoła podstawowa spełnia 
swoje zadania jedynie jako rzecznik, zleceniodawca rodziny i Kościoła: 
„Pracę i zabawę uważał biskup Dupanloup za pierwszorzędny środek 
wychowawczy. Wykazywał również niewystarczalność samego teore

18 L. S i e m i e ń s k a, Główne kierunki współczesnej pedagogiki. Pedagogika katolicka 
w świetle badań Fr. Hovre'a, Lwów 1936, s. 20.
19 Ibidem, s. 26.
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tycznego, werbalnego nauczania religii. Całe nauczanie powinno być 
przepojone duchem religijności. Jeżeli katecheta nie jest wychowawcą, 
staje się jedynie maszyną -  jak mówił -  do pisania alfabetu i uczenia 
liter. Nauczanie religii powinno być dobrowolne, ale katecheta powinien 
być opłacany choćby w minimalny sposób. Poza chłopcami należy, jak 
wyżej wspomniano, zwrócić uwagę na wychowanie dziewcząt, których 
rola w rodzinie, jako przyszłych matek jest pierwszorzędna. Segregacja 
polegająca na pobieraniu oświaty przez chłopców, a zaniedbywanie jej 
u dziewcząt jest kardynalnym przestępstwem”20. W ocenie biskupa 
Kaczmarka, znamienny jest pogląd Dupanloup na potrzebę katechizacji 
dorosłych. Był on prekursorem oświaty religijnej dorosłych.

Biskup Kaczmarek omówił w swym artykule poglądy dydaktyczne 
Dupanloup w zakresie nauczania religii. Ze studium polskiego autora 
wynika, że biskup Dupanloup twierdził, iż lekcja religii, lekcja katechi
zmu trwać powinna dwie godziny, a jej przebieg powinien być ściśle 
zaplanowany w każdym szczególe. Francuz wielką wagę przywiązywał 
także do zewnętrznych okoliczności lekcji (lekcje katechezy powinny 
odbywać się w osobnej sali, gdzie zapewnione będą cisza i spokój, 
umożliwiające uczniom skupienie się na omawianej problematyce). 
Według Dupanloup, plan każdej lekcji katechezy powinien przewidywać 
odpytanie dzieci, których obowiązkiem jest wykazać się swoją wiedzą. 
Biskup Kaczmarek z uznaniem wypowiadał się na temat pomysłu 
Dupanloup, aby program lekcji religii uzgadniać organicznie z rokiem 
liturgicznym, nawiązując do świąt przeżywanych w danym okresie przez 
Kościół. Biskup Kaczmarek był świadom faktu, że niektóre teorie peda
gogiczne wygłoszone przez Dupanloup w XIX stulecia uległy dezaktu
alizacji. „Oczywiście -  pisał -  100 lat po śmierci wielkiego biskupa 
z Orleanu niepodobna na wszystko się godzić, co wówczas było aktual
ne, gdy pisał swoje dzieła. Niewątpliwie jakaś nuta sentymentalnego 
romantyzmu, brak nowych podejść, w jakie obfituje współczesna kate
chetyka i psychologia duszpasterska, stanowią słabą stronę działalności 
Dupanloup. Natomiast na uznanie zasługuje to wszystko, co Dupanloup 
pisze o osobowości katechety, jako reprezentanta, przedstawiciela Ko
ścioła nauczającego, przekaziciela prawd wiary. Dużo ciekawych uwag 
pisze Dupanloup na temat psychiki dziecka, żyjącego w środowisku

20 L. K a c z m a r e k ,  Wielki bojownik o sprawę katechizacji biskup Feliks Antoni 
Dupanloup. W 100 rocznicę śmierci, „Katecheta”, 24(1980), s. 74.
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chrześcijańskim. Współczesna katechetyka podziela też zdanie biskupa 
Dupanloup, że nauczanie jest wprawdzie rzeczą konieczną, ale jest jedy
nie środkiem prowadzącym do celu. Poza nauczaniem najważniejszą 
rolę spełnia wychowanie, pedagogia. Choć prawdą jest, że i nauczanie 
w pewnym sensie wychowuje młodego człowieka, jednakże zapał do 
wiary, do modlitwy -  wszystko to wymaga osobnego wychowania i wła
ściwych środków jakie należy stosować. Dupanloup był spadkobiercą 
długiej tradycji, szczególnie tradycji kolegiów jezuickich, dlatego przypi
suje ogromną rolę wiedzy w przekazywaniu pamięci, tekstów podstawo
wych, fundamentalnych dotyczących wiary. Może jednak mnemotechni- 
ce poświęca zbyt dużo miejsca”21. Kaczmarek kończył swój krótki arty
kuł stwierdzeniem, że współcześni katecheci wiele mogą się nauczyć od 
biskupa Dupanloup, powinni wykorzystać niektóre jego zasady dydak
tyczne w pracy katechetycznej22. Studium Kaczmarka o poglądach pe
dagogicznych Dupanloup zawierało nowatorskie informacje. Przybliżało 
ono polskim czytelnikom zasady dydaktyczne francuskiego duchowne
go, wskazywało jak należy uczyć młode pokolenia religii katolickiej.

Współcześnie, spośród polskich historyków i teoretyków wychowa
nia, najgruntowniej poglądy pedagogiczne Dupanloup przedstawił Ste
fan Ignacy Możdżeń. W swej książce Inspiracje katolickiej myśli peda
gogicznej w Polsce do połowy XX wieku dokonał oceny myśli oświato
wo-wychowawczej francuskiego duchownego. Część informacji na te
mat działalności Dupanloup zawartych w tym dziele była już znana pol
skim czytelnikom z poprzednich publikacji traktujących o dokonaniach 
francuskiego duchownego. Możdżeń analizując poglądy Dupanloup na 
sprawy oświaty i wychowania zwrócił uwagę, iż orleański biskup kry
tycznie odnosił się do metod wychowawczych praktykowanych w jego 
czasach. Polski historyk wychowania podał, że Dupanloup wystąpił 
przeciw systemowi wychowania militarystycznego i serwil¡stycznego, 
który dominował w pierwszej połowie XIX stulecia, domagając się:

Poszanowania godności ludzkiej i wolności osobistej,
-  poszanowania duszy dziecka,
-  kształcenia wychowanka na człowieka pełnego, ponieważ w każ

dym znajdują się zadatki na obywatela, człowieka uspołecznio
nego, zawodowo przygotowanego itd.,

21 Ibidem, s. 75.
22 Ibidem, s. 76.
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-  kultywowania aktywności wychowanka,
-  poszanowania indywidualności u człowieka i dziecka,
-  wielostronności w wychowaniu w przeciwności do jednostron

ności uniwersytetu Napoleona,
-  poszanowania: Prawa Bożego, rodziny, społeczeństwa, kościoła, 

dobra ogólnoludzkiego, osobowości wychowawcy”23.

Ze studium Możdżenia wynika, że Dupanloup przeciwstawiał pe
dagogikę katolicką popularnej w XIX stuleciu pedagogice naturali- 
stycznej J.J. Rousseau. Biskup dowodził potrzeby odrzucenia deizmu 
Rousseau, a położenia nacisku na wychowanie w duchu ideałów chrze
ścijańskich. W ocenie Możdżenia, Dupanloup łączył elementy syste
mu Napoleona (przygotowanie młodzieży do armii, urzędów i admini
stracji) i Rousseau, kładąc nacisk na:

Zharmonizowanie szacunku i autorytetu, swobody i dyscypliny,
-  połączenie kultury i natury,
-  połączenie jednostki ze społeczeństwem,
-  wychowanie zarazem narodowe i ogólnoludzkie,
-  uznanie rozumu i uczucia,
-  uznanie jedności i różnorodności,
-  uzgodnienie prawa jednostki i państwa,
-  wzajemnego przystosowania się nauczyciela i wychowanka,
-  nauczanie ściśle związane z wychowaniem,
-  uwzględnienie w wychowaniu postawy biernej i aktywnej,
-  formowanie człowieka realnego i idealnego”24.

Studium Możdżenia podsumowuje dotychczasową polską wiedzę 
na temat francuskiego teoretyka wychowania. Fragment tej pracy trak
tującej o Dupanloup został zamieszczony w podręczniku Możdżenia 
pt. Historia wychowania 1795-191825. Dzięki temu poglądy oświato
wo-wychowawcze Francuza stają się znane młodzieży polskiej studiu
jącej nauki pedagogiczne.

Katolickie idee wychowania zawarte w pismach Dupanloup znala
zły wśród Polaków pewną ilość zwolenników. Wydaje się, iż najwięk

23 S.I. M o ż d ż e ń ,  Inspiracje katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce do połowy 
XI w . ,  Kielce 2001, s. 55.
24 Ibidem, s. 56.
25 S.I. M o ż d ż e ń ,  Historia wychowania 1795-1918, Sandomierz 2006, s. 64-69.
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szą popularnością cieszyły się one w drugiej połowie XIX wieku. 
Autorzy piszący o Dupanloup zachęcali do wzorowania się na jego 
poglądach, wcielania niektórych jego zasad w życie. Dla społeczeń
stwa polskiego, będącego w zdecydowanej większości wyznania 
rzymsko-katolickiego myśl wychowawcza Dupanloup przesycona 
treściami religijnymi i moralizatorskimi była szczególnie bliska. Jej 
recepcję utrudniał brak znajomości języka francuskiego, a także ogra
niczony dostęp do utworów francuskiego pisarza.

JAN WNĘK

The bishop Feliks Dupanloup in polish pedagogics

Summary

The Catholic pedagogical thought was revived in XIX century. French bishop 
Feliks Dupanloup was one of the pioneers o f catholic science concerning the upbring
ing. The information about his upbringing and educational activity started to reach 
polish lands in the second half of XIX century. His most important pedagogical works 
were translated into Polish. Little dissertations were published to popularize pedagog
ical thought of Dupanloup. It is worth to mention, that the Poles appreciated his ef
forts to help Polish emigrants in moral and material mode. This mode of activity was 
especially valuable in time o f Polish independence lack. The next step in the reception 
of Orleans bishop’s pedagogical thought was made in XX century and in the begin
ning of XXI century. The works dedicated Dupanloup enriched Polish knowledge and 
pedagogical literature on the matter of Christian pedagogic.

Translated by Jolanta Nader

Jan WNĘK -  doktor historii, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami histo
rii politycznej XIX i XX w., a także kultury i nauki tego okresu. Jest autorem książek: 
Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918-1939 (Kraków 2006), Polska myśl peda
gogiczna 1795-1863 (Kraków 2007), Krakowskie środowisko historyczne 1815-1860 
(Kraków 2008), Naukowe poznanie Sądecczyzny w XIX i XX wieku (Nowy Sącz 2009).
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ŚWIĘTY JAN BOSKO W PEDAGOGICE POLSKIEJ

Wśród metod wychowania moralno-religijnego znany jest w świecie 
system wychowawczy stworzony przez Jana Bosko -  wybitnego wło
skiego duchownego, założyciela Towarzystwa św. Franciszka Salezego. 
Ten znakomity teoretyk pedagogiki, a zarazem praktyk wpisał się na 
trwałe do historii wychowania i myśli pedagogicznej. Był wielkim wy
chowawcą ubogiej i zaniedbanej młodzieży, koncentrującym się w swej 
działalności pedagogiczno-duszpasterskiej na codziennej praktyce wy
chowawczej. Otrzymał miano „Ojca i nauczyciela młodzieży”, które 
pochodzi z tytułu listu Jana Pawła II, opublikowanego w związku 
z setną rocznicą śmierci św. Jana Bosko1.

Myślą wychowawczą włoskiego duchownego interesowali się i nadal 
intensywnie interesują Polacy. W ciągu wieku XIX, XX a także w pierw
szej dekadzie XIX stulecia do poznania księdza życia Bosko i jego 
teorii pedagogicznej przyczyniła się w wydatny sposób literatura do
stępna w języku polskim, a traktująca o dokonaniach założyciela sale
zjanów i jego następców. Polscy czytelnicy mają sposobność korzy
stać z bardzo bogatego ilościowo, a także w treść piśmiennictwa na 
temat. Wśród nich ważne znaczenie odgrywają przekłady z języka 
włoskiego dzieł źródłowych lub opracowań. Należy jednak podkre
ślić, iż w ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym pojawiają 
się naukowe prace na temat poglądów pedagogicznych Bosko napisa
ne przez polskich autorów. Stanowią one doskonałe źródło informacji 
o twórczości włoskiego myśliciela2.

1 Jan  P a w e ł  I I ,  List O jca Św iętego Jana Pawła II, do ks. Egidio Vigano, Przeło
żonego G eneralnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śm ierci 
św. Jana Bosko, Watykan 1988.
2 S. W i 1 k, M ateriały do bibliografii publikacji Salezjanów polskich za lata 1897-J974, 
[w:] 75 lat działalności Salezjanów w Polsce. Księga pam iątkow a, red. R. P o p o w -  
s k i, S. W i 1 k, M. L e w k o, Łódź-Kraków 1974, s. 278-363.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 589-604.
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1. P ierw sze zetknięcie Polaków  z m yślą pedagogiczną  
Jana B osko

U schyłku XVIII stulecia Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego 
rozbioru Polski. Nazwa państwa została wymazana z mapy Europy. 
Na ziemiach podzielonych między trzy złowrogo nastawione do naro
du polskiego mocarstwa bieg wychowania dzieci i młodzieży w myśl 
polskich ideałów i zasad został zahamowany. Obce ustroje państwowe 
i kulturowe, do których zostały wcielone poszczególne dzielnice, 
prowadziły politykę likwidującą w zniewolonym narodzie wszelkie 
przejawy polskości. W uciemiężonym polskim narodzie rodziła się 
idea walki niepodległościowej. Powstania przeciw zaborcy były jed
nak krwawo tłumione. Niektórzy przedstawiciele polskiego społeczeń
stwa szukali schronienia w innych krajach, w tym we Włoszech. Do 
tego kraju przybyło grono polskich emigrantów w latach sześćdziesią
tych XIX wieku (po klęsce tzw. powstania styczniowego). Część z nich 
wstąpiła do salezjańskich zakładów, pragnąc zdobyć wiedzę, by móc 
ją przekazywać rodakom po powrocie na ziemie ojczyste, a także oto
czyć opieką potrzebującą tego młodzież polską. Jak pisze znawca 
problematyki, ksiądz Jan Krawiec nie wiemy dokładnie kiedy wstąpił, 
i jak się nazywał pierwszy Polak, który najwcześniej przybył do za
kładu księdza Bosko w Turynie na Valdocco: „Przypuszczać jednak 
należy, że przed wybuchem powstania styczniowego i uzyskaniem 
przez Towarzystwo Salezjańskie dekretu pochwalnego, które nastąpiło 
23 lipca 1864 roku polscy młodzieńcy nie prosili księdza Bosko o przy
jęcie do swojego zakładu. Po upadku powstania styczniowego wielu 
młodzieńców polskich nie znając języka włoskiego, znalazło się za 
Alpami bez środków do życia. Niektórzy z tych emigrantów dotarli do 
oratorium księdza Bosko w Turynie, który pewnego dnia przybyłego 
w sile wieku młodzieńca do zakładu na Valdocco w Turynie zapytał 
po francusku:

-  Skąd jesteś przyjacielu?
-  Z daleka, bo aż z Polski -  padła odpowiedź.
Po krótkiej i serdecznej rozmowie ks. Bosko poprosił go, aby pozo

stał w jego zakładzie -  na co ten chętnie się zgodził. Takich emigran
tów w latach 1865-1885, ksiądz Bosko przyjął kilku do swojego za
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kładu, a ci ukończywszy szkołę szukali sobie odpowiedniego zajęcia 
w świecie lub wstępowali do stanu duchownego”3.

Ważne wydarzenie dla zacieśnienia stosunków Polaków z Bosko 
miało miejsce w 1883 roku. Wówczas włoski duchowny udał się do 
Francji, gdzie spotkał polskich emigrantów, mianowicie rodzinę ksią
żąt Czartoryskich. Książę August Czartoryski zainteresował się osobą 
i działalnością księdza Bosko. Młody książę wstąpił do zgromadzenia 
salezjanów, a za jego przykładem poszli także inni Polacy4.

Przyjmuje się, że system wychowawczy J. Bosko przeniósł na ziemie 
polskie ksiądz Bronisław Markiewicz. W latach 1885-1892 przebywał 
we Włoszech, gdzie wstąpił do zgromadzenia salezjanów. Zapoznał się 
wówczas z systemem opiekuńczo-wychowawczym ks. J. Bosko5. Mar
kiewicz po powrocie na ziemie polskie założył w Miejscu Piastowym 
dom wychowawczy dla opuszczonych dzieci i młodzieży6. Współcze
śnie działalność opiekuńczo-wychowawczą ks. B. Markiewicza konty
nuują księża michalici, którzy prowadzą ośrodki wychowawcze oraz 
siostry michalitki, prowadzące domy przeznaczone dla dzieci i mło
dzieży, którzy nie mają należytej i trwałej opieki ze strony rodziców.

Pierwszy dom polski salezjanów postał w 1898 roku w Oświęci
miu7. Wraz z upływem lat rozwijały się na ziemiach polskich sale
zjańskie zakłady wychowawcze, gimnazja klasyczne i humanistyczne, 
a także szkoły rzemieślnicze, oratoria i bursy dla młodzieży8.

Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły trafiać do rąk polskich czy
telników publikacje książkowe popularyzujące myśl pedagogiczną 
Bosko9. Nie były to rozprawy naukowe, napisane przez znawców

3 J. K r a w i e c ,  Pow stanie Towarzystwa  iw. Franciszka Salezego oraz je g o  organi
zacja i działalność na ziem iach po lskich , Kraków 2004, s. 81 .
4 Ks. B osko a P olacy , „Wiadomości Salezjańskie”, 2(1909), s. 36-44.
5 J. M e i s s n e r - Ł o z i ń s k a ,  M arkiewicz Bronisław  Bonaw entura (1842-1912  
[w:] Encyklopedia pedagogiczna X X I w ieku , t. 3, Warszawa 2004, s. 79-80; W. M i 
ch  u ł k a, K siądz Bronisław  M arkiew icz , Miejsce Piastowe 1993.
6 K. R a d z i k, O sobow ość w ychowaw cy w system ie zapobiegaw czym  ks. Bronisław a  
M arkiew icza , Marki-Struga 1991.
7 Pierwsze dziesięciolecie Zakładu O św ięcim skiego , „Wiadomości Salezjańskie”, 
10(1911), s. 265-267.
8 W. Ż u r e k ,  Salezjańskie szkolnictw o ponadpodstaw ow e w Polsce 1900-1963. Roz
w ój i organizacja , Lublin 1996.
9 J. F r a n c e s i a ,  Żyw ot Wielebnego Sługi Bożego ks. Jana B osko , Oświęcim 1913.
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problematyki. Gloryfikowały one postać Bosko, akcentując jego do
konania przede wszystkim na niwie religijnej10.

Wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 roku znacznie utrudnił 
recepcję myśli pedagogicznej. Trwające przez kilka lat zmagania wo
jenne zahamowały rozwój oświaty i wychowania w duchu ideałów 
Bosko11.

2. B osko w  pedagogice polskiej okresu 1918-1939

Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z chwi
lą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compiegne pod Pary
żem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej Europy, 
ale i Polski, która odzyskała niepodległość po wielu latach niewoli. 
Umożliwiło to nieskrępowany rozwój szkolnictwa i myśli pedago
gicznej. Okres ograniczony latami 1918-1939 odznaczał się znaczną 
aktywnością w stosunkach literackich polsko-włoskich12. W tym też 
czasie dokonano kilku ważnych nowatorskich spolszczeń dzieł pisarzy 
z Półwyspu Apenińskiego, w tym utworów Jana Bosko13. Oprócz tego 
przyswajano językowi polskiemu książki zagranicznych autorów, 
poświęcone założycielowi zgromadzenia salezjanów14. Dokonywano 
zarazem podsumowań dotychczasowej działalności tego zgromadze
nia na ziemiach polskich15, a także przekazywano czytelnikom wiedzę 
o systemie prewencyjnym w wychowaniu16. Nastąpiło wówczas oży
wienie religijnej myśli wychowawczej. Wychowanie definiowano 
z punktu widzenia ideałów katolickich, etycznych17. Warto podkreślić,

10 M. O. S., Ks. Jan B osko , Kraków 1889, s. 7.
11 J. D ą b r o w s k i ,  Wielka Wojna 1914-1918 , Warszawa 1937.
12 W. P r e i s n e r ,  Stosunki literackie polsko-w łoskie w latach 1800-1939 w świetle  
bibliografii, Toruń 1949, s. 84 i n.
13 J. B o s k o, Życiorys m łodzieniaszka M ichała M agone, Warszawa 1922.
14 R.M. F i e r r o  T o r r e s ,  Poprzez niwę pedagogiczną. K onferencje o system ie  
w ychow aw czym  ks. Jana  B osko , tł. J. H, T. S., Warszawa 1929.
15 Dwudziestopięciolecie działalności salezjanów w Polsce 1898-1923 , Mikołów 1923; 
Błogosławiony Ksiądz Bosko na Śląsku , „Pokłosie Salezjańskie”, 9(1930), s. 243-244: 
Dzieło św. Jana Bosko w Polsce , „Pokłosie Salezjańskie”, 4(1934), s. 64.
16 J. R o m a n o w i e  z, Błogosław iony ks. Jan B osko , Warszawa 1929; A. K o t a r 
ski ,  System  w ychow aw czy św. Jana B osko , Warszawa 1939.
17 W. G r a n a t ,  K atolicki ideał w ychow aw czy , „Miesięcznik Katechetyczny i Wy
chowawczy”, 8(1936), s. 325-338; z. 9, s. 373-380; z. 10, s. 421-443; M. S o p o ć k o ,  
Polskie i katolickie ideały i system y w ychowaw cze , Poznań 1936; L. G r o c h o w s k i ,
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iż ilościowy wzrost publikacji na temat myśli pedagogicznej Bosko 
nastąpił w okresie jego beatyfikacji, a także kanonizacji. Wydarzenia 
te odbiły się głośnym echem wśród polskiego społeczeństwa, które 
było w zdecydowanej większości wyznania katolickiego.

W 1931 roku ukazał się zajmujący artykuł pióra Bronisława Ikerta 
pt. System wychowawczy błogosławionego Jana Bosko w świetle nowo
czesnej pedagogiki. Został on zamieszczony w zbiorowej pracy no
szącej tytuł Uroczyste przyjęcie relikwii bł. Jana Bosko apostoła mło
dzieży XIX wieku. W przedmowie do tego studium, członek zgromadze
nia salezjańskiego -  prymas Polski kardynał August Hlond, w takich 
słowach zwrócił się do polskich czytelników: „Osobistość błogosła
wionego Jana Bosko cechują przede wszystkim czynniki nadprzyro
dzone. Gdy wiek dziewiętnasty przeczył Bogu, wydawał laicyzm, 
obniżał ideał życiowy do poziomów materiał ¡stycznych, błogosławio
ny Jan Bosko odsłaniał ludom najczystsze ideały katolickie i prowa
dził dusze do nieskażonych źródeł Chrystusowych. Opromieniony 
przez Boga aureolą świętości i charyzmatów występował ze siłą pro
roka, z mocą cudotwórcy, z żarem apostoła -  w obronie praw bożych 
do człowieka i społeczeństwa. Był nade wszystko pedagogiem. Wy
chowanie oparł bez zastrzeżeń na nadprzyrodzonych czynnikach wia
ry, a realizując w tej dziedzinie z mistrzowską finezją psychologiczną 
maksymalny program religijny, osiągnął wśród młodzieży rezultaty 
nieznane dotychczas w dziejach wychowania. Postać błogosławionego 
staje przed nami z nakazem zerwania z naturalizmem w życiu prywat
nym, z laicyzmem w życiu zbiorowym i z bezpłodną pedagogią, która 
straciła kontakt z bożymi źródłami prawdy i życia”18. Bronisław Ikert 
podał w swej pracy wiele informacji na temat życia Bosko. Doceniał 
jego starania mające na celu udzielenie pomocy młodzieży biednej 
i opuszczonej. Autor analizował system wychowawczy włoskiego 
duchownego, akcentując, iż jego podstawą była religia. Uważał, że ten 
system wychowawczy był nowoczesny, stanowił syntezę pedagogiki 
indywidualnej i socjalnej. Ikert wykazywał, że Bosko pojmował wy-

Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty”, 26(1984), s. 173-209: K. J ę d r z e j c z a k ,  Katolicka myśl pedagogiczna 
w drugiej Rzeczypospolitej, Wolsztyn 1998; Katolicka a liberalna myśl wychowawcza 
w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2000.
18 Uroczyste przyjęcie relikwii bł. Jana Bosko apostoła młodzieży XIX wieku, Po
znań 1930, s. 3.
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chowanie jako proces wewnętrzny, duchowy rozwój, wyzwolenie 
wszystkich sił wrodzonych, rozwijanie i doskonalenie całego człowie
ka. l  aka pedagogika pobudzała wiarę .wychowanków we własne siły, 
zachęcała do twórczego działania19.

Cennym nabytkiem dla polskiej literatury był przekład studium 
A. Auffray’a pt. Pedagogia świętego. Praca ta w przekładzie Anny 
Zahorskiej ukazała się w Warszawie w 1932 roku i wywołała zainte
resowanie wśród czytelników interesujących się zagadnieniami pe
dagogicznymi20. Na kartach periodyku „Przyjaciel Szkoły” zamiesz
czono recenzję tej książki. Autorem recenzji była Stefania Czarnecka, 
która zalecała nauczycielom zapoznanie się ze studium Aufray’a, 
twierdząc, iż może ono stać się drogowskazem dla wychowania reli
gijno-moralnego polskiej młodzieży21. Stefania Czarnecka kontynu
owała swe rozważania na temat systemu pedagogicznego Bosko 
w publikacji Wielki pedagog. Autorka przybliżyła czytelnikowi po
budki, którymi kierował się ks. Bosko w swej misji wychowawczej. 
Wykazywała, że włoski duchowny w swych poczynaniach kierował 
się miłością: „Bezgraniczna miłość sprawiła, że ks. Bosko, pragnąc 
dobra i szczęścia swych wychowanków, poświęcił swe siły; zdrowie 
oraz wygody i czas. Miłość jego szła w parze z szacunkiem dla dziec
ka. Zdanie Horacjusza: Maxima debatur puero reverentia -  wielki 
szacunek należy się dziecku, stosował nasz wielki pedagog w praktyce 
i stosować zalecał w wychowaniu także swym pomocnikom”22.

Pracą, która wyjaśniała istotę systemu prewencyjnego księdza Bo
sko było studium salezjanina ks. Franciszka Harazima pt. System wy
chowawczy św. Jana Bosko. Autor wykazywał, że ks. Bosko przyjął 
system prewencyjny w takim stanie, w jakim przekazywała go trady
cja pedagogiczna ogólnoludzka i chrześcijańska. Uczynił zaś ten sys
tem swoim systemem dlatego, że dostrzegał w nim wartości, które 
mogą przyczynić się do udoskonalenia procesu wychowania. Harazim 
kreśląc sylwetkę Bosko, podawał, iż dokładał on wiele wysiłków, 
zabiegów żeby udoskonalić system prewencyjny. Czytał dzieła peda

19 B. I k e r t. System  w ychow aw czy błogosław ionego Jana Bosko w św ietle now ocze
snej pedagog iki , f w:] Uroczyste przyjęcie relikw ii bł. Jana Bosko apostoła m łodzieży  
X IX  wieku. Poznań 1930, s. 7.
20 A. A u f f  r a y. Pedagogia św iętego , tł. A. Z a h o r s k a, Warszawa 1932.
21 St. C z a r n e c k a, recenzja, „Przyjaciel Szkoły", 19(1932), s. 649-650.
22 S. C z a r n e c k a, Wielki pedagog , „Przyjaciel Szkoły", 12( 1930), s. 454.

gogiczne i radził się osób kompetentnych, zwiedzał zakłady wycho
wawcze i badał pilnie ich statuty, programy i regulaminy, korzystając 
chętnie z doświadczenia innych. Bosko -  pisał Harazim -  przyswoił 
sobie system prewencyjny, „wżył się całą duszą w niego, napełnił go 
swą niezwykłą osobowością, stał się jego nowym, wybitnym, typo
wym wyrazicielem i stworzył wzór wychowawcy-kapłana, pełen 
zdrowego rozsądku i serca, zharmonizowany w obydwu dziedzinach 
natury i łaski, żywy i pociągający”23. Autor studium System wycho
wawczy św. Jana Bosko twierdził, że nie nowa teoria wychowawcza, 
ale nowy wzór wychowawczy, wyrażony genialnie, stanowi wielką 
zdobycz i cenny przyczynek, jaki wnosi ks. Bosko do skarbca sztuki 
wychowania młodzieży. Harazim, myśli św. Jana Bosko o wycho
wawcy i wychowaniu ujął w kilka zasadniczych norm:

1) Aby być wychowawcą, trzeba posiadać do tego pewne usposo
bienie i pewien pociąg naturalny, który po chrześcijańsku nazywa się 
powołaniem;

2) Powołanie to musi wypełniać u wychowawcy całą ciągłość ży
cia, a nie powinno się objawiać urywkami lub dodatkowo;

3) Wychowawca powinien nabyć zasób kultury wychowawczej, 
potrzebnej i pożądanej w różnych dziedzinach wychowania młodzieży;

4) Wychowawca powinien zawsze kierować się dwoma istotnymi 
czynnikami: rozumem i wiarą, które stanowią jakoby dwie władze, 
jakimi stale ma się posługiwać;

5) Wychowawca powinien unikać kar, a posługiwać się sankcjami 
religijnymi i moralnymi;

6) Rozum, wiara i miłość są trzema głównymi źródłami siły, two
rzącej zdrowe i skuteczne środowisko wychowania24.

1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę rozpoczynając 
drugą wojnę światową. 17 września tego roku armia Związku Ra
dzieckiego wkroczyła na wschodnie obszary ziem polskich. W rezul
tacie agresji naród polski został zniewolony na okres kilku lat. Władze 
okupacyjne niszczyły polski system oświaty i szkolnictwa. Zamknięto
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2j F. H a r a z i m, System  w ychow aw czy św. Jana Bosko , [w:] W ychowanie chrześci
ja ń sk ie  ja k o  problem  duszpasterski. Kielce 1934, s. 63.
24 Ibidem, s. 65.
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szkoły średnie i wyższe, likwidowano uczonych. Wskutek działań 
restrykcyjnych ucierpiało zgromadzenie salezjanów25.

3. R ecepcja  pedagogiki Bosko w  czasach
Polskiej R zeczypospolitej Ludowej (1945-1989)

Po zakończeniu drugiej wojny światowej państwo polskie znalazło 
się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Władze komunistyczne 
zwalczały Kościół katolicki, były niechętne myśli pedagogicznej zale
cającej wychowywać młode pokolenie w duchu ideałów chrześcijań
skich. To wszystko sprawiło, że recepcja pedagogicznej myśli katolic
kiej była utrudniona, a w niektórych okresach niemożliwa. Warto 
podkreślić, że po 1945 roku zgromadzenie salezjanów stało się naj
większą wspólnotą zakonną w Polsce26. Zainteresowanie teoriami 
pedagogicznymi św. Jana Bosko nie malało, o czym świadczyć mogą 
m.in. publikacje książkowe i artykuły wydawane w tamtym czasie na 
ten temat27. Niektóre z napisanych rozpraw nie mogły się ukazać, 
gdyż zabroniła tego cenzura.

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jednym najlepszych 
znawców systemu wychowawczego Bosko był ksiądz Mieczysław 
Majewski. W latach sześćdziesiątych XX wieku ogłosił następujące 
prace: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy systemu prewencyjnego 
św. Jana Bosko; Ksiądz Bosko i jego katecheza życia; Osobowość dusz
pasterska św. Jana Bosko28; Metoda prewencyjna w wychowaniu chrze

25 W. J a c e w i c z, M ęczeństw o salezjanów  polskich  w czasie okupacji h itlerow skiej 
1939-1945, [w:] 75 lat działalności salezjanów  w Polsce, Łódź-Kraków 1974; 
S. W i 1 k, Salezjanie, [w:] Życie religijne w Polsce p o d  okupacją hitlerowską 1939- 
1945, red. Z. Z i e 1 i ń s k i, Warszawa 1982, s. 722-750.
26 Salezjanie, [w:] Religia. Encyklopedia PW N , t. 9, Warszawa 2003, s. 31.
27 J. T e r e 1 a k, M etody wychowawcze ks. Jana Bosko w aspekcie psycho log ii w y
chow awczej, Lublin 1964; M. P i ł a t ,  Środki kształcenia postaw y m oralnej m łodzieży  
w system ie w ychow aw czym  św. Jana Bosko , Lublin 1965; S. S t y r n a ,  D la po trzeb  
czasu i m iejsca. W  150 rocznicę urodzin św. Jana Bosko, „Znak”, 139-140(1966), 
s. 212-219; J. K r a w i e c ,  Zarys historyczny Salezjańskiego Instytutu Teologicznego  
w K rakow ie, „Nostra”, 1962; F. S o c h a ,  Polscy Salezjanie na m isjach, [w:] Sto  lat 
m isji salezjańskich, Kraków-Łódź 1976.
28 M. M a j e w s k i, Psychologiczno-pedagogiczne podstaw y system u prew encyjnego  
św. Jana Bosko, Lublin 1964; M. M aj e w s k i, K siądz Bosko i je g o  katecheza życia, 
„Katecheza”, 2(1966), s. 72-76; M. M a j e w s k i, O sobowość duszpasterska  iw. Jana
Bosko, „Homo Dei”, 1(1966), s. 2-4.
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ścijańskim. Ostatnia z wymienionych prac ukazała się w 1969 roku na 
łamach pisma „Katecheta”, poświęconego sprawom nauczania religii. 
Autor nawiązał w nim do czasów przeszłych, podkreślając, że system 
prewencyjny św. Jana Bosko, pomimo trudnych warunków pracy 
wychowawczej i duszpasterskiej, dawał znakomite rezultaty. Majew
ski zachwalając dokonania Bosko, pisał, iż dostrzegał on w należytym 
wychowaniu wielkie źródło dobra. Autor przybliżył polskim czytelni
kom poglądy św. Jana Bosko na temat katechezy, wskazując, iż wło
ski duchowny zdobywał zaufanie podczas nauczania dzięki okazywa
niu względem uczniów swej dobroci. Majewski dawał wyraz przeko
naniu, że we współczesnej katechetyce zbyt małą uwagę przywiązuje 
się do zaufania, które jest z psychologicznego punktu widzenia czymś 
podstawowym: „Wprawdzie -  pisał autor -  zaufanie zależy od wielu 
czynników, ale niezmiernie ważnym jest przekonanie. Z prawd, które 
podajemy, jedne zajmują bardziej, inne mniej; niekiedy z wielu kate
chez pozostaje bardzo mało w sercu i umyśle, innym razem jakiś 
drobny fakt pobudza refleksję do działania. Katecheza skierowana jest 
do grupy, problemy odnoszą się również do całego zespołu. Tymcza
sem każdy człowiek ma własne problemy. W celu zdobycia zaufania, 
tak koniecznego w nawiązaniu bosko-ludzkiego dialogu, trzeba więc 
nawiązać również dialog indywidualny -  co jest charakterystyczne dla 
katechezy ks. Bosko. W takiej katechezie można pominąć wiele mate
riału ogólnego, a wybrać to, co jest zasadnicze dla danego przypadku. 
Wymaga to jednak i czasu, i warunków”29. Majewski nawiązując do 
ideałów pedagogicznych Bosko, wykazywał konieczność stosowania 
asystencji (kontakt młodego wychowawcy-asystenta z młodzieżą), 
pełniącej funkcję opiekuńczą, kierowniczą, dynamizującą.

4. C zasy najnow sze

Upadek komunizmu w 1989 roku stworzył dogodne warunki 
w Polsce do recepcji katolickiej myśli pedagogicznej. Współcześnie 
pracownicy naukowi prowadzący badania z zakresu pedagogiki mają 
możliwość publikowania ich wyników, nie są narażeni na ingerencję 
cenzury. Salezjanie ogłaszają artykuły w periodyku „Seminare”, a także

29 M. M a j e w s k i ,  M etoda prewencyjna w wychowaniu chrześcijańskim, „Katecheta”, 
3(1969), s*. 101.
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w „Biuletynie Salezjańskim”. Poruszane są w nich zagadnienia doty
czące systemu prewencyjnego ks. Bosko. Ukazują się także rozprawy 
książkowe, które w wydatny sposób wzbogacają polską wiedzę na 
temat poglądów pedagogicznych włoskiego myśliciela30.

Ważną rolę w propagowaniu wiedzy o życiu i działalności ks. Bosko 
odgrywają konferencje naukowe. W kwietniu 1998 roku Katolicki 
Uniwersytet Lubelski zorganizował sympozjum na temat: Współczesny 
wychowawca w stylu księdza Bosko. Biorący udział w sympozjum 
prezentowali swe przemyślenia nad myślą i praktyką pedagogiczną 
św. Jana Bosko31 *. Referaty wygłosili m.in.: ks. Józef Wilk (W poszu
kiwaniu wzoru współczesnego wychowawcy); bp Edward Materski 
{Problemy wychowania młodzieży z perspektywy kościoła współcze
snego); D. Guido Gatti {Tradycja wychowawcza ks. Bosko dzisiaj: 
konieczność wychowawcy); ks. Henryk Skorowski {Rozumność wy
chowawcy wobec wyzwań współczesności); ks. Andrzej Maryniarczyk 
{Religia w posłudze wychowawcy: anachronizm czy niezbywalny wy
móg?); s. Teresa Zegzula {Radość -  zapomniany wymiar wychowania).

Licznych prelegentów zgromadziła konferencja zorganizowana 
przez Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego w Warsza
wie z okazji 100-lecia obecności i pracy salezjanów w Polsce. Jej 
pokłosiem jest książka Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy wy
dana w serii: Biblioteka Zagadnień Młodzieżowych. Prelegenci przed
stawiali system prewencyjny Bosko i na podstawie jego założeń, szu
kali pozytywnych inspiracji dla współczesnej myśli pedagogicznej. 
Książka Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy składa się z trzech 
części. Pierwsza z nich nosi tytuł Teoretyczne założenia systemu wy
chowawczego św. Jana Bosko. Znalazły się w niej referaty takich au
torów, jak: Janusz Homplewicz {Przesłanie ks. Jana Bosko w refleksji 
pedagogicznej); Bożena Matyjas {Oryginalność systemu prewencyj
nego św. Jana Bosko); Adolf E. Szołtysek {Teologia wychowania 
chrześcijańskiego według św. Jana Bosko); Herbert Kopiec {Intuicje 
wychowawcze św. Jana Bosko w świetle jego ulubionych powiedzeń);

30 R. W e i n s c h e n k, Podstaw y pedagogiki księdza Bosko , Warszawa 1996; Pro
gram  życia Salezjanów  ks. B osko , tł. J. K u r o w s k i, Kraków 1997.
,] M. D z i u b i ń s k i ,  Podsum owanie sym pozjum , [w:] W spółczesny w ychow aw ca
w stylu księdza Bosko. M ateriały z  sym pozjum  z  okazji 100-lecia p ra cy  Salezjanów  
w Polsce. K atolicki U niwersytet Lubelski 16-17.04.1998 , red. ks. J. Wi l k ,  Lublin 
1998, s. 203.
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Bogusława Jodłowska {Miłość pedagogiczna podstawą systemu wy
chowawczego św. Jana Bosko); Stanisław Kulpaczyński (Wposzuki
waniu proporcji pomiędzy oratorium a rekreatorium); Stanisław Chro
bak {Wspólnota wychowawczo-duszpasterska w systemie pedagogicz
nym księdza Bosko); Jan Niewęgłowski {Charakterystyczne cechy wy
chowawcy w stylu księdza Bosko); Krzysztof Niegowski {Muzyka 
w systemie wychowawczym Salezjanów ks. Bosko); Marianna Barlak 
{Wychowanie salezjańskie jako dialog osób w świetle wartości); Józef 
Marszałek {Pedagogiczny dorobek piśmienniczy księdza Jana Bosko); 
Ewa Cyrańska {Elementy wspólne, w koncepcji wychowania św. Jana 
Bosko i Heleny Radlińskiej); Teresa Kukułowicz {System wychowaw
czy św. Jana Bosko a koncepcja resocjalizacji N. Han-Ilgiewicz).

Część druga omawianej książki została zatytułowana System pre
wencyjny dziś. Zamieszczono w niej teksty referatów następujących 
uczestników konferencji: Carlo Nanni {Ksiądz Bosko wczoraj i dziś. 
Salezjańska pedagogika dzisiaj); Mieczysław Lobocki {Współczesne 
tendencje w wychowaniu a system wychowawczy św. Jana Bosko); 
Zbigniew Dziubiński {Dialog współczesności z pedagogiczną spuści
zną św. Jana Bosko); Adam Paszek {Wyjście do młodzieży warunkiem 
aktualizacji systemu prewencyjnego); Marek T. Chmielewski {Wy
chowanie w rodzinie a system prewencyjny ks. Bosko. Próba wskaza
nia korelacji); Robert Bieleń {Zastosowanie systemu prewencyjnego 
w duszpasterstwie rodzin); Tomasz Bajkowski {Stymulowanie do roz
woju jako podstawowy czynnik działalności prewencyjnej); Bogusław 
Dzięcioł {Analiza socjohistoryczna potrzeb społecznych w początkach 
działalności wychowawczej św. Jana Bosko a potrzeby społeczne 
w Polsce doby zmiany społecznej jako przesłanki metodologiczne ba
dania aktualności systemu prewencyjnego św. Jana Bosko); Mariusz 
Cichosz {System wychowawczy św. Jana Bosko w odniesieniu do 
współczesnych, wybranych programów profilaktyki zagrożeń rozwoju 
młodzieży); Krzysztof Sawicki {System zapobiegawczy św. Jana Bosko 
a problem narkomanii); Krystyna Marzec-Holka {System prewencyjny 
św. Jana Bosko a legitymizacja wychowania do przemocy i agresji 
w przestępstwach z art. 152, 156 i 158 konstytucji); Anna Rutkowska 
{Placówki pracy socjalnej i opiekuńczej w środowiskach zagrożonych 
patologią społeczną a elementy pedagogiki zapobiegania); Małgorzata 
Schneider {Pracownik socjalny i jego pomoc osobom uzależnionym od 
narkotyków w środowisku szpitala a system wychowawczy księdza
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Bosko); Stanisław Czesław Michałowski (Wybrane elementy systemu 
św. Jana Bosko w pracy Katolickiego Ośrodka Wychowania i resocja
lizacja młodzieży „ Nadzieja ” w Bielsku Białej).

W części trzeciej książki, noszącej tytuł Wychowanie -  towarzysze
nie osobie opublikowano artykuły m.in.: Ireny Lieliugiene (Społecz- 
no-edukacyjna działalność Kościoła katolickiego na Litwie po odzy
skaniu niepodległości); Roberta H. Matzkena (Wychowanie do celu 
wżyciu); Reinharda Franzke ( Wychowanie i duchowość -  pladoyer 
transcendentalnego paradygmatu badawczego).

Jak już wspomniano, w pierwszej części studium Ksiądz Bosko 
i jego system wychowawczy, zamieszczony został artykuł Ewy Cyrań- 
skiej pt. Elementy wspólne, w koncepcji wychowania św. Jana Bosko 
i Heleny Radlińskiej. Autorka -  pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, 
dostrzegła wiele istotnych podobieństw w koncepcji wychowania 
św. Jana Bosko oraz twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce -  He
leny Radlińskiej. Cyrańska dokonując analizy poglądów na wychowa
nie ks. Jana Bosko oraz Heleny Radlińskiej, stwierdzała, iż oboje ży
wo zainteresowani byli pewnym rodzajem wartości, traktowali czło
wieczeństwo jako wartość. Św. Jan Bosko i Radlińska podkreślali 
znaczenie również takich wartości, jak: prawda, dobro, piękno, uczci
wość i odpowiedzialność. „Podobnie -  pisała Cyrańska -  jak ks. Jan 
Bosko, H. Radlińska przywiązywała szczególne znaczenie w wycho
waniu do ideału stosunku człowieka dla człowieka, wychowawcy do 
wychowanka, stosunku nacechowanego miłością. Miłości wycho
wawczej przypisywała rangę wartości prowadzącej do budowania 
innych wartości, będących podstawą wychowania”32. Studium Cyrań- 
skiej, stanowi pionierskie opracowanie. Ukazuje ono podobieństwa 
i różnice w myśli pedagogicznej włoskiego teoretyka wychowania, 
a twórczynią pedagogiki społecznej w Polsce.

W ostatnich kilku latach wśród polskich pedagogów i historyków 
wychowania daje się zauważyć wzrost zainteresowania katolicką my
ślą wychowawczą. Świadectwem tego są publikacje ukazujące się 
zarówno w formie artykułów, jak i dzieł książkowych. W 2001 roku 
Stefan Ignacy Możdżeń -  historyk wychowania, autor podręczników 
akademickich do nauczania dziejów myśli pedagogicznej, wydawca

32 E. C y r a ń s k a ,  Elementy wspólne, w koncepcji wychowania św. Jana Bosko i Heleny 
Radlińskiej, [w:] Ksiądz Bosko i jeg o  system wychowawczy , Warszawa 2000, s. 239.
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źródeł, ogłosił studium pt. Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej 
w Polsce do połowy XX wieku, w którym scharakteryzował poglądy 
św. Jana Bosko na sprawy oświaty i wychowania. Autor omówił takie 
zagadnienia, jak: osobowość księdza Bosko, system prewencyjny 
(podstawowe zasady wychowania prewencyjnego, rola wychowania 
i wychowawcy w systemie prewencyjnym). W ocenie Możdżenia sys
tem prewencyjny ks. Bosko dotyczący wychowanka i wychowawcy, 
,jego zasady (rozum, religia i miłość wychowawcza), wartości ludzkie 
i chrześcijańskie są fundamentem pedagogiki. Stworzony przez Bosko 
system prewencyjny, rodzinny klimat pedagogiczny zbliża wycho
wawców i młodzież, budując harmonie wspólnoty wychowawczej. 
Placówka wychowawcza staje się wówczas przytulna, stosunki mię
dzyludzkie pozwalają tworzyć kulturę, opartą na wartości jednostki, 
wspólnocie, zaangażowaniu, transcendencji wiary i pełnym zbawieniu 
człowieka, zwróconego ku Chrystusowi”33. Polski autor wykazywał, 
że działalność wychowawcza księdza Bosko ma swój związek z dzia
łalnością zbawczą i uświęcającą Kościoła.

O myśli pedagogicznej św. Jana Bosko informują współczesne 
polskie wydawnictwa o charakterze encyklopedycznym. Przykładem 
tego może być Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, w której ksiądz 
Jan Niewęgłowski opublikował hasło poświęcone włoskiemu du
chownemu. Oceniając wartość i znaczenie działalności oraz systemu 
wychowawczo-duszpasterskiego ks. Bosko, podkreślił, że św. Jan 
Bosko: „Wpisał się na trwałe do historii wychowania i myśli pedago
gicznej, wyróżniając się na tle swojej epoki i wpisując się w nią swo
im stylem myślenia i praktyką wychowawczo-duszpasterską... Liczne 
świadectwa próbują wyjaśnić sekret skuteczności dzieła wycho
wawczego ks. Bosko. Należy go upatrywać w cechach jego osobowo
ści -  wrażliwości, energii i autentyzmie, głębokiej i autentycznej wie
rze, darze sympatii i dobroci. Był to nadzwyczajny organizator, zdol
ny do kompromisów, ale i stanowczy, uparcie dążący do wyznaczo
nego celu, elastyczny wobec sytuacji trudnych, odważny w stawianiu 
wymagań sobie i młodzieży, otwarty na potrzeby jednostki, śledzący 
znaki czasu. Obdarzony łatwością nawiązywania kontaktów, sponta
nicznością, serdecznością, wprowadzał klimat rodzinny w tworzonych

33 S.I. M o ż d ż e ń ,  Inspiracje katolickiej m yśli w ychow aw czej w P olsce do po łow y  
X X  wieku, Kielce 2001, s. 69.
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przez siebie środowiskach wychowawczych”34. Ks. Niewęgłowski 
stwierdził, że koncepcje pedagogiczne Bosko nie straciły współcze
śnie swojego znaczenia i aktualności.

O aktualności wskazań pedagogicznych Bosko pisał również ksiądz 
Jerzy Rydzewski w rozprawie Praca z młodzieżą w polskich parafiach 
salezjańskich. Z badań nad systemem prewencyjnym w duszpasterstwie 
parafialnym. Autor swą książkę zadedykował księdzu Jerzemu Popie- 
łuszce, zamordowanemu przez Służbę Bezpieczeństwa w 1984 roku. 
Ks. Rydzewski badania nad systemem wychowawczym św. Jana Bo
sko, stosowanym przez polskich salezjanów w ich pracy z młodzieżą 
w parafiach, przeprowadził u schyłku lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Ich wyniki nie mogły się jednak ukazać w tamtych czasach z powodu 
cenzury władz administracyjnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Rozprawa została opublikowana dopiero w 2009 roku. Badania miały 
charakter socjologiczno-pcdagogiczny. Przeprowadzone zostały w re
prezentatywnych dla duszpasterstwa salezjanów parafiach: Marii 
Wspomożycielki Wiernych w Rumii, koło Gdyni, św. Teresy w Lodzi 
i św. Michała we Wrocławiu. Studium składa się z kilku rozdziałów. 
Pierwszy z nich nosi tytuł Odnowa chrześcijańskiego wychowania i miej
sce w niej systemu prewencyjnego, i omawia następujące zagadnienia: 
wskazania soborowe w sprawie wychowania; współczesne problemy 
duszpastersko-pedagogiczne i w XIX wieku; przystosowanie systemu 
wychowawczego św. Jana Bosko i jego metod do proponowanej przez 
Kościół odnowy: system prewencyjny św. Jana Bosko i jego aktual
ność, metody zapobiegawcze wychowania i ich doskonalenie, potrze
by dzieci i młodzieży jako wskaźnik decydujący w systemie prewen
cyjnym św. Jana Bosko. W kolejnych rozdziałach autor na podstawie 
uzyskanego materiału badawczego omawia rolę metod naturalnych 
systemu prewencyjnego w duszpasterstwie parafialnym młodzieży, 
walory religijnego oddziaływania wychowawczego, a także dokonuje 
oceny efektywności stosowania systemu prewencyjnego św. Jana 
Bosko. Autor rezultaty swych prac i studiów podsumował następują
cymi słowami: „Badania nad możliwością stosowania systemu pre
wencyjnego w duszpasterstwie młodzieży wykazały, że styl pracy apo
stolskiej z młodzieżą, jaki realizował święty Jan Bosko, ma i obecnie

34 J. N i e w ę g ł o w s k i ,  G iovanni M elchiora Bosco (1815-1888), [w:] Encyklopedia
pedagogiczna X X I wieku. l. 1, Warszawa 2003, s. 422-425.
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pełne zastosowanie w duszpasterstwie parafialnym... Salezjańscy 
duszpasterze próbują w tradycyjne formy dotychczasowego duszpa
sterstwa -  z powodzeniem -  wkładać „nowego ducha”, pracując 
„w stylu św. Jana Bosko”, czyli stosując metody systemu prewencyj
nego, dostosowane do obecnego czasu i do konkretnych warunków 
miejscowych, l aki sposób apostolstwa młodzieżowego w parafii, jak 
wykazały omówione badania, jest efektywny... Przynosi on przede 
wszystkim dobrowolne i chętne angażowanie się młodzieży w życie 
religijne wspólnoty parafialnej i kompensuje im braki wychowawcze 
wynikające z ogólnie postrzeganej, nie najlepszej sytuacji wychowa
nia w Polsce. Przez atmosferę rodzinną i inne środki, właściwe syste
mowi prewencyjnemu, skłania on młodych parafian do skutecznych 
wysiłków samowychowawczych”35.

Podsumowując zagadnienia związane z recepcją w Polsce poglądów 
pedagogicznych św. Jana Bosko, należy stwierdzić, iż na przestrzeni 
lat budziły one spore zainteresowanie polskich wychowawców. W wy
datnym stopniu do ich popularyzacji przyczyniło się zgromadzenie 
salezjanów, które wpajało młodym pokoleniom zasady pedagogiczne 
włoskiego duchownego. Optymistycznym jest fakt, że zainteresowanie 
systemem wychowawczym stworzonym przez św. Bosko nie maleje, 
wręcz przeciwnie, ciągle się wzmaga. Świadczą o tym organizowane 
konferencje naukowe, a także liczne publikacje poświęcone życiu 
i działalności założyciela zgromadzenia salezjanów. Pozwala to żywić 
nadzieję, że wiedza Polaków o myśli pedagogicznej włoskiego du
chownego będzie się systematycznie wzbogacać, iż teorie pedagogicz
ne św. Jana Bosko pozwolą na udoskonalenie wychowania.

J. R y d z e w s k i ,  Praca z m łodzieżą w polskich  parafiach salezjańskich. Z  badań  
nad  system em  prew encyjnym  w duszpasterstw ie para fia lnym , Białystok-Rottenbuch 
2009, s. 275.
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Saint Jan B osko in polish pedagogics

Summary

Polish reception of St. Jan Bosko pedagogic thought started in the second half of 
XIX century. Polish Salesians stayed there in Italy knew Bosko’s pedagogical views, 
then popularized them after their return to Polish land. Catholic pedagogical thought 
of Italian priest had a lot of adherents among the Poles. Time passing away the quan
titative increase o f literature dedicated the preventive system occurred. The foreign 
authors works treated this subject were translated into Polish and the original articles 
and dissertations were also written. That all caused, that the thought of Bosko con
cerning the education matters were better known in Polish society. The excellent 
forms of increase and popularization the knowledge concerning preventive system are 
the conferences organized by the academic circles. The books included papers pre
sented in these conferences were published as the result.

Translated by Jolanta Nader

MARCELI KOSMAN

R ec.: H alin a  M ick iew icz , Dzieje kościoła św. Anny w Wilnie 
w świetle literatury, wyd. MADO, Toruń 2011, ss. 144.

Toruński dom wydawniczy Adam Marszałek (w jego skład wcho
dzi MADO), który przed kilku miesiącami obchodził dwudziestą 
rocznicę powstania, posiada na swym koncie przynajmniej kilkadzie
siąt publikacji książkowych poświęconych Litwie historycznej, tak 
blisko przez stulecia związanej z dziejami Polski. Dotyczą one spraw 
tak bardzo interesujących czytelnika w naszym kraju. Znajdują się 
wśród nich zarysy historii Wilna, monografie jego wielkich cmentarzy 
z Rossą na czele, prace o czasach okupacji i powojennych losach tam
tejszej rodzimej ludności polskiej. W ostatnich latach ich liczbę po
większyły m.in. rozprawy uczonych związanych aktualnie -  i swymi 
korzeniami -  z Wilnem czy Kownem, tamtejszymi uczelniami oraz 
instytutami badawczymi (Andrzej Puszto, Między stołecznością a par
tykularyzmem. Wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 
1915-1920; Henryka Ilgiewicz, Wileńskie towarzyska i instytucje 
naukowe w XIX wieku), ale też nie brakło przekładów książek współ
czesnych historyków (Mećislovas Jućas, Unia polsko-litewska) czy 
polityków (były prezydent Valdas Adamkus i jego małżonka, Nasz los 
-  Litwa). Bez wątpienia znaczenie posiada w środowisku toruńskim 
klimat i tradycje wileńskie, wszak miasto w 1945 r. udzieliło schro
nienia ekspatriantom z Uniwersytetu Stefana Batorego. Dla Kościoła 
taką rolę przejął Białystok, który stał się również w sferze naukowej 
nowym centrum dla znajdującej się po polskiej stronie granicy części 
archidiecezji wileńskiej.

Z satysfakcją przyjmujemy kolejny tom lituanistyczny, zwłaszcza 
że dotyczy on słabiej reprezentowanej tematyki kościelnej. A pamię
tajmy, że Wielkie Księstwo Litewskie wchodziło w skład metropolii 
gnieźnieńskiej i silne były więzi łączące je z Kościołem w Koronie, 
choć Litwini starali się akcentować swą samodzielność, w XVII w.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 605-608.
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nawet nazywając biskupa wileńskiego primasem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Na trasie polskich wycieczek do miasta Jagiellonów 
i Adama Mickiewicza z reguły znajduje się prześliczny kościół świę
tej Anny na Zarzeczu w pobliżu Wilenki i udanego artystycznie po
mnika z napisem Adomas Mickievićius. Nazwisko narodowego 
Wieszcza, popularne na Nowogródczyźnie, nosi urodzona tam autor
ka, która w młodości jednak przeniosła się z kraju przodków do Byd
goszczy i tam ukończyła studia. Napisała pracę opartą na dotychcza
sowym stanie badań (zaznaczyła to w tytule), gromadząc sumiennie 
literaturę przedmiotu i podstawę źródłową, zaprezentowane w sposób 
przejrzysty, ci jest wielce przydatne zwłaszcza dla czytelników poszu
kujących źródeł informacji o dawnej (to znaczy przedrozbiorowej 
i zaboru rosyjskiego) Wileńszczyźnie, grodzie Giedymina i tamtej
szym Kościele katolickim. Nie przypadkiem na karcie tytułowej świą
tynia w stylu neogotyckim została umieszczona na dłoni -  stanowi to 
nawiązanie do utrwalonej do dziś opowieści, iż Napoleon podczas 
pobytu w Wilnie idąc na Moskwę był oczarowany niewielką świąty
nią i marzył ojej przeniesieniu -  właśnie w taki sposób -  do Francji.

Legenda legendą, ale św. Anna przyciągała uwagę malarzy, proza
ików i poetów. Autorka podzieliła wykład na sześć rozdziałów (ze 
zwięzłym Wstępem i obszernym Zakończeniem), z których pierwszy 
(można by spokojnie z niego zrezygnować na rzecz charakterystyki 
etnicznej i wyznaniowej Wileńszczyzny oraz zarysu chrystianizacji 
kraju od schyłku XIV do końca XVI w.) został zatytułowany: Gotyk 
w architekturze średniowiecza i zawiera informacje o stylu gotyckim 
w architekturze europejskiej, gotyku «płomienistym» na Starym 
Kontynencie oraz recepcji tego stylu w Polsce i na Litwie. I dopiero 
w dalszej kolejności autorka ukazuje tło historyczne czyli czasy Ja
giellonów. Od tego trzeba było zacząć i tu umieścić informacje 
z rozdziału II o mieszczaństwie niemieckim w Wilnie a raczej 
o wielonarodowym, wielowyznaniowym i wielokulturowym charak
terze tego miasta.

Zasadnicze miejsce w publikacji (również objętościowo) zajmują 
rozdziały II Fundator -  czas -  miejsce budowy kościoła św. Anny, 
s. 19-63 i III Budowa kościoła św. Anny «bernardyńskiej», s. 64-106. 
W pierwszym Halina Mickiewicz trafnie wychodzi od opinii autorów 
XlX-wiecznych na temat genezy świątyni, w tym Józefa Ignacego 
Kraszewskiego (pisał on w 1859 r. o «cacuszku ślicznym». Choć
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wcześniej w dziejach Wilna z 1840 r. opowiadał się za fundacją Ka
zimierza Jagiellończyka), który datował jej powstanie na koniec 
XIX w. a dokładniej około 1392 r., a więc zaledwie pięć lat po ofi
cjalnym chrzcie poddanych przez polskich duchownych towarzyszą
cych Władysławowi Jagielle w jego podróży misyjnej do kraju ojców. 
Inicjatorką miała być wielka księżna Anna, żona pogodzonego osta
tecznie ze stryjecznym bratem Witolda, który jednak -  zauważmy -  
tytuł wielkoksiążęcy otrzymał nieco później, w wyniku unii wileńsko- 
radomskiej 1401 r. Tytan pracy z ufnością opiera! się na doniesieniach 
notorycznego fałszerza źródeł, Teodora Narbutta, którego matactwa 
(„produkował” źródła średniowieczne i staropolskie w imię litewskie
go patriotyzmu) zostały ostatecznie zdemaskowane przez historyków 
w okresie międzywojennym. Wierzyli mu też w kwestii budowy owe
go kościoła inni, m.in. Adam Honory Kirkor (1880), a także Józef 
Lepkowski (1872).

Zagadkom historycznym i architektonicznym związanym z kościo
łem św. Anny (a właściwie dwu świątyniom pod tym wezwaniem) 
piętnaście lat wcześniej Józef Maroszek (1996), który też zreferował 
ewolucję poglądów badaczy XX w. na szerszym tle budownictwa 
sakralnego, katolickiego i prawosławnego, za Jagiellonów. Na szer
szym tle podsumował różne stanowiska podczas konferencji w Bia
łymstoku (1998) Tadeusz Stefan Jaroszewski. Przypomniał on pełne 
kolorytu dysputy z okresu międzywojennego, zwłaszcza te z udziałem 
księdza Piotra Sledziewskiego i Mariana Morelowskiego. Nie można 
też pominąć Vladasa Dremy, autora znakomitej i bogato ilustrowanej 
syntezy (1991) o nie istniejącym już Wilnie, jego zaginionych zabyt
kach (Dingęs Vilnius) i opublikowanej równocześnie monografii Vil- 
niaus Sv. Onos baźnycia. Pracował nad nią przez wiele lat, cennym 
źródłem do tematu jest tu bogata korespondencja z dawnym jego wi
leńskim profesorem na USM, Stanisławem Lorentzem (V. Drema 
laiśkai -  S. Lorentz listy (Vilnius 1998), nie uwzględniona przez Hali
nę Mickiewicz.

Rozdział II ukazuje kolejne etapy budowy Kościoła, związane 
z tym legendy a także jego charakterystykę architektoniczną. Celowe 
wydaje się osobne potraktowanie związków świątyni z ruchem refor- 
macyjnym na Litwie (5 stron), choć nie widziałbym potrzeby osobne
go rozdziału (r. IV), a owe informacje umieściłbym jako jeden z punk
tów znacznie wcześniej. Rozbija tok narracji r. V (pożyteczne skąd
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inąd zestawienie wydarzeń z XVI-XX w.), poprzedzający syntetycz
ne spojrzenie na powiązania kościoła św. Anny na styl „wiślano- 
bałtycki”.

Dobrze się stało, że spopularyzowana została wiedza o niewielkiej 
ale pięknej wileńskiej świątyni, specjalista łatwo dostrzeże uchybienia 
konstrukcyjne, ale również on będzie wdzięczny autorce za zestawie
nia bibliograficzne. A kościoły dawnego Wilna zasługują na nowo
czesną monografię a także na poświęcenie im osobnej uwagi w pol
skiej syntezie dziejów miasta nad Wilią. Miejmy nadzieję, że ta 
w niedługim czasie ukaże się nakładem prężnego toruńskiego Wy
dawnictwa Adam Marszałek.

Marceli KOSMAN -  prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, autor ok. 1300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek 
m.in.: Wielki książę W itold  (1967), W ładysław Jagiełło  (1968), K rólow a Bona  (1971), 
Zm ierzch Perunka, czyli ostatni poganie nad Bałtykiem  (1981), O rzeł i Pogoń. 
Z  dziejów  polsko-litew skich  XIV-XX w. (1992), O d chrztu do chrystianizacji. Polska- 
Ruś-Litw a  (1992). Badacz dziejów polsko-litewskich oraz kultury historycznej i poli- 
tycznej, eseista.

JAROSŁAW NIKODEM

R ec.: A n n a  K u b ik ova , Oldfich II. z Roźmberka, nakl. Bohumir 
Nemec -  Veduta, Ćeske Budejovice 2004, ss. 215, tabl. genealo
giczna, mapa, 8 il. kolorowych, 41 il. cz.-biał.

Czeski husytyzm stanowi niewyczerpane źródło zainteresowań wielu 
pokoleń historyków z wielu krajów. Nie dzieje się tak bez przyczyny, 
ponieważ ruch zrodzony z nauk Jana Husa nie tylko zdominował dzieje 
Czechów w XV w., wpływając jednocześnie na rozwój sytuacji poli
tycznej i ich sposobu myślenia w wiekach następnych, ale oddziaływał 
także -  i to w sposób dość przemożny -  na rozwój katolicyzmu oraz na 
inne państwa europejskie. Badać husytyzm można na różne sposoby. 
Pomijając okres najmniej udany w historiografii -  marksizm w jego 
najmniej trafnym, czyli zupełnie bezrefleksyjnym wydaniu, choć 
i wówczas niektórym przynajmniej badaczom udawało się, jeśli nie 
pogłębić poznawczo wiedzę, to przynajmniej stworzyć pole do kon
struktywnej dyskusji z co bardziej kontrowersyjnymi poglądami wów
czas wyrażanymi, historycy w różnych okresach potrafili rozszerzać 
krąg najbardziej istotnych czy dyskusyjnych problemów. W całościo
wym ujęciu zagadnienia jawi się husytyzm (i tak może czy powinien 
być badany) jako okres -  używając podtytułu książki Husitske Cechy 
największego dziś znawcy zagadnienia F. Śmahela -  idei, struktur 
i procesów. Można do tego dodać: programów i kwestii najbardziej 
oczywistej, tzn. faktograficznej strony zagadnienia. Ale husytyzm, po
dobnie jak wszystkie inne wydarzenia historyczne, to jednak przede 
wszystkim ludzie, bez których nie byłoby ani programów, ani idei, ani 
procesów. Pod tym względem światowa husytologia ma się czym po
chwalić. Szereg najbardziej znanych postaci tamtych czasów doczekało 
się, mniej czy bardziej obszernych, biografii, albo przynajmniej ujęć 
widzianych przez pryzmat opisywanych osób. Należą do nich m. in. 
(poza Husem i Hieronimem z Pragi) Jakoubek ze Stfibra, Jan Zelivsky, 
Jan Żiżka, Mikulaś z Husi, Ćenek z Yartenberka, Prokop Holy, Hynek

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 609-616.
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Kruśina z Lichtenburka, Zygmunt Korybutowicz, Konrad z Vechty, 
a także wielu innych, których wymienić w tym miejscu nie sposób.

Dotkliwie odczuwało się natomiast dotychczas brak całościowej 
biografii jednej z najważniejszych postaci piętnastowiecznej czeskiej 
historii Oldricha II z Rożmberka. Poświecono mu wprawdzie kilka 
artykułów, nie licząc wcześniejszych, przede wszystkim należy wspo
mnieć o pracach M. Polivki i A. Kubikovej, ale te badania nie tworzyły 
syntezy. Ta ostatnia, przygotowana do podjęcia tematu po napisaniu 
szeregu rozpraw drobniejszych poświeconych Rożmberkom, oddała do 
rąk czytelników monografię poświęconą Oldrichowi.

Dla wczesnego okresu historii husyckiej był pan z Rożmberka, 
oczywiście po Zygmuncie Luksemburskim, być może najbardziej 
krytycznie ocenianą postacią. Wspomina też o tym we wstępie do 
swej książki (Uvod, s. 7-11) A. Kubikova, przywołując sławną opinię 
bardzo krytycznie nastawionego do Rożmberka Wawrzyńca z Brezove, 
który niestałość charakteru Oldricha wiązał z jego kalectwem. W histo
riografii naukowej, począwszy od F. Palackego, dominował zdecydo
wanie negatywny rys zarówno charakteru jak postępowania naszego 
bohatera. Wyjątkiem był R. Urbanek, który także uznawał, że własne 
korzyści były jedynym credo postępowania Oldricha, ale zwracał jed
nocześnie uwagę na jego zasługi dla katolicyzmu (s. 9-10)”. Anna 
Kubikova postawiła sobie za cel próbę weryfikacji ogólnie przyjętego 
sądu, mówiącego o Rożmberku jako surowym, chciwym, pozbawio
nym miłosierdzia intrygancie, który dla osiągnięcia własnych celów, 
gotów był przypodobać się komukolwiek (s. 11).

Książka składa się z pięciu nienumerowanych rozdziałów (w czte
rech pierwszych chronologicznie opisujących koleje życia Oldricha II 
z Rożmberka, w ostatnim zaś dzieje jego potomstwa), przypisów 
umieszczonych na końcu tekstu zasadniczego (s. 155-162), biblio
grafii (s. 163-176), spisów skrótów, dodatków i ilustracji (s. 177-185) 
i trzech indeksów (s. 187-215).

W rozdziale pierwszym [Koreny, rodice, detstvi (do roku 1418), 
s. 13-28] A. Kubikova w zwięzły sposób przedstawia dzieje Rożmberków, 
z położeniem akcentu na rolę odegraną przez Oldrichowego ojca 
Jindricha III, którego -  dodajmy -  P. Comej określił mianem 
„nekorunovany kral jihoćeskych blat”, bardzo eksponowanej postaci 
czeskiej sceny politycznej przełomu XIV i XV w., dwukrotnie aktywnie 
zaangażowanego w walkę możnowładztwa z Wacławem IV (w 1396
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i 1402 r.), dzierżącego też urząd najwyższego burgrabiego w latach 
1396-1398 i 1400-1404. Osierocony przez ojca w wieku zaledwie 
dziewięciu lat znalazł się młody spadkobierca południowoczeskiej for
tuny pod prawną opieką trzech wybitnych i bardzo wpływowych posta
ci czeskiej sceny politycznej, z których zdecydowanie pierwsze skrzyp
ce grał brat cioteczny Jindricha III Cenek z Vartenberka, wówczas obok 
Lacka z Kravar najważniejsza osoba wśród panów czeskich, a wkrótce 
po jego śmierci przywódca utrakwistycznej szlachty. Wraz ze śmiercią 
ojca Oldfich odziedziczył ogromny majątek, a pod wpływem Ćeńka 
i matki Eliśki z Kravar i Plumova stał się wyznawcą nauk Husa. Autor
ka stwierdza, że zarówno Cenek jak Oldrich traktowali husytyzm jako 
wiarę powierzchownie, raczej była to z ich strony skłonność do przyj
mowania Komunii po dwiema postaciami, niż zatroskanie o losy Ko
ścioła, któremu potrzebna była gruntowna reforma (s. 26). Jeśli chodzi 
o pana z Veseli, A. Kubikova ma z pewnością rację, w przypadku jed
nak Oldricha, szczególnie biorąc pod uwagę jego wiek (a husytyzm 
odrzucił we wczesnej młodości, ledwie wchodząc w pełni dorosłe ży
cie), tak kategoryczne stwierdzenie może być jednak dyskusyjne.

Najbardziej obszerny jest kolejny rozdział [Mlady vladar. Ruśna 
cesta kprahu zralosti (1418-1437), s. 29-84], przedstawiający działal
ność Rożmberka do końca życia Zygmunta Luksemburskiego. Autor
ka zwraca uwagę na pierwsze kroki dziedzica majątków rożmberskich 
podjęte przez niego niemal zaraz po uzyskaniu pełnoletności, a więc 
po wydobyciu się spod prawnej kurateli opiekunów, co nastąpiło na 
przełomie 1417 i 1418 r. Wówczas to Oldrich poślubia, albo przy
najmniej zawiera umowę przedmałżeńską z Katarzyną z Vartenberka, 
wydaje swą siostrę Katarzynę za Reinprechta mł. z Wallsee, zapisuje 
matce 100 kóp groszy, dokonuje inwentaryzacji dóbr zamku krum- 
lowskiego, swej głównej siedziby, zajmuje się ziemskim majątkiem 
rodowym i wykonywaniem swych praw związanych z patronatem nad 
kościołami farnymi (s. 31-37). Dodajmy, że jeśli wszystko to realizo
wane było z jego inicjatywy, biorąc pod uwagę, że miał wówczas 
zaledwie 15-16 lat, należałoby wyraźnie podkreślić zarówno zapobie
gliwość jak spore talenty organizacyjno-gospodarcze Oldricha.

W 1419 r. Rożmberk wkroczył również na scenę polityczną, której 
pozostanie w zasadzie wiemy do końca swych dni, najpierw u boku 
swego mentora Ćeńka z Vartenberka, wkrótce już na własny rachunek. 
Autorka, opisując ich współpracę, stwierdza, że obu im przynosiła ona
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wzajemne korzyści (s. 37). Szybkie przejście Oldricha na stronę Zyg
munta Luksemburskiego tłumaczy A. Kublikova, z którą w pełni należy 
się zgodzić, wspólnotą interesów, ponieważ król rzymski nastawiony 
był wrogo do taborytów, a ci przecież z racji sąsiedztwa stanowili dla 
majątków rożmberskich największe zagrożenie (s. 40-41). Doskonale 
też autorka wychwytuje relacje, łączące Luksemburczyka z Rożmbe- 
rkiem: „Można powiedzieć, że byli równoprawnymi partnerami i Old- 
rich umiał okazać Zygmuntowi swą niezbędność. Z tego względu dzi
wi, że król Zygmunt nigdy w pełni nie docenił lojalności Oldricha przy
znaniem mu prestiżowego «orderu smoka», podczas gdy dość chwiejny 
Ćenek z Vartenberka dostąpił tego zaszczytu” (s. 41).

Szukając przyczyn przejście Rożmberka na katolicyzm, A. Kubikova 
sugeruje (nie stawia -  i słusznie -  tej kwestii w sposób jednoznaczny), 
że w grę wchodzić mogła jego i jemu podobnym niechęć do popularno
ści, którą utrakwizm zaczął się powszechnie cieszyć w warstwach niż
szych, zwłaszcza że łączył się z głoszonymi hasłami powszechnego 
ubóstwa (s. 44). Problemem badawczym na przyszłość pozostaje pyta
nie, czy nie zadecydowały inne (lub także inne) przyczyny. Współpraca 
z Zygmuntem Luksemburskim, na co autorka, choć w sposób raczej 
zwięzły, zwraca uwagę, nie układała się wzorcowo. Król wprawdzie 
nagradzał Oldricha, zastawiając mu cały majątek klasztoru w Zlatej 
Korune (wówczas Svata Koruna), i mianując wraz z dwoma innymi 
osobami hetmanem krajów bechyńskiego i prachanskiego, ale zarazem 
w okresie dla Rożmberka najtrudniejszym, gdy ten zmagał się z tabory- 
tami, ponosząc straty (w tym finansowe), król rzymski podtrzymywał 
wprawdzie sojusznika na duchu, ale pomocy nie udzielał (s. 45-50). 
Zwróćmy uwagę, że jest to kwestia niezwykle istotna dla zrozumienia 
nie tylko stosunków łączących króla i możnowładcę (to A. Kubikova 
słusznie zauważa, twierdząc, że uczestnictwo Oldricha na sejmie 
w Caslaviu w 1421 r. spowodowane było brakiem reakcji ze strony Zyg
munta na jego wcześniejsze prośby o pomoc, a może także i to -  z czym 
jednak zgodzić się bardzo trudno, -  że Rożmberk mógł sądzić, że Luk- 
semburczyk być może chce zrezygnować z tronu czeskiego), ale tłuma
cząca też szerszy kontekst rozgrywających się wówczas w Czechach 
wydarzeń. Zygmunt pomocy za bardzo nie mógł udzielić, czego Oldri- 
ch wcale nie musiał być świadom, w zamian jednak król rzymski żądał 
często od swego głównego sprzymierzeńca zbrojnych interwencji, nie 
wiedząc, czy nie rozumiejąc, że i Rożmberk za bardzo w określonych
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sytuacjach na taki wysiłek nie był się w stanie zdobyć. Nie jest wyklu
czone, że jest to jeden z kluczy do zrozumienia postępowania Oldricha, 
bez potrzeby zrzucania wszystkiego na karb jego charakteru.

Autorka, zajmując się dalszymi losami Rożmberka, stwierdza, co 
już wielokrotnie w literaturze podkreślano, że nie poparł on Zygmunta 
Korybutowicza, gdy ten zjawił się w Czechach (s. 54). W tym miejscu 
trzeba jednak sprostować błąd. Książę litewski nie miał w 1422 r. (tak 
bardzo często ujmowane to jest w literaturze czeskiej) 25 lat, ale 
ok. 40 (J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań- 
Wrocław 1999, s. 110-111). Pozostający w ciągłych kłopotach finan
sowych, co spowodowane było sytuacją polityczną tamtych czasów, 
Oldrich zmuszony był zastawiać i sprzedawać liczne dobra. Autorka 
zauważa, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak Ro
żmberk reagował na ciągłe wezwania Zygmunta Luksemburskiego, 
a z czasem także kardynała Brany Castiglione, by trzymał się z dala 
od husytów (a wiemy, że zmuszony sytuacją zawierał z nimi rozej- 
my). Prawdopodobnie rządził się swym „doskonałym instynktem, 
który podpowiadał mu, co jest dla niego najkorzystniejsze, a w zgo
dzie z powiedzeniem «bliższa ciału koszula», w ówczesnej burzliwej 
epoce starał się przepływać między Scyllą a Charybdą” (s. 60).

Natomiast od 1430 r. dostrzec można bardziej częste i bardziej in
tensywne kontakty Oldricha z Zygmuntem Luksemburskim, zarówno 
korespondencyjne jak osobiste (s. 67 nn). Oceniając zaś sytuację Ro
żmberka w połowie lat trzydziestych, A. Kublikova stwierdza, że za
czął on w tym czasie zbierać żniwo swych „taktycznych posunięć, 
intryg i cierpliwego oczekiwania na odpowiednią sposobność, nie 
tracąc jednocześnie przy okazji z pola widzenia odleglejszej przyszło
ści” (s. 70). Przyznajmy, że ta uwaga nie brzmi zbyt pochlebnie, nie 
do końca jest też chyba wobec Oldricha sprawiedliwa. Rozstrzygnię
cie jednak tej wątpliwości przynieść mogłyby dalsze, pogłębione ba
dania. Nagrodzony nadaniami, Rożmberk popierał kandydaturę Zyg
munta Luksemburskiego do objęcia tronu czeskiego, od jakiegoś już 
czasu domagając się od niego pieniędzy, co autorka -  sądzę, że słusznie 
-  uznaje za w jakiejś mierze uzasadnione, ponieważ w czasie walk 
z husytami stracił bardzo dużo (s. 77). Końcowe strony tego rozdziału 
A. Kubikova poświęciła na uwagi, charakteryzujące urzędy dóbr roż
mberskich (s. 81-84), które kontynuowała później w rozdziale następ
nym (s. 105-109).
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Kolejna część rozważań dotyczy poluksemburskiego okresu w życiu 
Oldricha z Rożmberka [Nelehka pozice na vrcholu mod (1438-1451), 
s. 85-128]. Po śmierci Zygmunta Luksemburskiego poparł on Albrechta 
II, stanął na czele delegacji, jadącej do Wiednia, by powiadomić Habs
burga o jego wyborze na króla czeskiego, a w czasie jego praskiej koro
nacji, wg różnych źródeł, niósł albo jabłko, albo w towarzystwie innych 
dostojników koronę (s. 85-86). Po wyjeździe władcy, wraz z Menhar- 
tem z Hradce zastępował go w Czechach, będąc jednocześnie przeciw
nikiem polskiej kandydatury do tronu czeskiego (s. 87). W 1440 r. wziął 
udział w sejmie praskim, na którym ustalono kilka spraw, odnoszących 
się przede wszystkim do kwestii religijnych (zachowanie kompaktatów, 
wyświęcenie Rokycany na kalikstyńskiego arcybiskupa), i podniesiono 
kwestię naprawienia wyrządzonych wcześniej krzywd (s. 88).

W sprawie następstwa tronu po zmarłym niespodziewanie Albrechcie 
II Oldrich zaczął prowadzić własną politykę. Nie odżegnując się od ofi
cjalnego poparcia dla Władysława Pogrobowca, brał pod uwagę Fryde
ryka Habsburga, by w końcu poprzeć wraz z innymi panami Albrechta 
bawarskiego. Gdy ten jednak odmówił, Rożmberk potrafił wmówić 
Elżbiecie, wdowie po Albrechcie II, że to za jego radą Albrecht nie 
chciał wchodzić w grę Władysławowi (s. 89-90). Ciekawe są uwagi 
autorki poświęcone licznym fałszerstwom, wychodzącym z kancelarii 
Oldricha (ok. 30), które miały na celu, posługując się przede wszystkim 
domniemanymi dokumentami władców czeskich począwszy od Jana 
Luksemburskiego, wzmocnić Rożmberków (s. 92-97). Podobną rolę 
odegrała legenda o pokrewieństwie Rożmberków z Orsinimi, która, co 
bardzo ciekawe, przyjęta została za prawdę, ponieważ ród Orsinich ofi
cjalnie dwukrotnie (1469, 1481 r.), już po śmierci Oldricha, potwierdzał 
posiadanie wspólnych korzeni z czeskim rodem (s. 98). W dalszej części 
rozważań A. Kubikova zajęła się przedstawieniem kancelarii i pieczęci 
Oldricha (s. 98-99), jego stosunku do matki, dzieci i siostry (s. 99 nn.), 
i charakterystyką Ćeskego Krumlova (s. 109-115).

W latach czterdziestych rozpoczął się też okres kolejnych intensyw
nych sporów między umiarkowanymi kalikstynami, których przywódcą 
został Jerzy z Podiebradów, a katolikami, którym przewodził Rożmberk. 
Punktów spornych było wiele, pomijając kwestie religijne, w grę wcho
dził problem ustalenia osoby, która zarządzałaby państwem w imieniu 
Władysława Pogrobowca. Kompromis mógł dotyczyć tylko jednej 
sprawy: by Fryderyk III do końca 1444 r. przysłał Władysława do
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Czech. Jednak i tym razem, pisze autorka, Oldrich próbował forsować 
inną politykę, ponieważ zaczął na własną rękę pertraktować z Frydery
kiem, co spowodowało oskarżenie go o to, że zamierza zastąpić Pogro
bowca królem rzymskim. By wzmocnić pozycję własnego stronnictwa, 
nawiązał również bliskie kontakty z papieżem Eugeniuszem IV. Wszyst
kie te zabiegi zakończyły się jednak niepowodzeniem, Jerzy z Podiebra
dów zajął Pragę i został zarządcą Królestwa Czeskiego (s. 115-119).

Strona katolicka nie zrezygnowała jednak z prób odwrócenia koła 
historii. W 1449 r. w Strakonicach powstał plan, który miał doprowadzić 
do upadku Jerzego. Oldrich próbował do gry wciągnąć również Fryde
ryka III, ale ten unikał jednoznacznych deklaracji. W końcu obie strony 
postanowiły rozstrzygnąć konflikt zbrojnie, ale gdy w 1450 r. przeciwni
cy spotkali się pod Rokycanami (siły katolickie wiódł syn Oldricha Jind- 
rich) nie doszło do bitwy, bo wojska katolickie się wycofały. W wyniku 
kolejnego zawartego kompromisu obie strony zwróciły się ponownie do 
Fryderyka, by przysłał Władysława do Czech (s. 119-124). Autorka 
zwraca również uwagę na zastępowanie Oldricha przez jego syna we 
wszystkich pertraktacjach ze stroną podiebradską. Stary Rożmberk nie 
chciał osobiście stykać się z Jerzym, a poza tym w tym czasie zaczął też 
chorować, cierpiąc na artretyzm i kamicę nerkową (s. 125-126).

W kolejnym rozdziale [Ustup ze slavy a odchod ze źivote (1452-1462), 
s. 129-146)] A. Kublikova przedstawia ostatnią dekadę życia Oldricha 
z Rożmberka. Sądzi, że katolicyzm Rożmberka wiązał się raczej z poli
tyką niż z wyznaniem (s. 129). Powiedzmy szczerze, że jest to konstata
cja raczej kontrowersyjna. Pomijając już kwestię ewidentną, jaką jest 
trudność oceniania przekonań innych ludzi, trzeba chyba zauważyć, że 
okres husycki w Czechach, tak bardzo plączący sprawy religijne z poli
tycznymi, nie ułatwia ferowania wyroków jednoznacznych, ale nie uła
twiał też postępowania i wyborów ludzi wówczas żyjących. Przechodząc 
z utrakwizmu, który nie był przecież świadomym wyborem Oldricha, na 
stronę katolicką Rożmberk trwał w wierze ojca do końca swych dni. 
Bilans zysków i strat materialnych, płynący przynajmniej po części 
z tego wyboru, można oceniać różnie, ale zapewne również niejedno
znacznie. I ta kwestia zatem pozostaje, jak sądzę, do dalszej dyskusji.

Schorowany, Oldrich oddał majątek synom, nie tracąc zresztą cał
kowitej nad nim kontroli, i mocno ograniczył działalność publiczną 
(s. 129-130). Nie wycofał się jednak definitywnie, bo ciągle, w miarę 
możliwości, robił wiele, żeby zmniejszyć wpływy Jerzego z Podiebra-
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dów. Autorka słusznie dostrzega, że jego aktywność zahamowana zo
stała dopiero groźbą zbrojnej interwencji ze strony wojsk wiernych 
Jerzemu (s. 130-131). Po koronacji Władysława Pogrobowca nowy król 
uczynił wiele, by wynagrodzić Rożmberków (Jindrich z Rożmberka 
został hetmanem śląskim, po jego zaś śmierci funkcje tę objął jego 
brat Jan, a kolejny syn Oldricha Jośt został biskupem wrocławskim, 
s. 134 nn.). Ostatnie pięć lat życia Oldricha obfitowało w same nie
mal kłopoty. W 1457 r. zmarł Jindrich, ponownie dały o sobie znać 
poważne kłopoty finansowe, a w końcu doszło do kryzysu w rodzinie. 
Jan z Rożmberka -  wyraźnie wbrew ojcu, który do końca swych dni 
pozostał wrogiem kandydatury podiebradzkiej -  poparł koronację Je
rzego na króla Czech. Zgoda, czy może lepiej powiedzieć kompromi
sowe zakończenie konfliktu ojca z synem nastąpiło w 1461 r. 
W następnym roku Oldrich zmarł.

Ostatni rozdział książki (Oldrichovi dedici, s. 149-153) A. Kubikova 
poświęciła na skrótową charakterystykę losów dzieci Oldricha 
z Rożmberka.

Ciekawą pracę A. Kubikovej -  mimo że jest dziełem niezbyt ob
szernym, nie wchodzącym w szczegółowe rozważania nad wydarze
niami politycznymi, w których brał udział Oldrich z Rożmberka, -  tak 
bardzo potrzebną, uznać trzeba za dzieło wartościowe, wzbogacające 
wiedzę o czeskim późnym średniowieczu o biografię jednego z naj
ważniejszych aktorów, rozgrywających się wówczas wydarzeń. Sądzę, 
że autorce udało się przezwyciężyć panujący w dotychczasowej litera
turze obraz Oldricha ukazywanego i ocenianego w sposób bardzo 
krytyczny, a przy tym niedostatecznie uprawniony. Anna Kubikova 
nie proponuje w zamian obrazu pozytywnego, ukazującego Rożmbe
rka w jasnych barwach, bo takie odwrócenie proporcji byłoby równie 
nieuprawnione. Dając przykłady złych czy kontrowersyjnych cech 
charakteru swego bohatera i związanych z tym niektórych jego działań 
publicznych, autorka, jak przystało na bezstronnego badacza, starała 
się je nie tyle usprawiedliwiać, ile zrozumieć. Poza uwagami znajdu
jącymi się w odpowiednich partiach tekstu, nie zdecydowała się jed
nak na podsumowanie roli i znaczenia Oldricha z Rożmberka. Zapew
ne był to zabieg celowy, ale takiego podsumowania, choćby niezbyt 
obszernego (a więc wcale niekoniecznie ujętego w ramy osobnego 
rozdziału), w książce -  niestety -  brakuje. Rzec by można nawet, 
że brakuje go dotkliwie.

JAROSŁAW NIKODEM

R ec.: J o se f  V álk a , Husitství na Mor ave. Nábozenská snásenlivost. 
Jan Amos Komensky, k vydání pripravili R. Antonin, P. Elbel, 
B. Chocholać, L. Jan, D. Malat’ák, T. Mały, P. Pumpr, odpovédny 
redaktor J. Janák, vydala Matice Moravská, Bmo 2005, ss. 378, 12 il.

Prezentowana książka jest wyborem wcześniej publikowanych ar
tykułów znakomitego morawskiego historyka Josefa Válki, przygoto
wanym do druku przez kilkuosobowy zespół redakcyjny, w celu wy
rażenia hołdu badaczowi, który w ubiegłym roku obchodził siedem
dziesiątą piątą rocznicę urodzin. Postaci J. Válki nie trzeba szerzej 
przedstawiać nikomu, kto zainteresowany jest okresem czeskiego 
husytyzmu. Autor ten ma na swoim koncie liczne prace, książkowe 
i w postaci mniejszych rozpraw, które zawsze przyjmowane są z wiel
kim zainteresowaniem i mają ten nie do przecenienia walor, że skła
niają nie tylko do dyskusji, ale również do głębszej refleksji.

Josef Válka znany jest przede wszystkim jako wszechstronny 
znawca dziejów Moraw z okresu rewolucji husyckiej. Znaczenia jego 
dorobku naukowego z tej dziedziny nikt bodaj nie scharakteryzuje 
lepiej, niż uczynił to F. Śmahel, który pisze, że Válka zawsze zajmo
wał się węzłowymi problemami husytyzmu, widząc je niezmiennie 
w szerokiej perspektywie badawczej, nie stroniąc od bardzo śmiałych 
uogólnień, a jego Studie k déjinám husitské revoluce na Moravé i roz
prawy o różnych aspektach morawskiej swoistości „wprowadzają 
doniosłe problemy, które trzeba będzie sprawdzać i studiować”. 
(F. Śmahel, Husitská revoluce. T. 1 Doba vymknutá z kloubu, Praha 
1995, s. 44).

Wydawcy bardzo zręcznie dokonali wyboru zarówno najbardziej 
znanych, jak i najbardziej charakterystycznych prac z badawczej prak
tyki J. Válki. Podzielili je też na trzy kategorie problemowe -  dodaj
my, niezwykle trafnie, układające się w trzy segmenty, z których każ
dy mógłby, po odpowiednim poszerzeniu, stać się osobną książką.

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 617-620.
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Pierwszy z nich zresztą, poświęcony husytyzmowi na Morawach 
{Husitstvi na Morave, s. 9-226) istotnie przyniósł w 1991 r. wydane 
w Brnie wielkie dzieło historyka zatytułowane Dejiny Moravy. 
/. Stredovekovä Morava. Drugi dotyczy problematyki tolerancji wy
znaniowej (.Näbozenskä snäsenlivost, s. 229-266), która skądinąd od 
dłuższego już czasu cieszy się wielkim zainteresowaniem historiogra
fii. Ostatni natomiast skupia się wokół postaci Jana Amosa Komeń
skiego {J. A. Komensky, s. 269-350).

Prezentowane w recenzowanej książce artykuły ukazywały się 
w druku w latach 1970-1997 w specjalistycznych czasopismach (naj
więcej z nich w „Studia Comenciana et historica”, i „Jiżni Morava”) 
i w pracach zbiorowych. Zarówno więc z tego względu, jak z powodu 
powszechnej znajomości tych rozpraw w gronie osób zainteresowa
nych prezentowaną w nich problematyką, wypada zrezygnować z ich 
szczegółowego omówienia. Pozostaje jedynie ogólne scharakteryzo
wanie wybranych przez wydawców prac. Część Husitstvi na Morave 
otwiera pięć obszernych prac opatrzonych wspólnym autorskim tytu
łem Studie k dejinäm husitske revoluce na Morave, z których pierwsza 
ukazała się w 1979, ostatnia zaś w 1988 r. Są nimi: I. Morava roku 
1421 [s. 9-35], II. Podatek välky o Moravu (1422-1423) [s. 37-61],
III. Vrchol boju o Moravu (1423-1425) [s. 63-89], IV. Hegemonie 
husitii na Moravie (1426-1434) [s. 91-115], V. Cesta Moravy ke ko- 
mpaktätüm [s. 117-147]. Ich kontynuacją był artykuł Moravsky stät- 
oprävni epoilog husitske revoluce, który ukazał się w 1989 r., w obec
nym wydaniu s. 149-165. Pozostałych pięć prac części pierwszej 
przynosi kontynuację zainteresowań J. Välki husytyzmem na Mora
wach doprowadzonych chronologicznie do końca XV w. Otwiera je 
Podatek „bezvlädi”? (Politicke my sieni a stätni struktuta v bojich
0 zavrseni husitske revoluce) [s. 167-179]. Następnym jest niewielka 
objętościowa, ale szczególnie interesująca rozprawa Basilejska jedn
ani a tradice mirovych snah [s. 181-185]. Zamykają zaś pierwszą 
część doskonałe Stavovstvi a krize ceskeho statu ve druhe opolovine 
15. stoleti [s. 187-204], Matyaś Korvin a Ćeska koruna [s. 205-215]
1 „Moravanstvi” v 15. stoleti. Komplikace ve vyvoji ceske nacionality 
[s. 217-226].

Część zatytułowana Näbozenskä snäsenlivost jest częścią najkrót
szą, składającą się z zaledwie czterech prac, ale za to poruszających 
problematykę, którą podejmować mogą wyłącznie historycy wybitni,
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posiadający nie tylko doskonałą wiedzę -  nazwijmy ją -  wiedzą fak
tograficzną, ale przede wszystkim wyczucie dla spraw o bardzo deli
katnej materii. W recenzowanej pracy takie kryteria spełniają wszyst
kie rozprawy części drugiej: Ctibor Tovacovsky z Cimburka -  Opráve 
duchovnim. (K cirkevnëpolitickym dusledkùm husitské revoluce na 
Moravë) [s. 229-235], Tolérance ci koexistence? (Kpovaze souziti 
rùznych nábozenskych vyznání v ceskych zemich v 15. aź 17. stoleti) 
[s. 237-248], Politika a nadkonfesijni krest’anstvi Viléma a Jana 
z Pernśtejna [s. 249-260], Komensky a nadkonfesijni krest’anstvi 
[s. 261-266].

W ostatniej części zamieszczono siedem mistrzowskich prac po
święconych analizie poglądów wyrażanych przez Komeńskiego, 
a także recepcji jego twórczości. Pierwszy problem reprezentują teksty 
dotyczące rozważań Komeńskiego na temat narodu i ojczyzny, a także 
odpowiedzi na pytanie o to, czy za swą ojczyznę -  patria uważał Cze
chy czy Morawy [Obsah pojmu národ a vlast u Komenského. (K otá- 
zce Komenského „moravanstvi ), s. 269-281], pojmowania przez 
niego polityki i podjętych prób przezwyciężenia makiawelizmu 
{Komenského pojeti politiky a pokus o prekonání machiavelismu, 
s. 283-292), głoszonych idei socjalnych i społecznych {Glosy k inter
pretad sociálního mysleni J. A. Komenského, s. 293-306) oraz idei 
socjalnych i politycznych, które zawarł w dziele De rerum humana- 
rum emendatione consultado catholica {Komenského sociální a politi
cke mysleni v Konzultaci, s. 397-323). Drugi z zasygnalizowanych 
problemów reprezentują trzy prace poświęcone bardzo nieprzychylnej 
krytyce Komeńskiego, która wyszła spod pióra Pierre’a Bayla w wy
danym przez niego w 1696 r. (a także późniejsze wydania) Dictionna
ire Historique et Critique [Komensky v Baylovë slovniku (Historické 
paralely a rozdil diskursu), s. 325-334], rozważaniom o Komeńskim 
i Kartezjuszu {Descartes a Komensky ve zmënë myslenkovych para- 
digmat na prahu moderny, s. 335-343) -  dodajmy, nie wchodząc, jak 
wcześniej zapowiadano, w szczegóły, że tekst ten skonstruowany 
został w oparciu o trzy, doprawdy frapujące, problemy badawcze, 
i roli Komeńskiego w kulturze europejskiej XVII w. {Komensky v evro- 
pské kulturę 17. stoleti, s. 345-350).

Książkę zamyka zwięzły -  doskonale ujęty -  tekst redakcyjny {Mi
sto doslovu, s. 351-352), spis skrótów (s. 353), obszerna bibliografia
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źródeł i opracowań, które znajdujemy w prezentowanych tekstach 
(s. 354-368), oraz indeks osób (s. 369-378).

Podsumowaniu zbioru prac J. Valki niech posłużą słowa, które 
przytoczyli wydawcy, ponieważ całkowicie trzeba się z nimi zgo
dzić, a trudno byłoby ująć to inaczej, czy tym bardziej lepiej: 
„W każdym z tekstów Valki można, raz bardziej, raz mniej, wyczuć 
dążenia do uchwycenia aktualnej terminologii, wyobraźnię badaw
czą i zrozumieć, jeśli nie zasady, to przynajmniej pobudki kierujące 
mechanizmami dziejowymi. W prezentowanych studiach Józef Va- 
lka jawi się jako znakomity historyk i znawca filozofii dziejów. 
Rozważania Valki obejmują kilka dziedzin wiedzy, dlatego z wielu 
z nich, jak z wymion boskiej Amaltei, wiedzę będą mogli czerpać 
adepci historii, historii literatury, filozofii, historii sztuki i muzyki, 
a także teologii i politologii” (s. 351).

JAROSŁAW NIKODEM

R ec.: M artin  W ern isch , Husitstvi, ranę reform aćnipfibeh , edice 
Pontes Pragenses, svazek 31, vydävä Centrum pro nabożensky 
a kulturni Dialog pri husitske teologicke fakulte Univerzity Kar
lovy v Praze, nakl. L. Marek, Brno 2003, ss. 137.

Jako kolejny, 31 już tom interesującej serii Pontes Pragenses, uka
zała się praca Martina Wernischa, próbująca -  nie po raz pierwszy 
w historiografii -  spojrzeć na dzieje czeskiego husytyzmu głównie 
z punktu widzenia teologicznego i ideologicznego. Polityczne dzieje 
ruchu husyckiego, czy analizy jego znaczenia społecznego i gospo
darczego, tak znakomicie prezentowane przez kolejne pokolenia cze
skich historyków, uzupełniane mogą być w zasadzie jedynie o roz
strzygnięcia szczegółowe (chyba, że ktoś pokusi się kiedyś, o ile to 
w ogóle możliwe, o obiektywne przedstawienie historii rewolucji, ale 
z nieco innego niż dotychczas punktu widzenia). Spojrzenie na teore
tyczne podstawy husytyzmu zdaje się jednak przedsięwzięciem i bar
dziej skomplikowanym i delikatniejszym. Ale, jak to bywa z każdym 
przesłaniem ideowym, dać może zarazem o wiele większe możliwości 
interpretacyjne, ponieważ kwestionariusz pytań, jakie można posta
wić, badając zagadnienie, zdaje się niemal niewyczerpany. Podejmu
jąc podobne wyzwanie, łatwo też o niepowodzenie, przy czym mam 
szczególnie na myśli niepowodzenie, do którego przyczynić się może 
ferowanie ocen wynikających bardziej z poglądów badacza, niż bez
stronnej, choć czasami ułomnej, interpretacji źródeł.

Martin Wernisch zdecydował się podjąć wyzwanie, czemu trudno 
się dziwić, skoro jego mistrzem był znakomity znawca problemu, 
nieżyjący już Amedeo Molnar, który wywarł wpływ na kształtowanie 
się poglądów autora recenzowanej pracy (s. 10-11). Sam M. Wernisch 
stwierdza, że jego książka nawiązuje do tekstu Molnara Ćeska refor- 
mace opublikowanego w Pradze w 1976 r. w dziele zbiorowym Ćesky 
ekumenismus. Theologicke koreny a soucasnä tvär cirkvi. Przyjmując

„Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 621-626.
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wiele spostrzeżeń swego mistrza, starał się pogłębić zagadnienie, pro
ponując wiele nowych przemyśleń (s. 13).

Pracę swą autor podzielił na trzy części, składające się z numero
wanych -  od 1 do 19 -  mniejszych fragmentów, które wypada nazwać 
rozdziałami, dodając na końcu fragment nazwany Epilogiem. Podział 
ten wynika z przyjętego kryterium chronologicznego, obejmuje więc 
okres od kształtowania się podstaw husytyzmu, a doprowadzony zo
staje aż do początków drugiej ćwierci XVII w. Rzecz została bez wąt
pienia, tak pod względem konstrukcji jak i treści, dogłębnie przemy
ślana, o czym świadczą wstępne uwagi autora (s. 7-14), zasługujące 
zresztą na pochwałę. Udało się w nich bowiem połączyć rozważenia 
na temat meritum zagadnień poddanych analizie z bardzo osobistym, 
nieczęsto spotykanym w historiografii, tonem wypowiedzi. Książka -  
i słusznie -  nie miała być połączeniem rozważań na tematy teoretycz
nych podstaw husytyzmu z dziejami samej rewolucji, takie bowiem 
dzieła, a są wśród nich pozycje doskonałe, zostały już napisane. Pew
nych kwestii nie dało się wprawdzie, co jest rzeczą dość oczywistą, 
pominąć, ale autor -  może poza pewnymi, nielicznymi wątkami -  
starał się konsekwentnie trzymać się tej zasady.

Część I, zatytułowana Na vlastni cesty. Pfedpoklady re
formaci' ve spolećnem prostoru zap (1378-1415: 
o d p a p e ź s k e h o  schismu po Husovu smrt a kalicha), dotyczy
kształtowania się reformatorskiego nurtu kościelnego w Czechach 
i próbuje widzieć ten problem w szerszej, ogólnoeuropejskiej perspek
tywie kryzysu Kościoła i papiestwa. W rozdziale 1 s. 15-22)
autor w skondensowany sposób pisze o okresie schizmy zachodniej
1 roli, jaką ona odegrała w kształtowaniu się czeskiego ruchu reform, 
o różnicach między naukami czeskich reformatorów, a głównym nur
tem postulowanych reform europejskich, wspomina o próbach wpro
wadzenia w życie tzw. viae cessionis, a także o sporach wokół Wiklefa. 
Nieco więcej miejsca poświęcił roli mistrza Wojciecha Rankova 
z Jeżova (postaci powszechnie mniej chyba, rzecz jasna poza Cze
chami, znanej wśród wielkich nazwisk czeskich reformatorów przed- 
husyckich, mimo że dwie książki -  jedną wydaną w Pradze, drugą po 
niemiecku w Munster -  poświęcił mu swego czasu J. Kadlec), w tym 
jego sporom z praskim arcybiskupem Janem z Jenśtejna. W rozdziale
2 ( Nejvetsiz betlemskych kazatelu, s. 22-26), poświęconym począt

kom działalności Jana Husa i stanowiącym wstęp do analizy jego po
stępowania w latach późniejszych, M. Wernisch zwraca uwagę na 
wpływy, jakie wywarły na niego nauki Wiklefa. W tym ostatnim 
przypadku przydałoby się jednak może bardziej szczegółowe omó
wienie tej intelektualnej i ideowej zależności, zwłaszcza że w histo
riografii na ten temat spotykamy nieraz dość spore różnice zdań. Od
nosząc się zaś do reakcji Husa na bullę papieża Aleksandra V, słusz
nie stwierdza, że była ona „wyrazem jednoznacznej nieufności 
w ważność wyroku ex cathedra, samej mocy urzędu hierarchicznego 
w sprawie, którą nie mógł uznawać za administracyjną, ale w roz
strzygający sposób ingerująca w treści dotyczące wiary i moralności” 
(s. 26). Szkoda jednak, że ten wątek nie został pogłębiony. Nie zapo
minając bowiem o wszystkich mankamentach ówczesnego Kościoła, 
bez których przecież nie byłoby głębokiego kryzysu, dobrze byłoby 
spojrzeć na problem z punktu widzenia obu stron konfliktu. A więc 
dostrzec konsekwencje, jakie postępowanie Husa, odmawiającego 
podporządkowania się autorytetowi papieża (potem również soboru), 
musiało w piętnastowiecznej rzeczywistości za sobą pociągnąć.

W dalszej kolejności M. Wernisch (rozdział 3: Pravda Zakona 
a Evangelia, s. 26-31) omawia główne pryncypia nauczania Husa: 
kwestię episkopalnego charakteru władzy w Kościele, wrogość wobec 
praktyki odpustowej, rolę kapłana („evangelicky knez” nie ma prawa 
odpuszczania grzechów, bo to należy wyłącznie do Trójjedynego Bo
ga, kapłan może jedynie pomóc grzesznikowi [penitentowi] przez 
wskazanie właściwej drogi postępowania, s. 27). Ta uwaga w połą
czeniu ze sławnymi słowami wypowiedzianymi przez Husa ( 
bonis christianus est sacerdos, sed non omnis sacerdos est bonus chri- 
stianus) odgrywa niezwykle ważną rolę w zrozumieniu i ocenie po
glądów czeskiego reformatora, a także w niewątpliwy sposób wpływa 
na ocenę znaczenia głoszonych przez niego nauk. Rozdział ten zamy
kają rozważania na temat znaczenia pojęcia lex Dei (Wernisch aprobu
je wcześniejsze uwagi V. Kybala poczynione na ten temat) i znaczenia 
roli prawdy w nauce Husa (s. 30).

Dwa następne rozdziały (4: Obetavost spravedlive neposlusnosti, 
s. 31-39, 5: Odvolani ke Kristu -  nikoli cesarovi, s. 39-45) poświęco
no na przedstawienie argumentacji, jaką Hus posługiwał się w obronie 
własnych poglądów -  dodajmy, że tym razem autor czyni to w dość 
rozbudowany sposób. Szerzej rozpatruje dalszy ciąg konfliktu, ogni
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skującego się wokół problemu oddziaływania władzy papieskiej 
(s. 35-36). Pozostałe fragmenty dotyczą pomocy, jakiej udzielali Hu
sowi Jan z Jesenice i Jan Kardinal z Rejnśtejna oraz roli Stanisława ze 
Znojma, Stefana Paleća i Jana Gersona jako jego przeciwników.

W rozdziale 6 (Ocirkvi posledniho ćasu, s. 46-51) M. Wernisch 
zajął się ostatnimi latami Husa, kiedy to można było zaobserwować 
zdecydowaną radykalizację głoszonych przez niego poglądów. Autor 
przywołuje dwa utwory powstałe w latach 1412-1413: O svatokupecstvi 
i De sex erroribus. To ostatnie dzieło jest szczególnie interesujące, 
pokazuje bowiem, jak dalece Hus odchodził od oficjalnej nauki Ko
ścioła i jak w gruncie rzeczy -  można chyba użyć tego słowo -  pro
wokował swych przeciwników do reakcji. W tym miejscu trzeba po
stawić M. Wernischowi zarzut, że De sex erroribus potraktował 
w sposób raczej zdawkowy, zadowalając się jedynie krótkim streszcze
niem treści tytułowych sześciu błędów (s. 47). Z kolei nieco później 
autor recenzowanej pracy słusznie zwraca uwagę na problem odmowy 
Husa przyjęcia proponowanego mu kompromisu, który miał polegać 
na uznaniu zasady quod papa est caput sancte Romanę ecclesie et 
cardinales corpus, et stare in omnibus determinacionibus et decisio- 
nibus sancte Romanę ecclesie. Powody niechęci do ustępstw znajdu
jemy w jego korespondencji z Krisf anem z Prachatic i Rejnśtejnem.

Dwa ostatnie rozdziały I części (Pecet’ martyria, s. 51-55, i Druha 
pecet’ Krve, s. 55-60) dotyczą pobytu Husa w Konstancji. Jego proces 
M. Wernisch przedstawia bardzo skrótowo, co jeszcze może samo 
w sobie nie byłoby rzeczą najgorszą, ale jest przy tym zanadto już 
jednostronny. Całość rozważań oparta została bowiem na korespon
dencji mistrza Jana i dziele Piotra z Mladenovic. Wydaje się jednak, 
że po ukazaniu się książki J. Kejfa „Husuv proces” takie podejście do 
zagadnienia już w pełni nie satysfakcjonuje. Ostatnim zagadnieniem, 
którym Autor zajął się w omawianej części, jest problem przyjmowa
nia Komunii pod dwiema postaciami, rozpatrywany w kontekście 
poglądów Jakoubka ze Stribra, Husa i soboru.

Drugą część rozważań M. Wernischa (Sami v obleźeni) otwiera 
rozdział 9 poświęcony czterem artykułom praskim (Prażske artikuly, 
s. 61-69), w którym autor zwraca uwagę na fakt, że odwoływały się 
one do myśli Husa wyrażonej w De ecclesia -  co jest poglądem sze
roko znanym -  ale ich korzenie tkwiły zarówno, czy może nawet
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przede wszystkim w wiklefizmie, oraz także w naukach np. Jana Mil- 
ića z Kromefiże -  co już znane jest mniej powszechnie, choć paro
krotnie poruszane było w nauce. W rozdziale następnym (Bez vladcu 
i bez mistrii?, s. 69-74) poznajemy pierwszy okres kształtowania się 
ruchu husyckiego, rolę Ceńka z Vartenberka, oczekiwania wiązane 
z Zygmuntem Luksemburskim, złożone mu postulaty i ich odrzucenie 
przez króla rzymskiego, a także wyłanianie się wewnętrznych podzia
łów wśród husytów. Są to kwestie, które wprawdzie autor ujmuje 
skrótowo i zręcznie, ale wydaje się, że tym razem wspomniana na 
początku recenzji granica oddzielająca kwestie ideowe od -  nazwijmy je 
-  politycznych została jednak, może niezbyt potrzebnie przekroczona.

Znacznie bardziej interesujące są rozdziały 11 i 12 (Osvobodilele 
a boritele, s. 74-77, i Boj duchovni a telesny, s. 77-80), w których 
autor pisze o poglądach Jakoubka ze Stribra i jego konflikcie z umiar
kowanymi mistrzami praskimi, o kwestii, zajmującej husytów, która 
polegała na próbie rozstrzygnięcia problemu, czy w obronie Prawdy 
Bożej można przelewać krew, czyli innymi słowy walczyć zbrojnie, 
o prądach pacyfistycznych i źródłach argumentów, którymi posługi
wano się, głosząc tę zasadę, oraz krótko -  czego można tylko żałować, 
bo zarówno sam bohater jak i poświęcone mu liczne opracowania, 
dawały, jak można sądzić, powód do bardziej szczegółowych roz
ważań, w polskiej historiografii pisał o nim bardzo interesująco 
W. Iwańczak w książce Ludzie miecza, modlitwy, pracy -  o poglądach 
Piotra Chelćickego. W rozdziałach 13-15 M. Wernisch zajął się głów
nie radykalną myślą husycką. Mezi Żizkou a adamity (s. 81-87) przy
nosi spory fragment poświęcony poglądom hetmana taboryckiego 
(abstrahując na moment od uwag autora, wolno stwierdzić, że to już 
zawsze, jak się zdaje, będzie kontrowersyjny problem historiogra- 
ficzny), a także jego rozprawie z „adamitami”. W dalszej kolejności 
(Siła menśiny, slabiny silnych, s. 87-94) poznajemy poglądy tabory- 
tów, ich spory z pozostałymi husytami, oraz konsekwencje umów 
chebskich, które M. Wernisch, podobnie jak większa część czeskiej 
historiografii, z którą należy się zgodzić, nazywa największym tryum
fem ruchu husyckiego, oraz spory w samej Pradze (Mezi Żelivskym 
a Korybutem, s. 94-100), związane z działalnością Jana Pribrama i Jana 
Zelivskego, a także spór tego ostatniego z Jakoubkiem ze Stribra.

Ostatnia część książki (Jakvyjit s ostatnimi?), najkrótsza, składa się 
z trzech rozdziałów, w których autor pisze o okresie kompaktów pra-
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skich aż do rządów utrakwistycznego arcybiskupa Jana Rokycany 
(.Kompaktâta, s. 101-106), o powstałej w 1464 r. Jednocie Braci Cze
skich ( Bezmeće a donucovànil, s. 106-110), od 1467 r. posiadającej 
własnych kapłanów, ale także własne skonkretyzowane poglądy (cie
kawie brzmią sformułowania z listu do Jerzego z Podiebradów, 
z ostrzem skierowanym przeciw godności papieskiej), nie uznawanej 
przez oficjalny kościół kalikstyński, obdarzonej nazwą „pikartów”, 
a także o dalszych losach Jednoty (. a katastrofa, s. 110-115).
Epilog składa się z interesującego rozdziału 19: Verni 
(s. 116-121) poświeconego wpływom husyckim na ziemie austriackie.

Pracę dopełniają spis literatury przytoczonej w odsyłaczach (s. 122- 
132), zestawienie chronologiczne (s. 133) oraz indeks osobowy 
(s. 132-137).

Książka M. Wernischa stanowi przemyślany i nietuzinkowy zarys 
ideologicznej strony husytyzmu, a jej bardzo skondensowaną treść 
oceniać można różnie. Dla jednych czytelników jest to zazwyczaj 
zaleta, bo oznacza pełną kontrolę autora nad myślami, dla innych nie
koniecznie i nie zawsze oznacza pełen sukces. W przypadku recenzo
wanego dzieła można z powodzeniem pójść na kompromis, stwierdza
jąc, że przynajmniej niektóre wątki prezentowanego przez M. Werni
scha zarysu z powodzeniem i korzyścią dla całości przekazu mogły 
zostać jednak potraktowane bardziej obszernie.

L I S T  D O  R E D A K C J I

OJCU DR. JÓZEFOWI PUCIŁOWSKIEMU OP 
W ODPOWIEDZI SŁÓW KILKA

Pocieszający to objaw, że wśród historyków Kościoła, dość szybko 
rozchodzi się wzajemne piśmiennictwo i reakcja na różne wystąpienia 
o charakterze dyskusyjnym i polemicznym. Z zasady nie znoszę pisa
nia dla samego pisania, bo nauczył mnie Psalmista Pański, aby Bóg 
„nie odejmował od ust moich słowa prawdy” (Ps 118, 43). Toteż jak
kolwiek odsłanianiem gorzkiej nieraz prawdy, narażam się wielu, to 
jednak jeśli mamy uprawiać historię, tę zamierzchłą i tę z dnia wczo
rajszego, nie można pisać panegiryków lub bawić się komplementami.

Tak też się stało, że moją niedawną wypowiedź na łamach „Naszej 
Przeszłości” [113(2010), s. 365-373] dostrzegł o. dr Józef Pudłowski OP, 
pełniący zaszczytny obowiązek komisarza ds. Zbadania Zakresu i Spo
sobu Infiltracji przez Służby Bezpieczeństwa Prowincji Dominikanów 
w latach 1945-1989. Poza tym obowiązkiem, o. Puciłowski znany jest 
z madziarskiego pochodzenia, konwersji z kalwinizmu, ze studiów 
w Wyższym Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie we Wrocła
wiu, gdzie w 1963 r. uzyskał doktorat. Znany jest nadto z działalności 
duszpasterskiej w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej, która przyniosła 
mu tak dużą popularność, że gdy wstąpił w 1981 roku do dominikanów, 
to na jego pierwszą profesję zjechali kontrowersyjni „reformatorzy” 
państwa i Kościoła w osobach: Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuro
nia, Bronisława Geremka i Adama Michnika. Z kolei na jego jubileusz 
z okazji 70-lecia życia, publiczne gratulacje na łamach „GW” 29 XI 
2009 roku złożył mu Jan Tumau (http://wyborcza.p1/l,86116,7307223). 
Pobieżny rejestr tych osobistości zdaje się mówić wszystko o formacji 
o. dr. Puciłowskiego, uważanego za inspiratora dwuznacznych imprez 
z równie dwuznacznymi kumotrami w rozbijaniu Kościoła i państwa,

,Nasza Przeszłość” t. 115-116: 2011, s. 627-637.

http://wyborcza.p1/l,86116,7307223


628 O. JANUSZ ZBUDNIEWEK ZP

by wymienić przede wszystkim redaktora „Gazety”, którą wcale nie
rzadko nazywa się koszerną lub jak wolą inni -  niepolską [zob. suro
wą ocenę „GW” z postacią o. Macieja Zięby w tle, pióra Rafała Ziem
kiewicza, Trzecia Rzeczpospolita kłamstwem stoi, „Rzeczpospolita”, 
dod. „Plus Minus”, 16/17 X 2010, s. P 1-11]. Braterstwo o. Pudłow
skiego z kręgiem tej gazety, jak również z kręgiem klubu „Więzi” 
wywarło na nim niezmywalne piętno, kto wie, czy nie bardziej silnie 
niżeli dyskusyjny krąg „Dominikańskiej Szkoły Współczesności” lub 
„Wiary”, w których się również udziela.

Otóż o. Puciłowski zechciał przeczytać moją recenzję książki 
ks. Dominika Zamiatały na temat postawy zakonów męskich w polityce 
władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989 (Kielce 2009, 
ss. 286). Nie przypuszczałem, że krótkim i oczywistym stwierdzeniem
0 wpływie o. Krzysztofa Kasznicy na orientację pastoralną jego 
współbraci, wzbudzę oburzenie i ocenę jakobym dokonał „nadinter
pretacji relacji ks. Zamiatały z jego dzieła -  nb. opartej nie na źródle 
esbeckim, ale Urzędu ds. Wyznań, dokąd każdy wezwany -  biskup, 
prowincjał, tzw. działacz katolicki -  pójść musiał”. By nie wdawać się 
w długie bezpłodne wywody, mogę jedynie zauważyć, że w opinii 
mojego Recenzenta kryje się przede wszystkim emocjonalne potrak
towanie krótkiej wypowiedzi, płynącej z wąskiego rozumienia sensu 
rzeczowej recenzji oraz nieznajomości wielu wątków faktograficz
nych odnośnie do źródeł, które wymagają oczywistych wyjaśnień,
1 tak: 1. w kwestii sensu pisania recenzji panegirycznych czy wnoszą
cych nowe uzupełnienia; 2. nieznajomości produkcji aktowej MSW 
i jego służb, zdeponowanych obecnie w archiwach AAN i IPN; 
3. brak precyzji między „pójściem” na wezwanie, a składaniem spra
wozdań, lub wynurzaniem przed ubekami, czy esbekami swoich zapa
trywań, albo też twardym stanowiskiem, które czyniły wezwanego 
niezłomnym; 4. brakiem argumentów merytorycznych zamiast wyty
kanie mi lat, których nie wiele mniej dostaje o. Doktorowi w stosunku 
do moich; 5. zbędne wyliczanie swoich współbraci, których bardzo 
cenię, owszem miałem i mam wśród nich swoich przyjaciół. To tyle in 
genere, a in specie?

Otóż recenzji książki ks. Zamiatały nie pisałem, by ją chwalić 
(co faktycznie jednak uczyniłem), lecz aby zauważyć pewne elemen
ty, które w kontekście osobistych badań na kanwie paulińskiej wspól
noty, mają punkty zbieżne, uzupełniające i niewyjaśnione, sięgające
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kręgów watykańskich, zmierzających do wbicia klina w struktury 
kościelne, szczególnie poprzez poderwanie autorytetu prymasa Stefa
na Wyszyńskiego. To wcale nie przypadkiem dotknąłem sprzeciwu 
niektórych polskich przełożonych zakonnych z Prymasem Tysiąclecia 
i mojego spotkania z o. Krzysztofem Kasznicą. Jeśli o. Puciłowski 
oburzył się na przywołanie go w mojej recenzji, to chyba nie wczytał 
się dobrze w dzieło ks. Zamiatały, który aż czterokrotnie bardziej 
surowo ocenił jego dwuznaczne stanowisko wobec władz PRL i Pry
masa (s. 170-171, 286, 309, 583). Zachęcam o. Doktora do skonfron
towania nieznanej zapewne kolejnej pozycji, o niezwykle złożonej 
postawie o. Kasznicy, choćby w kwestii narzuconych przez Prymasa 
wizytacji w zakonach, przeciw której w swojej wspólnocie zdecydo
wanie zaprotestował [zob. D. Zamiatała, Zakony męskie a episkopat 
w Polsce w latach 1945-1989, Lublin 2009]. Nie wypada mi przyta
czać rezonansu, jaki ten fakt znalazł w wielu zakonnych wspólnotach 
w Polsce, niech wystarczy jednak krótka opinia protokolanta, zacho
wana w aktach ubeckich, czy jak chce mój Opozycjonista — w aktach 
MSW: „O. Kasznica ... wysłał protest do Generała zakonu w związku 
z przeprowadzoną wizytacją zakonu na polecenie Wyszyńskiego przez 
biskupa Jaroszewicza oraz mianowania prowincjała przez Kardynała 
z pominięciem Kapituły. Bardzo krytycznie ocenił działalność Wy
szyńskiego w rozmowie z Casarolim w czasie jego pobytu w Polsce, 
jak również w Rzymie”. [Notatka dot. postaw zakonów i zgromadzeń 
zakonnych męskich w ostatnich latach, ok. 1967 r., AAN, UdsW sygn. 
133/15, s. 204-205; ponadto zob. inne sygnatury w IPN W-wa, m.in.: 
Bu 01283/1086-1097],

Od siebie dodam w tym miejscu, że śledziłem z uwagą zamieszanie 
i kontrowersje w sprawie owej wizytacji, owszem dziwiłem się, że po 
przeniesieniu siedziby prowincjalskiej z Krakowa pod nasz dom przy 
ul. Freta w Warszawie, o. Kasznica poniósł za to surowe upomnienie. 
W nieco późniejszym czasie, nie byłem absolutnie zwolennikiem za
chowań i decyzji abpa A. Casaroliego (podobnie jak moi bracia Wę
grzy), bo swoim zachowaniem potwierdzał pacyfistyczne nastawienie 
do komunizmu, nie mówiąc już o negatywnym stosunku do osoby 
prymasa Wyszyńskiego. W pewnym momencie wsparł go mój przeło
żony generalny, który gdy porzucił parasol Prymasa, wszedł do bloku 
jego krytyków. Przeżywaliśmy wtedy niepokój z powodu bankructwa 
sanktuarium w amerykańskiej Częstochowie, w który, aby go ratować,
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zaangażował się prymas Wyszyński jako nasz oficjalny Protektor 
w Stolicy Apostolskiej, a w diecezji filadelfijskiej kard. Jan Król. 
W napiętej atmosferze, doszło do niemiłej konfrontacji z wysokimi 
osobistościami w Kongregacji ds. Instytutów życia Konsekrowanego 
ze wspomnianym Protektorem, który powagą swego autorytetu bronił 
pozycji, o którą go prosiliśmy. Napięcia nie potrafił rozładować ciężko 
chory papież Paweł VI, a negatywnie nastawiony do ks. Prymasa pa
pież Jan Paweł I, nie okazał się być człowiekiem uśmiechu. Tymcza
sem, gdy miesiąc później Bóg powołał go do siebie, sytuację odmienił 
Jan Paweł II, który pozostawił ks. Prymasowi dotychczasowe ustale
nia i odtąd bieg spraw poszedł w kierunku wytyczonym przez prawo
dawstwo zakonu. Nie znaczyło to wcale, by na terenie Rzymu i w kraju, 
co niektóre koterie polityczne nie zaprzestały swej niecnej roboty. Jesz
cze trzy lata temu pewien wpływowy „watykańczyk” z Polski, próbując 
pomniejszyć opatrznościową rolę Prymasa Tysiąclecia, dopominał się 
aby sprawcę owych intryg przywrócić do łask w zakonie. Nie wyja
wiam w tym miejscu bliższych szczegółów, zasygnalizowałem je 
w ogólności, ponieważ wiążą się one z innymi wspólnotami zakonnymi 
i wymagają dalszych badań. W każdym razie nie należą one do proble
mów „nadinterpretacji” omawianych w naszym zagadnieniu.

Skoro jednak dotykam tej polemiki, wypada dorzucić, że nie chciał
bym w jakikolwiek sposób pomniejszyć zasług ojców dominikanów, 
z którymi na różnych płaszczyznach miałem i mam kontakty. Wystar
czy, gdy wspomnę, że miałem tę wielką przyjemność być słuchaczem 
wykładów z teologii moralnej o. Pawła Kielara, w pewnym sensie 
mistrza mądrze interpretowanej nauki moralnej, której trzymam się do 
dzisiaj. Poza tym, że rozsądny Moralista, ucząc zasad chrześcijańskiej 
moralności, nie jeden raz dotykał z nami problemów Kościoła w Pol
sce, podejmując dyskusje o swoim i naszym zakonie. Był dla nas wy
rocznią, mistrzem odniesień do historii Kościoła i życia ewangelicz
nego w Polsce i na świecie. Z bólem rozstawaliśmy się z nim, gdy 
z powodu choroby nie mógł zakończyć z nami ostatniego roku stu
diów, bo potrzebował rekonwalescencji i zajęcia się badaniami histo
rycznymi, które leżały mu na sercu. Wykłady po nim objął młody 
moralista z WSD diecezji częstochowskiej, na które przez rok chodzi
liśmy, niestety, jak na Drogę Krzyżową! Kilka lat później (1972), na 
wieść o śmierci ojca Pawła, pobiegłem do kapitularza przy bazylice 
Trójcy Świętej, by uścisnąć mu martwą rękę, a dzień później odpro
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wadziłem go w procesji jego współbraci do samochodu, którym odbył 
ostatnią ziemską podróż, bodajże do Jarosławia.

Z dominikanami miałem szczęście spotykać się przez wiele lat 
w ramach Różańcowego Odpustu, co najmniej trzy razy jako kazno
dzieja, a kiedy indziej jako celebrans. Najmilej wspominam nasze brat
nie dyskusje z głośnymi tuzami z „Beczki” i herbowymi wysokościami, 
które co tu dużo mówić, wbijały mnie w pychę, że mogłem wcisnąć im 
swoje trzy grosze* by ich nieco zdenerwować, lub czegoś się od nich 
dowiedzieć. Los sprawił, że od połowy lat 50-ych stałem się przyszy
wanym krakusem. To wtedy po raz pierwszy spotkałem się z o. Kasz- 
nicą, który po zapoznaniu się z moją i mojego współbrata repliką na 
artykuł Jacka Susuła o kulcie Matki Bożej w „Tygodniku Powszech
nym”, zza biurka na Wiślnej, jako świeżo przyjęty pracownik (jeśli 
dobrze pamiętam jeszcze nie był redaktorem), bez podania ręki i bez 
zaproszenia, by usiąść i przedyskutować nasz tekst odnośnie jego war
tości merytorycznej, potraktował nas jak buntowników, którzy przyszli 
bronić okopów Świętej Trójcy. Utkwił mi on mocno w pamięci, nie 
dlatego, że odrzucił nasz polemiczny tekst, lecz dlatego, że właśnie 
wówczas miałem okazję przyjrzeć się z zewnątrz jego śmiałym poczy
naniom, na które mogli sobie pozwolić potężni w świecie dominikanie, 
a także dlatego, że dla wielu były one wręcz szokujące.

Niedawno zajrzałem do mojego tekstu opublikowanego z koniecz
ności w kleryckim periodyku paulinów [„Vox Eremi”, 11(1960), nr 3, 
s. 6-9]. Pisaliśmy go sercem i miłością do Najświętszej Matki, a także 
z młodzieńczym temperamentem. Pierwsza porażka cenzorska dała mi 
wiele do myślenia, toteż po pewnym czasie zwierzyłem się z niej 
o. Bernardowi Przybylskiemu, który zaproponował abym tekst zmo
dernizował i wygłosił na którymś mariologicznym sympozjum. Nie
stety, poza tą sugestią do tematu już nie wróciłem, bo też ze śmiercią 
o. Bernarda, a później o. Pawła Melady, upadły nie tylko kongresy 
i sympozja, ale i kult maryjny znalazł się na marginesie życia Kościoła. 
Dzisiaj z dystansu czasu i wyrywkowych badań, zgrzeszyłbym pychą 
sądząc, że tamto spotkanie z o. Kasznicą, a także to czym on żył i co 
kiełkowało w redakcji „Tygodnika” i „Znaku”, miało jakieś odniesie
nie do ideologicznego nastawienia całego zespołu autorskiego. Wia
domo bowiem, że w roku 1963 obie redakcje rzuciły ojcom soboro
wym głośne Pro memoria w kwestii kultu maryjnego, o który wespół 
ze współbratem, ośmieliłem się rzucić „reformatorom” rękawice.
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Od tamtych wydarzeń minęło już blisko pół wieku. Toteż, gdy uda
ło mi się wydobyć z akt MSW sprawozdanie zbiorcze prowincjałów 
polskich, w tym szczegółowe z prowincjalstwa o. Kasznicy, wynoto
wałem z niego, m.in. następujące uwagi: „prowincjał dominikanów 
uważa, że Kościół w Polsce powinien uznać ustrój socjalistyczny 
i wykorzystać istniejące warunki do pogłębienia pracy Kościoła. Jest 
zwolennikiem zawarcia porozumienia między PRL a Watykanem oraz 
unormowania stosunków państwo-Kościół, oparte na afirmacji ustroju 
socjalistycznego. Jako główną przeszkodę na drodze do zawarcia po
rozumienia widzi o. Kasznica Wyszyńskiego i jego politykę, przyno
szącą więcej szkody Kościołowi niż korzyści. Jest zdania, że księża 
już są zmęczeni walką w jaką niepotrzebnie wciąga ich Wyszyński. 
Z polecenia o. Kasznicy w większości placówek dominikańskich nie 
czytano listu [generała paulinów] o. Tomzińskiego, gdyż uznał go 
jako niezgodny z doktryną chrześcijańską ze względu na przesadne 
gloryfikowanie obrazu M.B. w Częstochowie...” [Notatka dot. postaw 
zakonów, jak wyżej, s. 204].

I tu wypada zrobić stosowny komentarz. O kulcie maryjnym i zapo
wiedzi kolejnej Nowenny pisaliśmy na Jasnej Górze w zespole kilku 
osób. Pierwszą wersję pisałem również i ja, potem z kilku tekstów po
wstały dwie, lub trzy próbne koncepcje, które przeglądano bodajże 
w kręgu kurii generalnej zakonu, w Instytucie Prymasowskim, a także 
przez samego ks. Prymasa. Mam świadomość, że o jakieś drobiazgi 
dopominałem się skutecznie, by nie zaprzepaścić długiego łańcucha 
walk, w których kult maryjny dominował w Polskim Millenium i Jasno
górskim Jubileuszu, wnosząc nieustannie nadzieję trwania Narodu 
w jedności i tworzeniu suwerennej kultury wśród różnych obcych trendów, 
wysuwanych przez obce koterie polityczne, wrogie naszej tożsamości.

Reasumując kwestię postawy o. Kasznicy i aktywności dominika
nów w Polsce i w świecie, wypada przytoczyć raport urzędnika MSW 
sporządzony w 1968 roku, w którym czytamy m.in., że: „Zespół ten 
[tj. konwent Dominikanów w Krakowie], w swych poglądach na sto
sunki Państwo-Kościół, pozycję księdza prymasa oraz na metody wy
chowania kleryków, nie stanowi monolitu. Są tam ludzie negatywnie 
nastawieni do obecnej rzeczywistości, lecz są również trzeźwo ocenia
jący aktualną sytuację Kościoła i zakonów w Polsce, krytykujący kar
dynała Wyszyńskiego, system nauczania w seminariach. Zwłaszcza 
sprawy seminaryjne znalazły się w ostatnim okresie czasu, w centrum
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zainteresowania 0 0 . Dominikanów. Opublikowanie w lipcu br., na 
łamach «Więzi» krytycznej opinii prowincjała o. Kasznicy na temat 
średniowiecznych metod kształcenia kapłanów w polskich semina
riach, stało się wydarzeniem bez precedensu.

Nie przypadkiem, że właśnie o. Kasznica wystąpił z atakiem na 
stosunki panujące w Kościele. W tej chwili 0 0 . Dominikanie -  
a przede wszystkim francuscy, belgijscy i holenderscy (o. Chenu, 
o. Congar, o. Schillebeckx) odgrywają w świecie rolę reformatorów 
i burzycieli pewnych dogmatów w naukach teologicznych, w liturgice 
itp. Wystąpienie polskich dominikanów pozostaje w ścisłym związku 
z ogólnym ruchem dominikanów. W naszym układzie ma on jeszcze 
zabarwienie osobistych animozji i starć -  między kardynałem Wy
szyńskim a kierownictwem prowincji zakonu” [Kolegium Filozoficz
no-Teologiczne OO. Dominikanów, Kraków, ul. Stolarska 12, AAN: 
MSW 113/187, s. 40].

Na takie i podobne oceny o dominikanach, jak też o innych zako
nach, trafiałem w aktach MSW i podległych mu dykasteriach wielo
krotnie. Nie wszystkie dotyczą bliskiego tu tematu, nie wszystkie są 
tak skrajne lub warte przytaczania. Pozwoliłem sobie zacytować dwa 
w kontekście mojej rzekomej „nadinterpretacji”, że nie wziąłem ich 
z palca i tym więcej nie chciałem w jakikolwiek sposób dokuczyć lub 
pomniejszyć roli ojców dominikanów w życiu powojennego Kościoła 
w Polsce. Skoro zostałem zaatakowany w tej materii przez Dostojnego 
o. dr. Puciłowskiego, dokumentami powyższymi chciałbym zakoń
czyć ten paragraf, prosząc, by zechciał On odczytać przemówienie 
Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów polskich na wspólnej au
diencji, w którym wręcz zniewala pasterzy polskiego Kościoła do 
ożywienia kultu maryjnego i to z wyjątkową aluzją do Matki Bożej 
Jasnogórskiej [,,L’Osserv. Rom.”, 14(1993), nr 3, s. 15-16].

Jeszcze raz chciałbym dorzucić, że z ojcami dominikanami czuję 
się związany niemal emocjonalnie, stąd też poczułem się dotknięty 
przypomnieniem kilku znanych mi i zasłużonych Ojców, których pa
mięć przetrwa niejedną jeszcze burzę w Kościele. Przykładowo, 
ogromnie cenię o. prof. Jacka Salija za jego cenne i mądre teksty, 
które nie tylko czytam, aleje wykorzystuję w swojej posłudze duszpa
sterskiej i naukowej. To samo chciałbym powiedzieć o ojcu prof. An
drzeju Potockim, wybitnym uczonym, którego celne uwagi o baniach 
socjologicznych były i są dla mnie cenniejsze nad traktaty i wypowiedzi



634 O. JANUSZ ZBUDNIEWEK ZP

medialnych populistów. Spośród piszących miewam także innych 
poczytnych dominikańskich autorów, choćby o. Wojciecha Jędrzejew
skiego, z którego uwagami nie zawsze się zgadzam, zwłaszcza gdy 
pisze do wojującego z kultem Matki Bożej „Tygodnika”, by wspomnieć 
przykładowo wymowny już w tytule felieton: Królowa się usuwa, 
[„TP”, 3 V 2009, s. 7]. Niektóre wniesione weń argumenty są słuszne. 
Sam byłem przeciwny ostatniej rekoronacji jasnogórskiego obrazu 
Matki Bożej, ale że tytułu Królowej nie wymyślił król Jan Kazimierz, 
to autor powinien wiedzieć, a negując różne formy pobożności maryj
nej, to najwyraźniej podcina korzenie swojej wspólnoty, która kulty
wuje co niektóre praktyki pobożności maryjnej i to bardzo skrupulatnie.

Skoro jednak zauważyłem w swojej wypowiedzi, pewne kierunki 
liberalne, które ciągną się od czasu prowincjalstwa o. Kasznicy, mu
szę wyznać, że z wieloma opiniami, co najmniej kilku ojców, zgodzić 
się nie mogę. Pominę imiona i nazwiska, bo głośno o nich w mediach 
i potocznym życiu. Nie jest ważne, z kim także, co niektórzy z Ojcem 
dr. Puciłowskim włącznie, utrzymują kontakty, niemniej permanentna 
krytyka wielu wartości, które kryją się w życiu Kościoła polskiego 
jest urągająca, fałszywa i bardzo gorsząca, choćby ostatnia w liście 
o. L. Wiśniewskiego. Z wieloma jego uwagami zgadzam się również 
jako obserwator i kronikarz historii, które notuję, kolekcjonuję wystą
pienia i gromadzę wycinki prasowe, bo chciałbym napisać w ich świetle 
syntezę o upadku ducha w narodzie -  nie bez pomocy ludzi Kościoła 
polskiego na wysokich tronach. Ten zamiar, to zapewne marzenie 
ściętej głowy, ale przygotować grunt choćby komuś innemu -  warto!

O marazmie w życiu Kościoła w Polsce po odejściu prymasa Wy
szyńskiego i papieża Polaka, nie trzeba przypominać. O pasterzach bez 
narodowych korzeni podobnie; o triumfalizmie i zabawianiu wiernych, 
choćby ostatnio prymasostwem, czy rozbiciu jedności przez rozdrob
nienie metropolii i pomnożeniu lilipucich diecezji z kosztownymi ich 
agendami; o braku wyobraźni w budowie Centrum Opatrzności, przy 
skrajnym ubóstwie społeczeństwa, tragedii powodzi, a także niejednoli
tej postawie wobec ewidentnie spreparowanej katastrofie pod Smoleń
skiem, czy braku klarownej obrony krzyża; pobłażliwości i spoufalaniu 
się ze skorumpowaną rządzącą partią -  a co za tym idzie nie dostrzega
nie buntu Ludu Bożego lub Jego oczekiwań, to istotnie niepokojące 
objawy, których konsekwencje już są znane, a cóż dopiero powiedzieć 
z narastającą falą wrogich nastrojów odradzającego się i nierozliczonego,
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bo skreślonego grubą kreską komunizmu, których obecny prezydent 
nagradza najwyższymi orderami państwa?

To jednak, że są radykałowie, którzy krytykują swoich kolegów 
(wszystko jedno, kim są) za wypowiedzi w „Naszym Dzienniku” 
(„w którym roi się od oszczerstw” -  jak śmiał napisać o. Wiśniewski) 
lub że występują w „Radio Maryja” -  to skandal! Czy ojcowie Re
demptoryści podrzucają komuś swoje pisma pod drzwi, czy wciskają 
programy radia lub anteny telewizji TRWAM przed oczy? A tymcza
sem, czy choćby niektórzy dominikanie, choć znani są ze swej mądro
ści i potęgi medialnej w świecie, potrafili rozmodlić naród i uczą go 
patriotyzmu, czego nie udało się także niektórym medialnym Ordyna
riuszom, lub zespolonemu episkopatowi, by stworzyć jedną ogólno
polską katolicką gazetę -  jak „Nasz Dziennik”? To o nim napisał 
ostatnio Igor Jankę, że „nie ma drugiej gazety na świecie, która tyle 
miejsca poświęciłaby katastrofie smoleńskiej. Ale nie ma też drugiej 
redakcji w Polsce, w której są codzienne wspólne modlitwy. 
I w której pyta się własnych dziennikarzy o życie osobiste” [zob. I. Jankę, 
Najważniejsza jest sprawa, „Rzeczpospolita”, dod. „Plus Minus”, 
31 XII-2 I 2011, s. P 6-7]. I znów powtórzę to samo pytanie -  czy ktoś 
ma obowiązek je czytać lub oglądać? Tego nie da się powiedzieć 
o krakowskim „Tygodniku”, czy bliźniaczej mu „Wyborczej”, ongiś 
spod znaku Solidarki, którą na szczęście jej odebrano? Odpowiedzi 
nie trzeba daleko szukać, jest ona zapisana w kantyku Maryjnym 
(Łk 1, 51-53)! Niestety, każdemu wiadome jest przekonanie, jak łatwo 
można wprowadzić zamęt w głowach radykalnymi hasłami, spraszając 
do kościołów jawnych sekciarzy, ludzi indyferentnych, speców od 
jogi i Talmudu, mówić o błędach Chrystusa i Kościoła, promować 
duchownych, którzy lansują liberalne poglądy, lub porzucili kapłań
stwo, aby opowiadali o swojej decyzji lub skrywanej niewierze. Mo
del zachodu -  Belgii, Francji czy Holandii -  w takich formach zapo
czątkowany, przyniósł nieodwracalne -  katastrofalne owoce -  czy 
chcemy go również kopiować w Polsce?

Ale jest jeszcze jeden problem, który muszę zauważyć, bo dotknął 
go o. Wiśniewski, a o. dr Puciłowski -  z autorami, którzy go transpo- 
nują -  jest za pan brat! Chodzi o krzywdzący nas Polaków problem 
antysemityzmu, rozdmuchiwany przez ową nieszczęsną, antypolską 
„Gazetę”, krakowski „Tygodnik”, kolportowane książki w wydawnic
twie „Znak” i innych podobnych mu oficynach. Pytań jest wiele -  ale
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generalnie, czy Polakom żyjącym w Izraelu wolno byłoby tak szkalo
wać państwo i naród żydowski, jak czynią to „zasymilowani Polacy” 
u nas i o nas? Czy naród polski jest aż tak antysemicki, skoro od za
kończenia wojny (nie sięgając już wstecz) -  w każdej kadencji rządu 
dozwalał, aby całe klany izraelitów obejmowały fotele ministerialne, 
albo, czy nie inaczej jest dzisiaj, gdy już trzeci z kolei prezydent RP, 
nie mówiąc o stołecznym fotelu -  ma w sobie coś semickiego w ge
nach, lub choćby powinowactwo chrzestne? Czy któryś naród tak 
chętnie przyjmuje ich do siebie tylko dlatego, że w Rosji skończyło 
się ich eldorado -  ruguje Polaków z mieszkań, choć po wojnie wypę
dzeni zostali ze swoich domów, m.in. z terenów zabranych przez Ro
sję? Nie słyszałem, by w którymś z państw zachodnich zbudowano 
Polakom kosztowne muzeum, a w Warszawie takie właśnie muzeum 
powstaje kosztem Narodu dla uczczenia żydowskiego holocaustu,
0 którym niedawno pisano, że stał się bogatym przedsiębiorstwem? 
Czy w Izraelu lub w USA, mógłby ktoś tak bezkarnie opluwać historię 
państwa, które go utrzymuje, jak głośny skandalista T. Gross -  edy
towany niestety ponownie w „Znaku” -  reklamowany w „GW” i przez 
odchodzącego redaktora krakowskiego „Tygodnika”? I gdzie tu anty
semityzm rzucany w twarz Narodowi, wszystko jedno, czy miał oka
zję zetknąć z ich kulturą, religią lub wszechświatowym byciem pana
mi w polityce lub ekonomii? Skąd ten bolesny i niewybaczalny zarzut 
o. Wiśniewskiego o „duchowieństwie zarażonym ksenofobią, nacjona
lizmem i [powtórzę] skrywanym antysemityzmem”? Są słowa, które 
bolą i które ranią nas do głębi. Takiej postawy jemu i podobnym mu 
przyjaciołom trudno wybaczyć.

Nie zapomnę nigdy mojego oszczędnego i uczciwego -  patriotę 
dziadka -  który ciężką pracą uciułał sporo złota na lepsze czasy 
w wolnej Polsce. U jej wiosny wydarli mu wszystko izraelscy domo
krążcy, a dali carskie papiery, które umierający już staruszek pokazał 
mi ze łzami w oczach. Takich „bankrutów” jak on było w Polsce mi
liony. Toteż chciałbym jeszcze w życiu napisać coś na ten temat, bo 
nazbierałem mnóstwo wypisów z akt sądowych od średniowiecza do 
współczesności. To temat rzeka, jest pilna potrzeba wykazywać fałsz
1 opluwanie Ojczyzny, którą boją się bronić ludzie do tego przygo
towani z lęku przed szkalującymi epitetami, nagłaśnianymi w co 
najmniej dwóch obco-odczytywanych stacjach telewizyjnych i bez
wolnej prasie.
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To bardzo bolesne, że zabrakło nam przywódcy na miarę nielubia- 
nego przez niektórych rodaków Prymasa Tysiąclecia (o. dr. Pudłow
skiego [z racji jego pochodzenia] nie mam tu na myśli, ale kilku jego 
konfratrów -  niech mi wybaczą -  niestety!), by na doświadczeniach 
rodzimej przeszłości bronili naszej kultury i honoru! Toteż jakże nie 
nawiązać na koniec do słów Jana Pawła II (już nie przywołuję tekstów 
kard. Wyszyńskiego, by nie denerwować mojego Superrecenzenta), 
ale Papieża Polaka, którym się chlubią niektórzy dominikanie, że pisał 
do nich odręczne listy [zob. m.in. Zmierzch medialnego boga (o. Ma
cieja Zięby), „Niezależna Gazeta Polska, Nowe Państwo”, 9(2010), 
s. 12-14; www.facebook.com/pages/Instytut-Tertio..7130787916676; 
a także: tygodnik.onet.pl/1,53004,druk.html], a który bodaj najwięcej 
pochlebiał „naszym starszym braciom w wierze”, abyśmy uświadomi
li sobie czym dla nas jest kult maryjny, czym jasnogórski obraz, który 
nawet nie przypuszczałem, że może być również znakiem sprzeciwu -  
niczym krzyż Chrystusowy. Otóż nasz Papież na pożegnanie polskich 
biskupów, 15 lub 18 stycznia 1993 r., po długim wywodzie o kulcie 
maryjnym powiedział m.in.: „Ten znak Maryi, Królowej Polski, Pani 
Jasnogórskiej został na nowo odczytany. Wiemy, czym stał się dla nas 
ten obraz, zwłaszcza podczas wędrówki przez wszystkie polskie para
fie. Czym stał się dla nas w zmaganiu o dusze Narodu wobec inwazji, 
która przyszła bezpośrednio ze wschodu: inwazji ateizmu marksistow
skiego, ateizmu komunistycznego. Myślę, że ten znak jest wymowny 
również dla przyszłości ... kiedy wchodzimy w nowy okres i zaczy
namy zmagać się na innym froncie..., doświadczenia przeszłości uczą 
nas, w kim mamy szukać oparcia, kto jest tym największym sprzymie
rzeńcem Kościoła i Narodu” [cyt. za „L’Osserv. Rom.”, jak wyżej],

P.S. Wielce Dostojnych, Mądrych, Uczonych i Zasłużonych Ojców 
Zakonu Kaznodziejskiego, których na różny sposób wynoszę za 
wkład w kulturę Kościoła, proszę o wybaczenie emocjonalnych słów, 
do których zostałem sprowokowany.

o. Janusz Zbudniewek ZP

http://www.facebook.com/pages/Instytut-Tertio..7130787916676
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Ks. W. Umiński CM, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży M i
sjonarzy w latach 1918-1939, Kraków 2009, Wydawnictwo Instytu
tu Teologicznego Księży Misjonarzy, ss. 384.

Celem tej pracy jest ukazanie stanu prowincji, struktury przestrzennej 
i funkcjonalnej, roli i zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych 
i osób ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy na terenie Polski, kiedy po 
odzyskaniu niepodległości nastąpiły dogodne warunki polityczne dla 
rozwoju działalności misjonarskiej. Praca ma ukazać wkład Zgromadzenia 
Misji w historię i kulturę Polski Odrodzonej (1918-1939), zwłaszcza 
poprzez prowadzoną przez Zgromadzenie działalność duszpasterską, 
formacyjną, naukową i wydawniczą. Jednym z głównych powodów 
skłaniających do podjęcia badań nad tą problematyką była przypadająca 
w 2001 roku 350 rocznica przybycia pierwszych misjonarzy do Polski.

Dotychczasowe badania nad historią Zgromadzenia Misji zarysowały 
jego rolę w Polsce przedrozbiorowej (S. Rospond, Polska Prowincja 
Księży Misjonarzy w latach 1685-1772, Lublin 1986, mps w Archiwum 
KUL); ukazały znaczenie misjonarzy na polu oświatowym (J. Dukała, 
Organizacja studiów i przygotowanie alumnów w seminariach diecezjal
nych pod zarządem Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce w latach 
1675-1864, Kraków 1975, mps); dotknęły działalności Zgromadzenia 
Misji podczas zaborów (T. Salwa, Litewska Prowincja Księży Misjonarzy 
(1794-1842), Lublin 1962, mps; S. Janaczek, Krakowska Prowincja 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy 1865-1914, Lublin 1979, mps). Nie 
podjęto jednak całościowych badań nad działalnością Zgromadzenia 
w okresie pomiędzy dwoma wojnami światowymi, chociaż powstało 
kilka monografii poszczególnych domów misjonarskich i opracowano 
biogramy znaczniejszych misjonarzy działających w tym okresie. Brakuje 
opracowania, które ukazywałoby całość interesującej nas problematyki.
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Jako dolną granicę opracowania przyjęto rok 1918, w którym Polska 
odzyskała niepodległość. Końcową cezurą jest wybuch II wojny świa
towej, w wyniku której zniszczone zostały struktury organizacyjne 
zgromadzenia. Ramy terytorialne obejmują w zasadzie obszar II Rze
czypospolitej. W celu kompleksowego zobrazowania całości pracy Pol
skiej Prowincji Zgromadzenia Misji, przedstawiono w zarysie działal
ność wiceprowincji w Brazylii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej i Rumunii oraz placówki misjonarskie we Francji i w Chinach, 
których dzieje zasługują na osobne opracowanie.

Podejmując opracowanie dziejów Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy w okresie międzywojennym autor postawił sobie 
m.in. następujące pytania: czym charakteryzowała się praca Prowincji 
w II Rzeczypospolitej; jakie decyzje podjęto w terytorialnym rozmiesz
czeniu nowych placówek w związku z przesunięciem granic kraju i li
kwidacją szeregu placówek w XIX wieku w dawnej prowincji litewskiej; 
czy działalność w okresie międzywojennym była jedynie kontynuacją 
form stosowanych przez zgromadzenie w okresie przedrozbiorowym, 
czy też wprowadzono ich poszerzenie; czy działalność Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy przyczyniła się do odrodzenia wewnętrznego i wzmoc
nienia roli zgromadzenia w Polsce oraz do wzrostu duchowego ludności 
w prowadzonych przez misjonarzy parafiach, a także w jakim stopniu 
i na jakim odcinku misjonarze realizowali po 1918 roku dzieło swych 
poprzedników w odbudowywanych i nowo tworzonych placówkach?

Niedostateczna ilość materiałów drukowanych spowodowała ko
nieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej kwerendy w archiwach 
zarówno kościelnych jak i w państwowych. Spośród kościelnych archi
wów należy tutaj przede wszystkim wymienić następujące: Archiwum 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Archiwum Centralne Zgromadzenia Misji 
w Rzymie, Archiwum Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu 
oraz Archiwum Instytutu Wydawniczego „Nasza Przeszłość” w Krako
wie. Kwerendę przeprowadzono również w czterech archiwach pań
stwowych: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwo
wym w Bydgoszczy, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie 
i Centralnym Archiwum Akt Nowych w Wilnie.

Najwięcej materiałów źródłowych uzyskano w Archiwum Księży 
Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, gdzie zachowały się akta 
poszczególnych placówek misjonarskich, personalia misjonarzy, do
kumenty dotyczące pracy misyjnej zarówno w Polsce jak i zagranicą.
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Dużą wartość źródłową przedstawiają artykuły drukowane w „Rocz
nikach Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, w kwartalniku 
kleryckim „Meteor”, w „Rocznikach Wincentyńskich” i w „Naszej 
Przeszłości”. Szczególnie cenne są te, które umieszczono w „Rocznikach 
Obydwu Zgromadzeń” dla okresu międzywojennego, ponieważ często 
odwołują się do archiwaliów, które nie zachowały się do naszych czasów. 
W celu scharakteryzowania organizacji zgromadzenia i zakresu kompe
tencji poszczególnych urzędów oparto się na przepisach zawartych 
w Regułach. Cenną pomocą okazały się też księgi pamiątkowe, wydawa
ne z okazji ważnych rocznic przeżywanych czy to przez całe zgromadze
nie {Księga Pamiątkowa Trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
1625-1925, Kraków 1925) czy przez Polską Prowincję Księga pamiąt
kowa parafii św. Stanisława B.M. w New Haven, Connecticut, wydana 
z okazji 25-lecia nowego kościoła (30 maja 1938 roku) i poświęcenia 
nowej plebanii (16 października 1938 roku), New Haven 1938; Historia 
50-lecia Księży Misjonarzy w Ameryce Północnej 1904-1954, Erie 1954.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ukazuje 
organizację i rozwój prowincji w dwudziestoleciu międzywojennym. Po 
przedstawieniu w zarysie historii Polskiej Prowincji do 1918 roku omó
wiono w pierwszej kolejności zarząd prowincji i przełożonych lokalnych 
a następnie rozwój poszczególnych placówek, uwzględniając ich pod
stawy materialne. W rozdziale drugim dotyczącym członków prowincji 
Zgromadzenia Misji przedstawiono stan osobowy misjonarzy, ich for
mację ascetyczną i intelektualną. Rozdział trzeci omawia działalność 
wychowawczo-oświatową zgromadzenia. Po ukazaniu roli misjonarzy 
w formacji duchowieństwa diecezjalnego opisano małe seminaria pro
wadzone przez zgromadzenie oraz inicjatywy podejmowane na polu 
wydawniczym. Przedstawiono także znaczenie Zakładu im. ks. Sie
maszki w wychowaniu i formacji biednych i opuszczonych chłopców. 
W ostatnim rozdziale omówiono zaangażowanie duszpasterskie misjo
narzy, przedstawiając ich pracę parafialną, następnie kapelanie oraz 
działalność misyjną i rekolekcyjną. W tym rozdziale ukazano również 
pracę misjonarzy wśród Polonii we Francji i Rumunii oraz w Brazylii 
i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

(Fragment z wprowadzenia do opracowania)
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Ks. W. Kałamarz CM, M uzyka u m isjonarzy -  w kład  Z grom a
dzenia K sięży M isjonarzy św. W incentego a P aulo w kulturę m u
zyczną P o lsk i, Kraków 2009, Wydawnictwo Instytutu Teologicz
nego Księży Misjonarzy, ss. 640.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy1 zostało założone przez św. Win
centego a Paulo (1581-1660), francuskiego kapłana, reformatora stanu 
duchownego i „ojca ubogich” -  17 kwietnia 1625 roku2 we Francji. 
Do Polski zostało sprowadzone w 1651 roku. Mimo iż nie należy ono 
do największych zgromadzeń ani w świecie, ani w Polsce, odegrało 
ważną rolę w uwrażliwieniu chrześcijan na materialną i duchową 
ludzką biedę, jak również w formowaniu duchowieństwa na całym 
kontynencie europejskim i nie tylko.

Pośród wielorakich form duszpasterskiego zaangażowania, polscy 
misjonarze zapisali doniosłą kartę także w historii polskiej muzyki. 
Choć nie jest to temat, który zainteresowałby muzykologów zajmują
cych się muzyką wielkiego formatu, przedstawiony jednak w tej pracy 
obszar badań pokazuje, że wkład misjonarzy w kulturę muzyczną 
Polski jest znaczny. Nie osiąga może tych rozmiarów, co dorobek 
innych zakonów czy zgromadzeń, ale wydaje się na tyle interesujący 
i bogaty, by oddać mu należne miejsce w historii polskiej muzyki -  
nie tylko kościelnej. W niniejszej pracy spróbujemy wobec tego 
udzielić choć częściowej odpowiedzi na pytanie: Jaki wkład w kulturę 
muzyczną Polski mają członkowie Zgromadzenia Misji św. Wincen
tego a Paulo? Muzyczna działalność polskich misjonarzy była jakby 
ubocznym efektem ich zaangażowania w wychowanie duchowieństwa 
i w duszpasterstwo parafialne. Z czasem jednak stała się dziedziną, 
w której misjonarze specjalizowali się coraz bardziej, a zrodzona tra
dycja zobowiązywała kolejne pokolenia, by nie tylko ją podtrzymywać,

1 Funkcjonuje również nazwa Zgromadzenie Misji, w języku łacińskim Congregatio 
Missionis, stąd pojawiający się przy nazwiskach misjonarzy skrót CM (od pierwszych 
liter łacińskiej nazwy).
2 17 kwietnia 1625 r. miało miejsce podpisanie aktu fundacyjnego, w pałacu rodziny de 
Gondi, przy ul. Pavée w Paryżu. Sam św. Wincenty za narodziny zgromadzenia uważał 
datę 25 stycznia 1617 r., gdy w Folleville wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej. 
Por. L. M e z z a d r i  -  J. M. R o m á n ,  Historia Zgromadzenia Misji, t. I Od założe
nia do końca XVII w. (1625-1697), Kraków 1995, s. 39-46.
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ale i ubogacać swoim wkładem w muzyczny dorobek poprzedników. 
Prześledzenie tego procesu od początku obecności misjonarzy 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, nie tylko po
szerza naszą wiedzę, dokumentuje dokonania, ale ukazuje rozwój tego 
procesu i wszystkie czynniki sprzyjające muzycznej specjalizacji mi
sjonarzy. Pomaga też w skonfrontowaniu dokonań przeszłych z obec
nym stanem muzyki w zgromadzeniu i w polskim Kościele.

Punktem wyjścia dla ukazanych w tej pracy badań były zbiory 
znajdujące się w Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy na 
Stradomiu w Krakowie. Zgromadzone w teczkach personalnych mate
riały dostarczyły danych nie tylko biograficznych, ale wiele faktów, 
które legły u podstaw kształtu i zawartości tej dysertacji. Chodzi tu
0 różnego rodzaju ankiety, listy, luźne zapiski, zdjęcia, kazania, ręko
pisy artykułów, zachowane książki, notatki z zajęć, wykłady dla stu
dentów, pamiętniki, w końcu rękopisy kompozycji, odpisy dzieł mu
zycznych itd. Kolejnym źródłem, z którego korzystałem są rękopisy 
utworów muzycznych (kompozycje i opracowania) rozsypane w ar
chiwum w kilku miejscach, zachowane w różnym stanie. Zawierają 
wiele informacji o muzycznym wykształceniu misjonarzy, ich wrażli
wości artystycznej, a liczba utworów i ich kopii zwraca uwagę na 
rangę, jaką muzyka zajmowała w codziennym życiu misjonarskiego 
środowiska. Udało się też dotrzeć do kilku kronik zawierających in
formacje o muzyce w seminariach i w parafiach. Szczególną wartość 
posiadają kroniki stricte muzyczne, ale i w tych opisujących życie 
parafialne, możemy odnaleźć niemało informacji na temat muzyki. 
Biblioteka na Stradomiu posiada także nieskatalogowany, ale bardzo 
bogaty zbiór śpiewników, gromadzonych przez kolejne pokolenia. 
Szczególne zasługi dla tego zbioru położył z pewnością ks. Wendelin 
Świerczek CM, który dla krytycznego zredagowania jubileuszowego 
wydania śpiewnika ks. Siedleckiego z 1928 roku, czy Spiewniczka 
Młodzieży Polskiej zebrał wiele polskich, francuskich i niemieckich 
pieśni o tematyce zarówno religijnej, jak i świeckiej, w tym także 
patriotycznej. Zresztą jeszcze przed nim, dwóch wybitnych autorów 
popularnych śpiewników -  ks. Michał Marcin Mioduszewski CM
1 ks. Jan Kazimierz Siedlecki CM z pewnością miało swój wkład 
w stradomski zbiór śpiewników, pochodzących przede wszystkim 
z XIX wieku, choć nie brakuje tam i wcześniejszych wydawnictw 
muzycznych. Ks. Wendelin Świerczek CM dokonał także ogromnej
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pracy, polegającej na zrobieniu odpisów z kancjonałów poszczegól
nych klasztorów, pochodzących m.in. z XVIII wieku, o czym będzie 
mowa w stosownym miejscu pracy. Kolejne nieocenionej wartości 
źródło to relacje świadków uzyskane na drodze wywiadu lub kore
spondencji. Zdobyte tą drogą informacje są czasem uzupełnieniem 
posiadanej już wiedzy, ale w wielu kwestiach stanowią jedyne i głów
ne źródło naszych wiadomości. Wprawdzie wspomnienia mają silną 
tendencję do przekształcania się w legendy -  widać to zwłaszcza 
wówczas, gdy najpierw został przeprowadzony wywiad, a dopiero 
później udało się dotrzeć do źródła pisanego z danego okresu -  jednak 
w momencie, gdy brakuje źródeł pisanych, źle byłoby nie uchwycić 
żyjących źródeł mówionych, tym bardziej że niektórzy księża -  moi 
rozmówcy — w trakcie pisania tej pracy zmarli.

Wobec nielicznie zachowanych kronik, ważnym miejscem pozy
skania wiedzy o muzycznym życiu misjonarzy są czasopisma, zwłasz
cza te wydawane przez zgromadzenie. Znajdują się w nich nie tylko 
interesujące artykuły, ale także sprawozdania, statystyki, spisy wykła
dowców. Szczególnie ważne są kroniki domów zamieszczone 
w „Rocznikach Obydwóch Zgromadzeń” i kronika misjonarskiego 
seminarium przez niemal sto lat prowadzona w kleryckim czasopiśmie 
„Meteor”.

W różnego rodzaju opracowaniach, zwłaszcza w pracach misjona
rzy, którzy badali dzieje zgromadzenia na przestrzeni XVII-XIX wie
ku, również znajdujemy dane dotyczące muzyki. Autorzy tych roz
praw oparli je o wiedzę z listów św. Wincentego, regulaminów se
minariów, zapisów z ksiąg misyjnych, ze sprawozdań powizytacyj
nych, zbiorów starodruków bibliotek misjonarskich, do których mieli 
dostęp, a do których my z różnych powodów (m.in. wojen) wglądu nie 
mamy. Powstało też kilka artykułów i książek wspominających obec
ność misjonarzy w seminariach poszczególnych diecezji w ubiegłych 
wiekach.

Na szczególną uwagę zasługują artykuły w całości poświęcone 
tradycjom muzycznym w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Do 
najważniejszych należą prace misjonarzy ks. Hieronima Feichta3,

3 X. Michał Marcin Mioduszewski C.M. (1787-1868), [w:] Księga pamiątkowa ku 
czci Prof. Dr. Adolfa Chybińskiego, Kraków 1930, s. 67-91.
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ks. Karola Mrowca4 i organisty parafii NMP z Lourdes w Krakowie -  
Jana Rybarskiego5. Artykuł ks. H. Feichta poświęcony jest zasadniczo 
postaci ks. M.M. Mioduszewskiego CM. Jedynie na początku znajduje 
się historyczne wprowadzenie do zagadnienia. Najobszerniejszym 
(z naszego punktu widzenia) jest artykuł ks. K. Mrowca, w całości 
poświęcony obecności liturgii i muzyki u misjonarzy w Polsce -  do 
roku 1939, stanowiący również wzór dla podobnych prac. Artykuł 
J. Rybarskiego w zasadzie porusza tematykę omówioną przez ks. 
Mrowca. Pozostałe prace, jak np. ks. Leona Świerczka CM6, ks. Ma
riana Bańbuły CM7 czy ks. Franciszka Cholewy CM8 poruszają jedy
nie wybrane zagadnienia muzycznej działalności w Zgromadzeniu 
Misji.

Niniejsza praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy opisu
je okres XVII-XIX wieku, a więc: podstawy muzycznych zaintereso
wań misjonarzy sięgające początków zgromadzenia, następnie wkład 
misjonarzy w życie muzyczne polskich seminariów i parafii (w tym 
także szkół). Rozdziały drugi i trzeci koncentrują się na XX wieku 
i prezentują działalność pedagogiczną, twórczość muzyczną, aktyw
ność naukową i duszpasterską w XX wieku. Czwarty rozdział w pew
nym sensie spina wcześniejsze, prezentując działalność wydawniczą 
zgromadzenia w wiekach XVIII-XX, ze szczególnym rozwinięciem 
wydawnictw ks. M.M. Mioduszewskiego CM i ks. J.K. Siedleckiego 
CM. Pracę kończą aneksy, w których zamieszczono m.in.: alfabetycz
ny spis utworów muzycznych misjonarzy, chronologiczny spis publi
kacji misjonarskich muzyków, szczegółowo opracowane biogramy 
misjonarskich muzyków, rekonstrukcję fragmentów stradomskiej kro
niki muzycznej oraz wiele innych cennych informacji wzbogacających 
obraz nakreślony w pracy.

4 Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce (1651-1939), NP, 13(1961), 
s. 159-244.
5 Wkład Misjonarzy w rozwój kultury muzycznej w Polsce, „Informator ITKM”, 
22(2002), s. 169-183.
6 Życie artystyczne i kulturalne w Małym Seminarium, „Meteor”, 1973, nr 5-6, 
s. 31-47.
7 Liturgia na misjach ludowych i w duszpasterstwie parafialnym Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy w Polsce 1651-1864, NP, 45(1976), s. 235-308.
8 Św. Wincenty a Paulo a śpiew kościelny, „Meteor”, 3(1937), s. 76-86.
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Analiza informacji zawartych w źródłach, jak i w różnego rodzaju 
opracowaniach, pozwoliła na dokonanie syntezy wyników badań 
i pokazanie kompleksowego obrazu muzycznej działalności polskich 
misjonarzy, działalności, która może zdumiewać rozmiarami, choć 
posiadamy świadomość, że udało się opisać zaledwie cząstkę mu
zycznego dorobku Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Czynni
kiem porządkującym materiał w wymiarze makro (rozdziały), jak 
i mikro (np. struktura poszczególnych rozdziałów, kolejność omawia
nych parafii, śpiewników) jest przeważnie czas powstania, a więc 
czynnik chronologiczny.

Niniejsza książka jest poprawioną wersją pracy doktorskiej pt. 
Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo 
w kulturę muzyczną Polski.

(Fragment z wprowadzenia do opracowania)

J.M. Marszalska, ks. W. Graczyk, K sięgi rękopiśm ienne i stare  
druki w zbiorach B iblioteki Wyższego Sem inarium  D uchow nego  
w Płocku . Z  dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w daw
nych w iekach , Kraków 2010, Wydawnictwo Instytutu Teologiczne
go Księży Misjonarzy, ss. 328.

Niniejsza publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem 
najstarszego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow
nego w Płocku. Ukazany jest on na tle zarysu dziejów całej Biblioteki, 
ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki katedralnej, której bezcen
ne fragmenty przechowywane są do dnia dzisiejszego. Dzieje polskich 
księgozbiorów kościelnych -  zakonnych w dobie kasat, a seminaryj
nych szczególnie podczas II wojny światowej, były dramatyczne. 
Wiele bezcennych księgozbiorów uległo wówczas całkowitemu i nie
odwracalnemu zniszczeniu. Omawiany księgozbiór seminaryjny 
wpisuje się w ten tragiczny ciąg dziejów polskiej książki. Wojenne 
losy tego księgozbioru, jak i ksiąg, które później umożliwiły jego 
ponowne utworzenie, były dla autorów niniejszej pracy inspiracją, by
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na podstawie wiarygodnych źródeł, a nade wszystko poprzez badanie 
poszczególnych ksiąg w miarę jak najwierniej odtworzyć jego losy, 
omówić jego zasób i ukazać sylwetki księży bibliofilów, którzy 
dzięki swej pasji kolekcjonerskiej i uczynionym darowiznom wzbo
gacili historyczną Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego 
w Płocku.

Przypadająca w 2010 roku trzechsetna rocznica erygowania 
w Płocku drugiego w diecezji Seminarium Duchownego sprzyja histo
rycznej refleksji i skłania do spojrzenia na kulturę płockiego środowi
ska kościelnego przez pryzmat książki, bez której trudno by mówić 
o religijnym i intelektualnym oddziaływaniu Płocka na Mazowsze. 
Przez długie wieki był on stolicą kulturalną i intelektualną, centrum 
twórczej myśli i jej promieniowania. Biblioteka seminaryjna w czasie 
II wojny światowej, utraciła niemal całkowicie pierwotny, stary księ
gozbiór wskutek celowego zniszczenia i grabieży.

Obecny księgozbiór historyczny Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku odzwierciedla tragiczne losy całego Narodu 
Polskiego od ostatniego rozbioru Polski w 1795, poprzez skutki upad
ku Powstania Styczniowego, bezmyślne grabieże dokonywane po 
1864 roku, aż do dramatycznego końca Biblioteki w 1941 roku. 
Obecny zasób Biblioteki seminaryjnej stanowią księgi o różnorodnej 
proweniencji. Duża jego część pochodzi z dubletów Biblioteki semi
naryjnej w Sandomierzu, z zakupów antykwarycznych oraz z legatów 
testamentowych księży bibliofilów. Nieliczne księgi, które przed 
II wojną światową były w Bibliotece seminaryjnej i szczęśliwie ocala
ły w dziejowej zawierusze, stanowią znikomą część historycznego 
zbioru. Składa się on z ksiąg pochodzących z terenu niemal całej Rze
czypospolitej, z wielu instytucji kościelnych z obszaru diecezji płoc
kiej i z samego Płocka.

Przedmiotem badania w naszej publikacji jest sama ksjęga. Starano 
się również ukazać aktualny stan badań nad książką płocką z kręgu 
kościelnego, uwzględniając zarówno dawniejsze jak i współczesne 
opracowania. Przedstawiono zarys dziejów Biblioteki z uwzględnie
niem biblioteki katedralnej, powstania biblioteki seminaryjnej i jej 
funkcjonowania w latach 1928-1945, oraz okresu powojennego do 
czasów współczesnych 1945-2010. Istotę zawiłych losów biblioteki 
starano się wyjaśnić w rozdziale poświęconym kształtowaniu się 
obecnego zasobu bibliotecznego starych druków. Nadto omówiono od
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strony historycznej księgi rękopiśmienne, inkunabuły oraz stare druki 
od XVI do XVIII wieku z uwzględnieniem ich zawartości treściowej. 
Ważnym uzupełnieniem jest analiza zapisów własnościowych starych 
druków, tym bardziej, że obecny historyczny księgozbiór płocki kryje 
w sobie ogromne bogactwo śladów jego wcześniejszych użytkowni
ków. Odczytując wpisy własnościowe, daty owych zapisów, bardzo 
często uzupełniane uwagami o okolicznościach w jakich daną księgę 
nabywano, uzyskuje się dużo cennych informacji o życiu i obiegu 
książki w środowisku kościelnym minionych wieków.

Odręczne, niekiedy trudne bądź niemożliwe do odczytania zapisy 
na marginesach ksiąg, doklejone kartki z zachowanymi fragmentami 
modlitw, pieśni, czy aktów strzelistych to niewątpliwie widoczny 
dowód niejednej lektury, często wielokrotnego użytkowania starej 
księgi. Pozwala to wniknąć w życie książki w dawnych wiekach 
i wysunąć dość oczywisty i ważny wniosek, iż księgozbiór ten, bez 
względu na to, do kogo należał w przeszłości, niejednokrotnie był 
wykorzystywany, po to by zaspokoić potrzeby intelektualne czytelni
ków. Stał się również swoistym pamiętnikiem czy kroniką niejednego 
ludzkiego życia.

Księgi, zarówno te najstarsze -  kodeksy rękopiśmienne, pamiętają
ce czasy biskupa Aleksandra z Malonne, jak i drukowane od czasów 
Gutenberga aż po schyłek XVIII wieku, pełniły w przeszłości różne 
funkcje. Są świadectwem niezwykłego bogactwa intelektualnego, 
kulturowego i artystycznego minionych wieków.

(Fragment z wprowadzenia do opracowania)

Ks. K. Michalski CM, Między heroizmem a bestialstwem, opr. re
dakcyjne ks. A. Usowicz CM, Kraków 2010, Wydawnictwo Instytu
tu Teologicznego Księży Misjonarzy, ss. 352.

W tajemnice wiary i w dzieje własnego narodu z równym zapałem 
wgłębiał się ks. K. Michalski jak w stare rękopisy Oksfordu czy Paryża. 
Zwłaszcza tajemnica Kalwarii i przepojone tragizmem losy Ojczyzny 
przykuwały jego myśl, stawiały zagadnienia i zmuszały do rozwiązań.
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KS. KONSTANTY MICHALSKI CM

MIĘDZY HEROIZMEM 
A BESTIALSTWEM
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Niezrozumiałe, mówiąc językiem „skorupiaków”9, połączenie cierpień 
z wielkością, jakie spostrzegał okiem teologa i historyka, skłoniły go do 
zajęcia się tematem heroizmu.

Motyw heroizmu zjawia się w twórczości ks. Michalskiego już przed 
Drugą Wojną Światową. „Jak istnieje filozofia życia, pisał w artykule 
Salve festa dies, tak istnieje i jego teologia, która rozpoczyna się od 
Wielkopiątkowego Czaru, by budzić w świecie heroizm. Odbudowywać 
i odradzać będą życie ci, którzy albo mają krwawe stygmaty pracy na 
dłoniach czy stopach, albo noszą bolesny wieniec myśli pod skroniami. 
W każdym heroizmie łączy się trud i zwycięstwo, cierpienie i radość. 
Z czaru Wielkiego Piątku rodzi się w Kościele czar Wielkiej Nocy”10.

Pierwsze tygodnie wojny i obóz koncentracyjny stały się Wielkim 
Piątkiem dla Narodu Polskiego. W Sachsenhausen przeżył ks. Michalski 
swoją Kalwarię, która nie stępiła w nim wrodzonego mu optymizmu, nie 
zgasiła wiary w człowieka, tylko pogłębiła i ubogaciła konkretnymi 
przykładami teorię o heroizmie. To też po powrocie z obozu w wolnych 
chwilach od pracy duszpasterskiej, na głuchej wsi sandomierskiej, 
w Sichowie, myśli i marzy o książce, którą chciałby dać na pokarm 
utrudzonej duszy polskiej. Z tytułu książki -  Między heroizmem a be
stialstwem -  wynikało, że poruszy ona dwa tematy. Autor jednak miał 
przekonanie, że potężniejszy jest w sercu ludzkim pęd do dobra, aniżeli 
do zła, i dlatego o bestialstwie mówi tylko ubocznie, jako o tym, co jest 
cieniem jasnych i promiennych stron w historii jednostek i społeczeństw. 
Zresztą szukał zawsze w życiu raczej pozytywnych elementów i nie 
widział celowości w podkreślaniu tego, co ciemne i burzące.

Kronika kaplicy sichowskiej, pisana ręką ks. Michalskiego, i jego 
listy z lat 1940-1944 dają nam pewien wgląd w narodziny projekto
wanego dzieła. Obok Arystotelesa i św. Tomasza rozczytuje się 
w tomach L. Pastora, R. Guardiniego, E. Krebsa, Th. Carlyle’a, Bol- 
landystów, zagląda do Żołnierskiego Nabożeństwa Skargi i do dzien
ników młodzieży. Podajmy parę zdań, które wprowadzą nas w genezę 
ostatniej pracy zgasłego myśliciela:

„Dziękuję Bogu, że św. Paweł będzie już skończony. Wiele się Pani 
przy tym napracowała i namęczyła. Może Pani Bóg da, że to Pani jesz-

9 List z r. 1941.
10 Nieznanemu Bogu, Warszawa 1936, 97.



654 NOWOŚCI WYDAWNICZE

cze zobaczy w druku. Ja -  to nie wiem, zresztą u Pana Boga jest możli
wym to, co ludziom wydaje się niemożliwym”11.

„Piszę dalej, dochodząc teraz do małego, ale oryginalnego wniosku. 
Kiedy prześlę najbliższą okazją skrypt, znajdzie Pani w nim trochę wy
kąpanego we współczesności tomizmu”12.

„Trzeba teraz będzie napisać o heroicznym myśleniu i marzeniu. Zno
wu bariera. Zgodzi się Pani ze mną, że w pamiętnikach młodzieży znala
złby się olbrzymi, a jeżeli nie olbrzymi, to na pewno wyborowy materiał 
do heroicznego marzenia. Nawet w wyjątkach pomieszczonych w książ
ce Szumana były tego dowody. Niestety mój Szuman i drukowane pa
miętniki w kolekcji Biihlerowej w kościele na Stradomiu. Teoretyczny 
wstęp da się wydobyć ze Sumy, gdzie jest mowa o darze mądrości i rady. 
Przykładów na heroizm myślenia trzeba by poszukać w pamiętnikach, 
życiorysach itp.”13.

M. Scheler zbyt zacieśniał zakres heroizmu, gdy mówił o heroizmie 
jedynie u wodzów, u mężów stanu i kolonizatorów14. Ks. Michalski 
pisze o heroizmie, który można spotkać u najmniejszych i u najwięk
szych, u ludzi o wybuchowej energii i u ludzi męczenników cierpliwości 
i biernego oporu. „Odróżniam, pisze w jednym z listów, według trzech 
darów Ducha św. trzy typy heroizmu: heroiczny pietyzm..., heroiczne 
męstwo i heroiczną abnegację (timor Domini). Drogą do tych dwóch 
typów jest heroiczne myślenie... Z trzech pierwszych typów centralnym 
jest pierwszy. W hagiografii można te trzy typy obrać za punkt wyjścia 
w pisaniu żywotów. Dary Ducha św. przez proces sublimacji pociągają 
do siebie cnoty moralne, dając im piękno heroiczne. Wszystko to zesta
wi się z dzisiejszym heroicznym humanizmem”15.

W część teoretyczną pracy chciał autor wprowadzić materiał z prze
żyć obozowych. Dlatego gromadził i studiował pamiętniki, modlitwy, 
wiersze obozowe, napisy na murach więzień, protokóły przesłuchań... 
W październiku 1945 r. ogłosił ankietę, skierowaną do byłych więźniów 
z czasów okupacji niemieckiej. Na ankietę otrzymał listownie lub ustnie 
około 250 odpowiedzi, w których przeważały głosy inteligencji, chociaż

11 List z r. 1941.
12 List z 26 czerwca 1943 r.
13 List z 13 czerwca 1944 r.
14 Zur Ethik der Erkenntnislehre, Berlin 1933, 213.
15 List z 15 lutego 1944 r.
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nie brakło także wynurzeń górnika, drukarza czy ogrodnika. Do materia
łu ankietowego przywiązywał dużą wagę. Niestety nie zdołał przed 
śmiercią pomnożyć liczby odpowiedzi, którą chciał doprowadzić do 
tysiąca, i nie przystąpił do ich opracowania naukowego. W archiwum 
pozostały jedynie ankiety z różnokolorowymi podkreśleniami i z krót
kimi notami na kopertach lub listach.

Ks. Michalski pragnął, by filozofia chrześcijańska stała się filozofią 
życia, by jej zasady znajdowały oddźwięk w postępowaniu człowieka. 
Filozofią życia miała być również filozofia heroizmu, zapuszczająca 
korzenie głęboko w teologię. O tej filozofii heroizmu niech autor prze
mówi już spoza grobu, niech przemówi swym językiem płomiennym 
o teorii bohaterstwa, która tłumaczy wiele problemów, jest dźwignią dla 
dusz znękanych i światłem dla narodu ciężko doświadczonego.

(Ks. A. Usowicz CM, Przedmowa do pierwszego wydania, 1949)

J.M. Marszalska, ks. W. Graczyk, Testamenty książąt Lubartowi- 
czów-Sanguszków. W ybór tekstów źródłowych z lat 1750-1876 ,
oprać., Kraków 2011, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księ
ży Misjonarzy, ss. 112.

Testament, czyli jednostronne oświadczenie swojej ostatniej woli, to 
oprócz pamiętników, autobiografii oraz korespondencji najbardziej oso
bisty zapis poglądów, postaw i myśli. W testamencie człowiek dokonuje 
ostatecznej konfrontacji z upływającym nieuchronnie życiem. U kresu 
doczesności, bądź w chwilach szczególnego zagrożenia życia, rachunki 
ziemskie przeważnie pozbawione są wszelkiego kamuflażu. Dla potom
nych rozporządzenia ostatniej woli spisywane w obliczu nadchodzącej 
śmierci, są niezwykle ważnymi źródłami historycznymi. Ich lektura po
zwala poznać osobę testatora, jego sprawy doczesne, oraz ostatnią wolę. 
Testamenty pełne wiarygodnych informacji o wydarzeniach minionych 
lat, wypełnia narracja, jakiej trudno byłoby szukać w innych przekazach 
spisywanych ludzką ręką. W tych dokumentach szczególnego rodzaju, 
ludzie stojący na granicy wieczności, dokonują swoistego obrachunku
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z życiem, pragnąc ostatnim przejawem woli, uporządkować swe ziemskie 
sprawy.

Testamenty prezentowane w niniejszej publikacji są owocem wielolet
nich poszukiwań archiwalnych i prac badawczych nad rodziną książąt 
Lubartowiczów-Sanguszków. Wszystkie pochodzą z Archiwum Rodo
wego Sanguszków, obecnie przechowywanego w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Krakowie, Oddział na Wawelu. Powstały w latach 1750- 
1875 i dotyczą wyłącznie linii kowelskiej książąt Lubartowiczów- 
Sanguszków. Począwszy od Pawła Karola Sanguszki (autor pierwszego 
testamentu), wszyscy sporządzający testamenty byli związani historycz
nie z Tarnowem i hrabstwem tarnowskim. Ostatnie rozporządzenia woli 
dawnych właścicieli Tamowa zostały odnalezione w Archiwum Rodo
wym Sanguszków przez Jolantę M. Marszalską podczas badań prowa
dzonych nad księgozbiorem Sanguszków. Mimo braku testamentów 
kilku reprezentantów linii kowelskiej (rodu, który był związany z Tar- 
nowszczyzną) zbiór stanowi pewną zamkniętą całość, testamenty te bo
wiem odnoszą się do jednej rodziny na przestrzeni ponad stu lat. Stano
wią ważne źródło historyczne do badań dziejów rodu książąt Lubartowi
czów-Sanguszków w XVIII i XIX wieku.

Nie udało się odnaleźć w zbiorach archiwalnych kilku testamentów: 
Romana Damiana Sanguszki (1832-1917) -  pierwszego ordynata zasław- 
skiego, jego najmłodszego brata, Eustachego Stanisława Sanguszki 
(1842-1903), oraz wdowy po nim, księżnej Konstancji z Zamoyskich 
Sanguszkowej (1864-1946), ostatniej „dziedziczki na Tarnowie”. Ostat
nim prezentowanym w zbiorze jest testament Pawła Romana Sanguszki 
z 1875 roku.

Najstarszy spośród zaprezentowanych testamentów został spisany 
w 1750 roku przez Pawła Karola Sanguszkę, marszałka Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Rozpoczyna go Inwokacja, zawierająca wezwanie do 
Ducha Świętego, wyznanie wiary i skierowaną do Stwórcy prośbę o od
puszczenie grzechów przez mękę i krzyż Chrystusa, za wstawiennictwem 
Matki Bożej, przy pomocy Aniołów Stróżów, świętych Pańskich, 
a zwłaszcza świętych patronów. Następnie sporządzający testament okre
ślił dyspozycje dotyczące jego duszy i ciała. Ratunkiem dla duszy miała 
być według jego życzenia modlitwa najbliższej rodziny, krewnych, du
chowieństwa, a nade wszystko ludzi ubogich. Prosił o Jak  najwięcej 
Mszy Świętych dla ratunku duszy mojej odprawienie, rozdanie hojnej dla
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ratunku elemozyny i innych pobożnych uczynków”. Należało ją podjąć 
zaraz po śmierci testatora, jak tylko dusza z ciałem się rozstanie”.

Kolejne prezentowane testamenty, sporządzane w różnym czasie, 
w wielu punktach są takie same. Najważniejsza jest w nich zawsze (poza 
pewną utartą formułą) ostatnia wola testatora, jego dyspozycje majątko
we względem rodziny, bliższych i dalszych krewnych. Warto przy tej 
okazji zaznaczyć, że w przypadku gdy testator kilkakrotnie wstępował 
w związki małżeńskie, testamenty są znakomitym źródłem do badań 
genealogicznych. Informacji w nich zawartych, często nie zawierają her
barze czy słowniki. W testamentach sporządzanych przez Sanguszków 
doskonale widać troskę testatorów o materialną przyszłość rodziny, 
a także -  szczególnie w testamencie Klementyny z Czartoryskich- 
Sanguszkowej -  o wiernych jej oficjalistów, wywodzących się z drobnej 
szlachty. Księżna zabezpieczała ich legatami, których wysokość zależała 
od lat służby i pełnionych funkcji. Zdarzało się, jak choćby w przypadku 
tej testatorki, że w testamencie określano miejsce ostatniego spoczynku. 
„Wymagam od synów lub wnuków, od tych, co mi ostatnie przysługi 
oddawać będą, aby gdziekolwiek nastąpi mój zgon, dołożyli starania, by 
moje zwłoki były złożone w kościele sławuckim pomiędzy zwłokami 
męża mego, tyle przeze mnie szanowanego i kochanej córki naszej”.

Troskę o pozostałe przy życiu dzieci, zarówno synów, jak i córki, 
a także o wnuki, wyrażają wszyscy testatorzy. W testamentach powtarza
ją się prawie identyczne prośby kierowane do spadkobierców o kształce
nie osieroconych dzieci, dobre wydanie córek za mąż, utrzymanie w ca
łości majątku, dbałość o służbę. Nie wszyscy spadkobiercy byli zadowo
leni z ostatniego zapisu dokonanego przez testatora. Zastrzeżenia do woli 
wyrażonej w testamencie przez Władysława Hieronima Sanguszkę, miał 
jego zięć, Adam Sapieha, mąż Jadwigi z Sanguszków-Sapieżyny, najstar
szej spośród dzieci Władysława Hieronima i Izabeli z Lubomirskich. 
Sapieha sporządził „Głos w sprawie testamentu śp. Księcia Władysława 
Sanguszki”, w którym napisał „Obowiązkiem księżny względem zmarłe
go ojca, jest to, że powinna mieć pewność, że choć jej schedę uszczuplił, 
nie uszczuplił jej bezprawia”.

Testamenty opublikowane w niniejszym zbiorze są skarbnicą wiado
mości o poszczególnych członkach rodu Sanguszków i ich relacjach ro
dzinnych. Przyjęto układ chronologiczny, zgodny z kolejnością sporzą
dzenia dokumentów. Przepisane zostały in extenso, z zachowaniem sta
ropolskich cech języka, jego fonetyki. Uwspółcześniono natomiast zapis

ortograficzny i zastosowano obecnie obowiązujące zasady używania 
znaków przestankowych. Większość testamentów jest pozbawiona inter
punkcji. Jej brak w długich, wielokrotnie złożonych zdaniach zajmują
cych niejednokrotnie ponad całą stronę -  utrudnia zrozumienie tekstu, 
tym bardziej, że orzeczenie pojawia się dopiero na końcu. Wprowadzenie 
interpunkcji służy uwypukleniu treści zdań, nie rozbija „strumienia mo
wy”, nie zniekształca sensu. Dbałość o wierne zachowanie oryginalnego 
tekstu testamentu nie pozwala na dokonywanie ingerencji. Niektóre 
sformułowania pozostają niezbyt jasne, co zaznaczono znakiem [!].

Bez wątpienia prezentowane ostatnie rozporządzenia woli kilku przed
stawicieli rodziny Sanguszków w linii kowelskiej są interesującym przy
czynkiem i uzupełnieniem do ogólnego rysu historycznego dawnych 
właścicieli Tamowa.
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(Fragment z wprowadzenia do opracowania)

J.M. Marszalska, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu od  X III  do koń
ca X X  wieku. D zieje -  gospodarka  -  kultura , Kraków 2011, Wy
dawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, ss. 520.

Zapoczątkowany w połowie XI wieku w Kościele ruch reformatorski 
zwany „reformą gregoriańską” objął również swym zasięgiem zakon 
benedyktynów. Choćby w klasztorze benedyktyńskim Molesmes w Bur- 
gundii -  otwarcie na reformę -  dało początek w 1098 roku nowemu za
konowi cystersów. [...] Nowy zakon, poprzez praktykowanie idei ewan
gelicznego ubóstwa, doskonale odpowiadał ówczesnemu duchowi refor
my Kościoła. W tym tkwiła jego siła, która przyniosła ze sobą bardzo 
szybki rozwój w Europie, w tym również i w Polsce. Pierwsza fundacja 
cysterska na ziemiach polskich miała miejsce już około 1140 roku 
w Jędrzejowie. Do początku XIII wieku cystersi założyli klasztory: 
w Jędrzejowie -  około 1140, Łeknie-Wągrowcu -  1142/1153, Kołbaczu 
-1173, Lądzie -  1175 (?), Sulejowie -  1176/1177, Oliwie -  1178, Wą
chocku -  1179, Koprzywnicy -  1185, Kacicach-Mogile -  1218/1222, 
Henrykowie -  1227 i Paradyżu-Gościkowie -  1230/1235.
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JOLANTA M. MARSZALSKA

OPACTWO CYSTERSÓW W SZCZYRZYCl
OD XIII DO KOŃCA XX WIEKI

DZIEJE -  GOSPODARKA -  KULTURA
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W ten proces szybkiego rozwoju cystersów w Polsce wpisała się rów
nież fundacja klasztoru w Ludźmierzu, który szybko został przeniesiony 
do Szczyrzyca. To właśnie z inicjatywy wojewody krakowskiego Teodo
ra Gryfity około 1234/1235 roku cystersi zostali osadzeni w Ludźmierzu. 
O szybkim przeniesieniu fundacji zadecydowało zapewne bezpieczniej
sze położenie Szczyrzyca w stosunku do Ludźmierza. Po raz pierwszy 
klasztor w Szczyrzycu, jako fundacja wojewody krakowskiego Teodora 
Gryfity, wymieniony został w 1243 roku. Od tego czasu nieprzerwanie, 
aż do chwili obecnej, zakonnicy cysterscy wpisują się w religijno- 
polityczne losy ziemi szczyrzyckiej. [...]

Najwięcej dla rozpoznania bogatych dziejów opactwa szczyrzyckiego 
przyniosły prowadzone w ostatnich latach badania Jolanty M. Marszal- 
skiej i Waldemara Graczyka. Dzięki nim klasztor szczyrzycki doczekał 
się wielu ważnych publikacji.

Bogaty zasób archiwum klasztornego został omówiony w obszernym 
artykule pt. Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru 
oo. Cystersów w Szczyrzycu, zamieszczony w „Naszej Przeszłości”16. 
Zestawienia wyników badań historycznych z wynikami analiz architek
tonicznych, dotyczy książka autorstwa Ewy Łużynieckiej i Jolanty 
M. Marszalskiej, pt. Sz czy rzyć. Dzieje budowy opactwa cysterskiego. 
Zostały w niej odtworzone fazy budowy klasztoru, przeprowadzane 
remonty, a także przebudowy17. Szereg swoich publikacji Jolanta 
M. Marszalska poświęciła zagadnieniu roli opatów zarówno dla 
klasztoru, jak i szerzej dla Kościoła polskiego. [...] W historiografii 
klasztoru, począwszy od II połowy XIX wieku, ukazało się sporo 
informacji przyczynkarskich na temat księgozbioru klasztornego. [...]

Zwieńczeniem prac badawczych nad inkunabułami była publikacja 
książkowa, jaka ukazała się w 2002 roku, ukazująca jego ogromną war
tość do poznania roli kulturowej klasztoru w XV wieku18. Jest ona cen
nym uzupełnieniem wcześniejszego opracowania Gerarda Kowalskiego 
pt. Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogilskiego oraz Katalog

16 J.M. M a r s z a l s k a ,  Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru 
oo. Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 104(2005), s. 37-70.
17 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 
cysterskiego, Wrocław 2005.
18 J.M. M a r s z a l s k a ,  Katalog inkunabułów Biblioteki opactwa oo. Cystersów 
w Szczyrzycu, Tyniec-Kraków 2002.
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inkunabułów biblioteki klasztoru cystersów w Szczyrzycu, które zostało 
wydane w Krakowie w 1915 roku19. [...]

Podsumowaniem tych prac badawczych Jolanty M. Marszalskiej, nad 
rozpoznaniem XV-wiecznego zbioru książki drukowanej w klasztorze 
szczyrzyckim, był artykuł opublikowany w 2003 roku w wydawnictwie 
pt. Z badań nad Polskimi księgozbiorami historycznymi20.

Uwagę wyżej wymienionej badaczki zwrócił również księgozbiór 
klasztorny w okresie tzw. komendy w latach 1561-1752. Badania te za
owocowały artykułem: Opaci komedataryjni wobec książki. Przyczynek 
do dziejów Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu, opublikowanym 
w 2005 roku w wydawnictwie Klasztor w Państwie średniowiecznym 
i nowożytnym21 22. Wyraźnie została w nim podkreślona kulturotwórcza rola 
opatów komendataryjnych w rozwoju księgozbioru klasztornego, który 
przecież był ważnym elementem w procesie intelektualnej i religijnej 
formacji zakonników.

Zwieńczeniem całości prac badawczych nad zasobem rękopisów, in
kunabułów i starych druków jest monografia biblioteki szczyrzyckiej 
pt. Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. 
Dziedzictwo wieków22. Książka ta jest pierwszym całościowym opraco
waniem, poświęconym historycznemu księgozbiorowi klasztoru cyster
sów w Szczyrzycu. Pokazuje nad wyraz przejrzyście, że księgi odgrywa
ły ogromnie ważną rolę w życiu i formacji zakonników. Były wykorzy
stywane nie tylko do sprawowania liturgii, ale służyły wewnętrznemu 
doskonaleniu się zakonników i pogłębianiu wiedzy, zwłaszcza z zakresu 
teologii i duszpasterstwa. [...]

Opracowanie pełnej monografii klasztoru szczyrzyckiego nie byłoby 
możliwe bez sięgnięcia do bogatego zasobu archiwum klasztornego. By 
dogłębnie je poznać, należało skorzystać z wielu najstarszych dokumen

19 G. K o w a l s k i ,  Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogilskiego oraz kata
log inkunabułów biblioteki klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Kraków 1915.
20 J.M. M a r s z a l s k a ,  Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Opactwa oo. Cystersów 
w Szczyrzycu. Zarys problematyki, „Z badań nad Polskimi księgozbiorami histo
rycznymi”, 21(2003), s. 321-342.
21 J.M. M a r s z a l s k a ,  Opaci komedataryjni wobec książki. Przyczynek do dziejów 
Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu, [w:] Klasztor w Państwie średniowiecznym 
i nowożytnym, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 351-363.
22 J.M. M a r s z a l s k a ,  Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stule
cia. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007.

tów pergaminowych i papierowych, wydawanych przez książąt, królów 
i dostojników kościelnych23, następnie kopiarzy dokumentów, które po 
części spełniały role kronik, a także inwentarzy majątku ruchomego 
i nieruchomego klasztoru i kościoła szczyrzyckiego. [...] Oprócz kopiarzy 
bardzo ważną kategorią źródeł do poznania dziejów klasztoru są również 
inwentarze. Najstarszym zachowanym inwentarzem dóbr klasztoru jest 
inwentarz pochodzący z czasów opata Joachima z Mstowa Mstowskiego, 
na którym umieszczono datę zakończenia opisu uposażenia. [...] Kolejne 
cztery inwentarze gospodarcze pochodzą z XVIII wieku, a zatem spisy
wane były prawie sto lat później od wyżej wspomnianego Regestru 
z 1650 roku. [...]

Układ książki ma charakter problemowy. Została podzielona na dzie
więć rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą początków fundacji, 
jego uposażenia, starań przełożonych klasztoru o zabezpieczenie funda
cji, a także opisują folwarki klasztorne. Opaci klasztoru podejmowali 
również liczne zabiegi o potwierdzenie nadań i otrzymanych przywile
jów, zarówno u królów polskich, jak w Stolicy Apostolskiej. Klasztor 
przeżywał również trudne chwile, choćby w XIX wieku, kiedy to część 
dóbr opactwa zajęto na rzecz skarbu państwa i publicznie zlicytowano; 
czy już w XX wieku, kiedy to na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku
0 przejęciu przez państwo wszystkich dóbr ziemskich posiadanych przez 
Kościół i utworzeniu Państwowego Funduszu Kościelnego, klasztor 
w Szczyrzycu utracił swoje dobra ziemskie, z których utworzono Pań
stwowe Gospodarstwo Rolne. Upaństwowiono również wielkie obszary 
lasu, browar, cegielnię i młyn. Zaplombowano piwnice z ziemniakami
1 spiżarnie. W ten sposób, klasztor pozostał bez środków do życia24.

Rozdział czwarty poświęcony jest klasztorowi i świątyni klasztornej, 
jego pierwotnej zabudowie oraz przebudowie, jaka miała miejsce na po
czątku XVII wieku, w następstwie której usunięto prawie całkowicie 
dawny gotycki wystrój wnętrza świątyni. Oprócz modernizacji kościoła za 
czasów opata Stanisława Drohojowskiego, znacznie rozbudowano rów
nież budynek klauzury. Starano się ukazać praktycznie wszystkie większe 
modernizacje, jakie przechodził kościół i klasztor aż do końca XX wieku, 
łącznie z ich wyposażeniem, które opisywały klasztorne Inwentarze.
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23 J.M. M a r s z a l s k a ,  Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru 
oo. Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 104(2005), s. 37-70.
24 Kronika klasztoru szczyrzyckiego w latach 1945-1964, Arch. i BOCist., bez. sygn., s. 3.
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Rozdział piąty odnosi się do tych, bez których nie byłoby życia klasz
tornego, tj. konwentu. Charakterystykę składu osobowego rozpoczęto od 
osób najważniejszych -  opatów, następnie przeorów, podprzeorów, 
a skończywszy na szeregowych zakonnikach i tzw. familiares. Tworzyli 
oni niepowtarzalne piękno i trud życia wspólnego na przestrzeni kilku 
wieków. Starano się na tyle, na ile pozwalają uchwycić dotychczas znane 
źródła, ukazać skład osobowy konwentu na przestrzeni ponad 750 lat 
działalności klasztoru.

Ostatnie cztery rozdziały (VI-IX) dotyczą już działalności klasztoru, 
zarówno na polu religijnym jak i kulturowym. Bardzo ważnym przejawem 
aktywności klasztoru były prowadzone parafie, również i te, co do któ
rych klasztor posiadał prawo patronatu. Parafia jest najmniejszą jednostką 
organizacji terytorialnej Kościoła, na której czele stoi proboszcz, miano
wany przez biskupa, a przez długie wieki prezentowany przez kolatora 
parafii i kościoła. Zadaniem proboszcza jest troska o życie religijne po
wierzonych jego duchowej opiece wiernych oraz utrzymanie w należy
tym stanie materialnym obiektów sakralnych i innych, znajdujących się na 
terenie parafii. Każda parafia ma swoją bogatą historię wplecioną w cało
kształt dziejów Kościoła i Narodu. Cystersi szczyrzyccy poprzez duszpa
sterstwo parafialne aktywnie włączyli się w nieustannie postępujący na 
przestrzeni wieków proces chrystianizacji ziem -  zwłaszcza Małopolski.

Szczególnym kultem miejscowi cystersi otaczali i nadal otaczają Mat
kę Bożą w jej tzw. Szczyrzyckim Wizerunku. Modlili się i modlą przed 
nim zarówno szczyrzyccy „biali mnisi” jak i okoliczny lud wiemy. Od 
chwili przybycia obrazu do klasztoru szczyrzyckiego na początku XVII w., 
obserwujemy szybko rozwijający się kult Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
czego przejawem była tzw. „konsekracja” obrazu w 1642 r. Kult ten pie
lęgnowany w następnych wiekach, jest żywy do dnia dzisiejszego.

Książkę wieńczą rozdziały (VIII-IX) poświęcone kulturze umysłowej 
zakonników klasztoru, wyrażającej się choćby poprzez nagromadzony 
przez wieki księgozbiór, a także działalność oświatowa i patriotyczna, 
szczególnie w latach okupacji. Książki, pochodzące od opatów klaszto
ru, duchownych diecezjalnych, zakonników i rzadko osób świeckich, 
służyły przede wszystkim rozwojowi intelektualno-duchowemu tych, 
którzy je gromadzili. Przejawem wysokiego poziomu kultury intelektu
alnej było nauczanie, którego prowadzenia podjęli się cystersi szczyrzy
ccy w XVIII wieku. Nie zniweczyła tego dzieła nawet II wojna świato
wa, albowiem -  chociaż nielegalnie -  ale już jesienią 1939 roku, opat
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Benedykt Biros kontynuował nauczanie w zakresie szkoły podstawowej 
i średniej. Tuż po wojnie w 1945 roku, uzyskał jeszcze w kuratorium 
w Krakowie zezwolenie na otwarcie w opactwie prywatnego gimnazjum 
i liceum koedukacyjnego o kierunku humanistycznym, ale zmieniająca 
się na niekorzyść placówek kościelnych sytuacja w Polsce sprawiła, że 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczyrzycu z dniem 31 sierpnia 
1955 roku zakończyło swą działalność25.

Niniejsza publikacja, w oparciu o zachowany materiał źródłowy, sta
wia sobie za cel wielopłaszczyznowe opracowanie klasztoru cystersów 
w Szczyrzycu w jego różnych przejawach życia i działalności, na prze
strzeni ponad siedmiu wieków.

(Fragment z wprowadzenia do opracowania)

Vinea Christi (Winnica Chrystusowa), opr. naukowe, tłumaczenie 
s. M. Borkowska, Kraków 2011, Wydawnictwo Instytutu Teolo
gicznego Księży Misjonarzy, ss. 750.

„Vinea Christi” (Winnica Chrystusowa) to dzieło wyjątkowe w historii 
nie tylko miasta Góra Kalwaria, ale również oryginalny zapis dokumen
tujący pewne sfery życia na Mazowszu w okresie baroku. Wtedy właśnie, 
w drugiej połowie XVII w. Biskup poznański Stefan Wierzbowski -  
postanowił zrealizować jedno z największych dzieł swojego życia -  zbu
dowania Miasta Świętego.

Czego wówczas udało mu się dokonać? Z pewnością czegoś wyjątko
wego, co nie znajduje precedensu w historii urbanistyki europejskiej. Wy
jątkowego aczkolwiek niezupełnie dokończonego, jak wiele dzieł nieza
leżnych od jednego człowieka. Co pozostało do dziś z tamtych czasów? 
Pozacierane ślady materialne, pamięć historyczna oraz niewielu zacnych, 
wiernych w swej duszy Bogu Najwyższemu mieszkańców. Są również 
tacy, którzy marzą o odbudowie miasta w nawiązaniu do jego wyjątko
wej tożsamości. I nie tylko o odbudowę murów tutaj chodzi ile o szlachet
ną duszę miejsca spustoszonego zawiłą i niełatwą historią naszego kraju.

25 D. C h u c h e r, Opat Benedykt Biros (1910-1958), mps, Arch, i BOCist, bez sygn., s. 70.



6 6 6 NOWOŚCI WYDAWNICZE

y / . , /», ' <yMlĄywm+-a<9

^  : x
'•„ *. . A W - Ä .X> A*“- * ~ s | S Ł Z '  V

(A- -U tf)
*/< V/ J</>»**''•**'*• ’

VINEA 
CHRISTI

i v r a & p k i v i l e g i a
A N T I  Q V  I T V S G O R A

. Miw* wo
¿?NEO I EROS CM L I M I T  AN A,
SroJ Ex Adis Cailrenfibus defcripta:

E t  h tc  o rd tn e  J ho c o n n o ta ta  , A n n o  D o n u m  I 6 7 8 .

t Vincam de, /Egypto tranftujifti: cid- 
^ciftigentesSfpUncaftTeam.

; D e v s  v i r t u t u m c o n u r r t c r c r c i p i c c ^ d e C i d o
1'  &  v id e ,  8c v i fu a  v in c a m  i f t a m &  p e rfic c  j 

c a m ,  c ju a m  p la n t a u u  d c x ic r a  tu a ,
lj4lm$ 79.

£ V a r sa v i« ,  B i c i i ’-brt 1
Í  ScMrhfr, • ’ '<"’<*• té » L J  |
leeeisi^SHMMiV

F/NE4 C H R IS T I (W IN N IC A  C H R Y S T U S O W A ) 667

Owo genius loci miejsca można rozumieć, jako sumę dusz wszyst
kich jego mieszkańców, zarówno tych obecnych jak i tych, którzy 
odeszli. Wszyscy oni przez wieki tworzyli społeczność nacechowaną 
podobieństwami religijnymi, kulturowymi, materialnymi. Dzięki temu 
potrafili się tolerancyjnie różnić przez lata wytwarzając klimat nie
zbędny do pracy i rozwoju osobowego każdego z członków tej spo
łeczności. Była to najlepsza z dróg prowadzących do Wolności.

Nie sposób zapomnieć słów wypowiedzianych przez naszego uko
chanego papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny 
w 1992 roku. Do dziś brzmi w naszych uszach jedno z bardziej wyrazi
stych zdań, jakie wówczas wypowiedział: „Wolności nie można posia
dać, trzeba ją stale zdobywać!”.

Sięgając do przykładu założyciela naszego miasta żywimy przekona
nie, że zdobywanie wolności wiąże się z wysiłkiem całego społeczeń
stwa w realizowaniu celów wzniosłych i szlachetnych, takich jak te 
leżące u podstaw powstania naszego miasta. Ważny jest również czyn
nik materialny, niesłusznie postrzegany przez wielu, jako ten jedyny 
realistyczny. Ktoś kiedyś powiedział: „Jedynym ograniczeniem -  jest 
ograniczenie wizji”. To prawdziwe zdanie podpowiada nam jak ważną 
rolę w życiu społecznym -  pełni wspólna wizja przyszłości. Tymcza
sem, coraz bardziej o niej zapominamy. Próbując doganiać problemy 
życia codziennego dążymy do zaspokajania głównie własnych potrzeb. 
Nie prowadzi nas to do Wolności, lecz do anarchizacji życia publiczne
go, której odbiciem jest bezsensowna skuteczność populizmu politycz
nego i braku spójnego ładu w wymiarze przestrzennym i duchowym. 
Piszemy o tym w momencie szczególnym. Nowe wydanie -  stanowi 
symboliczny sygnał dla dokonania kolejnego zwrotu w historii naszego 
miasta. U progu drugiego dziesięciolecia XXI wieku, my synowie 
i córki tej Ziemi pytamy: „Quo vadis Vinea Christi?”

I oto mamy przed sobą książkę -  dokumentującą odpowiedź na wyżej 
zadane pytanie, nie udzieloną dzisiaj, lecz niespełna 350 lat temu. Czym 
jest zbiór dokumentów nazwanych przez ich autora bpa Wierzbowskie
go -  „Vinea Christi”? To zbiór infonnacji o miejscu lokalizacji przy
szłego miasta, założonego na terenie dawnej rybackiej osady położonej 
nad Wisłą. Ważnego w średniowieczu ośrodka handlowego znajdujące
go się w sąsiedztwie Czerska, na szlaku z Sandomierza do Płocka.

Idea utworzenia na Mazowszu miasta świętego wzorowanego na 
Jerozolimie -  miała ubogacić życie religijne nie tylko Mazowsza, ale



668 NOWOŚCI WYDAWNICZE

również przyczyniać się do odnowy moralnej i religijnej całego, znisz
czonego po obcych najazdach kraju. Biskup Wierzbowski przygotowy
wał projekt niezwykły, polegający na budowie Drogi Krzyżowej oraz 
Kalwarii, które to miejsca -  jednocześnie miały wyznaczyć centrum 
organizującego się wokół nich miasta. Do chwili obecnej nie powstało 
na świecie inne miasto, które zaplanowane byłoby w tak wyjątkowy 
sposób. Idea ciekawa i szlachetna, stanowiąca w pewien sposób od
zwierciedlenie wzniosłych myśli szlachetnego Narodu.

Jak wyglądał i przebiegał proces organizowania i budowania tego 
miasta? Kim byli świadkowie i uczestnicy tamtych dziejów? Jakimi 
problemami nacechowane było wówczas materializowanie pomysłu 
niezwykle doniosłego w swym wyrazie? Wreszcie sukces — liczne przy
wileje królewskie oraz uchwała sejmowa z 1673 r. o aprobacie i protek
cji Rzeczypospolitej dla miasta Nowe Jeruzalem. To wszystko odnaj
dziemy w dziele, które przy wsparciu i przychylności władz miejskich 
przekazujemy do rąk czytelników.

Niewątpliwym osiągnięciem tego wydania, jest pierwsze w historii, 
pełne tłumaczenie tekstu łacińskiego na współczesny język polski. 
Zawdzięczamy to wiedzy, talentowi oraz wielkiej pracy osoby nie
zwykłej -  siostry Małgorzaty Borkowskiej (OSB), która w ten sposób 
pozostawia kolejny trwały ślad w naszej pamięci jak również w dzie
jach Góry Kalwarii.

Wreszcie na koniec, nie sposób pominąć roli pewnego mieszkańca 
Góry Kalwarii, bez którego nie byłoby tego wszystkiego. Człowieka 
nieustającego w poszukiwaniu i zamiłowaniu prawdy o historii Góry 
Kalwarii, Pana Wojciecha Prus-Wiśniewskiego -  Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. To on przy wsparciu swej małżon
ki Bożeny, po latach poszukiwań odnalazł najpierw kopię, potem orygi
nał zapomnianej księgi. Nadał bieg sprawom organizacyjnym, w efek
cie czego dawnemu dziełu udało się nadać współczesny wyraz i formę.

To Panu Wojciechowi zawdzięczamy możliwość odbycia tej nieco
dziennej podróży w czasie do wydarzeń leżących u podstaw istnienia 
miasta Góra Kalwaria. Ktokolwiek wcześniej rozmawiał z Panem 
Wojciechem często mógł usłyszeć wypowiadane z należytą czcią dwa 
tajemniczo brzmiące słowa: „Vinea Christi”. Teraz brzmią one jak 
spełnienie marzeń.

Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska
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„Kalwarii mamy sławnych sześć w Polsce i Litwie. [...] Druga jest 
pod Warszawą, a nazwana Góra; urbem sacerdotalem śmiele zwać ją 
można, bo kościoły, klasztory same miasto zdobią. [...] Wierzbowski 
(Stefan) biskup poznański, nominat na prymasostwo, wydał tych swoich 
fundacji prawa i przywileje, z tytułem: Vinea Christi -  pół sta kazawszy 
tylko egzemplarzy w Warszawie wybić, a stąd ta książka zbyt rzadka”.

Tak pisał o Górze Kalwarii i o zbiorze jej przywilejów biskup Józef 
Andrzej Załuski, wielki bibliofil. Już w jego czasach, to jest w połowie 
XVIII wieku, z nakładu wynoszącego zaledwie pięćdziesiąt egzemplarzy 
niewiele musiało zostać, w naszych zaś czasach istnieje najwyżej kilka 
egzemplarzy -  i garść kserokopii; dzisiejsza technika pozwala już na 
szczęście na ratowanie treści unikalnych druków przez ich powielanie.

Niemniej ci wszyscy, którzy by dotarli do tej książki i chcieli z niej 
korzystać, stają przed kolejną trudnością. Trzeba wprawy, żeby 
poradzić sobie z antyczną czcionką, a nadto z kilku takimi wadami tego 
druku, jak brak akapitów, brak paginacji (!), mnóstwo błędów 
drukarskich, czy nierówne odbicie farby na grubym, szorstkim papierze. 
W dodatku większość zawartych tam tekstów prawnych jest po łacinie; 
czytelnicy dzisiejsi miewają trudności nawet z klasyczną, nabywaną 
jeszcze tu i ówdzie w szkole łaciną, a cóż dopiero z siedemnastowieczną 
łaciną prawniczą, pełną zawiłych formuł, wielokrotnych powtórzeń 
i zwrotów znaczących w tym kontekście co innego, niż podano 
w normalnym słowniku26. Przedrzeć się przez ten gąszcz „warownych”, 
to znaczy nie podlegających sądowemu zakwestionowaniu sformułowań, 
jest bardzo trudno człowiekowi, który żyje już w innym świecie i myśli 
według innych skojarzeń. Chaotyczność układu materiału zawartego 
w tym dziele wzrasta jeszcze dzięki temu, że wprawdzie poszczególne 
jego części zaopatrzone są w spisy przytoczonych w nich dokumentów, 
ale te spisy wcale nie pokrywają się dokładnie z zawartością książki: są 
dokumenty wspomniane w spisach, a w książce nie przytoczone, i są 
dokumenty przytoczone w książce, ale w spisach nie wspomniane...

Niemniej dla pracy nad dziejami Góry Kalwarii ta książka jest 
źródłem podstawowym. Prowadząc więc taką pracę27, należało sobie

26 Tu trzeba zaznaczyć wyjątkową wartość dla takich badań słownika Janusza 
S o n d 1 a (Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997).
27 Jej owocem jest książka Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002, wyd. 2 Kra
ków 2009.
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sporządzić choćby roboczy przekład, ułatwiający dotarcie do potrzebnych 
punktów i odcedzenie istotnej treści, zagubionej w potokach ulubionego 
wówczas prawniczego wielosłowia. Tym przekładem dzielę się teraz 
z czytelnikami, ponieważ mieszkańcy Góry Kalwarii, rozkochani 
w swoim mieście i jego dziejach, pragną mieć łatwy dostęp do 
autentycznej myśli i ustaleń biskupa Wierzbowskiego, założyciela miasta.

Na treść książki składają się dokumenty, dotyczące tak samego 
miasta Góra czyli Nowa Jerozolima, jak i poszczególnych istniejących 
w nim fundacji kościelnych. Książka dzieli się na dwie części.

Pierwsza, nie mająca osobnego tytułu, zawiera dokumenty 
dotyczące:

a) samej Góry -  Prawa Górskie [s. 3-32]28; b) wsi Ostrów -  INDEX 
Spraw Ostrowskich [s. 33-66]; c) klucza moczydłowskiego -  INDEX 
Praw Moczydłowa, Łubnej i Żerdzi [s. 67-99]. Uwaga: włości Ostrów 
oraz Moczydłów z przyległościami wchodziły w skład uposażenia 
domu zakonnego księży oratorianów (filipinów) w Górze; wkrótce 
jednak po ogłoszeniu przez biskupa Wierzbowskiego niniejszego tomu, 
miejsca, prawa i obowiązki oratorianów przejęli tzw. bartoszkowie vel 
księża komuniści; d) kościoła i działalności tychże oratorianów -  
INDEX Erectionum, Visitationum, Dispositionum, Privilegiorum, Indul- 
gentiarum, Transactionum Congregationis S. Philippi Nerii in Góra... 
[s. 101-102]; e) parafii oraz nowo założonego miasta -  PRIVILEGIA, 
confirmationes, indulgentiae calvarienses. Tu są dokumenty sejmowe, 
królewskie, papieskie i biskupie [s. 103-134]; f) wsi Pęcław -  Dispo
sitions super Pęcław connotatae [s. 135-172]. Uwaga: Pęcław był 
uposażeniem klasztoru dominikanek.

W większości wypadków porządek w każdym z tych działów jest 
taki, że najpierw wymieniono w krótkich streszczeniach istniejące 
dokumenty, potem zaś przytoczono tekst ważniejszych z nich, nie 
wszystkich jednak, toteż tych streszczeń pominąć nie można. 
Streszczenia są po łacinie, pełny zaś tekst dokumentów najczęściej po 
łacinie, ale czasem po polsku lub włosku.

Druga część książki nosi osobny tytuł: Oper arii in Vineam Christi... 
(Pracownicy do Winnicy Chrystusowej...) i zawiera, bez wstępnych 
streszczeń, dokumenty, ugody i ustalenia, odnoszące się do

28 Podaję tu numerację stron naniesioną wtórnie na oryginalny druk i w ni
niejszym wydaniu umieszczoną w nawiasach prostokątnych.
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ufundowanych w Górze klasztorów [s. 173-261, w tym akty fundacji: 
s. 173-202]. Na jej końcu jednak dodano, pod ogólnym tytułem Prawa 
na Chynów, kolejne dokumenty dotyczące bądź wyposażenia 
Kalwarii, bądź sąsiednich parafii, bądź innych klasztorów, wszystko 
to zebrane dość chaotycznie.

Ważniejsze dokumenty podane są poniżej w przekładzie; inne 
(zwłaszcza odnoszące się do innych niż sama Góra miejscowości) 
w regestach, czyli streszczeniach. Przytaczanie pełnego ich tekstu 
spowodowałoby zwiększenie objętości tej książki (a tym samym 
kosztów jej wydania) przynajmniej pięciokrotnie, a nie wniosłoby do 
znajomości dziejów właściwie nic. Wydanie niniejsze nie pomija 
także tekstów polskich, które dzięki tej kopii stają się również 
dostępniejsze i czytelniejsze; zaopatrzono je w przypisy, wyjaśniające 
wtrącone słowa łacińskie lub istotne realia. Strony pierwodruku (jest 
ich 261 w formacie A4, bardzo drobnym drukiem bez interlinii) 
ponumerowano ręcznie i tę paginację zaznaczono w niniejszym 
wydaniu bardzo wyraźnie, na marginesie; ma to umożliwić na 
przyszłość porządne cytowanie tekstu. Tekst zarówno przekładów jak 
i kopii został w wielu (zaznaczonych) miejscach nieco skrócony, tam 
mianowicie, gdzie wielokrotne powtarzanie utartych formuł i zwrotów 
nie dodawało nic do treści, a nawet utrudniało zorientowanie się 
w niej. Formuły liturgiczne zostawiam w ich brzmieniu łacińskim, 
podając przekład w przypisie. Konstrukcja zdań często musiała zostać 
zmieniona, gdyż inaczej ich długość i zwyczaj cofania orzeczenia na 
sam koniec uniemożliwiałby zrozumienie nawet przekładu. Cytaty 
z Pisma św. podane są w dosłownym tłumaczeniu z Wulgaty, aby nie 
zacierać zamierzonych przez biskupa Wierzbowskiego aluzji do 
nazwy miasta i do charakterystycznych nabożeństw („ścieżki”).

(Fragment z wprowadzenia s. M. Borkowskiej OSB)
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