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KS. JAN WALKUSZ

DYPLOMACJA WATYKAŃSKA I SOBORY 
JAKO SPEKTAKULARNE PRZEJAWY 

ODNOWY ŻYCIA RELIGIJNO-KOŚCIELNEGO 
INICJOWANE PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ

Dyplomacja watykańska, zwana inaczej dyplomacją Stolicy 
Apostolskiej, w swoim rozwoju kształtowała się – tak co do struk-
tur, jak i form organizacyjnych – według modelu świeckiego, acz-
kolwiek niezależnie od świeckiej władzy papieża. Dopiero z chwilą 
powstania Państwa Kościelnego stała się jedną z istotnych funkcji 
rozstrzygania problemów kościelno-politycznych, rozwiązywanych 
zgodnie z zasadami prawa kanonicznego i międzynarodowego przez 
mianowanych do tej roli specjalnych delegatów Stolicy Apostol-
skiej o różnym stopniu uprawnień. Już od końca IX wieku w wielu 
chrześcijańskich krajach Europy istniały takie przedstawicielstwa1, 
natomiast w Polsce liczni tzw. legati a latere byli znakiem zaintere-
sowania Rzymu naszym krajem. Potwierdzają to poprawne relacje 
Mieszka I i jego następców z papiestwem, wspieranie przez Polskę 
reformy gregoriańskiej czy też niemała akcja misyjna pod patro-
natem Polski2. Niemniej za początek oficjalnego przyjmowania le-
gatów Stolicy Apostolskiej przez nasz kraj przyjmuje się rok 1519, 
gdy papież Leon X wysłał nad Wisłę biskupa Zaccarię Ferreriego 
w celu doprowadzenia do zgody między Polską a zakonem krzy-
żackim. W dalszych latach przybywali tu kolejni przedstawiciele 

1 I. Cardinale, The Holy See and the International Order, Londyn 1976; R. Bu-
chała, Państwa a Stolica Apostolska, „Chrześcijanin w Świecie” 10 (1978) z. 1, 
s. 9-41; M. Olivier, Natura e funzioni dei legati pontifici, Torino 1979.

2 J. Kopiec, Priorytety dyplomacji papieskiej w Polsce w wiekach XVI-XVIII 
[artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].
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Stolicy Apostolskiej do ściśle określonych przez papieża zadań, a od 
1555 r. można mówić już o stałym przedstawicielstwie3.

Nie ulega wątpliwości, że kształtowane tą drogą relacje mię-
dzy Rzeczypospolitą a Stolicą Apostolską zależały z jednej strony 
od uwarunkowań polityczno-społeczno-kościelnych, z drugiej zaś 
– i to w decydującej mierze – od postawy monarchy i jego dwo-
ru, a także konkretnego nuncjusza i jego polityki. Ponadto – jak 
zauważa bp Jan Kopiec – nuncjusze przebywający w naszym kra-
ju aż do upadku niepodległości w XVIII wieku, wchodzili w krąg 
najżywotniejszych problemów Rzeczypospolitej z całym kontekstem 
międzynarodowym, kierując się przy tym niezwykle wyrazistymi 
priorytetami w swym działaniu. A wśród nich do najważniejszych 
należały: wspieranie władców Polski w podtrzymywaniu katolicy-
zmu i łączności z obozem papieskim, odpowiednie reakcje na dzia-
łania protestantów, generowanie nadziei na unię z Rosją, roztropne 
i niezwykle dyplomatyczne działania na styku relacji grekokatoli-
ków z prawosławiem, a także wypracowanie odpowiedniego modus 
vivendi między uprawnieniami jurysdykcyjnymi prymasów Polski 
a władzą przedstawicieli Stolicy Apostolskiej4.

Niemałym przełomem w relacjach na linii Rzym – Polska – 
nuncjusze, a zarazem wymowną egzemplifikacją w istocie skompli-
kowanych polskich układów, były – jak dowodzi o. Paweł Zając – 
pierwsze lata rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego za czasów 
nuncjusza Antonio Eugenio Viscontiego, choć nie on odegrał w tym 
procesie kluczową rolę5. Na sejmie konwokacyjnym z 1764 r. stron-
nictwo Czartoryskich zaproponowało także program reform koś-
cielnych, co przy nieustannych sporach szlachty i duchowieństwa 
oraz kontrowersjach wokół statusu i zakresu jurysdykcji papieskiej 

3 H.D. Wojtyska, Papiestwo – Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lublin 1977, 
s. 13-160; W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury 
apostolskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Warszawa 1992; J. Kopiec, Zur Geschichte 
der Apostolischen Nuntiatur in Polen, „Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte” 88 (1993), s. 134-155.

4 J. Kopiec, Priorytety dyplomacji.
5 P. Zając, Wokół planów nowego kształtu relacji Rzeczypospolitej ze Stolicą 

Apostolską na progu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1764-1766 
[artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].
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nuncjatury – nie było wcale łatwe6. Niemniej postulaty nowego 
ułożenia relacji Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską w kontekście 
wzmagających się antyklerykalnych nastrojów szlachty – co nie-
pokoiło m.in. nuncjusza E. Viscontiego – były żywo dyskutowane. 
Ostatecznie jednak podejmowane wówczas działania nie przyniosły 
pożądanych rezultatów, a Stanisław August Poniatowski, zwolennik 
oświeconego latitudynaryzmu i dość ambiwalentnego stosunku do 
Stolicy Apostolskiej i spraw kościelnych w ogóle7, nie był skory do 
poparcia w sumie dość radykalnych deklaracji Michała F. Czartory-
skiego. Stąd zdecydowane działania na rzecz wzmocnienia autory-
tetu króla rozpoczął Tommaso Antici, reprezentant Stanisława Au-
gusta przy Stolicy Apostolskiej8. W specjalnym memoriale – szeroko 
po raz pierwszy w historiografii omówionym przez o. P. Zająca9 
– T. Antici proponował uczynić politykę kościelną jednym z istot-
nych elementów wzmocnienia autorytetu króla w kraju. Jednak 
wzmagająca się sprawa desydentów i jej konsekwencje spowodowały 
znaczne przeobrażenia w polityce kościelnej króla lat 1764-1766.

Trudnym terenem działań dyplomacji watykańskiej okazała się 
Rosja, zwłaszcza od momentu, gdy – w wyniku rozbiorów Polski – 
pod panowanie prawosławnego władcy dostały się rzesze katolików, 
zarówno obrządku łacińskiego, jak i greckokatolickiego. Jako że nie 
było możliwości ustanowienia w Imperium Rosyjskim regularnej 
nuncjatury, Stolica Apostolska na dwór carów Rosji w tym szczegól-
nym okresie wysyłała swoich ambasadorów10. W latach 1783-1804 
funkcję taką pełnili: Giovanni Andrea Archetti (1783-1784), Loren-
zo Litta (1797-1799) oraz Tommaso Arezzo (1803-1804), a każdy 
z nich miał ściśle określony cel swojej misji. Gdy caryca Katarzyna 

 6 J. Łukowski, Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Warszawa 1991.

 7 R. Butterwick, Stanisław August Poniatowski jako latitudynarysta religij-
ny, „Wiek Oświecenia” 14 (1998), s. 179-191; por. N. Leclercq, La vie politique 
polonaise au XVIII siècle-les journaux de la diete de convocation 1764, Paris 2010.

 8 G. Platania, Varsavia e Roma. Tommaso Antici un diplomatico del ’700, 
Salerno 1980.

 9 P. Zając, Wokół planów.
10 M. Loret, Kościół katolicki a Katarzyna II 1772-1784, Kraków–Warszawa 

1910; W. Meysztowicz, Kościoły katolickie obrządku łacińskiego na obszarach Rosji 
(1772-1914), t. 1-2, Roma 1955; M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, War-
szawa 2000, s. 419-465.
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bezpardonowo ingerowała w sprawy kościelne i samowolnie two-
rzyła jego struktury administracyjne na terenie Białej Rusi, ówczes-
ny papież Pius VI nie mógł pozostać obojętny na taki stan rzeczy. 
Wysłał więc – po akceptacji Katarzyny II – do Petersburga swego 
przedstawiciela w osobie nuncjusza z Polski G.A. Archettiego w celu 
uregulowania powstałej sytuacji kościelnej. Jego więc dziełem było 
m.in. kanoniczne erygowanie metropolii w Mohylewie, przeprowa-
dzenie kanonicznego ingresu arcybiskupa Stanisława Siestrzeńcewi-
cza i ustanowienie kapituły oraz rozwiązanie sprawy grekokatoli-
ków w Połocku po przejściu arcybiskupa Jazona Smogorzewskiego 
na tron metropolity kijowskiego. Ustanowieniem Herakliusza Lis-
sowskiego arcybiskupem obrządku greckokatolickiego w kwietniu 
1784 r. przywrócono siedzibę metropolitalną w Połocku, co – wraz 
z wcześniejszymi aktami Archettiego – z jednej strony w pełni sa-
tysfakcjonowało carycę, z drugiej zaś kanonicznie normalizowało 
wcześniejsze arbitralne decyzje monarchini11.

Równie skomplikowana była misja kolejnego przedstawiciela 
Stolicy Apostolskiej w Rosji, Lorenzo Litty. Po kolejnych rozbio-
rach Polski w prawosławnym Imperium znalazły się całe diecezje 
łacińskie i greckokatolickie, które – mocą własnych decyzji i bez 
jakichkolwiek konsultacji – organizowała po swojemu caryca Ka-
tarzyna, ustanawiając na tych terenach nową administrację. Na 
krótko przed śmiercią Katarzyny II papież Pius VI uzyskał zgodę na 
wysłanie do Rosji swego ambasadora, którego celem było wyznacze-
nie diecezji dostosowanych do granic Imperium, mianowanie dla 
nich biskupów i potwierdzenie nowej regulacji w imieniu Stolicy 
Apostolskiej. Wszystkie te przedsięwzięcia podejmowane już w cza-
sach cara Pawła I, zostały ostatecznie usankcjonowane przez papieża 
bullą Maximis undique pressi z 17 listopada 1798 r.12

11 M.-J. Ronët de Journal, Nonciatures de Russie d’après les documents authen-
tiques, t. 1: Nonciature d’Archetti 1783-1784, Città del Vaticano 1952; A.A. Bru-
manis, Aux origins de la hiérarchie latine en Russie. Mgr Stanislas Siestrzencewicz-
-Bohusz, premier archevêque-metropolitain de Mohilev (1731-1826), Louvain 1968; 
B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-
1918), Kraków 1980, s. 16-39.

12 M.-J. Ronët de Journal, Nonciatures, t. 2: Nonciature de Litta 1797-1799, 
Città del Vaticano 1943; M. Loret, Kościół katolicki; M. Inglot, La Compagnia di 
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Owocne przedsięwzięcia L.  Litty zostały nagle przerwane 
w 1799 r. decyzją Pawła I o wydaleniu papieskiego ambasadora, 
spowodowane tzw. sprawą maltańską, a przywrócenie przedstawi-
cielstwa trwało aż do 1803 r., gdy funkcję tę objął Tommaso Arezzo. 
W specjalnej instrukcji określono cele jego misji na terenie Rosji, a te 
dotyczyły swobody sprawowania kultu katolickiego, umożliwienia 
wiernym kontaktów ze Stolicą Apostolską, misji na wschodnich 
i południowych terenach Imperium, kolegium kościelnego oraz 
bieżących spraw Kościoła greckokatolickiego13. W istocie jednak 
okoliczności nieco skorygowały działania Arezzy, który – jak kon-
kluduje o. Marek Inglot – musiał zająć się także pełnomocnictwami 
metropolity Stanisława Siestrzeńcewicza, nominacjami biskupów 
oraz uniwersytetem i seminarium duchownym, instytucjami po-
wołanymi przez cara w Wilnie14. Niestety, już w czerwcu 1804 r., 
w wyniku sporu o ekstradycję J.H. Vernèguesa, misja papieskiego 
dyplomaty została przerwana i trzeba było czekać aż do roku 1991, 
żeby wrócił nuncjusz do Rosji15.

Jak trudne nieraz, wymagające niemałej wiedzy, odporności 
i taktu, jest sprawowanie władzy w imieniu papieża, nie co prawda 
już w charakterze klasycznego dyplomaty, lecz bardziej zarządcy 
i duszpasterza na terenie misyjnym, wymownie przekonuje, w funk-
cji swoistego pars pro toto, epizod z życia Władysława A. (Prospera) 
Burzyńskiego, drugiego biskupa, lecz w istocie faktycznego organi-
zatora diecezji sandomierskiej16. Jako franciszkanin-reformata został 
on w 1790 r. skierowany przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary do 
pracy misyjnej w Egipcie, gdzie stosując typowy model akomodacji 

Gesù nell’Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della 
Compagnia, Roma 1997 (passim); M. Heller, Historia Imperium, s. 467-480.

13 M.-J. Ronët de Journal, Nonciatures, t. 4: Nonciature d’Arezzo 1802-1806, cz. 1: 
1802-1804, Roma 1922; M. Amara-Poignet, L’oevre d’Arezzo. Nonce Apostolique à 
Saint-Petersburg (1802-1806), Roma 1991.

14 M. Inglot, Papieskie misje dyplomatyczne w Rosji pod koniec XVIII i na 
początku XIX wieku [artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].

15 Tamże.
16 M. Godlewski, Burzyński Adam Prosper, w: Polski Słownik Biograficzny, 

t. 3(1937), s. 140-141; J. Wiśniewski, Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. 
biskup sandomierski. W stuletnią rocznicę śmierci, Mariówka 1929; P. Włoczyk, 
Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830) zakonnik – misjonarz – biskup, „Studia 
Sandomierskie” 20 (2013), nr 1, s. 5-127.
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misyjnej, wykazał się wielką pracowitością i znacznymi osiągnię-
ciami. Nic zatem dziwnego, że po podpisaniu traktatu pokojowego 
między Francją a Wielką Brytanią z października 1801 r., kongre-
gacja mianowała go prefektem apostolskim w Egipcie. Przez prawie 
sześć lat gorliwie pełnił tę misję, kładąc przede wszystkim nacisk 
na dyscyplinę kleru i oddziaływanie przykładem, choć Stolica Apo-
stolska oczekiwała tutaj roztropnego powiązania duszpasterstwa 
z polityką, w nadziei na unię koptów z melchitami. A ponieważ 
swoisty rygoryzm religijno-duchowy prefekta nie znalazł specjal-
nego zrozumienia wśród miejscowego duchowieństwa i wiernych, 
po dziewięciokrotnie wnoszonych prośbach o zwolnienie z tego 
urzędu, opuścił ostatecznie Egipt w lutym 1808 r.17

Podobnie jak podstawowym zadaniem dyplomacji watykańskiej 
jest rozstrzyganie problemów kościelno-politycznych zgodnie z re-
gułami prawa kanonicznego i międzynarodowego, tak w odniesie-
niu do zagadnień dogmatycznych i dyscypliny kościelnej decydujący 
głos należy do zgromadzenia ogółu biskupów pod przewodnictwem 
papieża, czyli do soboru powszechnego. Rzecz znamienna, że każdy 
z dotychczasowych 21. soborów usytuowany był w newralgicznych 
momentach dziejów Kościoła, podejmując ważne decyzje dla całej 
wspólnoty, określanej w terminologii teologicznej mianem Mistycz-
nego Ciała Chrystusa. Co więcej, choć żaden z kolejnych soborów 
nie odwoływał ustaleń z poprzednich, lecz je doprecyzowywał i roz-
wijał w zależności od potrzeb i uwarunkowań, tym niemniej da się 
w tym procesie zauważyć pewne ewidentne podobieństwa natury 
historyczno-teologicznej, jak i różnice o charakterze kulturowo-
-mentalnym. Doskonałym przykładem takiej sytuacji może być 
porównanie – co z racji przypadających w 2015 r. wyjątkowych 
rocznic – Soboru Laterańskiego IV (1215) i Trydenckiego (1545-
1563). Chodzi nie tylko o to, że w 2015 r. przypadła 800. rocznica 
rozpoczęcia tego pierwszego oraz 470 zainaugurowanie tego drugie-
go, czy też podkreślenie, że między rozpoczęciem obu to dokładnie 

17 T. Moskal, „... zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z brodą ogromną”. 
Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830) jako prefekt apostolski w Egipcie [arty-
kuł zamieszczony w niniejszym tomie]; por. P. Włoczyk, Adam Prosper Burzyński 
OFM misjonarz w Egipcie na przełomie XVIII i XIX wieku, „Nasza Przeszłość” 
84 (1995), s. 157-186.
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330 lat, lecz o ukazanie pewnego dynamizmu uwidocznionego po-
nad wszelką wątpliwość w uchwalonych i przyjętych dekretach18. 
Sobór Laterański IV zwołany przez Innocentego III w celu upo-
rządkowania spraw Kościoła, jego relacji z władzą świecką oraz 
ogłoszenia kolejnej krucjaty do Ziemi Świętej, zajmował się także 
– aczkolwiek nie był to priorytet – problemami doktryny katolickiej 
i dyscypliny, porządkując i przypominając wiernym wcześniejszą 
naukę. Ta zaś – co wyraźnie łączyło oba zgromadzenia – dotyczy-
ła przede wszystkim Eucharystii, pokuty, sakramentu kapłaństwa 
i małżeństwa, celibatu, brewiarza, a w materii dyscyplinarnej przy-
jęto ustalenia w odniesieniu do zagadnień pastoralnych, kar kościel-
nych, wymaganych procedur oraz relacji międzywyznaniowych19. 
Natomiast Sobór Trydencki, choć w wielu wypadkach rozszerzył 
i zreinterpretował nauczanie Lateranum 1215, z uwagi na zupełnie 
nową sytuację polityczną i kościelną oraz konieczność konfrontacji 
z doktryną protestancką, znacznie poszerzył krąg rozpatrywanych 
problemów, dokonał jasnego określenia depozytu wiary, a przede 
wszystkim – co okazało się niezwykle zbawienne – zapoczątkował 
długo postulowaną reformę katolicką20.

W obradach soborowych – jak dokumentuje ks. Łukasz Krucki 
– niebagatelną rolę odegrali arcybiskupi gnieźnieńscy, tytułujący 
się od soboru w Konstancji prymasami Polski. Stąd, z okazji przy-
padających w 2015 r. wyjątkowych rocznic tego typu zaangażowa-
nia, czyli „800-lecia udziału Henryka Kietlicza w obradach Sobo-

18 W. Zawadzki, Dekrety soborów Laterańskiego IV (1215) i Trydenckiego (1545-
1563) w perspektywie historyczno-teologicznej [artykuł zamieszczony w niniejszym 
tomie].

19 Dokumenty soborów powszechnych, t. 2 (869-1312), układ i oprac. A. Baron, 
H. Pietras, Kraków 2002, s. 211-325; J. Dyl, Sobory powszechne drugiego tysiąclecia 
chrześcijaństwa, Tarnów 1997, s. 41-49; F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 
1998, s. 119-125; K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, 
Kraków 2001, s. 105-109.

20 Dokumenty soborów powszechnych, t. 4 (1511-1870), układ i oprac. A. Baron, 
H. Pietras, Kraków 2004, s. 185-867; H. Jedin, Gechichte des Konzils von Trient, 
Freiburg 1949; R. Bäumer, Concilium Tridentinum, Darmstadt 1979; L. Scheffczyk, 
Das Konzil von Trient und die Reformation, München 1992; Il concilio di Trento 
e il moderno, red. P. Prodi, W. Reinard, Bolonia 1996; J. Dyl, Sobory powszechne, 
s. 116-131; J. Bécheau, Historia soborów, s. 181-205; K. Schatz, Sobory powszechne, 
s. 161-201.



14 KS. JAN WALKUSZ 

ru Laterańskiego IV, 600-lecia przybycia Mikołaja Trąby na sobór 
w Konstancji, 500-lecia uzyskania przez Jana Łaskiego na Soborze 
Laterańskim V tytułu legata urodzonego (legatus natus) i wreszcie 
50-lecia zakończenia Vaticanum II, na którym jedną z czołowych 
ról odegrał kardynał Stefan Wyszyński”21, warto uświadomić so-
bie ich postawy i formy koncyliarnego zaangażowania. Tak zatem 
H. Kietlicz przewodnicząc delegacji polskiej na Sobór Laterański IV 
z 1215 r., doprowadził do pogłębienia współpracy między Polską 
a Stolicą Apostolską, a dzięki papieskim przywilejom (m.in. tzw. 
privilegium fori) wzmocnił swoją pozycję, ułatwiając w ten spo-
sób wprowadzenie uchwał soborowych nie tylko w archidiecezji 
gnieźnieńskiej, ale w całej podległej mu metropolii22. Równie ak-
tywnym okazał się Mikołaj Trąba podczas soboru w Konstancji, na 
którym stał się – z racji obrony wiary katolickiej i jej krzewienia na 
Litwie i Żmudzi – jednym z ważniejszych ojców. To on też z reko-
mendacji soboru został wysłany do Paryża jako rozjemca między 
Francją i Anglią w wojnie stuletniej. Dążąc do zażegnania schizmy 
zachodniej, przyczynił się do pokoju w Kościele, co zjednało mu 
powszechne uznanie i miejsce pośród prymasów. A przywilej ów 
– z braku odpowiednich dokumentów – uznaje się za oficjalny po-
czątek polskiego prymasostwa23.

Wprawdzie na kolejnym soborze, czyli Bazyleo-Ferraro-Floren-
cko-Rzymskim (1431-1445), nie było ówczesnego arcybiskupa gnieź-
nieńskiego Wincentego Kota, lecz jego delegaci, niemniej osobiście 
interesował się przebiegiem jego obrad, opowiadając się jednak po 
stronie antypapieża Feliksa V, choć Eugeniusz IV usiłował go po-

21 Ł. Krucki, Arcybiskupi gnieźnieńscy a ruch soborowy [artykuł zamieszczony 
w niniejszym tomie].

22 J. Umiński, Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem (1199-1219), 
Lublin 1926; W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-
1219), Poznań 2005; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, 
Warszawa 1971, s. 41-43; J. Wyrozumski, Pontyfikat arcybiskupi i reformy Henryka 
Kietlicza, w: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gnie-
zno 2000, s. 97-105.

23 Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski, red. F. Kiryk, Sandomierz 2009; 
A. Prochaska, Sobór w Konstancji, Kraków 1986, s. 23-24; J. Nowacki, O godności 
i uprawnieniach prymasowskich arcybiskupa gnieźnieńskiego, Poznań 2008, s. 26.
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zyskać do swojego obozu24. O wiele więcej natomiast inicjatywy 
wykazał arcybiskup Jan Łaski, uczestniczący w Soborze Laterań-
skim V. Przybył on do Wiecznego Miasta w czerwcu 1513 r., a już 
po kilku dniach dał się poznać jako zdecydowany i odpowiedzialny 
hierarcha, wygłaszając po łacinie orację na cześć następcy Juliusza 
II, czyli papieża Leona X. W czasie soboru zaś zwracał uwagę ojców 
soborowych na problemy Kościoła w Europie Środkowowschodniej, 
był przeciwny unii z Kościołem prawosławnym, a dzięki zabiegom 
i protekcji Zygmunta Starego, uzyskał dla siebie i swoich następ-
ców tytuł legata urodzonego (legatus natus), potwierdzającego tytuł 
prymasowski przynależny do stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie25.

Podczas gdy na Soborze Trydenckim arcybiskupów Mikołaja 
Dzierzgowskiego i Jana Przerębskiego reprezentowali – raczej mało 
aktywni – Paweł z Głogowa (archidiakon gnieźnieński) i Stanisław 
Falęcki (opat cystersów w Sulejowie i późniejszy biskup pomocniczy 
gnieźnieński)26, to przedsięwzięcia Mieczysława Halki Ledóchow-
skiego na I Soborze Watykańskim okazały się niezwykle nośne, 
zarówno dla spraw Kościoła, jak i Polski. Usadowienie go pomiędzy 
prymasami oraz określenie mianem „arcybiskupa Gniezna i Po-
znania, prymasa”, było wyraźnym symbolem jedności i integracji 
narodu, podzielonego kordonami zaborczymi. Ponadto arcybiskup 
Ledóchowski okazał się gorącym orędownikiem uchwalenia dogma-
tu nieomylności papieskiej, co zjednało mu przychylność papieża 
Piusa IX, niezwykle skutkującą w późniejszych latach27.

24 A. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy 
od roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 
z biskupstwem poznańskim, t. 2, Poznań 1888, s. 166-171; S. Hain, Wincenty Kot 
prymas Polski 1436-1448, Poznań 1948; K.R. Prokop, Polscy kardynałowie, Kraków 
2001, s. 50.

25 P. Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, War-
szawa 2007; Arcybiskup Jan Łaski reformator prawa, red. S. Tymosz, Lublin 2007.

26 J. W. O’Malley, Trydent. Co się zdarzyło podczas soboru, Kraków 2014, 
s. 165; J. Gręźlikowski, Trydencka odnowa i reforma Kościoła. Refleksja w 450. 
rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563), „Studia Włoc-
ławskie” 16 (2014), s. 126-146.

27 W. Klimkiewicz, Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, t. 3, 
oprac. Z. Zieliński, Poznań 1987; J. Pietrzak, Arcybiskup Ledóchowski jako prymas 
Polski, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 1 (2003), s. 149; Z. Zieliński, 
Kościół i naród w niewoli, Lublin 1995, s. 215-247; tenże, Kościół w kręgu rzeczy-
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Bez wątpienia jednym z największych wydarzeń w dziejach 
chrześcijaństwa był II Sobór Watykański, zwołany przez Jana XXIII, 
a zakończony przez Pawła VI. Jako że zasadniczym jego celem 
było dostosowanie działalności Kościoła do aktualnych potrzeb 
i wyzwań współczesnego świata, spory udział w jego obradach 
i przyjętych rozwiązaniach mieli także biskupi polscy. A choć we 
wszystkich czterech sesjach uczestniczyło 63 hierarchów z naszego 
kraju, do najaktywniejszych należał kardynał Stefan Wyszyński 
i jego najbardziej zaufani współpracownicy, czyli: Antoni Baraniak, 
Bolesław Kominek i Karol Wojtyła. To głównie dzięki prymasowi 
Wyszyńskiemu, którego dość rychło doceniono podczas obrad so-
borowych, zlecając mu wygłoszenie referatu na temat formacji semi-
naryjnej alumnów, oraz powołując na członka Prezydium Soboru, 
wypracowano cały wachlarz zagadnień, podejmowanych później 
i przyjętych na forum ogólnym. Wystarczy – tytułem egzemplifi-
kacji – wskazać tutaj na głos w sprawach duszpasterskich, zabiegi 
o wprowadzenie do konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen 
gentium tytułu „Maryja-Matka Kościoła”, a także – co wprawdzie 
nie wiązało się bezpośrednio z soborem, ale było aktem o donio-
słym znaczeniu – na słynne orędzie biskupów polskich do biskupów 
niemieckich przed Milenium chrześcijaństwa w Polsce28.

W tego typu działaniach wspierali kardynała S. Wyszyńskiego 
pozostali polscy ojcowie soborowi, a przede wszystkim arcybiskup 
K. Wojtyła29. Ich wkład – jak skonstatował ks. Józef Mandziuk – 

wistości politycznej, Lublin 2003, s. 77-83; A. Andrzejak, Kardynał Mieczysław 
Ledóchowski jako prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 1892-1902, „Ecclesia. 
Studia z Dziejów Wielkopolski” 1 (2003), s. 175.

28 Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, ojciec Soboru Watykańskiego II 
1962-1965. Wybór dokumentów, oprac. S. Wilk, A. Wójcik, Lublin 2013; Ł. Kru-
cki, Arcybiskupi gnieźnieńscy; P. Raina, Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie, 
t. 4: 1962-1963, Warszawa 2005; t. 5: 1964-1965, Warszawa 2001; K. Wojtyła, 
Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 14 (1977), nr 3, s. 19-37; P. Madajczyk, Na drodze do pojednania. 
Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 
1994; J. Pomin, Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich drogą pojed-
nania narodów, Bydgoszcz 2015.

29 R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, 
Warszawa 2011; J. Walkusz, Od Piusa IX do Pawła VI, czyli Kościół na drogach so-
borowych przeobrażeń, w: Parare vias Domini, red. K. Charamsa, W. Pytlik, Pelplin 
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w dzieło soborowe był największy na przestrzeni całego drugiego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. „Polscy ojcowie soborowi przybyli do 
bazyliki watykańskiej zza »żelaznej kurtyny«, nie mieli zaplecza 
ekspertów i pod tym względem nie mogli równać się z biskupami 
wolnego świata. Trzeba też przyznać, że w poszczególnych Kościo-
łach lokalnych, zwłaszcza w zachodniej Europie, byli bardzo wybit-
ni hierarchowie, mając w swoim otoczeniu znakomitych teologów. 
Polscy biskupi przemawiali w imieniu Konferencji Episkopatu Polski 
[...] i musieli uważać, aby ich wystąpienia nie były zbytnio atakowa-
ne przez polski reżim komunistyczny, który miał swoich licznych 
przedstawicieli w Rzymie. Ponadto spotykali się z atakami liberalnej 
prasy zachodniej, zwłaszcza włoskiej oraz rewizjonistycznych ty-
tułów niemieckich. Jednak wypowiedzi polskich biskupów w auli 
soborowej, jak i składane na piśmie, miały charakter świadectwa 
i przyczyniły się do ubogacenia soborowej świadomości Kościoła. 
Przez ich obecność na poszczególnych sesjach związali oni sobór 
z Kościołem w Polsce poprzez informację o jego pracach, modlitwę 
i ofiarę w intencji prowadzonych prac soborowych”30.

Jakkolwiek by patrzeć na udział polskich biskupów w II Sobo-
rze Watykańskim i jakkolwiek oceniać ich zaangażowanie w dzieło 
odnowy soborowej, nie sposób do końca zrozumieć tego procesu 
bez odwołania się do roli, jaką spełnił w tym dziejowym wyda-
rzeniu kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. To on organi-
zował cykliczne spotkania z polskimi ojcami soborowymi, obec-
nymi w Rzymie, podczas których omawiano aktualne problemy, 
stanowiące podstawę dyskusji soborowych; to on ustalał ogólną 
postawę Episkopatu Polski, a także wyznaczał konkretnego biskupa 
do przedstawienia przedyskutowanych zagadnień na forum sobo-
rowym. Stąd tak ważne były miejsca spotkań naszych hierarchów, 
umożliwiające swobodne dyskusje i wypracowywanie soborowych 
tez. Funkcję taką pełniły zasadniczo dwie instytucje, mianowicie 
Papieski Kościelny Instytut Polski przy via Pietro Cavallini 38 oraz 

2014, s. 807-823; P. Rutkowski, Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II, 
Warszawa 2014.

30 J. Mandziuk, Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II [artykuł 
zamieszczony w niniejszym tomie].
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Papieskie Kolegium Polskie przy Piazza Remuria 2431. Właśnie tam 
– nie licząc jednostkowych domów polskich sióstr czy klasztoru 
ojców franciszkanów – zasadniczo pomieszkiwali polscy biskupi 
podczas kolejnych sesji soborowych. A ponieważ rezydencją kardy-
nała S. Wyszyńskiego był Instytut Polski, tam odbywały się zwo-
ływane przez prymasa Polski konferencje i obrady, prowadzone 
z reguły w każdy czwartek o godz. 17.00 lub 18.00. Dyskutowano 
wówczas o aktualnych zagadnieniach soborowych, uzgadniano 
wspólne stanowisko oraz wyznaczano biskupa do jego zreferowania. 
W Papieskim Instytucie Polskim podejmowano również dyskusję na 
temat listu do biskupów niemieckich32. Dlatego też ma bez wątpie-
nia rację ks. Albert Warso, pisząc, że: „Kolegium Polskie i Instytut 
Polski w Rzymie w czasie Soboru Watykańskiego II stanowiły sil-
ne punkty oparcia dla polskich ojców soborowych. Stanowiły nie 
tylko ich mieszkania, ale również – co trzeba podkreślić – służyły 
im wszelką pomocą: od transportu, poprzez pomoc materialną, aż 
do organizowania ich codziennego życia. [...]. Wydaje się również, 
że pobyt polskich biskupów w Rzymie i zamieszkanie w Kolegium 
bądź w Instytucie, związały tych hierarchów z owymi domami, co 
owocowało ich późniejszymi, częstymi tam pobytami”33.

31 A. Warso, Rola Papieskiego Kolegium Polskiego i Papieskiego Kościelnego 
Instytutu Polskiego w Rzymie w czasie Soboru Watykańskiego II [artykuł zamiesz-
czony w niniejszym tomie].

32 J. Glemp, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 
w Rzymie], w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji stulecia 
Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010, red. J. Kopiec i in., 
Rzym 2010, s. 15-17; A. Warso, Papieski Instytut Polski rzymską rezydencją kard. 
Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, w: tamże, s. 265-308; I. Jeż, List biskupów 
polskich do biskupów niemieckich przesłaniem dla Europy jutra, w: Kardynał Stefan 
Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, mąż stanu 1901-1981-2001, red. H. Jerzmański, 
Warszawa 2001, s. 68-72.

33 A. Warso, Rola Papieskiego Kolegium.
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Vatican diplomacy and councils as spectacular manifestations 
of the renewal of religious-ecclesiastical life 

initiated by the Holy See

Abstract

Since the end of the ninth century in many Christian countries in 
Europe already existed special representatives of the Holy See for the set-
tlement of church-political problems, which were resolved according to 
the rules of canon law and international law. The purpose of these pope 
delegates, of different degrees of competence (depending on the time and 
political and social circumstances) is the regulation of relations between 
the Church and individual states so that the former could effectively ful-
fill its mission of evangelization. Whilst the aim of Vatican diplomacy (of 
various degrees) is to create favorable conditions for the functioning of 
the local Church, insomuch in relation to the dogmatic and disciplinary 
issues the decisive vote belongs to the general assembly of bishops under 
the leadership of the Pope, so the general council. Both the one and the 
other form of activity is an eloquent manifestation – throughout history – 
of the renewal of religious and ecclesiastical life, initiated by the Holy See.

Słowa kluczowe: dyplomacja watykańska – rozwój chrześcijaństwa 
– sobory – ojcowie soborowi – arcybiskupi gnieźnieńscy – życie religijne

Keywords: Vatican diplomacy, development of Christianity, the coun-
cils, the Council Fathers, archbishops of Gniezno, religious life
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PRIORYTETY DYPLOMACJI PAPIESKIEJ W POLSCE 
W WIEKACH XVI-XVIII

W sposób zupełnie naturalny w naszych różnorakich formach 
dziejowej aktywności odwołujemy się nawet często do związków 
kościelnych i państwowych z Rzymem. Rozumiemy, że w pierw-
szym rzędzie chodzi o istotny aspekt wykonywania przez biskupów 
Rzymu swego prymacjalnego oddziaływania w całym Kościele, a ze 
strony Kościołów partykularnych włączenia się do eklezjalnego ro-
zumienia wspólnoty Kościoła. Znawcy teologicznego uzasadnienia 
będą mogli powoływać się na istniejące w Kościele od samego po-
czątku przekonanie o niekwestionowanym prymacie doktrynalnym 
biskupa Rzymu, podkopywanego jednak w miarę pogłębiania się 
rozdźwięków między Rzymem a Bizancjum oraz terytorialnego roz-
szerzania się wyznawców Chrystusa na inne ludy i państwa. Relacje 
owe skomplikowały się znacznie w momencie uzyskania przez pa-
piestwo także uprawnień w dziedzinie władztwa świeckiego, a przez 
to wejścia najwyższych zwierzchników Kościoła w strukturę świa-
ta politycznego. W tym momencie do głosu doszły też zastrzeże-
nia, czy jest możliwe stosowanie się do określonych standardów, 
kierujących sferą wiary, z równoczesnym utrzymywaniem relacji 
politycznych pomiędzy centrum Kościoła a innymi dworami. Jed-
nak właśnie ta nowa konstelacja, a więc stanowienia jednorodnego 
organizmu wspólnoty państw, w której znalazł się także papież, 
ułatwiła skrystalizowanie się bardzo ożywionych relacji dyploma-
tycznych między Rzymem i poszczególnymi dworami europejskimi. 
Znane nam ze średniowiecznej rzeczywistości układy z cesarstwem 
i poszczególnymi głowami państw, bardzo często napięte, przeko-
nują jednak o konsekwentnym kierunku zdobywania pozycji przez 
papiestwo i aktywnego angażowania się w kształtowanie sceny eu-
ropejskiej, a poprzez nią – już w czasach nowożytnych – także na 
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innych kontynentach (np. w Azji już w XII i XIII wieku, w Ameryce 
po wyprawach K. Kolumba, F. Magellana i innych, następnie także 
w Afryce).

DYPLOMACJA PAPIESKA WOBEC KWESTII POLSKICH 
PRZED USTANOWIENIEM STAŁEJ NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ 

W POLSCE

Relacje państwa polskiego ze Stolicą Apostolską datują się do-
kładnie od początków jego istnienia. Dawało to już pierwszym 
Piastom ważny argument dla zaznaczenia swej pozycji na arenie 
ogólnoeuropejskiej, zaś dla papiestwa, wyposażonego w polityczne 
wsparcie także jako świeckich władców, dawało wiele możliwości 
wykazywania swego zainteresowania sytuacją w poszczególnych 
państwach. W Polsce liczni papiescy legati a latere byli znakiem 
zainteresowania Rzymu naszym krajem. Dość wymienić nawią-
zanie na ogół poprawnych pierwszych relacji z papiestwem już 
przez Mieszka I (chrystianizacja kraju, pierwszy biskup Jordan już 
w 968 r., dokument Dagome iudex, datowany na rok 990), a już 
zupełnie skrystalizowane za Bolesława Chrobrego (992-1025), cze-
go wyrazem był Zjazd Gnieźnieński w roku 1000 i ważkie decyzje 
na nim podjęte dla Kościoła i państwa pierwszych Piastów w for-
mie biskupstw i pierwszej metropolii. W następnych wiekach nie 
brakowało kwestii wyzwalających wzajemną aktywność – około 
recepcji reformy gregoriańskiej, niebagatelna akcja misyjna pod 
egidą władców Polski w najbliższym sąsiedztwie – zwłaszcza zie-
mie pruskie i litewskie. Dla realizowania tych kwestii ożywiły się 
także poselstwa legatów dla uznania papieży w przypadku schizm 
(np. za Bolesława Krzywoustego) czy herezji (Jan Hus), w sprawie 
erygowania diecezji, nowych fundacji zakonnych i nominacji koś-
cielnych na wyższe urzędy, wymagające zatwierdzenia papieskiego, 
kłopoty z koncyliaryzmem na przełomie XIV i XV wieku z wysił-
kami utrzymania Polski w obozie papieskim itd. – to wszystko stało 
się wyznacznikiem uruchomionego kierunku wspólnych działań.

Z biegiem czasu oraz w  ślad za zmieniającymi się realiami 
ogólnej sceny europejskiej jednymi z trwalszych priorytetów we 
wzajemnych relacjach między władcami Polski i papiestwem oka-
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zywały się wiodące i bardziej złożone procesy polityczne. Obok 
konsekwentnych relacji z Cesarstwem, należały do nich trzy prio-
rytetowe kierunki.

Pierwszy z nich wyznaczały skomplikowane i długo kształtujące 
się kwestie krzyżackie1. Wynikały one z bezpośredniego sąsiedz-
twa obu podmiotów, naznaczonego od początku antagonistycznym 
traktowaniem swoich odrębnych punktów widzenia. To uformowa-
ło m.in. cały splot problemów, które wiązały się z prowadzeniem 
ofensywnej polityki Polski w stronę ostatnich bastionów pogaństwa 
– Jaćwingowie i plemiona pruskie, Litwa, Żmudź, przy świadomości 
istnienia niesprzyjającego i zagrażającego bytowi państwa sąsiedz-
twa prężnego zakonu. Zupełna niemożność pogodzenia odmien-
nych, rywalizujących ze sobą punktów, reprezentowanych przez 
Polskę i zakon krzyżacki, powodowała, że do papieży odwoływały 
się obie strony. Wiemy to chociażby z okresu Władysława Łokietka 
(1306-1333) i procesów sądowych, wytaczanych przez niego zako-
nowi przed sądem papieskim w Awinionie w latach 20. XIV stulecia. 
Napięcie to nie wygasło i utrzymywało się zarówno za panowania 
ostatnich Piastów, jak też po zawarciu unii polsko-litewskiej (1385), 
a nawet za rządów kolejnych Jagiellonów, o czym świadczy cho-
ciażby wojna trzynastoletnia (1454-1466) – wtedy linia dyploma-
tyczna Kraków–Awinion, potem Kraków–Rzym, była dosyć często 
uczęszczana.

Po Soborze Florenckim (1449) ożywiły się dążenia do nawiąza-
nia kontaktów z prawosławną Rosją, w czym Polska mogła okazać 
się bardzo przydatna, zwłaszcza że Litwa, z którą istniała unia od 
końca XIV wieku, wraz ze swoimi prawosławnymi poddanymi wy-
dawała się być pomostem zupełnie naturalnym. Warto pamiętać, że 
ten kierunek dążeń papiestwa pozostanie bardzo długo aktualny, 

1 Przez trzy stulecia napięte relacje Polski z zakonem krzyżackim warunko-
wały orientację polityczną władców Polski, a także zainteresowanej Stolicy Apo-
stolskiej; elementy te występują m.in. w monografiach: K. Górski, Zakon Krzyżacki 
a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977; M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Za-
konu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia, 
Gdańsk 1986.
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niemal do końca I Rzeczpospolitej, a polityka carów sprzyjała pod-
trzymywaniu w papiestwie tęsknot za nawiązaniem pełnej unii2.

Zupełnie jakby obok kwestii najbliższych Polsce, ale jako trwały 
element na tle uwarunkowań ogólnoeuropejskich, plasowała się od 
XV wieku kwestia turecka. Ten aspekt włączenia Polski w obręb 
polityki papiestwa stanowił niejako conditio sine qua non obrony 
Europy przed integralnie dostrzeganym niebezpieczeństwem mu-
zułmańskim. Polska niejako przecinała Turkom drogę, a ponadto 
posiadała potencjał militarny łatwy do użycia przeciwko nim. I cho-
ciaż współpraca monarchów polskich z papieżami na tym tle nie 
zawsze naznaczona była szybkim włączeniem się Polski w zamysły 
papieskie (np. wyprawa warneńska 1444, opór Kazimierza Jagiel-
lończyka przed przyłączeniem się do ligi antytureckiej), to jednak 
wzajemne relacje były w miarę częste i dawały nawet pozytywne 
– z punktu widzenia papiestwa – rezultaty3.

Na początku XVI stulecia wzajemne relacje nabrały innego 
przynaglenia – okazały się nimi ruchy reformacyjne i organiza-
cja obrony przed różnowierstwem. Akurat nowa odsłona kwestii 
krzyżackiej – wojna 1520 r. i zabiegi zakonu o przeprowadzenie 
sekularyzacji i utworzenie świeckiego księstwa w Prusach, jak też 
właśnie nabrzmiewające niebezpieczeństwo potęgi reformacji w ca-
łej Europie – także i w Polsce – zbiegły się z ogólną tendencją do 
wytworzenia się nowej formy służby papieskiej w postaci stałych 
przedstawicielstw papieży przy dworach monarszych.

2 Dużo danych przedstawia w swym fundamentalnym dziele O. Halecki, Od 
Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej, t. 1-2, tłum. A. Niklewicz, Lublin–Rzym 1997.

3 Obecność problematyki związanej z kwestią turecką w dyplomacji Stolicy 
Apostolskiej zawierają biografie poszczególnych papieży; z polskiej strony mono-
grafie dotyczące władców polskich, zwłaszcza Władysława Warneńczyka (1434-
1444) oraz Kazimierza Jagiellończyka (1492), przykładowo zob. M. Duczmal, Jagiel-
lonowie. Leksykon biograficzny, Poznań 1996, s. 375-392 (Kazimierz Jagiellończyk), 
s. 479-492 (Władysław Warneńczyk).
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OD MOMENTU USTANOWIENIA STAŁEJ 
NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

Przypomnieć najpierw wypada, że utworzenie stabilnej służby 
dyplomatycznej papiestwa, znanej jako nuncjatury papieskie, miało 
od początku daleko idące konsekwencje4. Jej istotą była stała obec-
ność przedstawiciela papieskiego na dworze monarchy; już za pon-
tyfikatów Sykstusa IV (1471-1484) oraz Aleksandra VI (1492-1501) 
pojawili się w niektórych stolicach przedstawiciele papiescy, rezy-
dując bez ograniczonego czasu swej misji, stanowiąc jednak funda-
ment tworzenia się podobnych placówek w kolejnych krajach (1492 
– Hiszpania, 1500 – Wenecja, 1510 – Como), a ich status prawny 
uregulował Leon X (1513-1521): Wiedeń – 1513, Paryż i Neapol – 
1514, Lizbona – 1515. Po Soborze Trydenckim (1545-1563) przed-
stawiciele papiescy wyposażeni zostali w kompetencje w sprawach 
apelacji oraz prowadzenia procesów informacyjnych kandydatów 
na biskupstwa; obok wypełniania zadań dyplomatycznych, nun-
cjatury miały współdziałać z biskupami we wprowadzaniu reform 
kościelnych. Wtedy powstały placówki w Polsce – 1555, Florencji 
i Sabaudii – 1560, Salzburgu – 1573, Lucernie – 1579, Grazu – 1580, 
Kolonii – 1584, Brukseli – 1596. Papież Grzegorz XIII (1572-1585) 
określił warunki aktywności dyplomatycznej dla swych stałych 
przedstawicieli, rozróżnił kompetencje legata i nuncjusza, wskazał 
także na zasady finansowania ich misji. Taka wyspecjalizowana 
służba dyplomatyczna musiała pociągnąć za sobą okrzepnięcie pew-
nych stabilnych elementów, którymi papiestwo będzie się kierowało 
bardziej dalekowzrocznie.

Moment skrystalizowania się stałej służby dyplomatycznej 
był dla sytuacji Królestwa Obojga Narodów ważny z tego powo-
du, że porządkował wiele istniejących już aspektów5. Za początek 

4 Ciągle aktualność zachowuje A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der stän-
digen Nuntiatur, Freiburg i. B. 1894; K. Walf, Die Entwicklung des päpstlichen 
Gesandtschaftswesens in den Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht ud Wiener 
Kongress (1159-1815), München 1966; P. Blet, Histoire de la representation diplo-
matique du Saint Siege des origines a láube du XIX siécle, Città del Vaticano 1982.

5 Krótki zarys tych dziejów por. J. Kopiec, Zur Geschichte der Apostolischen 
Nuntiatur in Polen, „Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte” 88 (1993), z. 1-2, s. 134-155; tenże, Nuncjatura w Polsce, w: En-
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stabilizujących się relacji dyplomatycznych z papiestwem można 
uznać wysłanie w 1519 r. przez papieża Leona X (1513-1521) swo-
jego przedstawiciela Zachariasza Ferreriego w związku z napięciem 
między Polską i zakonem krzyżackim6. Następni nuncjusze (tzw. 
nuntii minores) byli włączeni w realizowanie zadań doraźnie wy-
znaczonych przez papieży, jak np. sterowanie zawieraniem przez 
władców polskich małżeństw czy przeciwdziałanie konkretnym 
reformatorom, których w Polsce pojawiało się wielu. Przełom na-
stąpił za panowania Zygmunta Augusta (1548-1572), którego nie-
jednoznaczna postawa wobec katolickiej ortodoksji i realne niebez-
pieczeństwo – tak się wydawało otoczeniu monarchy – przejścia 
monarchy na stronę reformacji, wpłynęła na przyspieszenie decyzji 
o wysłaniu stałego przedstawiciela papieża do Polski7. Swą aktyw-
ność dyplomatyczną papiestwo rozumiało w pierwszym rzędzie jako 
zorganizowanie obrony przed różnowierstwem. To w tym kontek-
ście nastąpiło wysłanie stałego przedstawiciela w osobie biskupa 
Alojzego Lippomano w 1555 r. Od tego momentu mamy do czy-
nienia z konsekwentnie trwałym urzędem nuncjusza w Polsce aż 
do upadku niepodległości z końcem XVIII wieku, chociaż bywały 
też okresy dłuższego oczekiwania na przybycie następcy. Nuncjusze 
wchodzili w bieg najżywotniejszych problemów wewnętrznych Rze-
czypospolitej Obojga Narodów oraz spraw ogólnych, europejskich, 
a nawet światowych, pamiętając chociażby o ruchliwości misyjnej, 
zwłaszcza jezuitów u początków tego okresu. Wspieranie władców 
polskich w podtrzymywaniu katolicyzmu i łączności z obozem pa-
pieskim, baczne reagowanie na inicjatywy protestantów i ich pa-
raliżowanie, ciągle odżywające miraże unii z Rosją, wypełniały 
w znacznym stopniu realizację priorytetowych zadań dyplomacji 

cyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 126-129. Zob. też: Historia Kościoła 
w Polsce, red. B. Kumor i Z. Obertyński, Poznań–Warszawa 1974-1979: t. 1, cz. 2, 
s. 77-80, 242-246, 447-448 (B. Kumor), t. 2, cz. 2, s. 23-26 (H. Wyczawski); Z. Zie-
liński, Nuncjatura w Polsce. Rys historyczny, „Życie i Myśl” 1991, nr 1-2, s. 39-47; 
J. Mandziuk, Początki nuncjatury w Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” 30 
(1992), z. 1, s. 37-45.

6 H.D. Wojtyska, Rozmowy budzińskie (październik 1524 – luty 1525). Ostatnie 
próby ratowania Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka” 47 (1992), s. 45-56.

7 Szeroko omawia ten moment H.D. Wojtyska, Papiestwo – Polska 1548-1563. 
Dyplomacja, Lublin 1977.
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papieskiej. Warto ciągle mieć w pamięci, że nuncjuszami bywali 
(aż do II wojny światowej) wyłącznie Włosi8. Dla nich wszystkich 
Polska, jako kraj przeznaczenia dla aktywności i kompetencji dy-
plomatycznej, był dość dalekim, by nie powiedzieć, egzotycznym 
krajem, a jego zrozumienie nastręczało wiele trudności. Nuncjusze 
nigdy nie udawali się do kraju przeznaczenia „na ślepo”, otrzymy-
wali – obok pełnomocnictw niezbędnych na forum internum, ściśle 
kościelnym – także dokładne inst rukcje poselsk ie, w których 
zawarta była analiza wewnętrznej sytuacji kraju i wskazania, co po-
winno się znaleźć jako conditio sine qua non wypełnianej przez nich 
misji. Niezmiennym priorytetem wskazywanych w instrukcjach 
papieskiego Sekretariatu Stanu nuncjuszom obowiązków była bliska 
i możliwie stała obecność przy osobie króla. Mogło to wydawać się 
krępujące, ale dawało wiele możliwości wpływania na tworzenie się 
klimatu sprzyjającego obrazowi problemów wiodących dla Stolicy 
Apostolskiej.

W tym okresie nowożytnym, o którym teraz mówimy, nadal 
pozostały aktualne wyzwania, znane nam z poprzedniej epoki. Na 
pewno w opcji Stolicy Apostolskiej chyba najważniejszą kwestią 
– i nie tylko w XVI wieku – było utrzymanie Polski w obozie kato-
lickim. Jakby pośrednio, ale bardzo istotnie powiązane z dalekosięż-
nymi planami papiestwa, z tym nastawieniem na wspieranie katoli-
cyzmu, możemy powiązać dyplomatyczne wysiłki w odniesieniu do 
sąsiadów Polski. Akurat formowanie się stałego przedstawicielstwa 
papieskiego przy królu polskim natrafiło na zabiegi Habsburgów dla 
odnowienia Ligi antytureckiej, co stanowiło niezmiennie aktualny 
przedmiot zabiegów także papiestwa. Zjednanie do tego Polski by-
łoby ważnym wsparciem tych zabiegów. Jedną z pierwszych nadziei 
w warunkach sukcesów reformacji była ewentualna rekatolizacja 
Szwecji, stąd wielkie rachuby wiązane z wprowadzeniem na tron 
polski Wazów. Niestety, jak wiemy z późniejszych dziejów, żadnych 
trwałych rezultatów nie udało się w tym względzie wypracować.

8 Wyjątkiem był w latach 1522-1523, czyli w czasach Zygmunta Starego Tho-
mas Crnic (Niger), z pochodzenia Chorwat, por. H. D. Wojtyska, Toma Crnic, 
jedyny Słowianin-nuncjusz w Polsce 1522-1523, w: Studia z historii i historii sztuki, 
red. S. Cynarski, A. Małkiewicz, Kraków 1999, s. 139-148.
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Zupełnie nowe perspektywy otwarły się z chwilą przechylania 
się szansy na elekcję na tron polski po śmierci Jana III Sobieskiego 
elektora saskiego Fryderyka Augusta I, który przybrał imię Augu- 
sta II. Wiązało się to z szansą pomnożenia zasięgu katolicyzmu. 
Saksonia, będąca ojczyzną reformacji, mogła stać się na powrót 
katolicka. Bowiem prawa Rzeczypospolitej wymagały od elekta 
przynależności do Kościoła katolickiego. Elektor saski uczynił to 
w wirze przygotowań na wysunięcie swojej kandydatury i 2 czerwca 
w Baden koło Wiednia złożył na ręce swego krewnego, kard. Saskie-
go (von Sachsen-Zeitz) katolickie wyznanie wiary. Już 27 czerwca na 
polu Wolskim został okrzyknięty królem Polski, mimo że kandydat 
francuski, ks. Conti, miał przewagę i większa część zgromadzonych 
na polu elekcyjnym przedstawicieli szlachty właśnie jego – a nie 
Wettyna – uznała za nowego władcę. Nie przeszkodziło to Augusto-
wi zgrabnymi ruchami ubiec Francuza i koronować się w katedrze 
wawelskiej już 15 września 1697 r. na króla Polski. Ta jakby zmiana, 
czy nowy element w misternie prowadzonej przez Rzym pracy nad 
rozszerzeniem strefy wpływów przez kilka dziesięcioleci rodził wiele 
nadziei, chociaż wiemy z dalszych dziejów, niewiele z tego zostało 
zrealizowanych. Ile kolejni nuncjusze musieli wykazywać cierpli-
wości w domaganiu się od Augusta II spełnienia danych obietnic: 
zapewnienia swobody kultu katolickiego w Saksonii i katolickiego 
wychowania następcy tronu. Gdy w 1706 r. król szwedzki Karol XII 
wymusił abdykację Augusta z tronu polskiego, papież Klemens 
jednoznacznie, choć nie bez wahań, podtrzymywał jego prawa do 
korony polskiej jako prawowitego monarchy9.

Nie schodziły też w tym momencie z oczu papiestwa możliwo-
ści doprowadzenia do unii kościelnej z Moskwą. Realizacja tych 
szerokich celów, nawet przy znajomości ogólnej sytuacji i kondycji 
państwa polsko-litewskiego, nie należała do zadań oczywistych. 
Zwłaszcza panowanie Piotra Wielkiego (1689-1725) stwarzało 
wiele takich sytuacji, mogących dawać nadzieje na pomyślny ob-
rót. Trudno powiedzieć, czy dyplomacja papieska nie doceniała 
„przeciwnika”, czy też antagonizmy były tak daleko posunięte, że 
pozwalały na dość radykalne zmiany w tym zakresie. Osobnym 

9 Omawiam ten odcinek dziejowy: J. Kopiec, Między Altransztadem a Połtawą. 
Stolica Apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709, Opole 1997.
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tematem w tym zakresie, i to bardzo obszernym, z jakim musieli 
się zmagać nuncjusze w Polsce, był obrządek unicki, i na tym tle 
dodatkowe, skomplikowane relacje z prawosławiem, w tym z carem 
Piotrem I. Politycznie sprawa była również niewygodna, bo wy-
magała rzeczywistej delikatności i swoistej przenikliwości wobec 
carów rosyjskich10.

Aby realizować wyżej wspomniane bardzo ambitne i szeroko 
zaplanowane priorytety dyplomatycznej aktywności, na pewno pa-
piestwo najpierw uwrażliwiało swoich przedstawicieli, by możliwie 
jak najszybciej zagłębili się w solidne badania historyczne i prawne, 
by zyskali właściwą orientację w systemie ustrojowym Królestwa 
Polskiego i złączonego z nim Wielkiego Księstwa Litewskiego.

– Przede wszystkim osoby wyznaczone do funkcji nuncjusza 
musiały podjąć rozeznanie realiów ustrojowych państwa polsko-
-litewskiego, co stawiało zwykle przed dyplomacją papieską duże 
wymagania11. Wbrew pozorom, państwo nasze nie było łatwym do 
przeniknięcia rejonem. Słabość centralnych ośrodków władzy, jak 
monarcha, sejm czy prymas, przy tym rozbicie poszczególnych frak-
cji możnowładczych powodowało, że nuncjusze nie mogli oprzeć się 
tylko na jednym stronnictwie czy obozie, a dość krótkie ich kaden-
cje na urzędzie nie ułatwiały kolejnym przedstawicielom papieskim 
zdobycia dojrzałej orientacji w sytuacji kraju.

Zwykle dla każdego kolejnego przedstawiciela papieskiego 
w Polsce największym zaskoczeniem była utrzymywana zasada 
elekcy jnośc i  t ronu. Przyzwyczajeni do swoich warunków wło-
skich przedstawiciele papiescy w Polsce nie potrafili zrozumieć me-
chanizmów labilności władzy w kraju swojego posługiwania. Wia-
domo, ile zabiegów i niełatwych decyzji wymagały od nich okresy 

10 To zagadnienie, zwłaszcza kontekst zawarcia unii brzeskiej i stosunku do 
niej prawosławia, należy do niezwykle kontrowersyjnych tematów i doczekało się 
obfitej historiografii; odsyłam do hasła: L. Bieńkowski, Brzeska Unia, w: Encyklope-
dia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1126-1128 – tutaj obszerna literatura. Polecić 
też warto: A. Deruga, Piotr Wielki a unici i unia kościelna 1700-1711, Wilno 1936.

11 Kompetentnym przewodnikiem po tych kwestiach jest Historia państwa 
i prawa Polski, t. 2, red. J. Bardach, Warszawa 1966, tutaj też obfita literatura. 
Zwięźle sygnalizowałem podobne możliwości badawcze: J. Kopiec, Nuncjusz 
w Polsce Benedetto Odescalchi-Erba (1712-1713) i jego rozumienie Rzeczypospolitej, 
w: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. 
D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014, s. 195-204.
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bezkrólewia, gdzie granica między kłopotliwym poruszaniem się 
w skomplikowanych układach politycznych a niekiedy bezradnością 
była dosyć płynna. Największą zagadką dla nuncjuszy była zawsze 
łatwość, z jaką poszczególni, przecież nierzadko zupełnie przy-
padkowi, kandydaci mieli nawet realne szanse na elekcję. W tym 
obrazie elekcyjności tronu zawierała się jednak jedna pomyślna 
wiadomość: kandydat musi być katolikiem. Takie uregulowanie 
perspektywy powoływania kandydatów do tronu polskiego dawało 
szansę na pomyślne realizowanie priorytetowego zadania, jakim 
było utrzymanie Polski w obozie katolickim.

– Kolejnym, również niemal zaskoczeniem była swoista niewy-
dolność sejmów i utrzymywanie anachronicznej zasady liberum veto 
w pracach polskiej reprezentacji parlamentarnej. Nuncjusze szyb-
ko pojmowali, że funkcjonowanie nuncjusza w Rzeczypospolitej 
w sposób niemal naturalny, zawsze zbiegało się z pracami polskiego 
parlamentu – w każdym przypadku nakaz papieskiego Sekretariatu 
Stanu zawsze mobilizował wyznaczonego kandydata, by nie odstę-
pował – i to od swego przybycia do Królestwa – od pilnego śledzenia 
tego gremium ustawodawczego, które prawie każdego zdecydowa-
nie rozczarowywało. Wiele wysiłku wymagało zyskanie orientacji 
wśród wiodących przedstawicieli magnaterii czy nawet szlachty. 
Nuncjusze ubolewali, że sejmy często – od połowy XVII wieku – nie 
dochodziły do skutku. To na sejmach często do głosu dochodziły 
krytyczne uwagi posłów o Kościele i papiestwie, np. w sprawach 
finansowania Kościoła, przestrzegania immunitetu kościelnego 
(np. tzw. hiberna, czyli zapewnienie zimowych kwater dla wojska 
także w dobrach kościelnych, która podczas wojen prowadziła do 
niejednego zatargu), więc gdyby ta instytucja działała sprawnie, 
można było – tak sądzili nuncjusze – wiele kwestii wytłumaczyć 
i naprostować.

– Do wzmiankowanych płaszczyzn aktywności dyplomatycz-
nej przedstawicieli papieskich dochodziły także najczęściej nieła-
twe kwestie wewnątrzkościelne. Nuncjusze zobowiązani byli do 
bacznego przyglądania się realizacji reform trydenckich w Polsce; 
wiele czasu zajmowało im egzekwowanie uprawnień papieskich 
(reprezentowanych przez nich samych), w konfrontacji z jurysdyk-
cją prymasów – arcybiskupów gnieźnieńskich. Od czasu uzyskania 
przez prymasa Jana Łaskiego tytułu legatus natus (1515) uprawnie-
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nia stąd wypływające równały się jurysdykcji nuncjuszy, zwłaszcza 
w obrębie sądownictwa. Odnosiło się to jednakże tylko dla okresów 
nieobecności nuncjusza w kraju; tego jednakże prymasi nie chcieli 
zbyt chętnie respektować i na tym tle dochodziło nierzadko do 
zatargów. Podobnie jak na tle respektowania reguł precedencji, co 
nie tylko dla nuncjuszy, ale i wielu przedstawicieli władzy w Polsce 
było dość skandaliczne. Papiestwo przyglądało się wszelkim lokal-
nym przywilejom, które wybiegały poza koncesje, przyznawane 
prawem ogólnym zwierzchnikom diecezji12. Rzym był świadom 
trudności w relacjach z prymasami, i tak np. w okresie Augusta II 
i prymasa Stanisława Szembeka odżyły owe kontrowersje; sekretarz 
Stanu kard. Fabricio Paulucci nakazał uważnie przyglądać się owym 
uprawnieniom, nawet wskazał na dzieło prymasa Andrzeja Olszow-
skiego, wydanego prawdopodobnie w 1677 r. De Archiepiscopatu 
Gnesnensi (zawierające: De Archiepiscopatu Gnesnensi, De legatio-
ne nata, De archiepiscopi Gnesnensis primatu, De primo principatu 
archiepiscopi Gnesnensis). Bywało, że bardzo napięte były relacje 
między nuncjuszami a prymasami, i tak np. nuncjusz Vincenty San-
tini, nuncjusz w latach 1721-1728, a więc za panowania Augusta II 
– musiał pożegnać się z urzędem nuncjusza.

Po Soborze Trydenckim nuncjusze mieli też wiele kłopotów 
związanych z nominacjami biskupów. Wiadomo, że monarchowie 
– od czasów Kazimierza Jagiellończyka – poczuwali się do dyspono-
wania stolicami biskupimi. Rzym jednak twardo bronił swoich nie-
skrępowanych prerogatyw akcentując, że król polski może wskazać 
i prosić za kandydatem, ale nominacja jest suwerennym uprawnie-
niem wyłącznie samego papieża. Nie trzeba dodawać, ile z tego po-
wodu bywało napięć, zazwyczaj opartych o względy ambicjonalne.

Wszystkie wspomniane w niniejszym wystąpieniu aspekty ak-
tywności dyplomatów papieskich w Polsce nadają się na szersze 
potraktowanie. Zwłaszcza że rok 1795 przyniósł w dość dramatycz-
nych okolicznościach zamknięcie nuncjatury apostolskiej w War-

12 To zagadnienie ciągle czeka na szczegółową analizę w aspekcie historycz-
nym, zarys problemu por.: E. Wilemska, Legatus natus, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 10, Lublin 2004, kol. 650-651; J. Kopiec, Prymas, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 16, Lublin 2012, kol. 577-579.
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szawie. Odtąd przez ponad 120 lat zajęcie się kwestiami polskimi 
papieże zlecali swoim nuncjuszom w stolicach państw zaborczych.

Priorities of papal diplomacy in Poland in the XVI-XVIII centuries

Summary

Papal diplomacy has always concentrated on carrying out tasks fo-
cused on expanding the space for Roman Christianity. Poland, which has 
been in the group of Christian countries since the second half of the X 
century from the beginning became present in the orbit of the Holy See’s 
interests and had very frequent relations with it. Their point of interest lied 
in political issues, among which were a few centuries long Polish-Teutonic 
relations, Turkish threat, a calling to join the Holy League, and the Polish 
mediation in the aspirations towards a union between Rome and Moscow. 
After Reformation and crystallization of the permanent papal diplomatic 
service, it turned out that priorities were aspirations towards reinstating 
Catholicism in Poland’s neighbouring countries: Sweden, Saxony and con-
tinually current hopes for a union with Orthodox Russia. Besides these 
issues other important matters included internal affairs of the Church in 
Poland: in middle ages – nominations of bishops, keeping Poland in papal 
obedience; from 16th century introducing Tridentine reforms and a new 
vision of bishops’ service.

Słowa kluczowe: dyplomacja papieska, stosunki polsko-krzyżackie,  
niebezpieczeństwo tureckie, unia Rzymu z Moskwą, reforma trydencka, 
rekatolizacja

Keywords: papal diplomacy, Polish-Teutonic relations, Turkish threat, 
union between Rome and Moscow, Tridentine reforms, reinstating Ca-
tholicism
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WOKÓŁ PLANÓW NOWEGO KSZTAŁTU RELACJI 
RZECZYPOSPOLITEJ ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ 

NA PROGU PANOWANIA 
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO, 1764-1766

Zagadnienie stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską 
nie należy do obcych historiografii czasów stanisławowskich, choć 
zwracano nieraz uwagę, że brak jest całościowego opracowania tej 
tematyki1. Omówienia polityki kościelnej ostatniego polskiego króla 
podjął się ks. Jan Wysocki, publikując w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku tekst włączony do czteroczęściowej Historii Koś-
cioła w Polsce pod redakcją księży B. Kumora i Z. Obertyńskiego2. 
Idea tej serii wydawniczej zrodziła się w kontekście obchodów 
Millenium Chrztu Polski. Redaktorzy postawili sobie za cel opra-
cowanie podręcznikowej syntezy ówczesnego stanu badań, która 
przez kolejne dekady miała służyć jako fundament dla dalszych 
studiów nad dziejami Kościoła w Polsce, zwłaszcza w kościelnych 
instytucjach naukowych3. Z samego więc założenia tekst ks. Wyso-
ckiego – jak i artykuły pozostałych autorów Historii Kościoła w Pol-
sce – skłaniał do kolejnych studiów źródłowych. Niemal 10 lat po 
ks. Wysockim analizy wydarzeń związanych z sytuacją społeczno-

1 Zob. J. Łukowski, The Papacy, Poland, Russia and Religious Reform, 1764-8, 
„Journal of Ecclesiastical History” 39 (1988), s. 68, przypis 7.

2 J. Wysocki, Dzieje Kościoła w Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, 
w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. II (1764-1945), cz. 1 
(1764-1918), Poznań-Warszawa 1979, s. 39-97. Tekst nie jest pozbawiony szeregu 
usterek, np.: na czele departamentu do spraw włoskich stał Gaetano Ghigiotti, 
nie Chigiotti (s. 41), Tommaso Antici otrzymał nominację kardynalską w 1789 r., 
nie w 1777 r. (s. 41).

3 Zob. Wstęp, w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, 
t. I, cz. 1, Poznań–Warszawa 1974, s. 8.
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-kościelną w Rzeczypospolitej w latach 1764-1768 na podstawie 
źródeł watykańskich podjął się Jerzy Łukowski4, uzupełniając w ten 
sposób osiągnięcia Macieja Loreta sprzed ponad pół wieku. Loret 
sięgał do tych samych zespołów archiwalnych i podsumował na 
ich podstawie wskazaną problematykę, lecz mimo zapowiedzi nie 
podał do druku wyczerpującego studium źródłowego5.

W poniższym artykule pragnę spojrzeć ponownie na zagadnie-
nia kościelne obecne w polskim życiu politycznym w latach 1764-
1766, zwracając szczególną uwagę na wzajemną zależność postula-
tów reformy kościelnych stosunków krajowych i dążeń do nowego 
ukształtowania relacji Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską. Usta-
lenia wskazanych wyżej autorów zostaną uzupełnione o dodatkową 
refleksję historiograficzną oraz pewne ilustracje źródłowe, przy-
bliżające mało dotąd znane XVIII-wieczne memoriały dotyczące 
spraw kościelnych. Te ostatnie zwłaszcza pozwolą wniknąć nieco 
głębiej w atmosferę dyskusji nad kwestiami kościelnymi w pierw-
szych dwóch latach panowania Stanisława Augusta, zanim zdomi-
nowała je kwestia dysydencka.

Ks. Wysocki rozpoczął swą narrację na temat „polityki kościel-
nej” ostatniego polskiego króla od zwrócenia uwagi na osobiste 
przekonania religijne Stanisława Augusta, by następnie omówić jego 
stosunek „do Stolicy Apostolskiej i do spraw oraz instytucji kościel-
nych w kraju”6. Rozpoczął od stwierdzenia: [Poniatowski], „wycho-
wany w religii katolickiej stał się w późniejszym okresie deistą, jak 
sam napisał, «pozostała mu wiara w Boga i Jego Opatrzność»”7. 
Dodawał ponadto: [król], „zetknąwszy się osobiście z  ideałami 
oświecenia, zwłaszcza z jego spojrzeniem na religię, będzie ją co 
prawda doceniał, ale na szerokiej płaszczyźnie tolerancji, naturali-

4 Dodatkowym walorem artykułu jest ujęcie sytuacji kościelnej w Rzeczypo-
spolitej w kontekście Kościoła powszechnego w końcowym okresie pontyfikatu 
Klemensa XIII. Zob. J. Łukowski, The Papacy, s. 66-94.

5 Zob. M. Loret, Rzym a Polska w początku panowania Stanisława Augusta, 
„Przegląd Współczesny” 6 (1927), t. 23, s. 214-235, 501-517. Fragmenty tego tekstu 
zostały włączone do książki Macieja Loreta, Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, 
Rzym 1930. Zapowiadana monografia Rzym a Polska za Stanisława Augusta (1763-
1775) nie została opublikowana.

6 J. Wysocki, Dzieje, s. 40.
7 Tamże, s. 39.
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zmu i podporządkowania interesom panującego lub państwa. Nie 
będzie okazywał wrogości, jak wielu mu współczesnych, ale też 
nie będzie rozumiał wiary jako takiej”8. Ponieważ zdaniem autora 
religijność króla miała wpływ na całokształt jego polityki kościel-
nej, warto przypomnieć refleksje innych historyków, wprost temu 
zagadnieniu poświęcone.

W początkach XX wieku na temat religijności Stanisława Au-
gusta wypowiadali się m.in. ks. Mieczysław Tarnawski, Władysław 
Konopczyński czy Maciej Loret. Ostatni z wymienionych history-
ków, relacjonując opinie o polskim królu, przesyłane do rzymskiego 
sekretariatu stanu przez nuncjusza Antonio Eugenio Viscontiego, 
stwierdzał:

Rzecz prosta królowi zależało bardzo na opinii Rzymu, dbał o nią 
szczerze i w następstwie, gdy problem dysydencki najtragiczniej i najnie-
odpowiedniej stał się problemem stanu, Stanisław August przy każdej 
sposobności będzie akcentował swoją prawowierność i swoje przywiązanie 
do Kościoła i do Stolicy Apostolskiej. Wpływy wieku, które, jak wiado-
mo, wycisnęły bardzo silne piętno na umysłowości i na upodobaniach 
intelektualno-artystycznych Stanisława Augusta, nie zdołały zniszczyć 
w nim zasad wiary. Nie był świętoszkiem, ale bez egzaltacji odczuwał 
potrzebę religii i praktyk religijnych w codziennym życiu9.

Władysław Konopczyński podkreślał „istotne znaczenie kato-
licyzmu dla polskiego społeczeństwa XVIII w., włącznie ze znacz-
ną częścią jego oświeconych elit”10. Pełna świadomość tego stanu 
rzeczy miała, zdaniem badacza, poważny wpływ na umiarkowaną 
politykę kościelną króla, pomimo rosnących w połowie XVIII wieku 
wśród polskiej szlachty tendencji antyklerykalnych11. Stanisław Au-
gust pragnął łączyć dążenia reformatorskie z respektowaniem praw 
Stolicy Apostolskiej. Królowi jednak nie ufano ani w Petersburgu, 

 8 Tamże, s. 40.
 9 M. Loret, Rzym a Polska, s. 230.
10 Zob. P. Zając, Kościół katolicki i jego hierarchia w Rzeczypospolitej XVIII 

wieku w ujęciu Władysława Konopczyńskiego, w: Władysław Konopczyński jako ba-
dacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014, s. 86.

11 Tamże, s. 87. Zob. także W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII 
wieku, [2 t. w jednym woluminie], Kraków 2012, s. 135-136.
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ani w Berlinie, ani w Rzymie, a gdy całość jego polityki skompli-
kowała kwestia dysydencka, polski monarcha znalazł się w sytuacji 
całkowitego odosobnienia12.

Ks. Mieczysław Tarnawski, sięgając m.in. do opinii Józefa Wy-
bickiego, Waleriana Kalinki, Bronisława Dębińskiego, Juliana Bar-
toszewicza, zwrócił baczną uwagę na sprzeczności widoczne w reli-
gijnej postawie króla: „nie był on nigdy ani gorliwym obrońcą, ani 
też nigdy otwartym wrogiem Kościoła katolickiego. (...) W duszy 
Stanisława Augusta walczyły ustawicznie o pierwszeństwo prze-
konania katolickie i prądy liberalizmu wieku XVIII”13. Tarnawski 
zasugerował, iż król łatwo ulegał ideom wolnomyślnym, więc opinii 
o jego religijności nie sposób sformułować na podstawie publicz-
nych deklaracji14.

W świetle powyższych sformułowań wyrażoną przez ks. Wy-
sockiego tezę o deizmie Stanisława Augusta oraz jego „braku zro-
zumienia dla wiary jako takiej” należałoby uznać za zbyt jedno-
stronną. Została ona zresztą skorygowana w nowszej historiografii. 
Emmanuel Rostworowski w 1991 r. ujął tę sprawę inaczej:

Przyjaciel uczonych i światłych księży był królem katolickiego kraju, 
praktyki i deklaracje religijne wiązały się więc z jego urzędem i rolą po-
mazańca. „Co rok w Wielki Czwartek spowiadał się [publicznie] klęcząc 
na środku kościoła przed księdzem zasiadającym przed wielkim ołtarzem, 
przyjmował komunię, po czym umywał nogi dwunastu ubogim i obda-
rzywszy ich jałmużną służył im do stołu na Zamku. W kaplicy zamkowej 
słuchał mszy i kazań z przykładną modestią, a w większe święta uczest-

12 Władysław Konopczyński pisał: „Tak między Wolterem, Grimmem, Kata-
rzyną, Fryderykiem z jednej strony, a nuncjuszem Viscontim i Durinim nie zna-
lazło się miejsca na polityczne ujęcie problemu, które jeszcze najmądrzej repre-
zentował samotny król Stanisław”. Tamże, s. 141. Por. P. Zając, Kościół katolicki 
i jego hierarchia, s. 73-92.

13 M. Tarnawski, Kodeks Zamoyskiego na tle stosunków kościelnych za czasów 
Stanisława Augusta, Lwów 1916, s. 18, 20.

14 Autor stwierdzał: „była wprawdzie chwila, w której oświadczył publicznie, 
że praw wiary katolickiej gotów jest bronić chociażby ofiarą życia, był to jednak 
tylko zwrot oratorski, wywołany stosunkami politycznymi”, a następnie dodawał 
w komentarzu: „Przewidując trudności jakie go czekały na sejmie 1766 r., chcąc 
sobie zarazem zjednać jak największą liczbę stronników, przede wszystkim zaś 
współdziałanie senatu duchownego, by tem łatwiej móc przeprowadzić zamierzone 
reformy, stanął tak gorliwie w obronie wiary katolickiej”. Tamże.
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niczył w nabożeństwach w warszawskiej kolegiacie (obecnej katedrze) 
lub misjonarskim kościele św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu” 
[Kitowicz]15. Można jednak zapytać, czy rex catholicus, a równocześnie 
‘filozof’ w XVIII-wiecznym tego słowa znaczeniu i człowiek swobodnych 
obyczajów (wokół których narosło zresztą niemało legend) był człowie-
kiem w głębi serca religijnym, czy też zachowywał jedynie zewnętrzne 
formy i pozory?16

Odpowiedzią cytowanego autora była sugestia, iż Stanisław Au-
gust „był zapewne nie deistą, lecz – tak jak wielu ludzi Oświecenia 
– latitudynarystą, wrażliwym bardziej na to, co jest wspólne, niż na 
to, co dzieli”17. To zdanie stało się punktem wyjścia dla tekstu Ri-
charda Butterwicka z 1998 r., który zebrał dodatkowe argumenty na 
odparcie tezy o deizmie polskiego króla, przypominając o jego kon-
taktach z kulturą angielską, także w wymiarze religijnym, włączając 
w to dzieła angielskich latitudynarystów18. Zatem postawa, która 
dla ks. Tarnawskiego była wynikiem „szlachetnej, lecz miękkiej 
natury”19, a dla piszącego kilkadziesiąt lat później ks. Wysockiego 
oznaczała po prostu deizm, mogła mieć swoje głębsze uzasadnienie.

15 Oznaczony cudzysłowem tekst Kitowicza został przez autora delikatnie 
sparafrazowany, por. J. Kitowicz, Pamiętniki czyli Historia polska, oprac. P. Matu-
szewska, komentarz Z. Lewinówny, Warszawa 1971, s. 647.

16 E.M. Rostworowski, Religijność i polityka wyznaniowa Stanisława Augusta, 
w: Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, red. 
M.M. Drozdowski, Warszawa 1991, s. 13.

17 Tamże, s. 179.
18 R. Butterwick, Stanisław August Poniatowski jako latitudynarysta religijny, 

„Wiek Oświecenia” 14 (1998), s. 179-191.
19 Autor przypominał o „uwielbieniu [Poniatowskiego] dla Voltaire’a, które-

go pisma pochłaniał, z którym następnie korespondował. Posągiem «patriarchy 
bezbożności» – jak nazywano Voltaire’a – ozdobił król salę biblioteczną w Łazien-
kach. Wizerunki «mocnych duchów» Montesquieu’ego, Rousseau’a, Voltaire’a, 
mieściły się w gabinecie królewskim. Z zatrutego źródła encyklopedystów czerpał 
pełną dłonią nowe pojęcia i upajał się niemi. Cóż zatem dziwnego, że do jego 
serca wdzierała się nienawiść encyklopedystów do Kościoła, że znalazła w tem 
sercu dla siebie kącik, a że niem nie owładnęła całkowicie, przyczyna tego leżała 
w usposobieniu króla. Natury miękkie, a w gruncie rzeczy szlachetne, niezdolne są 
wprost do uczuć gwałtownych; jeśli się w nich obudzą, to przelotnie tylko. Ludzie 
usposobienia spokojnego, trochę leniwego, niesposobni są do nienawiści. A takim 
był Stanisław August, miękki, grzeczny, bardzo cierpliwy. Stąd też nienawiść ku 
Kościołowi, którą zaczerpnął z encyklopedystów, była w sercu jego niezupełna”. 
M. Tarnawski, Kodeks, s. 20-21.
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Podobnie wnikliwej oceny wymaga stosunek króla i ogółu spo-
łeczeństwa szlacheckiego „do Stolicy Apostolskiej i do spraw oraz 
instytucji kościelnych w kraju”20 w pierwszych latach panowania 
Stanisława Augusta. Jeszcze w początkach XX wieku ks. Tarnawski 
nawiązywał do właściwych dla poprzedniego stulecia apriorycz-
nych tez o słabości charakteru króla – to ona miała zaważyć na 
nieskuteczności jego poczynań w stosunku do Kościoła, zarówno 
w wymiarze relacji ze Stolicą Apostolską, jak i krajowym:

Przykład innych panujących pociągał króla polskiego; idee reformy 
nurtowały w jego głowie, występował z niemi; dla braku jednak śmiałej 
i stałej decyzyi, dla braku hartu duszy, przez leniwą słabość, – które to 
wady charakteru, odliczywszy okoliczności zewnętrzne od niego często-
kroć niezależne, były także i to w wielkiej mierze powodem niewykonania 
wielu jego zamiarów – nigdy ich w zupełności nie przeprowadził. Te cechy 
charakteru królewskiego, aczkolwiek wcale nie dodatnie, były jednym 
z ważnych powodów, że Kościół w Polsce uszedł losu, jaki mu zgotowali 
inni panujący w swoich krajach. Starań jednak (...) ze strony Stanisława 
Augusta nie brakło. (...) Powszechna reforma, podejmowana przez kró-
la i Czartoryskich, miała także objąć sprawy kościelne na wzór innych 
państw Europy. Stosunek Polski do Kościoła, a tem samem do Stolicy 
apostolskiej, miał ulec, według zamysłów partyi dworskiej, gruntownej 
zmianie21.

Kontrowersje dotyczące każdej z tych płaszczyzn życia kościel-
nego – krajowej i międzynarodowej – choć wybrzmiały z nową siłą 
w 1764 r., miały swoją długą genezę. Spory krajowe między szlachtą 
a duchowieństwem sięgały co najmniej XVI wieku oraz postula-
tów ruchu egzekucyjnego22. Wzajemne animozje dotyczyły trzech 

20 Por. J. Wysocki, Dzieje, s. 40.
21 Tamże, s. 21. Sądy ks. Tarnawskiego o charakterze króla nie były poparte 

źródłowo, wynikały raczej z apriorycznego, odziedziczonego po XIX wieku prze-
konania o „słabości jego charakteru”.

22 Zob. U. Augustyniak, Wstęp, w: U. Augustyniak, Państwo świeckie czy księ-
że? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta 
III Wazy. Wybór tekstów, Warszawa 2013, s. 7. Autorka na s. 22-98 omawia Dzieje 
konfliktu między szlachtą a duchowieństwem, a na s. 99-121 przedstawia proble-
matykę Konfrontacji racji świeckich i duchownych. Jest to w chwili obecnej najpeł-
niejsze podsumowanie zagadnienia dla całego okresu staropolskiego, w oparciu 
o aktualny stan badań i dostępne opracowania. Omawiając czasy stanisławowskie 
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podstawowych zagadnień: „procesów o dziesięciny, kompetencji są-
dów duchownych oraz wysokości świadczeń finansowych Kościoła 
Rzymskokatolickiego wobec państwa”23. Wynikający z tych sporów 
szlachecki antyklerykalizm był nadal żywy w okresie poprzedzają-
cym panowanie Stanisława Augusta24. Emocje towarzyszące dysku-
sjom sejmowym w sprawach kościelnych w czasach saskich trafnie 
przybliża anonimowy tekst Réflexions d’une personne indifférente sur 
l’animosité de la noblesse contre le clergé de Pologne25. Autor, choć 
przedstawia się jako personne indifférente, reprezentuje ewidentnie 
argumenty strony świeckiej. Przyznaje, iż atakom stanu świeckiego 
i obronie podejmowanej przez stan duchowny towarzyszy dużo 
wzajemnej niechęci (beaucoup d’animosité). Stwierdza następnie, że 
emocje świeckich są bardziej wybaczalne (plus excusable), gdyż ich 
motywacja ma na uwadze dobro kraju, podczas gdy duchowni upie-
rają się przy prawach godzących w dobro wspólne oraz przekraczają-
cych granice jurysdykcji świeckiej i duchowej26. Pomimo słuszności 
racji strony świeckiej, dyskusje dotyczące compositio inter status nie 
przynoszą rezultatów, gdyż argumenty duchownych wykraczają 
poza perspektywę krajową i odwołują się do autorytetu papiestwa, 

autorka nie uwzględnia jednak np. Polskich pisarzy politycznych XVIII wieku W. Ko-
nopczyńskiego, cytując jednocześnie kilkakrotnie Przewrót umysłowy w Polsce 
wieku XVIII W. Smoleńskiego.

23 Tamże, s. 9. Por. także R. Butterwick, Polska rewolucja a Kościół katolicki, 
1788-1792, Kraków 2012, s. 55nn.

24 Zob. J. Gierowski, Przenikanie myśli Oświecenia do Rzeczypospolitej, w: Mię-
dzy wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski 
i Europy, ku czci profesora Jacka Staszewskiego, red. J. Wajda i in., Toruń 1993, 
s. 91nn; M. Markiewicz, Problem antyklerykalizmu w czasach saskich, w: Rzeczpo-
spolita wielu wyznań, red. A. Kaźmierczyk i in., Kraków 2004, s. 341-347; zob. tak-
że odpowiednie fragmenty wprowadzenia do cytowanego dzieła U. Augustyniak.

25 Biblioteka Czartoryskich, rkps 738 [Akta i korespondencja w sprawach 
kościelnych, głównie unickich, 1765-1775], nr 1: Réflexions d’une personne in-
différente sur l’animosité de la noblesse contre le clergé de Pologne. Tekst nie jest 
datowany, jednak wymieniony został w nim kard. Paulucci, jako reprezentant 
„niedawnych czasów” (de cette dernière époque). Fabrizio Paulucci był nadzwy-
czajnym nuncjuszem w Polsce w 1698 r., Camillo Paulucci-Merlini był nuncjuszem 
w latach 1728-1738. W tekście wymienione są też prawa z 1726 r.

26 Tamże. Autor następnie szeroko omawia genezę jurysdykcji duchownej 
i nadużycia wynikające z przekraczania właściwych jej granic, koncentrując się 
na problemie dziesięcin.
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który z kolei wynika ze słów samego Jezusa wypowiedzianych do 
św. Piotra: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, 
cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. W tym 
kontekście autor Réflexions porzuca chwilowo horyzont spraw Rze-
czypospolitej i rozpoczyna dłuższą krytykę papiestwa:

La Cour de Rome même n’a pas autre fondement de son Autorité, au 
contraire, c’est son cheval de bataille contre ceux qui ont donné la première 
atteinte à l’étendue de son pouvoir immense, qui commençait à frapper 
les monarques, et qui a été l’unique cause de tant de différentes opinions 
parmi les chrétiens, pour le soutien desquelles ils se son écorchés l’espace 
presque d’un siècle. On voit bien que c’est par rapport à nos conscien-
ces que ce pouvoir a été donné aux Apôtres puisqu’un jour il devoit être 
approuvé dans le ciel, ou assurément on ne fait aucun cas des dôtes, des 
limites, des droits de patronage, des testaments, en un mot du temporel, 
comme ce même Sauver l’a avoué ou par ainsi dire confirmé par ces paroles 
«Regnum meum non est de hoc mundo». Le même Instituteur de la juri-
diction spirituelle n’a pas exempté qui que ce soit, ni ses Apôtres mêmes, 
du devoir envers leurs princes et leurs souverains27.

Autor rozwinął na kolejnych stronach szeroką argumentację, 
zaczerpniętą z kart Nowego Testamentu oraz historii Kościoła, prze-
ciw prawnym przywilejom duchowieństwa, a także zaprezentował 
historyczną genezę nadużyć, do których w tej materii zaczęło do-
chodzić. Poruszył także szczególny przykład uzurpacji nienależnych 
praw, jakimi jego zdaniem cieszył się de facto urząd nuncjusza, który 
na mocy zwyczaju uzyskał ogromną jurysdykcję w Rzeczypospo-
litej, co więcej, mógł ją delegować nawet swym audytorom czy 
sekretarzom. Réflexions kończą się dłuższym wywodem na temat 
przywilejów duchowieństwa diecezjalnego oraz zakonników, które 
umożliwiają instytucjom kościelnym bogacenie się kosztem stanu 
szlacheckiego.

Zacytowany pamflet był jednym z wielu głosów domagających 
się reform w sferze kościelno-państwowej28. Sam Stanisław Po-
niatowski, ojciec przyszłego króla, w broszurze List ziemianina do 

27 Tamże, s. 19-21.
28 Zob. W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce XVIII wieku, Warszawa 

1979 [wyd. IV oparte na wyd. II z 1923 r.], s. 298nn.
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pewnego przyjaciela zachęcał do podwyższenia minimalnego wieku 
wymaganego do wstąpienia do klasztoru, stwierdzając, że zbyt wie-
lu czyni to pochopnie z braku należytej dojrzałości, na czym cierpi 
demografia kraju29. Poglądy te były znane sekretarzowi stanu Stolicy 
Apostolskiej, Luigiemu Marii Torrigianiemu, który nawet uważał, 
że dążenia reformistyczne w sferze kościelnej są „u Poniatowskich 
dziedziczne”30.

Autor Réflexions trafnie powiązał szlacheckie postulaty doty-
czące sytuacji krajowej z perspektywą relacji ze Stolicą Apostolską. 
Także co do tego zagadnienia, żywo dyskutowanego na progu cza-
sów stanisławowskich, nie można mówić o kwestii nowej i dotąd 
nieznanej – polemiki wokół kompetencji nuncjatury w Rzeczypo-
spolitej były równie dawne, co problem compositio inter status31. 
Nabrały one jednak nowego znaczenia w początkach panowania 
Stanisława Augusta.

Już w  marcu 1764  r. nuncjusz alarmował sekretariat stanu 
o antyklerykalnej atmosferze sejmików przedkonwokacyjnych i za-
grożeniu dla jurysdykcji kościelnej: „(...) in molte dietine si è risoluto 
di procurare nella dieta di convocazione di restringere al possibile 
autorità ecclesiastica, la quale ora per l’abuso, che se ne fa dai ve-
scovi, ora per l’indocilità dei secolari potenti va sempre ricevendo 
de’ colpi fatali”32. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat 
zawdzięczamy badaniom Jerzego Michalskiego, który przestudiował 
problem reformy sądownictwa na sejmie konwokacyjnym 1764 r.:

29 S. Poniatowski, List ziemianina do pewnego przyjaciela z inszego wojewódz-
twa, w: K. Kantecki, Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława 
Augusta, t. 1, Poznań 1880, s. XCIX.

30 Zob. J. Łukowski, The Papacy, s. 75.
31 Postulaty uniezależnienia od Rzymu wypowiadane jeszcze w XVI wieku 

omówiła zwięźle U. Augustyniak, Państwo świeckie, s. 36-38. Jeden z postulatów 
Rokoszu Zebrzydowskiego brzmiał: „Aby król odprawił legata papieskiego, jest to 
bowiem rzecz niebywała i Rzeczypospolitej szkodliwa, że ustawicznie przebywa 
on obecnie na dworze i na sejmach”.

32 Visconti do Torrigianiego, Varsavia 14.03.1764, w: Theiner, IV, s. 26. Oma-
wiając treść instrukcji sejmikowych Tomasz Szwaciński „kontrowersyjne” kwestie 
kościelne wspomniał jedynie przy okazji postulatu zwiększenia obciążeń podat-
kowych oraz „ograniczenia jurysdykcji sądów duchownych nad świeckimi”. Zob. 
T. Szwaciński, Sejmiki poselskie przed konwokacją 1764 r., „Kwartalnik Historycz-
ny” 2006, nr 113, s. 53, 55.
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Sejmiki województw: wielkopolskich (republikański), krakowskiego, 
wołyńskiego, bełzkiego, łęczyckiego sieradzkiego, płockiego oraz ziem: 
drohickiej, sochaczewskiej, czerskiej, nurskiej, warszawskiej, wiskiej i wy-
szogrodzkiej wypowiedziały się za ograniczeniem sądownictwa duchowne-
go w sporach między świeckimi a duchownymi i instytucjami kościelnymi, 
protestując zwłaszcza przeciw kierowaniu takich spraw do sądu nuncjatu-
ry, a następnie do Rzymu, oraz przeciw przechodzeniu, mimo formalnych 
zakazów, dóbr ziemskich w posiadanie instytucji i osób duchownych. (...) 
Sejmiki bełzki, łęczycki i drohicki domagały się tzw. compositio inter 
status, zasadniczej ustawy regulującej stosunki między społeczeństwem 
świeckim a Kościołem i stanem duchownym. Sejmik ziemi drohickiej za-
mieścił w swej instrukcji postulat zakazu składania ślubów zakonnych 
przed ukończeniem 24 roku życia33.

Władysław Smoleński wspominał o poufnym wpływie człon-
ków Familii na sejmiki w materiach dotyczących reform kościel-
nych, można zatem przypuszczać, że wiele z instrukcji zawierało 
w istocie postulaty stronnictwa, które przygotowywało się do ob-
jęcia rządów w kraju34. Niepokój, jaki rodziło to w Stolicy Apostol-
skiej, zilustrował J. Łukowski35.

Podczas sejmu konwokacyjnego tematyka kościelna nie należała 
do pierwszoplanowych. Zwięzły postulat nowego ukształtowania 
relacji Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską zawarł w swej mowie 
z 16 maja 1764 r. Andrzej Zamoyski: „Władza sądząca na duchowną 

33 J. Michalski, Reforma sądownictwa na sejmie konwokacyjnym 1764 roku, 
w: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem, s. 306. Autor przebadał 
27 instrukcji na sejm konwokacyjny z Korony i 4 z Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Tomasz Szwaciński w cytowanym artykule odnosi się do 41 instrukcji (na 61 
sejmików), w tym aż 15 litewskich, ale nie poświęca sprawom kościelnym uwagi. 
Zob. także J. Łukowski, Watykan wobec ostatniego polskiego bezkrólewia, w: Życie 
kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 
1991, s. 59-70. Autor przebadał 22 instrukcje na sejm konwokacyjny i 18 na sejm 
koronacyjny. Podkreśla, że większość postulatów to „szablonowe” powtórzenia 
znanych od pokoleń zażaleń szlachty do duchowieństwa. „Skrajniejsze wymagania 
występują tylko w instrukcji czerskiej, która żądała zniesienia jurysdykcji nuncja-
torskiej z przeniesieniem jej na prymasa; punkt ten nie był powtórzony w instrukcji 
czerskiej na sejm koronacyjny”. Tamże, s. 65 oraz 70, przypis 58.

34 Zob. W. Smoleński, Przewrót umysłowy, s. 311. Mowa jest o wpływie Stani-
sława Augusta na sejmiki przedkoronacyjne w kwestiach dotyczących zakonników.

35 J. Łukowski, The Papacy, s. 75-77.
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i świecką dzieli się jurysdykcję. Należy upraszać ich mościów księży 
biskupów, żeby uczyniwszy dystynkcyją między kościołem a dwo-
rem rzymskim podali sposoby, jak sprawy zaczęte w kraju a nie 
za granicą kończyć się mają. Wszakże we wszystkich chrześcijań-
skich państwach to się praktykuje. Jurysdykcyja świecka zupełnie 
w rękach stanu rycerskiego”36. Były to jednak kwestie marginalne 
w stosunku do najistotniejszych zagadnień dyskutowanych na sej-
mie, jak decyzja o wyborze króla-Piasta, stosunek Rzeczypospolitej 
do mocarstw ościennych, zwłaszcza Rosji, której wojska ponownie 
przekroczyły polskie granice, próby zniesienia lub choć osłabienia 
liberum veto, zwiększenie podatków czy reformy struktur zarzą-
dzania wojskiem. Z zagadnień łączących politykę z religią na czoło 
zaczęła wysuwać się sprawa dysydencka37.

Diariusze sejmu konwokacyjnego, porównane niedawno przez 
Natachę Leclercq38, uwzględniają następujące dyskusje dotyczące 
spraw kościelnych: na sesji 3 (10 maja) bp Giedroyć wysunął po-
stulat podniesienia biskupstwa wileńskiego do rangi arcybiskup-
stwa39, na sesji 5 (12 maja) przyjęto uchwałę o świętej wierze kato-
lickiej40 (zob. niżej cyt. za Volumina legum), na sesji 24 (5 czerwca) 
dyskutowano nałożenie podatków na duchownych, na sesji 25 (6 
czerwca) sprawy kościelne pojawiły się przy okazji prawa o mia-
stach litewskich41, na sesji 27 (8 czerwca) wyznaczono delegację do 

36 Mowa Andrzeja Zamoyskiego na sejmie konwokacyjnym 16.V.1764 r., w: Hi-
storia Polski 1764-1795. Wybór tekstów, oprac. J. Michalski, Warszawa 1954, s. 71. 
O wątkach kościelnych mowy Andrzeja Zamoyskiego nie wspomina artykuł B. Leś-
niodorskiego, Mowy Andrzeja Zamoyskiego na konwokacji 1764 r., w: Księga pa-
miątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 
1958, s. 383-399.

37 Zob. Z. Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego”, Kraków 2012, 
s. 126-160. Rozdział zatytułowany jest Sukces rosyjskich zamierzeń na sejmie kon-
wokacyjnym.

38 N. Leclercq, La vie politique polonaise au XVIII siecle – les journaux de la 
diete de convocation 1764, Paris 2010, s. 360-403. Poniższe zestawienie odpowiada 
streszczeniom opracowanym przez Leclercq. Jest uzupełnione o odniesienia do 
Volumina legum.

39 Zob. Volumina legum, VII,175. Postulat odłożony do sejmu koronacyjnego.
40 Volumina legum, VII,2.
41 Volumina legum, VII,152. Chodziło o przywileje gospodarcze i handlowe 

klasztorów i duchowieństwa oraz wykluczenie duchownych od prawa nabywania 
spadków w postaci nieruchomości i gruntów w miastach. Prymas miał podać 
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spraw sporów między unicką metropolią lwowską i obywatelami 
województwa ruskiego (do sprawy powrócono 18 czerwca, podczas 
33 sesji), na sesji 28 (9 czerwca) ponownie podjęto kwestię podnie-
sienia biskupstwa wileńskiego do rangi arcybiskupstwa oraz dysku-
towano o prawach przysługujących duchownym podczas sejmików, 
na sesji 30 (14 czerwca) prymas wysunął postulat pełnej realizacji 
konkordatu wschowskiego z 1737 r., następnie zaś rozpoczęła się 
długa dyskusja nt. compositio inter status: posłowie domagali się, 
by duchowni respektowali prerogatywy trybunałów świeckich oraz 
nie uzurpowali sobie prawa otwierania obrad sejmikowych. Biskup 
kijowski Józef Andrzej Załuski w długiej mowie uprzedzał, że stan 
świecki nie może uchwalać praw dotyczących stanu duchownego. 
Marszałek sejmu, Adam Czartoryski, przypomniał o różnicach ju-
rysdykcji świeckiej i duchownej, prymas zaś zasugerował ustano-
wienie osobnej komisji do rozważenia sporów dwóch stanów. Na 
sesji 33 (18 czerwca) jej powołanie postanowiono wpisać do Pacta 
Conventa42.

Z dyskusji sejmikowych wynika konstatacja, iż wszelkie kra-
jowe spory między stanem szlacheckim i duchownym ostatecznie 
zmuszały do refleksji nad zakresem jurysdykcji Stolicy Apostolskiej 
sprawowanej w Rzeczypospolitej za pośrednictwem nuncjusza. Pod-
czas audiencji Józefa Czartoryskiego w Rzymie w kwietniu 1765 r.43 
sekretarz stanu, kard. Luigi Maria Torrigiani, skrytykował postano-
wienia sejmu konwokacyjnego dotyczące spraw kościelnych, choć 
jedna z pierwszych jego uchwał brzmiała:

Jako wiara Święta Katolicka Rzymska, którą przez ręce przodków na-
szych wziętą, nienaruszenie dotąd z przykładną gorliwością zachowywać 
staraliśmy się, jest najmocniejszą tego Królestwa i Prowincji do niego na-
leżących twierdzą, tak usiłując onę w nieporuszonym nigdy stanie na 
czasy potomne zostawić, przez teraźniejszą Generalną Konfederacją to 
sobie wspólnie najuroczystszym obowiązkiem przyrzekamy, i w opisie tego 
artykułu, podług dawniejszych Generalnych Konfederacyi, i ostatniej War-

w wątpliwość zgodność tej uchwały z prawem kościelnym. Podobną uchwałę przy-
jęto także dla miast w Koronie, Volumina legum, VII,82nn.

42 Zob. Volumina legum, VII, 89.
43 M. Loret, Rzym a Polska, s. 503. Całkowicie na ustaleniach Loreta polega 

J. Wysocki, Dzieje, s. 40.
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szawskiej w roku 1733 zaszłej mocno stanowiemy: iż wszelkim ustawom 
prawowiernego Kościoła Katolickiego Rzymskiego i z nim zjednoczonego 
ritus Graeci, nikomu uwłaczać lub naruszać nie dopuściemy, owszem do 
wspólnej onegoż obrony w każdym czasie i przypadku obowiązujemy się 
i opowiadamy; przy tym prawa dawne i wszelkie w ogólności przywileje 
wyżej wspomnionego prawowiernego Kościoła Katolickiego Rzymskiego 
i z nim zjednoczonego obrządku Greckiego, jak one były i są w swojej 
istocie i zachowaniu zawsze utrzymywać przyrzekamy i ku obronie ich 
zdrowia, życia, i substancje nasze łożyć obiecujemy44.

Była to prawdopodobnie swoista „uprzedzająca” polemika prze-
ciw dysydentom, o których zaczynała upominać się strona rosyjska, 
w przeciwnym wypadku tak jednoznaczne stanowisko wydawałoby 
się odbierać skuteczność wszelkiej świeckiej argumentacji w dys-
kusjach kościelnych. Autor cytowanych wyżej Réflexions wykazał 
przecież, że kościelne sprawy krajowe są ściśle związane z preroga-
tywami Stolicy Apostolskiej, uznawanymi w Rzeczypospolitej. Po-
wyższa deklaracja nie oznaczała więc rezygnacji z postulatów refor-
my stosunków kościelnych. Konfrontacja z kurią rzymską musiała 
być kwestią czasu. Nuncjusz Visconti, świadomy antyklerykalnych 
nastrojów szlachty, miał uważnie śledzić dalszy rozwój wypadków 
w Rzeczypospolitej i był nimi zaniepokojony, mimo rosnącej oso-
bistej sympatii dla króla. W istocie, w latach 1765-1766 to nie król, 
lecz kanclerz wielki litewski Michał Fryderyk Czartoryski przyjął 
na siebie rolę bardziej stanowczego zwolennika reformy polityki 
kościelnej państwa45.

Podejmowane wówczas działania nie przyniosły zresztą prawie 
żadnych rezultatów. Na płaszczyźnie krajowej postulowana przez 
sejm konwokacyjny komisja mieszana reprezentantów świeckich 

44 Volumina legum, VII,2.
45 Loret swierdzał: „[Visconti] Czartoryskich osobiście nie lubił za ich dumę, 

chęć panowania, wielkie o sobie mniemanie a co najważniejsze za ich stanowisko 
w sprawach kościelno-politycznych, ale oddawał sprawiedliwość ich rozumowi 
stanu. Ta opinia w znacznej części ujemna o Czartoryskich, a więc niesprawied-
liwa, ugruntuje się w Rzymie i książęta najniesłuszniej będą uchodzili za źródło 
i przyczynę wszelkiego zła, jakie spotyka Kościół w Polsce. A wyda się to tem 
dziwniejszem, że równocześnie w Petersburgu uważano ich jako grabarzy sprawy 
dysydenckiej na sejmach 1764 r.”. M. Loret, Rzym a Polska, s. 229.
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i duchownych do ułożenia wzajemnych pretensji z zakresu compo-
sitio inter status, choć została powołana do życia, praktycznie nie 
podjęła działalności i znikła ze sceny politycznej po 1765 r.46 Co 
prawda akcja dyplomatyczna w Rzymie na rzecz uznania Stani-
sława Augusta przez Francję i cesarza odniosła skutek pozytywny 
– papież skierował odpowiednie pisma do katolickich monarchów 
Europy Zachodniej, wzywając do uznania polskiego króla47 – ale 
to tym bardziej umacniało pozycję kurii rzymskiej względem dwo-
ru warszawskiego. Papiestwo i nuncjatura – jak stwierdził J. Łu-
kowski – okazały się „jedynym stałym kanałem dyplomatycznym 
Poniatowskiego w kierunku Europy Zachodniej”48. Prowadzący 
politykę nieustępliwości wobec władców świeckich Klemens XIII 
tym bardziej nie kwapił się z udzieleniem pozytywnej odpowie-
dzi na kolejne inicjatywy dyplomatyczne dworu warszawskiego: 
pomysł z listopada 1764 r., by Polak mógł zostać mianowany sę-
dzią Trybunału Roty i jednocześnie pełnić rolę dyplomatycznego 
przedstawiciela Rzeczypospolitej przy papieżu49; projekt z lutego 
1766 r., by podnieść rangę warszawskiej nuncjatury przez powią-
zanie jej z natychmiastową nominacją kardynalską i powrotem do 
Rzymu wraz z końcem misji – miało to dotyczyć już ówczesnego 
nuncjusza, Viscontiego50; równoczesny plan przyznania królowi 
polskiemu prawa „listy”, tj. wskazywania nuncjusza spośród trzech 
proponowanych przez Rzym kandydatów51; zaproponowany także 
w lutym 1766 r. dodatkowy podatek polskiego duchowieństwa na 
rzecz szkoły kadetów52.

46 Zob. J. Łukowski, The Papacy, s. 77, przypis 42.
47 Zob. M. Loret, Rzym a Polska, s. 226-228.
48 J. Łukowski, The Papacy, s. 78.
49 Zob. M. Loret, Rzym a Polska, s. 503-504; J. Łukowski, The Papacy, s. 76.
50 Zob. M. Loret, Rzym a Polska, s. 510nn; J. Łukowski, The Papacy, s. 76.
51 Zob. M. Loret, Rzym a Polska, s. 510nn; J. Łukowski, The Papacy, s. 76.
52 Zob. M. Loret, Rzym a Polska, s. 511-512. Loret, prawdopodobnie cytując 

język źródeł, stwierdza, że „podatek ów, rozłożony proporcjonalnie na benefi-
cja, biskupstwa i opactwa, nie da się uczuć duchowieństwu, a moralnie zyska 
ono w oczach świeckich”. Tamże. Łukowski omawiając ten sam problem, nazywa 
proponowaną przez dwór królewski sumę podatku jako „olbrzymią” (enormous) – 
gdyby została zaakceptowana, uczyniłaby duchowieństwo najciężej opodatkowaną 
grupą społeczną w Rzeczypospolitej. Zob. J. Łukowski, The Papacy, s. 76.
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Czartoryski, przy okazji niepowodzeń pierwszych projektów 
dyplomatycznych wymagających aprobaty papieskiej, kilkakrot-
nie dał odczuć nuncjuszowi swe krytyczne nastawienie do kurii 
rzymskiej. Maciej Loret ze źródeł watykańskich wynotował „docin-
ki” kanclerza wielkiego w rodzaju: „wiadomo, że jest w wiecznym 
stylu Rzymu robić zawsze trudności w każdej sprawie i dawać się 
prosić”53, albo wręcz groźby: „komunikując Viscontiemu uchwałę 
Rady Senatu z 27 lutego 1766 r. wyrażającą życzenie, by nuncjusze 
polscy byli promowani na kardynałów, oświadczył z miejsca książę 
kanclerz, że, o ile życzenie to nie zostanie spełnione, Rzplta nie 
przyjmie następnego nuncjusza”54. Groźba ta została powtórzona 
po niepowodzeniu wspomnianych wyżej zabiegów; w maju 1766 r. 
Czartoryski miał wyrazić „wobec nuncjusza wielkie niezadowolenie 
i nie przestawał odgrażać się, że nuncjatura zostanie zamknięta, co 
zresztą episkopat chętnie będzie widział”55.

Brak ewidentnego poparcia króla dla najbardziej radykalnych 
deklaracji Czartoryskiego mógł skłonić ks. Wysockiego do stwier-
dzenia: „Nie wiemy, czy zgodne z polityką kościelną Stanisława 
Augusta były tendencje zmierzające do rozluźnienia stosunków ze 
Stolicą Apostolską w duchu współczesnego febronianizmu (...). Są-
dzimy, że w tym okresie Stanisława Augusta interesowały bardziej 
priorytetowe sprawy związane z zasadniczymi reformami państwa; 
na tak radykalną politykę w stosunku do Kościoła nie mógł sobie 
przeto pozwolić, nawet gdyby był jej zwolennikiem”56. Do podobnej 
konkluzji doszedł J. Łukowski, omawiając zauważalny ok. połowy 
1766 r. odwrót króla od dotychczas zgłaszanych papieżowi postu-
latów kościelnych i tłumacząc go rosnącą presją Rosji w sprawie 
dysydentów, która zaczęła zagrażać całości reform ustrojowych za-
początkowanych w 1764 r. Konflikt z dużą częścią społeczeństwa 
wokół drugorzędnych kwestii podatkowych z pewnością nie leżał 
w interesie króla, wciąż liczącego na choćby częściowy sukces pier-
wotnych zamierzeń naprawy państwa57.

53 Zob. M. Loret, Rzym a Polska, s. 504.
54 Tamże, s. 514.
55 Tamże, s. 515.
56 J. Wysocki, Dzieje, s. 42.
57 „Welcome though an increased ecclesiastical contribution would have been 

to the king, he was faced with more pressing business, as the Sejm drew nearer. 
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W tym samym mniej więcej czasie, gdy w depeszach nuncjusza 
Viscontiego i sekretarza stanu, kard. Torrigianiego, dostojnicy za-
częli wyrażać zdziwienie nagłą odmianą postawy króla w kwestiach 
kościelnych, domyślając się wręcz podstępu58, służbę dyplomatycz-
ną przy Stolicy Apostolskiej na rzecz Stanisława Augusta rozpoczy-
nał Tommaso Antici59. W dokumentacji królewskiej kancelarii do 
spraw włoskich, prowadzonej przez kanonika Gaetano Ghigiot-
tiego, zachował się memoriał Anticiego w sprawie kurii rzymskiej 
i jej relacji z Rzecząpospolitą. Dokument jest opatrzony podpisem, 
a charakter pisma sugeruje wręcz, że całość jest autografem. Dwu-
krotnie krótkie zdania klasyfikujące dokument na potrzeby kance-
larii dopisał Gaetano Ghigiotti60. Tekst nie jest datowany, można 
jednak przypuszczać, że powstał krótko po powierzeniu Anticiemu 
funkcji reprezentanta polskiego króla przy Stolicy Apostolskiej. Wi-
dać w nim niemało politycznego realizmu oraz nadzieje, że właś-
ciwie ukształtowane stosunki ze Stolicą Apostolską mogą posłużyć 
do wzmocnienia pozycji króla w Rzeczypospolitej. Jeśli Stanisław 
August zapoznał się z tymi rozważaniami w połowie 1766 r., mógł 
z nich zaczerpnąć motywację do przeformułowania priorytetów 
swej polityki kościelnej, niezależnie od rosnącego zagrożenia ro-
syjskich nacisków w sprawie dysydenckiej. Najbardziej radykalne 
rozwiązania, których przynajmniej na poziomie deklaracji nie wy-
kluczał Czartoryski, np. całkowita likwidacja nuncjatury, zgodnie 
z sugestiami Anticiego, nie leżałyby w interesie monarchy.

Memoriał Anticiego nosi tytuł Piano sui mezzi neccessarii alla 
Corte di Polonia per acquistare influenza sugli affari Ecclesiastici del 
Regno, che si trattano in Corte di Roma61. Jego streszczenie może po-
móc wniknąć w logikę króla, który z jednej strony pragnął wzmoc-

Constitutional reform has always been his priority (...)”. J. Łukowski, The Papacy, 
s. 79.

58 Zob. J. Łukowski, The Papacy, s. 79.
59 Dokument powierzający Anticiemu funkcję reprezentanta królewskiego 

przy Stolicy Apostolskiej datowany jest 30 maja 1766 r. Zob. G. Platania, Varsavia 
e Roma. Tommaso Antici un diplomatico del ’700, Salerno 1980, s. 11.

60 Na ostatniej stronie („Piano per la corte di Polonia relativamente a Roma”) 
oraz na górnym marginesie karty 37v („Piano da somministrarsi a suo tempo”).

61 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Ghigiottiego [dalej AGAD, 
Arch. Ghig.] 929 c, b.d., k. 36r-39v. Poniższy zapis jest streszczeniem, parafrazą 
i częściowym tłumaczeniem oryginału.
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nienia swego autorytetu w Rzymie, a z drugiej zdawał się daleki 
od projektów istotnego osłabienia roli papieża w Rzeczypospolitej.

Rozważania o dworze papieskim Antici rozpoczął od zacytowa-
nia kardynała Arnauda d’Ossat (1537-1604, kard. 1599), który po 
śmierci Henryka III w 1589 r. reprezentował w Rzymie królową-
-wdowę Ludwikę, prowadząc negocjacje w sprawie udziału papieża 
w uroczystym nabożeństwie żałobnym za francuskiego króla. Papież 
Grzegorz XIV wbrew tradycji odmówił takiego uczczenia zmarłego, 
co d’Ossat skomentował następująco: „En somme, il est trop vrai, 
Madame, qu’on ne pourra rien avancer tant qu’on verra la France 
en état de ne pouvoir faire ni bien ni mal hors de soi, et jusqu’à ce 
que le Roy ne soit en état tel que la Cour de Rome en puisse espérer 
et craindre”62.

Autor memoriału konstatował, iż po upływie dwóch stuleci sy-
tuacja nie uległa zmianie, mimo że autorytet papieża coraz mniej 
liczył się w polityce europejskiej. Rzym wciąż udzielał łask władcom 
w zależności od ich siły bądź słabości w relacjach międzynarodo-
wych. Refleksje te poparto dodatkowo wywodami Amelota de la 
Houssaye63, stwierdzającego, iż podstawą polityki dworu papie-
skiego jest postępować wobec książąt „secondo i loro o prosperi 
o felici successi, per non perdere quella riverenza che si rende alla 
Sua Potestà spirituale”64.

62 Tamże, k. 36r.
63 Znaczenie Amelota de la Houssaye dla XVIII-wiecznej myśli politycznej 

przypomniałl J. Soll, Publishing the Prince. History, Reading, and the Birth of Politi-
cal Criticism, dostępny on line: <https://books.google.pl>, dostęp 31.03.2015. Autor 
pisał: „A key to understanding the publication and popularization of codes and 
strategies of reason of state is an erudite scholar from the late seventeenth century, 
Abraham-Nicolas Amelot de la Houssaye (1634-1706). Amelot was single-handedly 
responsible for reediting the greatest works of secular political theory at the end 
of the seventeenth century. He translated and commented on the works of Taci-
tus, Machiavelli, Gasparo Contarini, Paolo Sarpi, the Cardinal d’Ossat, Baltasar 
Gracián, and La Rochefouculd. Before Bayle, Amelot took these works of critical 
history and political sociology and re-presented them with his prefaces, notes and 
commentaries, all of which ‘helped’ the reader use these books to criticize royal 
despotism. Authors such as Tacitus, who had been a staple of absolutist historical 
culture, were now presented as tools of subversion”. Tamże, s. 8.

64 AGAD, Arch. Ghig., k. 36r.



50 PAWEŁ ZAJĄC OMI 

Co do Rzeczypospolitej – zdaniem autora – Rzym posiada tu 
autorytet nieporównywalny z żadnym innym państwem katolickim 
i nieproporcjonalny do wpływów Polski w Rzymie. Co więcej, wład-
cy państw, którzy ograniczają władzę papieża na swoim terytorium, 
mają więcej posłuchu w Rzymie od króla polskiego. Sytuacja ta wy-
nika z zasygnalizowanych wyżej ogólnych zasad polityki papieskiej, 
ale i z pozycji króla w Rzeczypospolitej – jest zbyt podległy organom 
władzy ustawodawczej, dlatego nie może samodzielnie wpływać 
na sprawy kościelne i musi tolerować liczne przywileje papiestwa. 
Jest ponadto władcą elekcyjnym, nie dziedzicznym, zatem brak 
mu powiązań rodzinnych z innymi dworami. W przypadku tych 
ostatnich wspólnota krwi oraz interesów politycznych wzmacnia 
właściwą im potęgę65.

Sejmy Rzeczypospolitej mogłyby ogłosić prawa ograniczające 
wpływy rzymskie w kraju, lecz są nieskuteczne, obradują powoli i są 
zależne od sprzeciwu nawet bardzo nielicznych posłów, a sprzeciw 
taki w sprawach kościelnych jest zawsze do przewidzenia, z uwa-
gi na niemały autorytet duchowieństwa w społeczeństwie. Dwór 
rzymski wie doskonale, że Polska jest dziś „en état de ne pouvoir 
faire ni bien ni mal hors de soi, et le Roy est en état tel que la Cour 
de Rome n’en puisse espérer ni craindre”.

Autorytet rzymski w Rzeczypospolitej jest więc ogromny w skali 
całego katolickiego świata. Nuncjusz apostolski ma uprawnienia 
bardzo szerokie. Nie musi ich poddawać królewskiemu exequatur. 
Trybunał nuncjatury ma znaczne kompetencje w rozsądzaniu spo-
rów kościelnych. W Polsce można swobodnie kierować sprawy do 
Rzymu, a werdykty sądów rzymskich są egzekwowane w kraju bez 
konieczności ich autoryzacji czy nawet podania do wiadomości 
władcy66. Papież – poprzez Datarię Apostolską – ma duży wpływ 
na rozdawnictwo wakujących beneficjów i innych przywilejów koś-
cielnych, bez konieczności ubiegania się o zgodę władcy. Niemały 
zakres władzy sprawują w Rzeczypospolitej także domy generalne 
zakonów – swoiste przedłużenie oddziaływania kurii rzymskiej.

Podobnie było i w innych państwach katolickich, lecz odkąd 
prawo zaczęło zależeć od woli władcy, dążyli oni do podniesienia 

65 Tamże, 36v.
66 Tamże, 37r.
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własnego autorytetu oraz ograniczenia odpływu pieniędzy do Rzy-
mu, a także uznali, że dla spokoju swych krajów należy ograniczyć 
oddziaływanie obcych władców na swym terytorium. Monarchowie 
przejęli częściowo sprawy zewnętrznego zarządzania życiem Kościo-
ła, częściowo doprowadzili do zwiększenia władzy i jurysdykcji kra-
jowych biskupów, a co do pozostałych aspektów autorytetu rzym-
skiego – zarządzili cenzurę wszelkich dokumentów pochodzących 
z Rzymu i przeznaczonych do publikacji w ich krajach67 (oprócz 
penitencjarii apostolskiej, odnoszącej się do spraw sumienia). Kró-
lewskie exequatur uzależnia od woli monarchy sprawy kościelne 
w jego kraju i jest praktykowane we wszystkich katolickich krajach. 
Jeśli dwór warszawski chce zdobyć należny szacunek dworu rzym-
skiego i uzyskiwać od niego to, czego pragnie, musi osiągnąć taką 
pozycję, dzięki której dwór rzymski będzie mógł czuć się zależny – 
w nadziei zachowania swoich przywilejów lub w strachu przed ich 
utratą w Rzeczypospolitej.

Propozycje są konkretne: sejm powinien przyznać królowi auto-
rytet w podejmowaniu decyzji dotyczących Kościoła – bądź w po-
rozumieniu z Rzymem, bądź na mocy jego własnej woli absolutnej 
(delegowanej przez sejm). Sprawy kościelne delegowane królowi 
obejmować powinny: nadania (provvisioni) – prawdopodobnie 
chodzi zarówno o rozdawnictwo beneficjów, jak i wskazywanie 
kandydatów na godności kościelne, bulle apostolskie, reformę zako-
nów, wszystko, co służy dobru publicznemu i ochronie jurysdykcji 
biskupiej i sądów krajowych. Po drugie – sejm powinien uchwalić 
exequatur królewskie na wszystkie pisma rzymskie, wyłączając spra-
wy sumienia (penitencjaria). Będzie jednak trudno skłonić sejm do 
przyznania królowi takiego autorytetu68. Ale powinno być łatwiej 
przekonać biskupów, by w ten sposób pozwolili na wzrost swej 
władzy. Szlachta powinna też poprzeć przyznanie większego auto-
rytetu sądom krajowym. Wszyscy powinni się zgodzić na zmianę 
sytuacji, której skutkiem jest wyprowadzanie z królestwa dużych 
sum pieniędzy.

Jeśli nad tymi słusznymi ideami zwycięży prywata i zazdrość, 
można przewidzieć, że nie tyle sam król otrzyma ów autorytet, ile 

67 Tamże, 37v.
68 Tamże, 38r.
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król z radą lub jakąś komisją, którą się wyznaczy. Jeśli zdoła się to 
osiągnąć, dwór polski szybko dorówna innym dworom katolickim 
w ich wpływach w Rzymie, a nawet je przewyższy, ponieważ Rzym 
– mając w Polsce więcej wpływów niż gdziekolwiek – będzie bar-
dziej lękał się utraty tej pozycji69.

W interesie polskiego dworu leży podejmowanie wszelkich ini-
cjatyw, które pozwolą mu zdobyć większy autorytet, tak by Rzym 
zrozumiał, iż od woli króla zależy podejmowanie jakiejkolwiek de-
cyzji, nie powinno się jednak dążyć do obniżenia autorytetu Stolicy 
Apostolskiej w kraju. Oprócz exequatur, które trzeba szybko wpro-
wadzić w życie, gdyż w praktyce uzależnia ono sprawy kościelne od 
króla, we wszystkich innych kwestiach wystarczy zwykły arbitraż 
królewski, bez antykościelnych decyzji – chodzi o to, by używać tej 
władzy do stworzenia zagrożenia dla dworu rzymskiego, nie zaś dla 
upośledzenia jego autorytetu w kraju („unicamente per minacciare, 
ma non per ferire”). Spadek autorytetu Stolicy Apostolskiej wzmac-
nia autorytet biskupów, stąd chcąc zyskać wpływ na dwór rzymski 
trzeba pilnować, by nie spowodować efektu ubocznego – nadmier-
nego wzmocnienia władzy poddanych (biskupów, sędziów trybu-
nałów itp.), zwłaszcza przy systemie republikańskim, gdzie wolność 
jednostek graniczy z anarchią70. Wzrost ich władzy umniejsza wła-
dzę króla. Po drugie, straty Stolicy Apostolskiej w Polsce dotknęłyby 
ostatecznie bardziej króla niż Rzym – zgodnie z obecnym projektem 
król ma dążyć do zwiększenia swych wpływów w Rzymie, zatem 
ważne jest dlań, by Rzym zachował autorytet w Polsce – wtedy 
łatwiej król będzie od Rzymu uzyskiwał to, co chce, bez potrzeby 
proszenia o to swoich poddanych (którzy przy spadku autorytetu 
papieża sami by ten autorytet przejęli)71.

W powyższych radach łatwo dostrzec swoisty machiawelizm, 
który czynił politykę kościelną jednym z możliwych elementów 
wzmocnienia autorytetu króla w kraju. Choć nie brak im realizmu, 
opartego na doświadczeniu relacji kurii rzymskiej z innymi dwora-
mi europejskimi, retoryczne pozostaje pytanie o możliwość zasto-
sowania tych rad w warunkach polskiego republikanizmu. Decyzja 

69 Tamże, 38v.
70 Tamże, 39r.
71 Tamże, 39v.
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sejmu, przekazująca królowi tak szerokie kompetencje w sprawach 
kościelnych, wydaje się pomysłem dość idealistycznym. Na obec-
nym etapie badań nie sposób ustalić rzeczywistego wpływu cyto-
wanego memoriału na priorytety polityki królewskiej, nawet jeśli 
przyjąć jego datowanie na początek współpracy Anticiego z królem. 
W początkach panowania królowi z pewnością zależało na dobrych 
relacjach z kurią rzymską, o czym była już mowa wyżej, sugestie 
Anticiego pozwalały też utwierdzić się w przekonaniu, że nie każdy 
rodzaj reformy kościelnej w kraju może posłużyć wzmocnieniu au-
torytetu królewskiego, który wszak był niezbędny dla powodzenia 
planów daleko idących reform ustrojowych. Połowa roku 1766 wy-
znacza nowy etap dyskusji nad sprawami kościelno-politycznymi, 
zdominowany sprawą dysydencką i jej tragicznymi dla państwa 
konsekwencjami. W ich kontekście nowego kształtu nabiorą także 
projekty przeobrażenia relacji Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostol-
ską, odbiegające swym radykalizmem od umiarkowanej królewskiej 
polityki kościelnej z lat 1764-1766.
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Ideas conerning new model of relations 
between Poland and the Holy See during the first years 

of Stanisław August Poniatowski’s reign, 1764-1766

Summary

The reforms advocated by the Czartoryski’s party at the convocation 
sejm of 1764 included ecclesiastical matters. The disputes between Polish 
nobles and clergy had centuries-old tradition and concerned such issues 
as dimes, ecclesiastical jurisdiction over lay nobility and taxation of ec-
clesiastical property, as well as jurisdiction executed by the papal nuncio 
in Polish-Lithuanian Commonwealth. The article focuses on main dis-
cussions concerning those issues between 1764 and 1766. It summarizes 
contemporary historiographic achievements and includes analysis of some 
hitherto unexplored sources (e.g. advices of Tommaso Antici addressed 
to the Polish king), which could illustrate furthermore the atmosphere of 
reforms typical of the early years of Stanislaus August Poniatowski as the 
king of Poland.

Słowa kluczowe: Stanisław August Poniatowski, nuncjatura, „Fami-
lia” Czartoryskich, sejm konwokacyjny 1764, compositio inter status

Key words: Stanisław August Poniatowski, nunciature, Czartoryski’s, 
„Familia”, 1764 convocation sejm, compositio inter status
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PAPIESKIE MISJE DYPLOMATYCZNE W ROSJI 
POD KONIEC XVIII I NA POCZĄTKU XIX WIEKU

Niniejszy tekst dotyczy obecności przedstawicieli papieskich na 
dworze carów Rosji w latach 1783-1804. Chodzi w tym przypadku 
o ambasadorów papieży na dworze carskim, a nie o stałe przed-
stawicielstwo Stolicy Apostolskiej – nuncjaturę w sensie ścisłym 
– w Imperium Rosyjskim. Artykuł ma na celu wstępne zapoznanie 
z tym wyjątkowym zjawiskiem w nowożytnej historii Rosji, któ-
re naszym zdaniem dotychczas nie zostało wystarczająco pozna-
ne i zbadane, mimo opublikowania tekstów źródłowych Stolicy 
Apostolskiej i źródeł innych proweniencji. W niniejszym artykule 
zaprezentujemy podstawowe informacje oraz źródła do bardziej 
pogłębionych badań i studiów na temat watykańskiej obecności dy-
plomatycznej na dworze rosyjskim na przełomie XVIII i XIX wieku.

* * *

Największym znawcą relacji między Stolicą Apostolską a Rosją 
był jezuita, o. Paul Pierling, urodzony w Petersburgu w starej rodzi-
nie katolickiej, mającej swe korzenie w Bawarii1. W pięciu tomach 
dzieła La Russie et le Saint-Siège, które ukazały się w Paryżu w la-
tach 1896-1912, przedstawia on wzajemne stosunki między Rosją 
a Stolicą Apostolską na przestrzeni czterech stuleci: od wydarzeń 
z pierwszej połowy XV wieku do roku 1804, czyli momentu zawie-

1 H. Beylard, Pierling, Paul, w: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. 
Biográfico-temático [= DHCJ], red. Ch.E. O’Neill – J.M.a Domínguez, vol. 4, Roma–
Madrid 2001, s. 3129-3130 (DHCJ obejmuje cztery tomy zachowujące ciągłą nu-
merację stron; wszystkie tomy zostały opublikowane w roku 2001 w Madrycie).
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szenia nuncjatury w Petersburgu, w okresie caratu Aleksandra I 
i pontyfikatu Piusa VII2.

Chronologiczną kontynuację dzieła Pierlinga stanowią dwa 
tomy innego jezuity, o. Adriena Boudou, zatytułowane Le Saint-
Siège et la Russie. Leurs relations diplomatiques au XIXe siècle. 
Pierwszy tom dotyczący okresu 1814-1847 ukazał się w 1922 r., 
a drugi, obejmujący lata 1848-1883, w 1925 r.; oba tomy wydano 
w Paryżu. Dzieła obydwu autorów mają fundamentalne znaczenie 
dla omawianego przez nas tematu ze względu na bogactwo źródeł 
pochodzących z Tajnego Archiwum Watykańskiego oraz archiwów 
w Moskwie, Petersburgu i Paryżu.

Przełomowym wydarzeniem w stosunkach między Rosją a Stoli-
cą Apostolską był konkordat (który może lepiej nazywać „konwen-
cją”, jak słusznie zauważył prof. Jurij Karłow podczas konferencji 
Rosja i jezuici w czasie panowania Katarzyny II, która odbyła się 
w Moskwie, w marcu 2002 r.), zawarty w 1847 r. Opracowanie tego 
tematu zawdzięczamy Sophie Olszamowskiej-Skowrońskiej, w ob-
szernej monografii3 oraz w edycji korespondencji papieży z wład-
cami Rosji w latach 1814-18784.

W historii relacji między papiestwem a Imperium Rosyjskim 
szczególne miejsce zajmuje misja Antonio Possevina na dworze 
cara Iwana IV Groźnego. Było to przedsięwzięcie wyjątkowe (także 
gdy weźmiemy pod uwagę uwarunkowania XVI wieku), które nie 
przestaje intrygować historyków także dzisiaj. Oto w szczytowym 
momencie wojny polsko-moskiewskiej, w sierpniu 1581 r. przybył 

2 La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques.
Vol. 1, Les Russes au Concile de Florence. – Mariage d’un tsar au Vatican. – Les 

papes Médicis et Vasili III. – Mystification et projets d’ambassade, Paris 1896.
Vol. 2, Arbitrage pontifical. – Projets militaires de Bathory contre Moscou. – Le 

tsar Fedor et Boris Godounov, Paris 1897.
Vol. 3, La fin d’une dynastie. – La légende d’un Empereur. – L’Apogée et la Ca-

tastrophe. – Les Polonais au Kremlin, Paris 1901.
Vol. 4, Pierre le Grand. – La Sorbonne. – Les Dolgorouki. – Le duc de Liria. – 

Jubé de la Cour, Paris 1907.
Vol. 5, Catherine II. – Paul Ier. – Alexandre Ier, Paris 1912.
3 Le Concordat de 1847 avec la Russie d’après les documents authentiques, 

w: Sacrum Poloniae Millenium, vol. 8-9, Rzym 1962, s. 447-879.
4 La correspondance des Papes et des Empereurs de Russie (1814-1878). Selon 

les documents authentiques, Roma 1970.
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do Moskwy w roli mediatora włoski jezuita Antonio Possevino5, 
posłany tam przez papieża Grzegorza XIII na prośbę samego cara. 
Papieski legat nie tylko odegrał kluczową i skuteczną rolę w podpi-
saniu rozejmu (Jam Zapolski, 15 stycznia 1582), a był kimś więcej, 
cieszył się bowiem zaufaniem obu walczących stron6.

Sławę misji jezuity rozpowszechniło w wielkim stopniu jego 
dzieło poświęcone temu wydarzeniu: Moscovia, którą Possevino 
opublikował w Wilnie w 1586 r.7 Autor przytacza w nim swoje 

5 Rys biograficzny A.  Possevina zob.: M.  Scaduto, Possevino, Antonio, 
w: DHCJ, vol. 4, ss. 3201-3203 (bibliografia). Zob. także: Antonio Possevino (1533-
1611). Życie i dzieło na tle epoki, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2012.

6 Wśród najważniejszych opracowań dotyczących misji A. Possevina zob.: 
P. Pierling, La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques, vol. 2, Arbitrage pon-
tifical. – Projets militaires de Bathory contre Moscou. – Le tsar Fedor et Boris Go-
dounov, Paris 1897 (tematowi, który nas interesuje, poświęcona jest Księga I tego 
tomu: L’arbitrage pontifical, s. 1-237; ten sam temat został opisany przez jezuitę 
w wydanej kilka lat wcześniej książce: Papes et Tsars (1547-1597). D’après des docu-
ments nouveaux, Paris 1890); H. Wolter, Antonio Possevino (1533-1611). Theologie 
und Politik in Spannungsfeld zwischen Rom und Moskau, „Scholastik” 31 (1956), 
s. 321-350; S. Polčin, Une tentative d’Union au XVIe siècle: la mission religieuse du 
père Antoine Possevin S.J. en Moscovie (1581-1582), Roma 1957; W. Delius, Antonio 
Possevino SJ und Ivan Groznyj. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Union 
und der Gegenreformation des 16. Jahrhunderts (Beiheft zum Jarbuch „Kirche im 
Osten”, Band 3, 1960); F. Guida, Ivan il Terribile e Antonio Possevino: il difficile 
dialogo tra Cattolicesimo e Ortodossia, w: Le origini e lo sviluppo della cristianità 
slavo-bizantina: il battesimo del 988 nella lunga durata, red. S.W. Swierkosz-Lenart, 
Roma 1992, s. 261-275; J.J. Santich, „Missio Moscovitica”. The Role of the Jesuits in 
the Westernization of Russia, 1582-1689, New York–Washington–Baltimore–San 
Francisco–Bern–Frankfurt am Main–Berlin–Vienna–Paris 1995 (passim); S. Obi-
rek, Antonio Possevino i jego misja do Moskwy, „Nasza Przeszłość” 89 (1998), 
s. 111-123; S. Mund, La mission diplomatique du père Antonio Possevino (s.j.) chez 
Ivan le Terrible en 1581-1582 et les premiers écrits jésuites sur la Russie moscovite à 
la fin du XVIe siècle, „Cahiers du monde russe” 45 (2004/3), s. 407-440; M. Inglot, 
L’operato di Possevino nell’Europa settentrionale e centro-orientale, w: Antonio Posse-
vino. I gesuiti e la loro eredità culturale in Transilvania. Atti della Giornata di Studio, 
Cluj-Napoca, 4 dicembre 2007, red. A. Castaldini, Roma 2009, s. 8-13; M. Inglot, 
La missione del Possevino nella Russia di Ivan il Terribile, w: Un gesuita mantovano 
dalla vocazione europea: Antonio Possevino (1533-1611) nel quarto centenario della 
morte. Atti della Giornata di studio, Accademia Nazionale Virgiliana, 26 febbraio 
2011 („Atti e Memorie”. Nuova serie, vol. LXXIX-LXXX), red. A. Castaldini, 
Mantova 2014, s. 211-222.

7 Antonii Possevini Societas Iesu MOSCOVIA, Vilnae in Lituania apud Ioan-
nem Velicensem. Anno Domini M.D.LXXXVI (wyd. w języku polskim: Antoni 
Possevino, Moscovia, Warszawa 1988).
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relacje adresowane do papieża o Wielkim Księstwie Moskiewskim 
oraz różne teksty na temat różnic między katolicyzmem a prawo-
sławiem. Publikuje kopie listów Grzegorza XIII, Stefana Batorego, 
Iwana Groźnego, swoje własne oraz innych osób. Ponadto opisuje 
rokowania i przytacza teksty traktatów8.

* * *

W  historii stosunków Stolicy Apostolskiej z  Rosją okresem 
o szczególnym znaczeniu są lata przełomu XVIII i XIX wieku, zwią-
zane z działalnością papieskich ambasadorów na dworze carskim 
za panowania Katarzyny II (1762-1796), Pawła I (1796-1801) i Alek-
sandra I (1801-1825). Okres ten rozpoczyna się w 1783 r., kiedy Gio-
vanni Andrea Archetti, jako ambasador Stolicy Apostolskiej przy-
bywa do Petersburga, a kończy w 1804 r. wraz z zawieszeniem misji 
nuncjusza Tommaso Arezzy. W międzyczasie w stolicy Imperium 
Rosyjskiego swoją misję pełnił też nuncjusz Lorenzo Litta, a po 
nim chargé d’affaires Giovanni Antonio Benvenuti. Zatem od 1783 
do 1804 r. z przerwami następują po sobie trzy nuncjatury. Jeden 
z największych znawców tej tematyki, także jezuita, o. Marie-Joseph 
Rouët de Journel podkreśla, że „w historii wzajemnych stosunków 
tylko te trzy misje miały charakter nuncjatur. W ścisłym tego słowa 
znaczeniu i oficjalnie trzej nuncjusze: abp Archetti, abp Litta i abp 
Arezzo mieli w swoich paszportach wpisane, że są «Ambasadorami 
Papieża Rzymskiego na Dworze Rosyjskim»”9.

Dziełem tego autora jest publikacja dokumentów dotyczących 
tych nuncjatur. Zostały one wydane (poprzedzone szerokimi i do-

8 Na temat wydań Moscovii zob.: C. Sommervogel, La Bibliothèque de la Com-
pagnie de Jésus, vol. 6, Bruxelles–Paris 1895, kol. 1061-1093; L. Polgár, Bibliographie 
sur l’histoire de la Compagnie de Jésus, 1901-1980, vol. 3 (Les persones), p. II (G-Q), 
Roma 1990, s. 690-693 (kontynuacja bibliografii za lata 1981-2000 została opub-
likowana w czasopiśmie „Archivum Historicum Societas Iesu”).

Źródła dotyczące misji Possevina zostały opublikowane przez P. Pierlinga: 
Bathory et Possevino. Documents inédits sur les rapports du Saint-Siège avec les 
Slaves, Paris 1887 (zbiór 72 dokumentów). Zob. także: Le lettere di Ivan il Terribile 
con i commentari della Moscovia di Antonio Possevino, red. M. Olsoufieff, Firenza 
1958.

9 M.-J. Rouët de Journel, Three Papal Nuncios in Russia, „Thought” 28 (1953), 
s. 325.
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głębnymi „Wprowadzeniami” edytora) przez Bibliotekę Watykańską 
w serii „Studi e Testi” w latach 1927-195710.

Nuncjatury abpa Archettiego i abpa Litty miały jasno określony 
cel i były bezpośrednio związane z rozbiorami Polski i przejściem r. 
rzesz katolików pod panowanie prawosławnego władcy: w 1772 
Rzeczpospolita utraciła na rzecz Rosji blisko 1,3 mln ludności, 
z której 900 tys. stanowili katolicy obu obrządków (łacińskiego 
i greckokatolickiego)11.

Wśród około 100 tysięcy katolików obrządku łacińskiego znaj-
dowało się także 201 jezuitów rozmieszczonych w 18 domach za-
konnych, w tym w czterech kolegiach (Połock, Witebsk, Orsza i Dy-
neburg). W październiku 1772 r. jezuici, którzy nie zdecydowali się 
na dobrowolne opuszczenie swojego miejsca i zostawienie bez opieki 
powierzonych im wiernych, złożyli narzuconą przysięgę na wier-
ność nowej władczyni. W konsekwencji stali się, co było absolutnie 
zaskakujące dla nich samych, przedmiotem szczególnej protekcji ze 
strony Katarzyny II: caryca zapewniła im swobodną i bezpieczną 
egzystencję w swoim państwie, zostawiając im wszystkie dobra, 
które posiadali, i zwalniając ich z płacenia wszelkich podatków 
i danin. Okazało się to opatrznościowe dla całego zakonu św. Ig-
nacego (założonego w 1540 r.), który kilka miesięcy później został 
kanoniczne rozwiązany na mocy brewe Dominus ac Redemptor 
z 21 lipca 1773 r. przez papieża Klemensa XIV (1769-1774). Katarzy-
na II nie zezwoliła na promulgowanie dekretu papieskiego w swoim 
państwie, co sprawiło, że w Imperium Rosyjskim nigdy nie doszło 
do jego wykonania12. Jezuici legalnie nadal tam istnieli i prowadzili 

10 M.-J. Rouët de Journel, Nonciatures de Russie d’après les documents au-
thentiques.

Nonciature d’Archetti 1783-1784, Città del Vaticano 1952.
Nonciature de Litta 1797-1799, Città del Vaticano 1943.
Intérim de Benvenuti 1799-1803, Città del Vaticano 1957.
Nonciature d’Arezzo 1802-1806, część I: 1802-1804, Roma 1922; część II: 1804-

1806, Roma 1927.
11 Do 1772 r. katolicy w Rosji stanowili wspólnotę liczącą ok. 10 tys., głównie 

cudzoziemców. Zbudowali oni kilka kościołów i kaplic i zajmowali pozycję stosun-
kowo uprzywilejowaną w porównaniu z innymi wyznaniami obcego pochodzenia.

12 Zakaz promulgowania dekretu papieskiego w Rosji przez Katarzynę II – 
w tym przypadku brewe znoszące Towarzystwo Jezusowe – nie był czymś nowym 
ani wyjątkowym. Praktyka tak zwanego exequatur była elementem polityki dwo-
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swoją działalność, a w 1801 r. uzyskali od papieża Piusa VII (1800-
1823) oficjalną aprobatę (brewe Catholicae fidei, 7 marca 1801). Je-
zuici z Białej Rusi przyczynili się w decydujący sposób – podejmując 
odpowiednie kroki na dworze rosyjskim i w Kurii Rzymskiej – do 
odnowienia zakonu na całym świecie na mocy decyzji tego samego 
papieża z 1814 r. (bulla Sollicitudo omnium ecclesiarum, 7 sierpnia 
1814). W 1820 r. zostali oni wydaleni z granic Imperium Rosyjskiego 
przez cara Aleksandra I13.

Gdy chodzi o sytuację katolików obrządku łacińskiego kilka 
miesięcy po aneksji terytoriów polskich I rozbioru, 14/25 grudnia 
1772 r. Katarzyna II bez konsultacji z papieżem wydała ukaz, który 
określał ich sytuację prawną na Białej Rusi i w całym imperium: 
ogłosiła erygowanie osobnego biskupstwa łacińskiego dla całej Ro-
sji, z zamysłem podniesienie go z czasem do rangi arcybiskupstwa 
i metropolii. Dnia 22 listopada/3 grudnia 1773 r. caryca wybrała 
Mohylew na Białej Rusi, jako siedzibę nowego biskupstwa a Stani-
sława Siestrzeńcewicza jako pierwszego biskupa. 12/23 maja 1774 r. 
na mocy specjalnego dekretu imperatorskiego zostało powołane 
biskupstwo łacińskie dla całej Białej Rusi, a jej pierwszym biskupem 
został mianowany Stanisław Siestrzeńcewicz. Działanie carycy stało 
w oczywistej sprzeczności z prawem Kościoła katolickiego i prero-
gatywami papieża14.

Stanisław Jan Siestrzeńcewicz Bohusz (1731-1826), mianowa-
ny w kwietniu 1773 r. przez Klemensa XIV biskupem tytularnym 
Mallus in partibus i biskupem pomocniczym wileńskim, został kon-

rów królewskich wobec papiestwa. Stosowali ją także władcy katoliccy, ograni-
czając w ten sposób swobodę działania papieży. Instrukcja Sekretariatu Stanu dla 
nuncjusza w Warszawie, G. A. Archettiego, mianowanego nuncjuszem apostolskim 
na dworze w Petersburgu, mówi o tolerowaniu także w Rosji tego „wielkiego nad-
użycia”, podobnie jak to miało miejsce w innych państwach. Por. M.-J. Rouët de 
Journel, Nonciatures d’Archetti, s. 39-40.

13 Więcej na temat jezuitów w Imperium Rosyjskim i ich roli w dziele kano-
nicznego przywrócenia zakonu zob.: M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero 
Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia, 
Roma 1997.

14 Zob. m.in. M. Loret, Kościół katolicki a Katarzyna II. 1772-1784, Kraków–
Warszawa 1910, s. 20 i następne; A. Barańska, Między Warszawą a Petersburgiem 
i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1938), Lublin 
2008, s. 68-79.
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sekrowany 3 października 1773 r. Otrzymał jurysdykcję dla tych 
wszystkich wiernych diecezji wileńskiej, którzy w 1772 r. znaleźli 
się pod zwierzchnictwem rosyjskim. Mianowany przez Katarzynę 
biskupem Białej Rusi, otrzymał tę samą władzę i jurysdykcję także 
od biskupów inflanckiego i smoleńskiego dla wiernych podległych 
ich władzy. Nuncjusz w Warszawie Giuseppe Garampi przekazał mu 
niezbędne uprawnienia kanoniczne rozciągające się na wszystkich 
innych katolików rozrzuconych na całym terytorium Imperium 
Rosyjskiego. Dnia 17/28 stycznia 1782 r. został przez Katarzynę II 
podniesiony do godności arcybiskupa metropolity ustanowione-
go przez nią arcybiskupstwa w Mohylewie. S. Siestrzeńcewicz był 
pasterzem katolików w Imperium Rosyjskim przez ponad 50 lat15.

Inaczej natomiast przedstawiała się sytuacja około 800 tysię-
cy grekokatolików, którzy znaleźli się pod zwierzchnością władzy 
rosyjskiej. Na początku 1780 r., kiedy arcybiskup Połocka Jason 
Smogorzewski16 został wyniesiony do godności metropolity Kijowa, 
pozostawali oni bez pasterza. W związku z niemożnością znalezie-
nia odpowiedniego następcy caryca nakazała, aby na czele archidie-
cezji połockiej stanął konsystorz. Niejednokrotnie groziła również, 
iż będzie traktować wiernych grekokatolickich jako prawosławnych 
(faktycznie, w trakcie czterech lat vacatu w Połocku ponad 100 
tysięcy grekokatolików przeszło na prawosławie)17.

Ocalenie Kościoła greckokatolickiego na Białej Rusi stanowiło 
oś, wokół której koncentrowała się polityka Rzymu, a jej zasadni-
czym celem była nominacja arcybiskupa w Połocku. Kwestia ta dała 
początek korespondencji Katarzyny II z papieżem Piusem VI (1775-
1799), która trwała ponad dwa lata. Papież nalegał na mianowa-
nie następcy Smogorzewskiego, Katarzyna natomiast domagała się 
uzyskania od Rzymu potwierdzenia (w rzeczywistości nominacji) 

15 A.A. Brumanis, Aux origines de la hiérarchie latine en Russie. Mgr Stanislas 
Siestrzencewicz-Bohusz, premier archevêque-métropolitain de Mohilev (1731-1826), 
Louvain 1968 ; R.W. Wołoszyński, Siestrzeńcewicz (Bohusz-Siestrzeńcewicz) Stani-
sław Jan H. Strzała (1731-1826), w: Polski Słownik Biograficzny [= PSB], t. 37 (1997), 
z. 3, s. 375-380; M. Inglot, La Compania di Gesù (passim).

16 A.A. Zięba, Smogorzewski Jason h. Junosza (1715-1788), w: PSB, t. 39 (1992), 
z. 2, s. 216-225.

17 P. Pierling, La Russie et le Saint-Siège, vol. V, s. 116-146; M.-J. Rouet de 
Journel, Nonciaturex d’Archetti, s. XXXI-XXXVI, 1-3, 67.
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Stanisława Siestrzeńcewicza jako arcybiskupa metropolity Mohyle-
wa oraz nominacji jego koadiutora w osobie Jana Benisławskiego. 
Od tego caryca uzależniła swoją zgodę na mianowanie przez pa-
pieża arcybiskupa greckokatolickiego w Połocku. Po dwóch latach 
bezowocnych pertraktacji, caryca postanowiła działać sama. Dnia 
17/28 stycznia 1782 r. bez pozwolenia papieża ustanowiła w Mo-
hylewie metropolię i mianowała Siestrzeńcewicza pierwszym ar-
cybiskupem metropolitą. Dwa dni później poinformowała o tym 
fakcie papieża. Pius VI cały rok zwlekał z odpowiedzią. Dopiero 
11 stycznia 1783 r. napisał do Katarzyny, proponując wysłanie do 
Petersburga swojego przedstawiciela. Dnia 1 marca Katarzyna wy-
raziła zgodę na inicjatywę papieża18.

NUNCJATURA ARCHETTIEGO19

Wysłannikiem papieża na dwór w Petersburgu został mianowa-
ny nuncjusz w Polsce Giovanni Andrea Archetti20. Przybył on do 
Petersburga 4 lipca 1783 r.

18 W związku z faktem, iż Pius VI zwlekał z odpowiedzią na decyzję i list 
carycy (w praktyce miało to oznaczać potwierdzenie jej decyzji), Katarzyna po-
stanowiła wysłać do Rzymu swojego specjalnego wysłannika w osobie Jana Be-
nisławskiego, ex-jezuity, wybranego przez siebie na koadiutora mohylewskiego. 
Kiedy 1 marca 1783 r. pisała do papieża, akceptując jego propozycję, jej wysłannik 
znajdował się już w pobliżu Rzymu. Na temat misji Benisławskiego zob. m.in.: 
M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo, s. 127-136.

19 M.-J. Rouët de Journel, Nonciatures de Russie d’après les documentes authe-
niques. I. Nonciature d’Archetti 1783-1784, Città del Vaticano 1952. Zob też: Un 
nonce du pape à la cour de Catherine II. Mémoires d’Archetti, (Les jésuites de Russie 
[1783-1785]), wyd. J. Gagarin, Paris–Bruxelles 1872. Rękopis przypisywany Archet-
tiemu nie był jednak jego dziełem, ale ks. prałata Gioacchino Tosiego, sekretarza 
Archettiego w czasie misji w Bolonii i powstał na prośbę Piusa VI. W przygoto-
waniu: P. Zając (ed.), Acta Nuntiaturae Polonae, t. LIV: Ioannes Andreas Archetti 
(1776-1784), vol. 2, który obejmuje też okres misji Archettiego w Petersburgu.

20 Urodził się w Brescii 11 września 1731 r. Po uzyskaniu doktoratu obojga 
praw, został przez papieża Benedykta XIV mianowany wicelegatem w Bolonii 
(1756). Przeznaczony do objęcia nuncjatury w Warszawie, 17 września 1775 otrzy-
mał święcenia biskupie (jako arcybiskup tytularny Chalcedonii). Przybył do War-
szawy wiosną 1776 r. i pozostał w niej do końca 1784 r. Od 1785 r. był legatem 
papieskim w Bolonii. 1 czerwca 1795 r. został mianowany biskupem Ascoli; tam 
zmarł 5 listopada 1805 r. – L. Pásztor, Archetti, Govanni Andrea, w: Dizionario 
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Pierwszym i najważniejszym przedmiotem misji Archettiego 
było uregulowanie kwestii łacińskiego arcybiskupa Mohylewa, to 
jest kanoniczne erygowanie metropolii i instalacja Stanisława Sie-
strzeńcewicza jako arcybiskupa metropolity, wraz z wręczeniem 
mu paliusza i nadaniem jurysdykcji kanonicznej. Ponadto nuncjusz 
musiał przeprowadzić kanoniczą nominację Jana Benisławskiego 
jako koadiutora Siestrzeńcewicza i udzielić mu święceń biskupich. 
Miał też ustanowić kapitułę wokół nowego arcybiskupa. Drugim 
zasadniczym zadaniem Archettiego było doprowadzenie do ingresu 
nowego arcybiskupa greckokatolickiego w Połocku21.

Kluczowe negocjacje trwały kilka miesięcy i przyniosły dla Koś-
cioła pomyślne rezultaty. Ambasador Stolicy Apostolskiej uzyskał to, 
czego oczekiwał papież. W dniu 8/19 grudnia 1783 r. Archetti ery-
gował kanonicznie archidiecezję w Mohylewie, którą papież Pius VI 
utworzył mocą breve Onerosa pastoralis z 15 kwietnia 178322. Dwa 
dni później podniósł Stanisława Siestrzeńcewicza do godności ar-
cybiskupiej23 i wręczył mu paliusz 18/29 stycznia 1784 r. (święto 
katedry św. Piotra). Ostatecznie 28 stycznia/8 lutego 1784 r. udzielił 
święceń biskupich Janowi Benisławskiemu. Obydwie uroczystości 
odbyły się w kościele św. Katarzyny w Petersburgu, który abp 
Archetti konsekrował kilka miesięcy wcześniej24. W końcu, wraz 
z sakrą biskupią udzieloną Herakliuszowi Lissowskiemu (7/18 kwiet-
nia 1784), została przywrócona greckokatolicka siedziba metropo-
litalna w Połocku. Wynik misji Archettiego był satysfakcjonujący 

Biografico degli Italiani, vol. 3, Roma 1961, s. 754-756 (bibliografia); P. Zając (ed.), 
Acta Nuntiaturae Polonae, t. LIV: Ioannes Andreas Archetti (1776-1784), vol. 1 (8 
IV 1775 – 25 VII 1776), Cracoviae 2013, passim.

21 „Istruzione per Mgr nunzio di Varsavia destinato legato apostolico a Pietro-
burgo”, w: M.-J. Rouët de Journel, Nonciature d’Archetti, s. 38-66 (document 25).

22 „Acte d’érection de l’archidiocèse de Mohilev”, w: M.-J. Rouët de Journel, 
Nonciature d’Archetti, s. 457-460.

23 „Acte d’élévation de Stanislas Siestrzencewicz à la dignité archiépiscopale”, 
w: M.-J. Rouët de Journel, Nonciature d’Archetti, s. 461-462.

24 Konsekracja kościoła poświęconego św. Katarzynie Aleksandryjskiej, pa-
tronki carycy Rosji, miała miejsce 7/18 października 1783 r. Kamień węgielny 
pod tę świątynię władczyni położyła osobiście w 1763 r. Por. S. J. Siennicki, Opis 
historyczny rzymsko-katolickiego kościoła Świętej Katarzyny w St. Petersburgu od r. 
1763 do 1872, Warszawa 1872; R. Hankowska, Kościół św. Katarzyny w Petersbur-
gu, Warszawa 1997.
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także dla Katarzyny II, która ze swojej strony osiągnęła od papieża 
to, co sobie założyła, to znaczy kanoniczne usankcjonowanie arbi-
tralnie podjętych przez nią wcześniejszych rozwiązań.

W czasie pobytu w Petersburgu abp Archettiemu udało się zdo-
być przychylność carycy. Kiedy opuszczał stolicę Rosji (13 czerwca 
1784 r.), został przez nią hojnie obdarowany. Wkrótce potem na jej 
wniosek został wyniesiony do godności kardynalskiej (20 września 
1784 r.); kapelusz otrzymał w Grodnie (24 października 1784 r.) 
z rąk króla Stanisława Augusta Poniatowskiego25.

NUNCJATURA LITTY26

Od kiedy Andrea Archetti opuścił Petersburg, Stolica Apostolska 
nie traciła nadziei na ustanowienie w Rosji stałej nuncjatury. Mu-
siało jednak upłynąć trzynaście lat, zanim przedstawiciel papieża 
znowu zawitał w stolicy Imperium Rosyjskiego. Okazją ku temu 
była koronacja nowego władcy Wszechrusi, cara Pawła I. Cele misji 
papieskiego wysłannika wykraczały jednakowoż daleko poza zwy-
kłą obecność na uroczystościach koronacyjnych.

Kolejne rozbiory Polski w 1793 i 1795 spowodowały jej znik-
nięcie z mapy Europy. W rezultacie w prawosławnej Rosji znalazły 
się całe diecezje łacińskie i greckokatolickie, liczące w sumie około 
czterech milionów wiernych, a także kilka parafii obrządku ormiań-
skiego. Katarzyna II samowolnie ustanowiła nową administrację dla 
Kościoła rzymskokatolickiego i podjęła kroki wymierzone przeciwko 
Kościołowi greckokatolickiemu. W celu zaradzenia sytuacji, Pius VI 
zaniepokojony rozwojem sytuacji, zdołał wkrótce przed śmiercią 
carycy (listopad 1796 r.) uzyskać jej zgodę na wysłanie do Peters-
burga swojego przedstawiciela. Cel jego misji był jasno określony: 
chodziło o zorganizowanie w Imperium Rosyjskim struktur Kościo-
ła katolickiego, czyli wyznaczenie diecezji, mianowanie biskupów 

25 P. Zając, „Jeden z najszczęśliwszych dni króla Stanisława Augusta” – Grod-
no, 24 października 1784 r., w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów XVIII 
i początków XIX w., red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, 
s. 311-338.

26 M.-J. Rouët de Journel, Nonciatures de Russie d’après les documents authe-
niques. Nonciature de Litta 1797-1799, Città del Vaticano 1943.
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i potwierdzenie w imieniu Stolicy Apostolskiej tych nominacji, które 
zostały dokonane jedynie przez władze carskie27.

Na początku 1797 roku nuncjusz w Warszawie, abp Lorenzo 
Litta28 (mimo zniknięcia Rzeczpospolitej z mapy Europy wciąż akre-
dytowany w Polsce), został wyznaczony przez papieża do udziału 
w uroczystości objęcia tronu w Petersburgu przez syna Katarzy-
ny II i złożeniu mu życzeń w imieniu Piusa VI (11 lutego został 
mianowany Oratorem, co znaczyło ambasadorem nadzwyczajnym 
Stolicy Apostolskiej przy carze Rosji). Dnia 21 marca/1 kwietnia 
1797 r. Litta jako „ambasador nadzwyczajny papieża rzymskiego” 
przybył do Moskwy i 30 marca/10 kwietnia została mu udzielona 
audiencja u cara. W niedzielę wielkanocną 5/16 kwietnia uczestni-
czył w koronacji nowego władcy. Kilka dni później został przyjęty 
przez kanclerza I.A. Ostermanna i przez wicekanclerza A.B. Ku-
rakina, którym wręczył „Memoriał”, zawierający najważniejsze 
elementy i postulaty jego misji: odnowienie zawieszonych diecezji 
obydwu obrządków, oddanie wszystkich kościołów przekazanych 
przez władze prawosławnym oraz skonfiskowanych klasztorów, 
a ponadto gwarancje swobodnego sprawowania kultu i jurysdyk-
cji kościelnej29. Negocjacje trwały rok. Dnia 28 kwietnia/8 maja 
1798 r. Paweł I podpisał dwa ukazy, które sankcjonowały osiągnięte 
porozumienia: pierwszy dotyczył liczby biskupów obrządku łaciń-
skiego, ich organizację oraz nazwiska, a drugi regulował kwestie 

27 Por. M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo, s. 136-149 (z bi-
bliografią tam wskazaną).

28 Urodził się w Mediolanie 23 lutego 1756 r. W 1780 r. uzyskał stopień dokto-
ra obojga praw. Mianowany nuncjuszem w Polsce (5 sierpnia 1793) i arcybiskupem 
tytularnym Teb (23 września 1793), został konsekrowany w Rzymie 6 października 
1793 r. Przybył do Warszawy 24 marca 1794 r. i pozostał w niej przez trzy lata. Po 
zakończeniu misji w Rosji w 1799 r. powrócił do Rzymu. 23 lutego 1801 r. Pius 
VII mianował go kardynałem in pectore. Włączenie go do kolegium kardynalskie-
go zostało upublicznione 28 września 1801 r. W 1809 r. razem z papieżem został 
wywieziony do Francji, gdzie pozostał do upadku Napoleona (1814). Po powrocie 
do Rzymu 26 września 1814 r. został podniesiony do godności kardynała-biskupa 
Sabiny, pełniąc kolejno funkcje prefekta Kongregacji de Propaganda fide (1814-
1818) i wikariusza diecezji rzymskiej (1818-1820). Zmarł nieoczekiwanie w Monte 
Flavio w Sabinie podczas wizyty duszpasterskiej 1 maja 1820 r. Zob. M. Inglot, La 
Compagnia di Gesù nell’Impero Russo, s. 136-137.

29 „Memoriale”, Moskwa 9/20 kwietnia 1797, w: M.-J. Rouët de Journel, Non-
ciature de Litta, s. 34-44.
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obrządku greckokatolickiego. Abp Litta kolejnymi aktami prawnymi 
wydanymi między 27 lipca/7 sierpnia a 31 lipca/11 sierpnia 1798 r. 
promulgował w imieniu Stolicy Apostolskiej powstanie nowej admi-
nistracji kościelnej, której granice odpowiadały granicom Imperium 
Rosyjskiego30. Papież Pius VI potwierdził te akty bullą Maximis 
undique pressi z 17 listopada 1798 r.

Papieski ambasador spotkał się w Petersburgu z ciepłym i ser-
decznym przyjęciem. Sam car osobiście dawał mu w  różnych 
okolicznościach wyrazy szczególnego szacunku i okazywał swoją 
życzliwość. Misja Litty miała jednak niespodziewany i gwałtowny 
koniec. W dniu 28 kwietnia/9 maja 1799 r. otrzymał on polecenie 
natychmiastowego opuszczenia Imperium Rosyjskiego. Przyczyną 
był „Memoriał” Piusa VI z 20 stycznia tegoż roku, wysłany z flo-
renckiej Certosy, w którym papież wyrażał sprzeciw wobec wyboru 
cara Pawła I na Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego31.

Ta niezwykle ważna okoliczność w stosunkach między Rzymem 
a Rosją, znana powszechnie jako „sprawa maltańska”, miała swój 
początek w 1794 r. wraz z misją Giulio Renato Litty, brata nuncjusza 
i kawalera Zakonu Maltańskiego, który przebywał w Petersburgu od 
1789 r.32 W 1794 r. powierzono mu negocjacje dotyczące majątku 
zakonu w Rosji. Zakończyły się one podpisaniem „Konwencji” 4/15 
stycznia 1797 r. Na mocy porozumienia powstał Wielki Przeorat 
Rosji, a car Paweł I został poproszony, aby stanął na czele nowej 
fundacji i przyjął tytuł protektora zakonu. Po zajęciu Malty przez 
Napoleona w czerwcu 1798 r. kawalerzy maltańscy w Rosji ogłosili 
(27 października/7 listopada) zdjęcie z urzędu wielkiego mistrza 
Ferdynanda von Hompesch i wybór cara Rosji na Wielkiego Mi-
strza. Dnia 2/13 listopada Paweł I przyjął wybór. Pius VI sprzeciwił 

30 Actus ad Ecclesiam Metropolitam Mohileviensem aliasque Catholicas Ca-
thedrales Ecclesias Latini Ritus in Imperio Rossiaco Spectantes ab Illmo, Excellmo, 
Rndissimo Dno Laurentio Litta (...) signati (...), Petropoli Anno 1798, [Połock 1798].

31 „Promemoria per Monsignore Lorenzo Litta, Arcivescovo di Tebe, Amba-
saciatore e Delegato Apostolico all’Imperial corte di Russia”, w: A. Thainer, Die 
Neuesten Zustände der Katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Russland seit 
Katharina II. bis auf unsere Tage, Augsburg 1841, część II (Dokumenty), s. 375-378.

32 Por. M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo, s. 141.
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się temu, notyfikując swoją decyzję w „Memoriale” z 20 stycznia 
1799 r.33

W przewidywaniu burzy, jaką wywoła ten dokument, dyploma-
cja papieska wysłała go do adresata dopiero 6 marca. Litta, który 
osobiście był zwolennikiem wyboru cara, otrzymał „Memoriał” 
6/17 kwietnia. Po zapoznaniu się monarchy z dokumentem, nun-
cjusz popadł w niełaskę i trzy tygodnie później musiał opuścić Ro-
sję. Niespójność między „tak” nuncjusza i „nie” papieża spowodo-
wała wściekłość cara, a w konsekwencji zerwanie stosunków między 
Rosją i Stolicą Apostolską.

Po wyjeździe Litty przedstawicielstwo papieskie w Petersburgu 
nie zostało całkowicie zamknięte, pozostał tam bowiem jako au-
dytor nuncjatury ks. prałat Giovanni Antonio Benvenuti34. Mimo 
że przez pierwsze dwa lata nie pełnił żadnej oficjalnej funkcji (do-
piero w maju 1801 r. został mianowany chargé d’affaires), to jego 
aktywność miała istotne znaczenie dla sprawy Kościoła katolickiego 
w Rosji35.

33 Por. M. de Taube, L’Empereur Paul Ier de Russie Grand Maître de l’Ordre de 
Malte et son „Grand Prieuré” de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Paris 1955; 
M.-J. Rouët de Journel, Malte et Russie, „Annales de l’Ordre Souverain Militaire de 
Malte” 19 (1961), s. 84-97; C. Toumanoff, L’Ordre de Malte et l’Empire de Russie, 
Rome 1979; . , B   . M     

  , ockba 2013.
34 Urodził się 16 maja 1765 r. w Belvedere (Ankona). Uzyskawszy tytuł doktora 

obojga praw został wysłany wraz z nuncjuszem L. Littą do Warszawy, jako audytor 
nuncjatury. Dnia 13 marca 1797 r. z Warszawy udał się w tej samej roli do Peters-
burga. Po wyjeździe Litty z rosyjskiej stolicy (28 kwietnia/9 maja 1799) kierował 
sprawami nuncjatury. W maju 1801 r., po wstąpieniu na tron Aleksandra I, został 
chargé d’affaires, wznawiając tym samym stosunki dyplomatyczne między Rosją 
a Stolicą Apostolską. W Petersburgu pozostał do stycznia 1804 r. Po powrocie do 
Rzymu pełnił różne urzędy w Państwie Kościelnym. W 1826 r. został kreowany 
kardynałem in pectore (nominacja została upubliczniona w 1828 r.) i niedługo 
potem został mianowany biskupem Osimo i Cingoli: otrzymał sakrę 25 stycznia 
1829 r. Zmarł w Osimo 14 listopada 1838 r. Zob. G. Pignatelli, Benvenuti, Giovan-
ni Antonio, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 8, Roma 1966, s. 667-671 
(bibliografia).

35 Od połowy 1799 r. do początku 1801 r. w centrum jego aktywności znaj-
dowała się sprawa Zakonu Maltańskiego oraz oficjalne zatwierdzenie Towarzy-
stwa Jezusowego w Rosji, które Litta pozostawił nierozwiązane. Zob.: M.-J. Rouët 
de Journel, Nonciatures de Russie d’après les documents authentiques. Intérim de 
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NUNCJATURA AREZZY36

Kwestia przywrócenia nuncjatury w Petersburgu została podnie-
siona już we wrześniu 1799 r. Paweł I był na to gotowy, co wyraził 
wobec senatora Abbondio Rezzonica, który przybył do stolicy rosyj-
skiej jako doręczyciel listu kardynałów zgromadzonych w Wenecji 
po śmierci Piusa VI. Nowy papież, Pius VII (1800-1823), wybrany 
14 marca 1801 r., w liście do nowego cara Aleksandra I, datowanym 
27 kwietnia 1801 r., nawiązując do dobrych stosunków między oby-
dwoma dworami, prosił, aby mógł posłać do Petersburga swojego 
legata. W dniu 26 sierpnia 1801 r. car pozytywnie odpowiedział 
na prośbę papieża. Do stolicy Imperium Rosyjskiego wyznaczono 
arcybiskupa Annibale della Genga, przyszłego papieża Leona XII 
(1823-1829), który jednak ostatecznie nie mógł się tam udać z powo-
du choroby37. Wskutek tego 27 kwietnia 1802 do nuncjatury w Rosji 
został oficjalnie wyznaczony prałat Tommaso Arezzo38.

Nuncjusz przybył do Petersburga dopiero rok później, 9 kwiet-
nia 1803 r. Oficjalne cele misji Arezzy zawarte w „Instrukcji” były 
następujące: swobodne sprawowanie kultu katolickiego i swobod-
na komunikacja wiernych ze Stolicą Apostolską; kwestia Kolegium 
kościelnego; misje na terenach wschodnich i południowych Impe-
rium Rosyjskiego; cała seria spraw dotyczących wiernych obrządku 

Benvenuti 1799-1803, Città del Vaticano 1957; M. Inglot, La Compagnia di Gesù 
nell’Impero Russo, s. 136-164.

36 M.-J. Rouët de Journel, Nonciatures de Russie d’après les documents authen-
tiques. Nonciature d’Arezzo 1802-1806, część I: 1802-1804, Roma 1922; część II: 
1804-1806, Roma 1927. Zob. także: M. Amara-Poignet, L’oevre d’Arezzo, Nonce 
Apostolique à Saint-Petersburg (1802-1806) (rozprawa doktorska na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego), Roma 1991.

37 Zob. M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo, s. 160-161.
38 Urodził się 16 grudnia 1756 r. w Orbetello w Toskanii. Od 1773 do po-

czątku 1802 r. pełnił różne funkcje w rządzie Państwa Kościelnego. 19 marca 
1802 r. przyjął święcenia kapłańskie, 29 marca otrzymał nominację na arcybisku-
pa tytularnego Seleucji i naznaczony nuncjuszem w Rosji; 4 kwietnia otrzymał 
święcenia biskupie. Po krótkiej misji w państwie Aleksandra I wrócił do Rzymu 
w grudniu 1806 r. 27 kwietnia 1808 roku został mianowany pro-gubernatorem 
Rzymu. Kreowany kardynałem (8 marca 1816) został mianowany legatem w Fer-
rarze, a w 1820 r. biskupem Sabiny. Zmarł w Rzymie 3 lutego 1833 r. Zob. M. Bar-
sali, Arezzo, Tommaso, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 4, Roma 1962, 
s. 108-112 (bibliografia).
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greckokatolickiego39. Okoliczności zmusiły go do zajęcia się także 
innymi sprawami, takimi jak: pełnomocnictwa metropolity Stani-
sława Siestrzeńcewicza, nominacje biskupów oraz kwestie związane 
z uniwersytetem i seminarium w Wilnie powołanymi przez cara40.

Po kilkunastu miesiącach misja nuncjusza Arezzy w  stoli-
cy rosyjskiej została przerwana za sprawą sporu o  ekstradycję 
J.H. Gauthiera Poët de Vernègues. Był to francuski rojalista, od 
września 1803 r. naturalizowany Rosjanin, który został wydalony 
z Neapolu na prośbę ambasadora francuskiego ze względu na pro-
wadzoną przez niego działalność wywiadowczą. Za zgodą papieża 
został aresztowany w Rzymie w grudniu 1803 r. Jego ekstradycja 
(4 maja 1804 r.) położyła kres stosunkom papiesko-rosyjskim41. 
Dnia 14 czerwca 1804 r. nuncjusz został pożegnany bez otrzymania 
audiencji u cara. Tommaso Arezzo wyjechał z Petersburga 2 lipca 
i aż do listopada 1806 r. pozostawał w Dreźnie, mając nadzieję na 
wznowienie misji w stolicy Imperium Rosyjskiego.

Powrót nuncjusza papieskiego do Rosji okazał się możliwy do-
piero w 1991 r.

39 „Istruzione per Mgr Arezzo, Oratore della S. Sede Apostolica presso S. Ma-
està l’Imperatore di tutte le Russie”, w: M.-J. Rouët de Journel, Nonciature d’Arezzo 
1802-1806, część I, s. 3-15.

40 Na temat złożonej sytuacji Kościoła katolickiego w Imperium Rosyjskim 
zob.: „Relazione finale” nuncjusza Arezzy („Relazione dello stato attuale delle 
Chiese cattoliche esistenti nello Impero Russo, e degli affari trattati in tempo 
della legazione apostolica da S. E. Monsignor Arezzo Arcivescovo di Seleucia e 
Ambasciatore straordinario della S. Sede presso l’imperial Corte di Pietroburgo”, 
w: M.-J. Rouët de Journel, Nonciature d’Arezzo 1802-1806, część I, s. 425-496).

41 Szczegółowy opis „sprawy Vernègues”, zob. P. Pierling, La Russie et le Saint-
Siège, vol. 5, s. 401-451; M.-J. Rouët de Journel, Nonciature d’Arezzo, część I, 
s. CXXIX-CLXIII.

Sekretarz stanu, kardynał Ercole Consalvi poświęcił całe strony swoich Pa-
miętników „sprawie Vernègues”, uważając, że jest to „najbardziej nieszczęsna ze 
wszystkich afer”, „afera wyjątkowo nieszczęsna w swoim początku, przebiegu 
i w samym zakończeniu” (Memorie del Cardinale Ercole Consalvi, red. M. Nasalli 
Rocca di Corneliano, Roma 1950, s. 194-205; cytaty pochodzą ze strony 194). 
Oczywiście cała ta sprawa zajmuje wiele miejsca w korespondencji kard. Consal-
viego z nuncjuszem Arezzo.
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The Pope’s diplomatic missions in Russia in the late eighteenth 
and early nineteenth century

Summary

Russia proved to be a difficult terrain for the Vatican diplomacy, espe-
cially since, due to the partiotions of Poland, crowds of Catholics of both 
the Latin and Greek rite fell under the reign of the Orthodox ruler. As it 
was not possible to establish in the Russian Empire regular nunciature, the 
Holy See, in this period of particular importance, send their ambassadors 
to the court of Russian tsars. In the years 1783-1804 this function was held 
by: Giovanni Andrea Archetti (1783-1784), Lorenzo Litta (1797-1799) and 
Tommaso Arezzo (1803-1804), and each of them had a specific purpose of 
the mission. Generally, however, it has been about the canonical regulation 
of the church’s administrative structure, adapted to the political borders 
of the Russian Empire, and to give people freedom of religious practices 
and opportunities for contacts with the Holy See.

Słowa kluczowe: dyplomacja watykańska – Kościół katolickie w Rosji 
– Rozbiory Polski – Historia powszechna XVIII i XIX wieku

Keywords: Vatican diplomacy – Catholic Church in Russia – Partitions 
of Poland – History of the eighteenth and nineteenth centuries
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„... ZASTALIŚMY W ZAKRYSTII TURKA 
W ZAWOJU, Z BRODĄ OGROMNĄ”. 

ADAM PROSPER BURZYŃSKI OFM (1755-1830) 
JAKO PREFEKT APOSTOLSKI W EGIPCIE

RYS BIOGRAFICZNY

Władysław Adam Burzyński OFM1, w zakonie Prosper, urodził 
się 19 lipca 1755 r. w Wojakowie koło Brzeska. Jego rodzice Feliks 
i Nanna z Podoskich, jak się wydaje, należeli do zubożałej szlachty. 
Elementarne nauki pobierał przyszły misjonarz z Egiptu w Szkole 
Nowodworskiego w Krakowie. W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu 
reformatów w Wieliczce, by 5 stycznia 1773 r. złożyć śluby zakonne.

Kolejne stopnie edukacji zdobywał Burzyński w klasztorach 
reformackich w Stopnicy i Zakliczynie (studium retoryki), Sando-
mierzu i Zamościu (studium filozofii) i Krakowie (studium teologii). 
Ukończywszy drugi rok studiów teologicznych, przyjął 19 wrześ-
nia 1778 r. święcenia kapłańskie. Ordynował go biskup sufragan 
krakowski Franciszek Podkański (1708-1789). Przez kolejne 3 lata 
zagadnienia teologiczne zgłębiał w krakowskim klasztorze, po czym 
został skierowany do Pińczowa, by tam słuchać wykładów z prawa 
kanonicznego. Po zakończeniu studiów, w lipcu 1782 r. Burzyński 
jest wymieniany w spisach zakonnych jako Lector atrium w Zakli-
czynie. Kolejny rok akademicki przyszły biskup sandomierski roz-

1 M. Godlewski, Burzyński Adam Prosper, PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 140-141; 
J. Wiśniewski, Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. 
W stuletnią rocznicę śmierci, Mariówka 1929; G. Wiśniowski, Burzyński Adam, EK 
2, Lublin 1995, kol. 1233; P. Włoczyk, Adam Prosper Burzyński OFM misjonarz 
w Egipcie na przełomie XVIII i XIX w., NP 84 (1995), s. 157-186; tenże, Adam Pro-
sper Burzyński OFM (1775-1830) zakonnik – misjonarz – biskup, SSand 20 (2013), 
nr 1, s. 5-127.
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począł w klasztorze rzeszowskim, gdzie pełnił obowiązki drugiego 
lektora filozofii. W 1784 r. ponownie przybył do Sandomierza, by na 
tym samym stanowisku, a nawet początkowo w roku akademickim 
1784/1785 jako pierwszy lektor filozofii, pozostać przez 4 lata. Zmia-
na obowiązków Burzyńskiego nastąpiła w 1788 r. Musiał odznaczać 
się wyjątkowymi przymiotami intelektualnymi i oratorskimi, skoro 
powierzono mu na dwa lata funkcję kaznodziei w sandomierskiej 
kolegiacie. To z ambony w tej świątyni wyruszył Burzyński do pracy 
misyjnej. Jak się okazało później, do Egiptu. Po powrocie w 1810 r. 
pełnił funkcję prowincjała małopolskiej prowincji reformatów, zaś 
od 1815 do 1818 r. był gwardianem sandomierskiego klasztoru2. 
Z Sandomierzem związał się na dobre przez przyjęcie w 1819 r. 
(dzięki protekcji namiestnika Królestwa Polskiego gen. Stanisława 
Zajączka (1752-1826), z którym przyjaźnił się od czasów Egiptu) bi-
skupstwa w nowo utworzonej diecezji sandomierskiej. Opis ingresu 
nowego pasterza zawarty w aktach kapituły sandomierskiej, został 
przetłumaczony przez ks. Jana Wiśniewskiego pod rokiem 1820:

Dn. 26 maja nastąpił ingres b-pa Prospera Burzyńskiego z kościoła 
Reformatów (ks. B. był zakonnikiem reformatem w Wieliczce i S:). Mieli 
do niego mowy prowincjał zakonu i hr. Antoni Ledóchowski z Górek. Zaś 
w katedrze miał mowę bp sufr. Dobrzański, prob. Katedry. Bp Burzyński 
do Kapituły i duchowieństwa, obywatelstwa i ludu w „czułych pasterskich 
wyrazach” długo odpowiadał. Czwarta mowę miał komisarz obwodowy 
Wierzbicki, piąta Józef Chomętowski, obywatel ziemski. Po mowach bp. 
Burzyński celebrował sumę, a po Credo kan. Wincenty Ptaszyński, prze-
czytał bullę papieską i stosowne wypowiedział kazanie. Przy końcu, biskup 
z bocznego tronu, przeznaczonego do słuchania kazań, udzielił ludowi 
błogosławieństwa. Obiad był na 100 osób3.

Jako biskup sandomierski wziął na siebie obowiązek zorganizo-
wania życia religijnego w nowo powstałej diecezji, instytucji central-

2 Więcej zobacz: Z. Kalinowski, Kościół św. Józefa – fundacja i dzieje świątyni 
do kasaty klasztoru w 1864 roku, SSand 2(1981), s. 283-301.

3 J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 r. do 
1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928, 
s. 201.
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nych: konsystorza, kapituły katedralnej, seminarium duchownego4. 
Zmarł 9 września 1830 r.

POBYT W EGIPCIE

Pobyt o. Prospera w Egipcie wywarł wielki wpływ na jego życie 
zakonne oraz posługę biskupią w Sandomierzu5. O zżyciu z kultu-
rą Wschodu może świadczyć notatka, którą znajdujemy we wspo-
mnieniach historyka, antykwariusza Ambrożego Grabowskiego. 
Scharakteryzował on Burzyńskiego po jego powrocie z Egiptu, gdy 
przebywał krótki czas w Krakowie:

Naprzód był to prosty reformat, mnich, a potem przez zbieg okolicz-
ności został z refektarza na katedrę biskupstwa sandomierskiego powo-
łamy. Człowiek ten z nabożeństwa udał się na pielgrzymkę, odwiedził 
Palestynę i w Jeruzalem zostawał w konwencie Reformatów przy grobie 
Pana Jezusa. Nagle Bonaparte, jenerał francuski, udał się z wojskiem na 
podbicie Egiptu, a że wtedy w wojsku francuskim służyło wielu oficerów 
Polaków, jak. Np. Sułkowski, Zajączek, przeto z nimi zapoznał się ks. Bu-
rzyński tam w Egipcie. Wrócił wreszcie ks. Prosper do Europy i przybył 
do Krakowa: pamiętam go jeszcze jak długo nosił się po wschodniemu 
t.j. z brodą i zawojem na głowie, chociaż w reformackim habicie, za któ-
rym uliczniki biegały. Po znacznym przeciągu czasu cesarz Aleksander 
kreował jenerała Zajączka książęciem i namiestnikiem Królestwa Polskie-
go: ten przypomniał sobie księdza Prospera, a za jego wpływem został on 
biskupem sandomierskim6.

4 Zob. P. Włoczyk, Szkoły i szpitale w diecezji sandomierskiej w okresie rzą-
dów bpa Adama P. Burzyńskiego, NP 85 (1996), s. 207-266; tenże, Biskupa Adama 
P. Burzyńskiego działalność duszpasterska i stosunek do innowierców, NP 93 (2000), 
s. 267-288; A. Pawłowska, Relacje biskupa sandomierskiego Prospera Burzyńskiego 
z władzami lokalnymi w świetle korespondencji urzędowej, w: Narrata de fontibus 
hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane 
Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Ma-
twiejczyk, Lublin 2010, s. 327-348; M. Zimałek, Początki diecezji sandomierskiej 
i jej instytucji centralnych (1818-1830), ZS 1 (1994), s. 18-23.

5 A. Szteinke, Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej, Studia Francisz-
kańskie 9 (1998), s. 21.

6 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, t. 2, Kraków 1909, s. 14-15.
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Burzyński opuścił Sandomierz w 1790 r. Udał się do Rzymu, 
gdzie w kolegium św. Piotra miał przygotować się do prowadze-
nia pracy misyjnej. Powtarzał gruntownie teologię (czekał go z niej 
egzamin), poznawał język włoski i medycynę (uczęszczał na wy-
kłady franciszkanina biegłego w sztuce medycznej Franciszka de 
Riparolio), posługiwał chorym w szpitalach. W listopadzie tegoż 
roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary skierowała o. Prospera do 
pracy misyjnej w Egipcie. Reformaci mieli tam powierzone zadanie 
nawiązywania kontaktów z koptami. Już w 1644 r. Justus Marangi 
utworzył tam wspólnotę wiernych7. Zależność od imperium ture-
ckiego uniemożliwiała wszakże zorganizowaną działalność misyjną. 
Dopiero w końcu XVII wieku, gdy można zaobserwować jego we-
wnętrzne osłabienie, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary ustanowiła 
w 1697 r. prefekturę apostolską w Egipcie8. Nieporozumienia z kle-
rem koptyjskim przyczyniły się do decyzji o jej zniesieniu 20 lat póź-
niej. Tylko postawa reformaty Jakuba de Albano (†1733), który m.in. 
prosił listownie o przywrócenie prefektury, spowodowała jej po-
nowne erygowanie w 1719 r. Wyszczególnienie zadań, jakie Stolica 
Apostolska postawiła przed egipskimi misjonarzami, zostało ujęte 
w instrukcji pastoralnej Eo quamvis tempore papieża Benedykta XIV 
(1740-1758), opublikowanej w 1745 r. Wskazano w niej trzy cele: 
ewangelizację pogan, udzielanie sakramentów kapłanom obrządku 
koptyjskiego, troskę o coraz liczniejsze przechodzenie Koptów do 
unii9. Sandomierski reformata z towarzyszem włączali się w pracę, 
którą realizowali na terenie Egiptu polscy reformaci. Można wśród 
nich wymienić o. Herkulana Glingera czy o. Maurycego Pignera.

7 M. Daniluk, K. Klauza, A. Wiśniowski, Franciszkańskie misje, II. Po 1517, 
EK V, Lublin 1989, kol. 584.

8 Prefektura apostolska, określona część Ludu Bożego, która z racji szczegól-
nych okoliczności nie została jeszcze ukonstytuowana jako diecezja, powierzona 
pasterskiej trosce prefekta apostolskiego, aby kierował nią w imieniu papieża; Koś-
ciół partykularny erygowany na stałe na terenach misyjnych, prawnie zrównany 
z diecezją, podlegający bezpośrednio Kongregacji Ewangelizacji Narodów, zob. 
M. Sitarz, Prefektura apostolska, EK XVI (2012), kol. 357-358.

9 Benedykt XIV przyczynił się do uregulowania stosunków w Kościołach 
wschodnich: 1742 – italo-malabarskim i grecko-melchickim, 1744 – malabarskim, 
1745 – koptyjskim, 1755 – syryjskim i ormiańskim, zob. K. Dopierała, Księga 
papieży, Poznań 1996, s. 363.



 „... ZASTALIŚMY W ZAKRYSTII TURKA W ZAWOJU [...]” 75

W Egipcie o. Burzyński przez pierwszą dekadę pełnił różne funk-
cje w różnych miejscach. W latach 1791-1792 w Kairze prowadził 
duszpasterstwo i uczył się arabskiego; 1793-1794 – podjął działal-
ność misyjną w Górnym Egipcie, prowadzoną wespół z Anastazym 
Peterskim; 1794-1797 – pracował tam przy hospicjum Nagasta, by 
od 1797 r. posługiwać w hospicjum Girga10. W niezwykle trudnych 
warunkach politycznych, społecznych, religijnych i klimatycznych 
o. Prosper wykazał się wielką pracowitością, zdyscyplinowaniem, 
konsekwencją w realizacji podjętego powołania misyjnego. By zbli-
żyć się do tubylców, ubierał wschodni strój łącznie z turbanem. 
Nie tylko głosił Ewangelię słowem, ale służył potrzebującym (bez 
względu na religię czy narodowość) pomocą materialną czy wiedzą 
medyczną.

Tymczasem w Europie, po zwycięstwach Francji nad Austrią 
w 1797 r., przyszła kolej na Wielką Brytanię. Z powodu niemożli-
wości inwazji na wyspę, podjęto pomysł ministra sprawa zagranicz-
nych Talleyranda, by wyruszyć na Egipt, przez który wojska fran-
cuskie mogłyby dotrzeć do kolonii brytyjskiej w Indiach. W maju 
1798 r. wyruszyła wyprawa wojenna, w skład której oprócz wojska, 
weszło grono 187 uczonych, literatów i artystów. Wydaje się, że dla 
zrozumienia postępowania o. Burzyńskiego w tym czasie ważne 
będzie przytoczenie słów ks. Mieczysława Żywczyńskiego:

W Egipcie Francuzi postępowali tak, jakby mieli pozostać tu na za-
wsze. Naprawiano kanały, utworzono pocztę, otwarto pierwsza drukarnię, 
wydano zarządzenia o przestrzeganiu higieny, utworzono przedstawiciel-
stwo narodowe11.

Burzyński, który na krótko przed wkroczeniem wojsk Napo-
leona Bonapartego (1769-1821) do Egiptu otrzymał zezwolenia na 
odwiedziny zniewolonej ojczyzny, zdecydował się, jak wielu mi-
sjonarzy europejskich, na pozostanie. Jakie względy o tym zade-
cydowały? Z pewnością jednym z nich była niepewność drogi do 
Europy, o czym należy pamiętać w kontekście rozgromienia floty 

10 The Encyklopedia of Egypt during the reign of the Mehemet ali dynasty, 1798-
1952, Victoria, Canada, 2014, s. 133.

11 M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1997, s. 117-118.
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francuskiej przez Horatio Nelsona (1758-1805), co miało miejsce 
1 sierpnia w Abu Kir. Ponadto przyjęcie obowiązków tłumaczy i le-
karzy przy wojskach francuskich, mogło nie tylko pomóc armii 
Napoleona, ale ustrzec lokalnych chrześcijan przed okrutnością 
żołnierzy, nieznających lokalnych różnic i uwarunkowań. W końcu 
wspomniana postawa Francuzów rokowała nadzieję na stworzenie 
europejskich podstaw współżycia społecznego, które w znaczący 
sposób ułatwiłyby działalność misyjną. Wiemy, że takie zachowanie 
zostało poczytane jako kolaboracja z okupantem i po opuszcze-
niu Egiptu przez wojska francuskie wielu misjonarzy traktowano 
jako zdrajców. W lipcu 1798 r. miała miejsce słynna bitwa pod 
piramidami. Wojska francuskie pod wodzą Bonapartego starły się 
z mamelukami dowodzonymi przez Murada Beja i Ibrahima Beja. 
Zwycięstwo otwarło Napoleonowi drogę do Kairu12. To po niej 
miało dojść do pierwszego spotkania o. Burzyńskiego z generałem 
Józefem Zajączkiem, które przerodziło się w dozgonną przyjaźń. 
Decydującym momentem było opisane przez reformatę wydarzenie 
z wiosny 1799 roku. O. Burzyński miał bowiem uratować zagubiony 
oddział konnicy pod wodzą Zajączka oraz przestrzec przed zatru-
tą studnią, przez co niewątpliwie uratował im życie. Z późniejszej 
relacji między wspomnianymi postaciami można wnioskować, że 
zawiązała się w tym czasie ich ścisła współpraca. Po podpisaniu 
traktatu pokojowego między Francją a  Anglią w  październiku 
1801 r., Burzyński postanowił odwiedzić rodzinne strony, przyłą-
czając się do wojsk francuskich wracających do Europy. Ostatecznie 
jednak dotarł do Rzymu, gdzie Kongregacja Rozkrzewiania Wiary 
mianowała go na 3 lata prefektem apostolskim w Egipcie. Za jego 
nominacją przemawiały zarówno przymioty osobiste: pracowitość 
i gorliwości, jak również wypracowana przez Burzyńskiego popu-
larność czy znajomość lokalnych uwarunkowań. Nominacja refor-
maty na nowe stanowisko została wystawiona 27 kwietnia 1802 r. 
Jako siedzibę został w niej wskazany Kair. Ponadto zawarte tam 
zostały szczegółowe wskazówki dotyczące jego posługi. Pośród nich 
znajdujemy dyspensę od postu, zgodę na noszenie świeckiego ubra-
nia, możliwość wydawania pieniędzy bez zgody przełożonych oraz 

12 Historia Powszechna, t. 14, Cywilizacje Wschodu (XVII-XIX wiek). Od wiel-
kich rewolucji do restauracji, Warszawa 2007, s. 442-443.
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zgodę na celebracje mszy św. poza określonymi prawem miejscami 
i czasami13. Co do stroju, to jeszcze kilka lat później, w 1812 r. 
Burzyński przebywający w klasztorze sandomierskim nosił się po 
wschodniemu:

Po spaleniu w r. 1809 w czasie wojny Polaków z austrjakami klasz-
toru i kościoła reformackiego msza św. odprawiała się w zakrystji, która 
spaleniu nie uległa. Pewnego dnia, a było to jeżeli się nie mylę w r. 1812, 
z moją matką poszliśmy na mszę św. i zastaliśmy w zakrystii turka w za-
woju z brodą ogromną, w odzieniu z wielkimi rękawami, koloru ciemnego, 
klęczącego i przykładnie modlącego się. Matka moja, przechodząc po mszy 
św. przez furtę zapytała kanafarza Paschalisa Kustrowskiego, braciszka, co 
to za człowiek po turecku ubrany, który się tak pobożnie modli. Kanafarz 
objaśnił nas, że to jest reformat, nazywa się Prosper Burzyński, który przed 
20 laty wyszedł na misje do Turcji, skąd teraz wrócił i w każdym klasztorze 
po całej prowincji małopolskiej pokazuje się ubrany po turecku tak jak na 
misjach w Azji i Afryce chodził. Że matka moja jeszcze przed wyjściem na 
misje ojca Prospera znała, więc w parę dni prosiła aby się z nim widziała 
czego nie odmówił, matkę moją serdecznie powitał, a mnie na pamiątkę 
podarował krzyżyk drewniany o grób Zbawiciela naszego Pana Jezusa 
w Jeruzalem pocierany14.

Po uzyskaniu zgody przełożonych, Burzyński wyruszył z Rzy-
mu do Livorno. Z korespondencji pisanej w tym mieście do Rzymu 
możemy dowiedzieć się, z jakimi problemami zetknął się nowo mia-
nowany prefekt. Bardzo krytycznie odnosił się do dotychczasowego 
prefekta Kajetana da Roma oraz jego współpracowników ks. Józefa 
da Ricti i brata Cypriana. Twierdził bowiem, że umożliwiali kop-
tom celebracje nabożeństw w reformackim kościele w Kairze oraz 
zadłużyli misje. W późniejszym okresie zwracał się do Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary z prośbą o ich odwołanie z misji, bowiem 
zakłócali jej działalność. Ponadto Burzyński prosił o współpracow-
ników z klasztoru reformatów w Wenecji oraz o instrukcje dotyczące 
życia zakonników franciszkańskich w egipskich uwarunkowaniach 
religijno-kulturowych. Ostatecznie współpracownikiem Burzyńskie-
go został o. Klemens a Limano.

13 P. Włoczyk, Adam Prosper, s. 32-34.
14 J. Wiśniewski, Adam Prosper Burzyński, s. 18.
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13 sierpnia 1802 r. misjonarze dotarli do Egiptu. Sytuacja, którą 
zastał, wydawała się katastrofalna i nie do uratowania. Kraj był 
zniszczony. Nie lepiej przedstawiał się obraz misji. W prefekturze 
pracowało tylko pięciu misjonarzy. Z funkcjonujących pod koniec 
XVIII wieku pięciu hospicjów, Nagasta została bezpowrotnie znisz-
czona, Forgiut, Iahta i Achmim odbudowano, tylko Girge nic nie 
ucierpiało. Obraz misji przedstawił Burzyński w jednym ze swoich 
listów:

Misję egipską zastałem zupełnie zrujnowaną. W ten sam czas, gdym 
podróż do Europy przedsięwziął, dwie części mieszkańców Egiptu wy-
marła powietrzem ... W tym stanie zastałem tę biedną misję, bez kościo-
łów, bez misjonarzy i bez hospicjów. Mój smutek i zamieszanie równały 
się śmierci. Nie wiedziałem, od czego wprzód rozpocząć ... Wyrobiwszy 
sobie fermany prezentowałem się nimi tym okrutnym bestiom (paszom), 
których sam okropny wzrok był zdolny przyprawić o śmierć i odebrać 
życie. Posiłki niebieskie tyle mnie wsparły, że mi się udało zdobyć z rąk 
tureckich wszystkie hospicja i zreperować15.

W podjętej pracy wsparło misjonarzy z czasem kilku włoskich 
reformatów, dzięki czemu Burzyński mógł rozpocząć szerszą dzia-
łalność misyjną na terenach położonych w głębi lądu. Po wielu 
naleganiach, w 1804 r. otrzymał od Piusa VII władzę udzielania 
sakramentu bierzmowania, ograniczoną jednak tylko do osób po-
wyżej 7 roku życia i znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci; 
czyli taka sama, jaką posiadał każdy proboszcz. A. Burzyński pisał:

Przywilej udzielania sakramentu bierzmowania należy mi się ze spra-
wiedliwości, jeżeli zaś z jakichś powodów nie jestem godny otrzymać go 
ze sprawiedliwości, to odwołuję się z całą ufnością do dobroci i łaskawości 
prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary16.

Wysiłki, które podejmował prefekt, spotykały się z wieloma 
przeciwnościami. Pierwszą z nich byli ludzie. Wspomniano już, że 
dotychczasowy prefekt Kajetan de Roma był negatywnie nastawiony 

15 P. Włoczyk, Adam Prosper, s. 35.
16 Tamże, s. 36.
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do następcy. Dzięki dotychczasowym kontaktom wśród kleru i lud-
ności cywilnej, negował poczynania Burzyńskiego. Wśród zarzutów 
wskazywał skłócanie Koptów i Greków zakaz celebracji w kościele 
kairskim czy likwidację hospicjum w Nagaście. Ponadto de Roma 
był zręcznym dyplomatą, natomiast Burzyński był człowiekiem 
bezkompromisowym, nieznoszącym sprzeciwu. Może tylko zastana-
wiać, że w dotychczasowej pracy misyjnej osiągał znaczne sukcesy, 
zaś od kiedy został prefektem, zaczęły na niego spadać niepowo-
dzenia. Można przypuszczać, że obejmując urząd w Egipcie, nie 
spodziewał się, iż będzie to połączone nie tylko z duszpasterstwem, 
ale i polityką. Stąd kontakty Kajetana były nie tylko ważne dla jego 
pozycji w Egipcie, jak i w Rzymie. Widziano w nim łącznika, dzięki 
któremu stanie się możliwe zrealizowanie unii Koptów i melchitów. 
Jego elastyczność w kontekście bezkompromisowości Burzyńskiego 
była niezwykle użyteczna. Z kolei aktualny prefekt przykładał więk-
szą wagę do dyscypliny kleru (tak rzymskiego jak i koptyjskiego), 
piętnował grzechy, co nie sprzyjało porozumieniu. O ile więc de 
Roma chciał osiągnąć porozumienie drogą dyplomatyczną, o tyle 
Burzyński dzięki wysiłkowi misyjnemu zmierzającemu do nawró-
cenia.

Wydaje się właściwe przytoczenie w tym miejscu słów biografa 
o. Burzyńskiego, który scharakteryzował jego postać w słowach:

Kładł nacisk na to, aby podlegli mu misjonarze świecili dobrym przy-
kładem i byli wzorem dla duchowieństwa innych obrządków chrześcijań-
skich. Napominał misjonarzy, by trwali we wzajemnej miłości i ze wszyst-
kimi usiłowali żyć w pokoju. Prosił, aby nie wyróżniali się nawet ubiorem 
czy nakryciem głowy (turbanem) fioletowym lub niebieskim. Mieli nosić 
skromną odzież dostosowując się do ubogiego otoczenia. Upominał, aby 
wszystko dzielili między siebie jak apostołowie, by nie zatrzymywali u sie-
bie pieniędzy tylko oddawali je przełożonym hospicjów. Surowo potępiał 
przyjęty przez misjonarzy zwyczaj składania długich wizyt u znaczniej-
szych Koptów czy Europejczyków, które traktował jako stratę czasu i oka-
zję do nadużywania trunków17.

Burzyński kierował pod adresem misjonarzy prośby, by zwracali 
uwagę na znajomość języka arabskiego. Zachęcał misjonarzy, żeby 

17 Tamże, s. 38.
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wolne chwile poświęcali nauce tego języka, dzięki czemu będą mogli 
skuteczniej wypełniać swoją misję i prowadzić posługę duszpaster-
ską. Gorąco zalecał odprawianie w niedziele i święta we wszystkich 
kościołach misji mszy św. śpiewanych oraz odmawianie różańca 
i prowadzenie katechezy. Kazania podczas mszy „miały być proste 
i dostosowane do mentalności słuchaczy”. Sam Brzyński głosił ka-
zania w języku arabskim18.

Taka postawa nie znalazła jednak zrozumienia wśród miejscowe-
go kleru i ludności. Burzyński widząc to, zwrócił się do Kongregacji 
z prośbą o zwolnienie z urzędu. Czynił to 9 razy. Fakt, że czynił to 
tyle razy, nie wynikał bynajmniej z zaufania i uznania jego pracy 
w Egipcie. Raczej trudno było znaleźć stosownego następcę, który 
odpowiadałby tak Rzymowi, jak i Burzyńskiemu. Dopiero ks. Karol 
di Borzi znalazł uznanie w oczach Kongregacji i prefekta. Burzyński 
opuścił Egipt 18 lutego 1808 r. Na rok czasu udał się do Palestyny. 
Następnie wrócił do kraju. Co ciekawe, w maju 1816 r. ponownie 
otrzymał propozycję objęcia urzędu prefekta apostolskiego w Egip-
cie. Jednakże spotkanie w Warszawie z generałem Zajączkiem, który 
według Jana Wiśniewskiego miał go przekonać, że ważniejsza jest 
praca w kraju, oraz perspektywa biskupstwa, które były towarzysz 
z Egiptu miał mu wystarać u cara Aleksandra, zniweczyły te plany.

18 Homiletyczna twórczość Burzyńskiego zachowała się w postaci kazań, 
pisanych w większości po arabsku. Jedno z nich – O śmierci – zostało wygłoszone 
w Wielkim Poście: „Pamiętaj człowiecze, żeś prochem i w proch się obrócisz. 
O chrześcijanie, największy z nas jest prochem i najmniejszy z nas jest prochem. 
Powstaliśmy z prochu i w proch się obrócimy. Tak powiedział Bóg od naszego 
ojca Adama. To też codziennie obserwujemy, gdy wyprowadzamy zmarłych z ich 
domów i w prochu ich składamy. Przyjdźcie, posłuchajcie tej mowy, wy wyniośli, 
którzy się wywyższacie nad ludźmi, uważając ich za niższych od siebie i nimi gar-
dząc. Przyjdźcie, sprawdźcie, że sułtan i wieśniak, bogaty i biedny, książę i rolnik, 
wysokiego i niskiego stanu są w grobie równi, a tych, których w nim grzebią, 
robactwo i gady na równi ich jedzą. Przyjdźcie, posłuchajcie chciwi i pożądający 
bogactw. Pragnęlibyście posiadać więcej niż to wszystko, gdybyście mieli taką 
możność. Gdy jednak umrzecie, co weźmiecie ze sobą? Wyszliście nadzy z łona 
waszej matki, waszej rodzicielki, i nadzy zstąpicie do łona waszej drugiej matki 
ziemi, gdy was pochowają. Przyjdźcie, posłuchajcie tej mowy, wy o sercu i umyśle 
całkowicie pogrążonym w żądzach i pełnych „żaru nieczystościach”, zob. K. Mo-
dras, Homilie o. Adama Prospera Burzyńskiego: „O śmierci” i „Na Wielki Piątek”, 
SSand 20 (2013), nr 1, s. 273-293.
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Adam Prosper Burzynski, OFM (1775-1830) 
as a Prefect Apostolic in Egypt

Summary

Władysław Adam Burzyński OFM (1755-1831), monk, missionary in 
Egypt, Sandomierz bishop. In the 1791 year began the missionary work in 
Egypt. During the campaign of Napoleon of Bonaparte, cooperated from 
fighting at the side of the emperor Gen Stanisław Zajączek. In years 1802-
1808 prefect apostolic, responsible for works missionary. Outstanding 
priest, made preacher.

Słowa kluczowe: Prosper Burzyński, prefektura apostolska w Egipcie, 
misje

Keywords: Prosper Burzynski, apostolic prefecture in Egypt, missions





KS. WOJCIECH ZAWADZKI

DEKRETY SOBORÓW 
LATERAŃSKIEGO IV (1215) I TRYDENCKIEGO (1545-1563) 

W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNO-TEOLOGICZNEJ

Rocznice wydarzeń historycznych ważnych dla społeczności 
świeckiej i eklezjalnej stanowią okazję do analiz i podsumowań, 
poszukiwania aktualności i związków z teraźniejszością, a niekiedy 
wyznaczają nowe perspektywy na przyszłość. Dla chrześcijan czas 
ma ponadto sens teologiczny, bo w nim dokonuje się odkupienie 
i uświęcenie człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. 
Zwornikiem wszystkich wydarzeń w historii zbawienia jest „Alfa 
i Omega, Początek i Koniec”. Czas w Jezusie Chrystusie, Słowie 
Wcielonym, staje się wymiarem Boga, Jego emanacją1.

W 2015 r. przypada 800 rocznica rozpoczęcia obrad Soboru 
Laterańskiego IV i 470 rocznica zainaugurowania Soboru Tryden-
ckiego. Jest też stała historyczna rocznica, bo między rozpoczęciem 
obu tych soborów, tj. rokiem 1215 a 1545 upłynęło dokładnie 330 
lat. Czy uzasadnione jest zestawianie i porównywanie tych dwóch 
wydarzeń? Czy z perspektywy wielu stuleci dostrzegamy elementy 
wspólne, ponadczasowe i uniwersalne towarzyszące tamtym sobo-
rom? Może przeciwnie, wszystko było absolutnie odmienne i niepo-
równywalne, a jedynym elementem wspólnym było poszukiwanie 
dobra Kościoła?

Pomiędzy rokiem 1215 a 1545 zmienił się świat. Zmienił się do-
słownie, bo przekroczył ramy kontynentu europejskiego. W 1545 r. 
jeszcze dokładnie nie wiedziano, jak daleko sięga „Nowy Świat”, 
ale zyskano pewność, że nie odpowiada on wyobrażeniom z 1215 r. 
W 1545 r., za sprawą odkryć kanonika warmińskiego Mikołaja Ko-

1 H.D. Wojtyska, Miłościwe lata. Dzieje Wielkich Jubileuszów Chrześcijaństwa 
(z udziałem Polaków), Olsztyn 2000, passim.
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pernika, świat był widziany też inaczej z perspektywy Kosmosu. 
Wydarzenia te wstrząsnęły nauką, ludzką świadomością i indywidu-
alną samoświadomością. Coraz częściej stawiano pytania o granice 
błędów, o możliwość innych pomyłek, odrzucano bezkrytycyzm 
i coraz częściej także dogmaty i pewniki. Rodził się podziw i uzna-
nie dla nauk empirycznych. Była też podbudowa filozoficzna zaryso-
wanych przemian intelektualnych i światopoglądowych, a zrodziła 
się ona w umysłach Williama Ockhama i Jana Wicklifa.

Pomiędzy rokiem 1215 a 1545 zmienił się Kościół. Kościół za-
chodni wytracił w tym czasie dynamizm, gorliwość i wiele ze swego 
uniwersalizmu. Uwikłany w politykę, pozbawiony koniecznych re-
form, dbający o zewnętrzną oprawę i martwe struktury, z przesad-
nym i gorszącym systemem fiskalnym, zmierzał nieuchronnie do 
rozkładu i kryzysu. Przybywało w Europie kontestatorów i przeciw-
ników takiego Kościoła, brakowało natomiast reformatorów i ludzi 
charyzmatycznych, szczególnie w otoczeniu papieży. Wystąpienie 
Lutra było logiczną konsekwencją wewnętrzego kryzysu. Rozdarcie 
Kościoła na Zachodzie stało się faktem.

Pomiędzy rokiem 1215 a 1545 zmienili się w końcu ludzie, choć 
te zjawiska najtrudniej opisać, bo dzieją się w ludzkich umysłach 
i sercach. Przejście od średniowiecza do odrodzenia to trudny do 
uchwycenia proces zmian w myśleniu, samoświadomości jednostek 
i społeczeństw, rozumieniu świata, relacji społecznych, pojmowa-
niu Boga i przeżywaniu wiary, rozumieniu misji chrześcijaństwa. 
Procesy te u schyłku średniowiecza zaczęły przybierać rozmiary ma-
sowe, przeobrażały społeczeństwa przede wszystkim wewnętrznie, 
a sztuka renesansowa, nauka i szeroko rozumiana kultura były tyl-
ko zewnętrznym tego wyrazem. Rzec można, między rokiem 1215 
a 1545 zmienił się człowiek, adekwatnie do zmian w otaczającym 
go świecie i Kościele2.

Kontekst społeczny, polityczny i eklezjalny towarzyszący obra-
dom Soboru Laterańskiego IV i Soboru Trydenckiego był więc ab-

2 W. Serczyk, Europa XVI stulecia. Nowe wyzwania, w: Kardynał Stanisław 
Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, 
J. Guzowski, J. Jezierski, Olsztyn 2005, s. 5-13; K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia 
powszechna, wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012, s. 36-44, 165-176, 215-222; J. Kło-
czowski, Fundamenty średniowiecznej Europy, w: Fundamenty średniowiecznej Eu-
ropy, red. Ż. Sztylc, D. Zagórski, A. Radzimiński, R. Biskup, Pelplin 2013, s. 15-25.
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solutnie odmienny. Różne też były cele i okoliczności towarzyszące 
zwołaniu tych soborów. Pierwszy z nich papież Innocenty III zwołał 
w celu uporządkowania spraw Kościoła, jego relacji z władzą świe-
cką i odwrotnie, ogłoszenia nowej krucjaty do Ziemi Świętej oraz 
wspólnej walki z katarami na południu Francji. Sobór Trydencki 
miał w pierwszej kolejności zreformować wewnętrznie Kościół, by 
zatrzymać postępującą reformację, a także zredefiniować niektóre 
kwestie dogmatyczne i praktykę pastoralną. Sobór Laterański IV 
aż do XX wieku, z jednym tylko wyjątkiem, właśnie Soboru Try-
denckiego, miał najszerszy horyzont spośród wszystkich soborów 
powszechnych. W przeciwieństwie jednak do Trydentu, jego roz-
działy dogmatyczne były stosunkowo mało ważne i nieliczne. Ojco-
wie soborowi w Trydencie starali się natomiast zachować proporcję 
między ilością dekretów dyscyplinarnych i doktrynalnych3.

Uroczyste rozpoczęcie Soboru Laterańskiego IV miało miejsce 
1 listopada 1215 r. Odbyły się tylko trzy sesje w dniach 11, 20 i 30 
listopada, z tym że na ostatniej sesji dokonano też zatwierdzenia 
dekretów i oficjalnego zamknięcia soboru. W ciągu zaledwie miesią-
ca uchwalono 71 dekretów, z czego 59 znalazło się w zbiorze prawa 
kościelnego. Na Lateran przybyło 1200 ojców soborowych, a wśród 
nich było tylko 400 biskupów (połowa z Italii, 10 z Burgundii, 67 
z Francji i Prowansji, 21 z państw niemieckich Cesarstwa Rzym-
skiego, 16 z Polski i Węgier, 23 z Hiszpanii i Portugalii, 36 z Wysp 
Brytyjskich). Nie przybył żaden z greckich biskupów. Licznie zaś 
reprezentowani byli opaci oraz przedstawiciele kapituł katedralnych 
i wielcy mistrzowie zakonów. Soborowi Laterańskiemu IV nie towa-
rzyszyły znaczące perturbacje polityczne, odbył się bardzo szybko 
i bez przeszkód.

Zanim doszło do inauguracji w dniu 13 grudnia 1545 r. Soboru 
Trydenckiego, już od 1537 r. z powodów politycznych wyznaczano 
różne miejsca obrad soborowych. Najpierw była to Mantuia, potem 
Vincenza, a w 1539 r. zawieszono zupełnie sobór na czas nieokre-
ślony. Papież w sytuacji postępującej reformacji także w Italii, pod-
jął decyzję o zwołaniu w 1542 r. soboru tym razem do Trydentu. 
Wojna Francji z cesarzem zdecydowała jednak o rozpoczęciu soboru 

3 D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła 600-1500, t. 2, w: Historia 
Kościoła, opr. zbiorowe, Warszawa 1988, s. 170.
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dopiero w trzecią niedzielę Adwentu 1545 r., która przypadała wów-
czas 13 grudnia. Sobór Trydencki zakończył się w dniu 4 grudnia 
1563 r., trwał więc 18 lat. Gdy się rozpoczynał, uczestniczyło w nim 
zaledwie 25 arcybiskupów i biskupów oraz sześciu generałów za-
konnych. Dopiero w końcowej fazie w obradach brała udział duża 
liczba biskupów. Odbyło się 25 sesji soborowych. W ciągu 18 lat 
wielu uczestników soboru zmarło, wśród nich także czterech papie-
ży – Paweł III, Juliusz III, Marceli II i Paweł IV. Sobór doprowadził 
do końca papież Pius IV i on też zatwierdził 22 stycznia 1564 r. de-
krety soboru. Sobór Trydencki, w przeciwieństwie do Laterańskiego 
IV, nie przebiegał bez zakłóceń. Kilkakrotnie groziło zerwanie ob-
rad, kilkakrotnie je zawieszano, jeden raz aż na 10 lat (1552-1562), 
a 11 marca 1547 r. z powodu rzekomej zarazy na krótko przenie-
siono go do Bolonii. Na atmosferę i przebieg obrad miała wpływ 
sytuacja polityczna w Europie i udział w niektórych sesjach prote-
stanckich reprezentantów4.

Sobór Laterański IV tylko marginalnie zajął się sprawami dok-
trynalnymi. Za takie należy uznać kanony: 1. O wierze katolickiej 
i 2. O błędzie opata Joachima. W istocie nie wniosły one żadnych 
istotnych zmian do doktryny Kościoła. Mają raczej charakter po-
rządkujący i przypominający. Zdecydowana większość dekretów 
wypracowanych na Lateranie w 1215 r. dotyczyła spraw dyscypli-
narnych, w tym karnych, pastoralnych, proceduralnych i – jak dziś 
byśmy powiedzieli – międzywyznaniowych. O dyscyplinie wew- 
nątrzkościelnej traktuje kanon 7. O karceniu wykroczeń, 14. O ka-
raniu niepowściągliwości kleru, 15. O zwalczaniu pijaństwa kleru, 
16. O szatach duchownego, 17. O hucznych przyjęciach u wyższych 
duchownych oraz zaniedbywaniu przez nich służby Bożej, 18. Za-
kaz wydawania przez duchownych wyroku śmierci i pojedynku, 29. 
Nie można mieć dwóch beneficjów związanych z duszpasterstwem, 
30. O przydatności kandydata na urząd kościelny. Zagadnień pa-

4 Pontyfikat papieża Marcelego II trwał zaledwie 22 dni. Por. Storia della 
Chiesa. X La Cristianità Romana (1198-1274), A. Fliche, Ch. Thouzellier, Y. Azaïs, 
Torino 1997, s. 256-274; F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 119-123; 
K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w Historii Kościoła, Kraków 2001, 
s. 105-109; Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2 (869-1312), opr. A. Baron, 
H. Pietras, Kraków 2002, s. 211-212; Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 (1511-
1870), opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 185-191.
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storalnych dotyczy kanon 10. O ustanowieniu kaznodziejów, 11. 
O nauczycielach szkolnych, 22. Chorzy niech najpierw troszczą się 
o duszę, później o ciało, 47. O formie ekskomuniki, 51. O karze dla za-
wierających małżeństwa potajemne. Szeroko rozumianych procedur 
prawnych dotyczył kanon 24. O przeprowadzaniu wyborów przez 
głosowanie lub ugodę, 35. Określenie warunków apelacji, 36. Sędzia 
może odwołać wyrok przedstanowczy i zawierający sankcje karne, 
48. O sposobie wyłączenia sędziego, 52. O odrzuceniu świadectwa 
ze słyszenia w sprawie małżeństwa, 57. O interpretacji przywilejów. 
Innowierców dotyczył dekret 4. O zuchwałości Greków wobec łacin-
ników, 67. O lichwie Żydów, 68. Żydzi powinni różnić się od chrześci-
jan ubiorem, 69. Żydzi nie powinni pełnić urzędów publicznych, 70. 
Nawróceni do wiary spośród Żydów nie mogą zachowywać dawnego 
obrzędu żydowskiego5.

Sobór Trydencki w pierwszej fazie główny wysiłek koncentro-
wał na zagadnieniach dogmatycznych. Później, zwłaszcza w dwóch 
ostatnich latach trwania, ojcowie soborowi w większym wymiarze 
zajęli się wzmacnianiem dyscypliny i organizacji kościelnej.

Kluczowe znaczenie miało ukazanie i wyjaśnienie nauki kato-
lickiej oraz wyraźne jej odróżnienie od doktryny protestanckiej. 
Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 1546 r. dekretem Sacrosancta 
sobór ustalił kanon Pisma Świętego, uznając za taki łacińskojęzycz-
ną Wulgatę. Obok Biblii sobór przyjął Tradycję jako równorzędne 
i pełne źródło wiary. Jednocześnie autentyczna interpretacja Pisma 
Świętego została zastrzeżona Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła.

Dekrety dotyczące dogmatów Kościoła wykładały naukę od-
nośnie do grzechu pierworodnego i usprawiedliwienia człowieka. 
Były to kluczowe dokumenty, bo interpretowały odkupieńczą misję 
Chrystusa i udziału w niej człowieka, znaczenie i praktykę spra-
wowania sakramentu chrztu świętego oraz relacje między wiarą 
a usprawiedliwieniem.

Podczas drugiego etapu trydenckich obrad soborowych do dnia 
28 kwietnia 1552 r. zajmowano się sakramentami. Zdefiniowano 
przede wszystkim naukę o Eucharystii i pokucie. Określono trans-
substancjację chleba i wina, ofiarniczy charakter mszy św. i realną 
obecność Chrystusa w Eucharystii. Odrzucono możliwość udziela-

5 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2 (869-1312), s. 221-315.
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nia Komunii św. pod dwiema postaciami. Wiele uwagi poświęcono 
konstytutywnym elementom sakramentu pokuty i pojednania: ża-
lowi za grzechy, wyznaniu grzechów i zadośćuczynieniu. Nałożono 
na wiernych obowiązek spowiedzi sakramentalnej. Przed zakoń-
czeniem tej części obrad dyskutowano o sakramencie namaszcze-
nia chorych i przyjęto kilka rozstrzygnięć reformatorskich: normy 
dotyczące procesu karnego i urzędu biskupiego, życia i obyczajów 
duchowieństwa oraz nadawania beneficjów i urzędów kościelnych.

Po dziesięcioletniej przerwie od 1562 r. kontynuowano naukę 
o sakramentach, przede wszystkim o Eucharystii, małżeństwie i ka-
płaństwie. Opublikowano dogmatyczne nauczanie o sakramen-
talności małżeństwa, o jego nierozerwalności, prawie Kościoła do 
określania przeszkód małżeńskich oraz ustalono formę zawarcia 
sakramentalnego małżeństwa. Nakazano prowadzenie ksiąg me-
trykalnych i sprecyzowano naukę Kościoła o czyśćcu. Wśród de-
kretów reformacyjnych duże znaczenie miał dekret wprowadzający 
obowiązek rezydencji biskupów i zakaz kumulacji beneficjów koś-
cielnych. Kluczowe znaczenie dla przyszłości Kościoła katolickiego 
miał dekret z 15 lipca 1563 r., nakładający na biskupów obowiązek 
zakładania diecezjalnych seminariów duchownych i organizowania 
na uniwersytetach studiów teologicznych. Na biskupów i metropo-
litów nałożono obowiązek wizytacji parafii i odbywania synodów 
diecezjalnych i prowincjonalnych. Ojcowie soborowi zajęli się też 
kultem relikwii i obrazów, organizacją i funkcjonowaniem kapi-
tuł katedralnych, reformą życia zakonnego, zakazem pojedynków 
i drażliwą sprawą odpustów.

Uczestnikom obrad soborowych w 1563 r. bardzo zależało na ry-
chłym ich zamknięciu. Z tego powodu nie wszystkie kwestie praw-
ne i teologiczne doczekały się rozstrzygnięcia. Jedna z kluczowych 
spraw dotyczących ustroju Kościoła, określenie i rozgraniczenie 
władzy biskupów i papieża, została zdefiniowana dopiero w XIX 
wieku przez Sobór Watykański I. Nie ukończono też na soborze prac 
nad wydaniem nowego mszału, brewiarza i katechizmu, ale ich edy-
cja została sfinalizowana jeszcze w XVI wieku przez papieża Piusa 
V. W 1566 r. wydano Catechismus Romanus, w 1568 r. Breviarum 
Romanum, a w 1570 r. Missale Romanum. Za pontyfikatów kolej-
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nych papieży wyszło nowe Pontificale w 1596 r., w 1600 r. ukazało 
się Ceremoniale biskupów i w 1614 r. Rituale Romanum6.

Należy odnotować, że wśród promulgowanych dekretów Soboru 
Laterańskiego IV i Soboru Trydenckiego odnajdujemy dokumenty 
podejmujące te same lub zbliżone tematy.

Jednym z tematów wspólnych była nauka o Eucharystii, ale 
nawet bez pogłębionej analizy zauważalna jest wielka dysproporcja 
w ilości tekstu i złożoności omówionych zagadnień. Sobór Laterań-
ski IV nie musiał dawać szerokiej wykładni teologicznej odnośnie 
do Eucharystii, bo nie wymagała tego ówczesna sytuacja wewnątrz-
kościelna. Dlatego ograniczył się do przypomnienia dotychczaso-
wej nauki tylko w dwóch, bardzo zwięzłych kanonach: „Jeden jest 
powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może 
być zbawiony. W nim Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem 
i ofiarą. Jego ciało i krew prawdziwie zawarte są w sakramencie 
ołtarza pod postaciami chleba i wina, przeistoczonymi mocą Bożą: 
chleb w Ciało, wino w Krew, abyśmy dla dokonania się tajemnicy 
jedności przyjęli od Niego to, co On przyjął od nas. Tego sakramen-
tu nikt nie może sprawować jak tylko kapłan ważnie wyświęcony na 
mocy [władzy] kluczy Kościoła, które sam Jezus Chrystus przekazał 
Apostołom oraz ich następcom”. W kanonie 21 sobór nakazał, by 
wierni przyjmowali Komunię świętą przynajmniej w okresie pas-
chalnym. Zagroził jednocześnie, że „gdyby ktoś tego nie uczynił, 
to za życia nie należy wpuszczać go do kościoła, a po śmierci trzeba 
pozbawić chrześcijańskiego pogrzebu”7.

Trydent nauką u Eucharystii zajął się dogłębnie i poświęcił jej 
wiele miejsca. Wymagała tego konfrontacja teologiczna z protestan-
tyzmem, mnożące się w Kościele błędy i nadużycia, zamęt poję-
ciowy i dowolność interpretacji. Podczas sesji 13 odbytej w 1551 r. 
zajmowano się rzeczywistą obecnością Chrystusa w Eucharystii, 
powodami jej ustanowienia i związkami z innymi sakramenta-
mi, przeistoczeniem, kultem, czcią i sposobem przechowywania 

6 A. Petrani, Reforma trydencka. W czterechsetlecie zakończenia soboru try-
denckiego, „Prawo Kanoniczne” 1964, nr 3-4, s. 1-4, 9; Dokumenty Soborów Po-
wszechnych, t. 4 (1511-1870), s. 207-859; J. Gręźlikowski, Trydencka reforma i od-
nowa Kościoła. Refleksje w 450. Rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego 
(1545-1563), „Studia Włocławskie” 16 (2014), s. 129-140.

7 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2 (869-1312), s. 223, 259.
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Najświętszego Sakramentu oraz godnym przyjmowaniem Eucha-
rystii. Sesja 21 w 1562 r. szczegółowo traktowała o Komunii św. 
pod dwiema postaciami i o Komunii dzieci. Sesja 22 w tym samym 
roku wypracowała kanony o Najświętszej ofierze mszy św., w tym 
szczegółowe zagadnienia, jak kanon mszy, msze ku czci świętych, 
o wodzie dodawanej do wina przy ofiarowaniu kielicha itd. O po-
stępach błędnowierstwa w Kościele i konieczności dania mu odporu 
świadczy fakt, że ojcowie soborowi 3 grudnia 1551 r. polecili teo-
logom przebadać tezy o mszy św. i sakramencie święceń głoszone 
przez Lutra, Kalwina, Melanchtona, Bucera, Reghiusa, Zwinglego 
i Bullingera8.

Dekret 14 Soboru Laterańskiego IV O karaniu niepowściągliwości 
kleru stosunkowo liberalnie odnosił się do małżeństw duchownych: 
„Ci, którzy zgodnie ze zwyczajem przyjętym w ich stronach, nie zre-
zygnowali z pożycia małżeńskiego, jeśli upadną [w tym względzie], 
poniosą cięższą karę, ponieważ mogą korzystać z legalnego mał-
żeństwa”. Zapis ten wyraźnie potwierdza, iż pomimo wielu wcześ-
niej wydanych kanonów ostro sprzeciwjających się tej praktyce, na 
początku XIII wieku nadal istniały w Europie regiony, gdzie było 
żonate duchowieństwo diecezjalne9.

W tej samej sprawie w 1563 r. Trydent wypowiada się już jedno-
znacznie i stanowczo: „Gdyby ktoś mówił, że duchowni przyjąwszy 
święte święcenia lub zakonnicy złożywszy uroczyście ślub czystości, 
mogą zawrzeć małżeństwo, a zawarte jest ważne bez względu na 
prawo kościelne lub złożony ślub [...] niech będzie wyklęty”. Trzeba 
jednak dodać, że podczas obrad soborowych o przywrócenie możli-
wości zawierania małżeństw przez kapłanów Kościoła zachodniego 
apelował między innymi cesarz Ferdynand oraz król Polski10.

W 1215 r. odnosząc się do sakramentu małżeństwa, nałożono 
na duchownych zakaz błogosławienia małżeństw tajnych i sformu-
łowano jednocześnie nakaz głoszenia zapowiedzi przedślubnych: 
„Zakazujemy całkowicie małżeństw potajemnych i zabraniamy, by 
jakikolwiek kapłan ośmielił się przy nich asystować. Rozszerzając 

 8 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 (1511-1870), s. 445-459, 529-533, 
607-613, 637-651.

 9 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2 (869-1312), s. 252-253.
10 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 (1511-1870), s. 718-719.
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na wszystkie regiony szczególny zwyczaj gdzieniegdzie przyjęty, 
postanawiamy, że prezbiterzy mają publicznie w kościołach ogłaszać 
o zawieranych małżeństwach wskazując termin, do którego każdy, 
chcący i mogący, może przedstawić prawną przeszkodę. Prezbiterzy 
także powinni zbadać, czy nie istnieje jakaś przeszkoda. W przy-
padku zaistnienia wiarygodnego podejrzenia przeciwko zawarciu 
związku, stanowczo zabrania się kontraktu, dopóki na podstawie 
jawnych dokumentów nie ustali się, co należy w tej sprawie przed-
sięwziąć”.

Stanowczo też sformułowano na Lateranie w 1215 r. naukę Koś-
cioła o przeszkodach małżeńskich z powodu pokrewieństwa i powi-
nowactwa: „Zakaz zawierania małżeństwa nie powinien przekra-
czać czwartego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa, ponieważ 
w odniesieniu do dalszych stopni zakaz ten nie może być w pełni 
przestrzegany bez wielkich utrudnień. [...]. Skoro zakaz zawierania 
małżeństwa ograniczono do czwartego stopnia, naszą wolą jest, aby 
obowiązywał zawsze, bez względu na wcześniejsze ustawy wydane 
na ten temat przez innych lub przez nas samych. Jeżeli ktoś ośmie-
liłby się zawrzeć małżeństwo wbrew temu zakazowi, nie będzie 
dla niego obroną jego długotrwałość, ponieważ długość czasu nie 
zmniejsza grzechu, ale go powiększa, i grzechy są o tyle cięższe, o ile 
dłużej trzymają w pętach nieszczęśliwą duszę”.

W ciągu 330 lat życie wymusiło większą elastyczność i koniecz-
ność wprowadzenia dyspensy od stopnia pokrewieństwa. W listo-
padzie 1563 r. ojcowie soborowi ustalili: „Jeżeli ktoś dopuściłby 
się świadomie zawarcia małżeństwa w obrębie zakazanych stopni 
pokrewieństwa, jest obowiązany do separacji i pozbawiony będzie 
nadziei na uwolnienie od tego zakazu. [...]. Odnośnie do zawie-
rania małżeństw, zwolnienia od obowiązującego prawa nie będą 
wcale udzielane albo tylko bardzo rzadko, w ważnych sprawach 
i bezpłatnie. Natomiast nigdy nie będzie zwolnień od przeszkód do 
zawarcia małżeństw pomiędzy krewnymi drugiego stopnia, chyba 
że pomiędzy wielkimi książętami i dla dobra publicznego”.

Trzeba jednak dodać, że Sobór Trydencki bardzo szeroko zaj-
mował się teologicznym rozumieniem i duszpasterską aplikacją sa-
kramentu małżeństwa. Poświęcono temu zagadnieniu wiele miejsca 
podczas sesji 24 w 1563 r. Uczestnicy obrad, przywołując najpierw 
wykładnię Soboru Laterańskiego IV odnośnie do sakramentu mał-
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żeństwa, wydali szereg nowych szczegółowych kanonów, w tym 
o pokrewieństwie duchowym, małżeństwach tułaczy i konkubi-
nacie11.

Podobną zależność pomiędzy uchwałami obu soborów, polega-
jącą na podjęciu, rozwinięciu i reinterpretacji w Trydencie orzeczeń 
laterańskich, odnajdujemy w kilku innych zagadnieniach szczegó-
łowych, w tym między innymi dotyczących celibatu i brewiarza 
kapłańskiego, obowiązków biskupów i godziwości życia osób du-
chownych, pojmowania i sprawowania sakramentu pokuty i pojed-
nania, relikwii, kościelnego sądownictwa, wizytacji kanonicznych 
i urzędów kościelnych.

Sobór Laterański IV zajmował się kilkoma sprawami wyjątko-
wymi i dla tego soboru charakterystycznymi. Niewątpliwie za taką 
należy uznać przygotowania do piątej krucjaty przeciwko Sarace-
nom w Ziemi Świętej. Dekret 71 rozpoczyna płomienne wezwanie: 
„Gorąco pragniemy uwolnić Ziemię Świętą z rąk bezbożników. Dla-
tego za radą roztropnych mężów, doskonale znających okoliczno-
ści czasu i miejsca, za aprobatą świętego Soboru postanawiamy, że 
noszący na swych szatach znak krzyża winni się tak przygotować 
do wyprawy, by wszyscy zamierzający odbyć podróż drogą morską 
zebrali się w Królestwie Sycylii pierwszego czerwca przyszłego roku; 
inni, stosownie do potrzeby i dogodności, w Brindisi, jeszcze inni 
w Messynie i jej okolicach, gdzie i my zamierzamy osobiście przy-
być, jeżeli Pan pozwoli, aby za naszym staraniem i z naszą pomocą 
wojsko zostało dobrze zorganizowane i mogło wyruszyć z Bożym 
oraz apostolskim błogosławieństwem”. W tej samej sprawie w dniu 
14 grudnia 1215 r., zaledwie kilkanaście dni po zakończeniu obrad 
soborowych, papież Innocenty III wydał stosowny dekret Ad libe-
randam Terram Sanctam.

Sprawą właściwą tylko Soborowi Latarańskiemu IV było także 
potępienie w dekrecie dwóch błędów opata Joachima z Fiore i pro-
fesora Sorbony Amalryka z Beny lub z Chartres12.

Sobór Trydencki z powodu złożonej i bardzo trudnej sytuacji 
politycznej i eklezjalnej, jakie towarzyszyły jego obradom, podjął 

11 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2 (869-1312), s. 291-293; Dokumenty 
Soborów Powszechnych, t. 4 (1511-1870), s. 715-733.

12 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2 (869-1312), s. 225-231, 315.
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szereg nowych tematów, dotąd pomijanych lub nieobecnych na 
wcześniejszych soborach. Wiele takich spraw wiązało się z reformą 
Kościoła, w tym z odnowieniem życia duchowieństwa. Niewątpli-
wie za kluczowy w tym obszarze trzeba uznać, wspomniany już de-
kret nakazujący biskupom erygowanie w diecezjach seminariów du-
chownych. Wcześniej żaden sobór tak dogłębnie nie badał przyczyn 
zaniku kapłańskiej tożsamości i kryzysu wśród duchowieństwa, 
chociaż te z różnym natężniem i w różnych formach występowały 
już w minionych wiekach w Kościele. W Trydencie dostrzeżono 
potrzebę sformalizowanej formacji duchowo-intelektualnej, pro-
wadzonej pod nadzorem biskupa i przygotowanych formatorów, 
wydłużonej w czasie, opartej na zaaprobowanym i wspólnym dla 
całego Kościoła programie studiów oraz skoncentrowanej i prowa-
dzonej w specjalnej instytucji – seminarium duchownym. W lip-
cu 1563 r. w trakcie sesji 23 w kanonie 18 sformułowano nakaz: 
„Święty sobór postanawia, aby przy poszczególnych kościołach 
katedralnych, metropolitarnych i w zależnych od nich większych 
kościołach ustanawiane były w pobliżu tych kościołów (albo w in-
nym odpowiednim miejscu, wybranym przez biskupa stosownie do 
możliwości i rozmiarów diecezji) kolegia dla młodych ludzi z danego 
miasta i diecezji albo danego kraju, jeżeli ich liczba jest niewielka. 
Tam mają być utrzymywani, nauczani zasad religii oraz kształceni 
w dziedzinie dyscypliny kościelnej”.

Innym wymogiem ogólnokościelnym wprowadzonym przez So-
bór Trydencki był nakaz prowadzenia ksiąg metrykalnych chrztów 
i ślubów. W tej sprawie zapisano: „Proboszcz będzie posiadał księ-
gę, w której odnotuje imiona małżonków i świadków oraz dzień 
i miejsce zawarcia małżeństwa, i będzie ją starannie przechowywał 
u siebie”13.

Na przebieg obrad obu soborów istotny wpływ miał osobisty au-
torytet, osobowość i zaangażowanie papieży. Innocenty III był jed-
nym z najwybitniejszych papieży nie tylko okresu średniowiecza, ale 

13 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 (1511-1870), s. 425, 705-713, 723; 
R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodaw-
stwa Kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji 
Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej), „Nasza Przeszłość” 112 
(2009), s. 5-10.
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też późniejszych dziejów Kościoła. Jego osobistą zasługą było to, że 
Sobór Laterański IV zgromadził niespotykaną dotąd liczbę uczest-
ników a jego obrady odbyły się w zgodzie, szybko i konstruktyw-
nie. Sobór był niewątpliwie osobistym triumfem Innocentego III, 
osiągniętym pod koniec jego panowania i życia14.

Papieże Soboru Trydenckiego – Paweł III, Juliusz III, Marceli II, 
Paweł IV i Pius IV, byli rzecznikami zdecydowanej reformy Koś-
cioła, chociaż niekiedy różnie tę reformę pojmowali. Pius IV nie 
chciał nawet słyszeć o kontynuowaniu soboru, a reformę zamie-
rzał prowadzić za pomocą dekretów i inkwizycji. Jego poprzednik 
Juliusz III mentalnie był człowiekiem z pogranicza dwóch epok. 
Z jednej strony rozumiał potrzebę zmian w Kościele i ściśle współ-
działał na tym polu z jezuitami, z drugiej zaś wiele miejsca w jego 
życiu zajmowały uczty, biesiady, polowania i wszelakie rozrywki. 
Nie mógł też wyzbyć się skłonności do nepotyzmu. Od nepotyzmu 
nie był wolny również Pius IV, który doprowadził do końca ob-
rady Soboru Trydenckiego. Nie można zapomnieć, że wyniósł do 
godności kardynalskiej i arcybiskupa Mediolanu swego siostrzeńca 
Karola Boromeusza, choć w tym przypadku była to felix culpa. Nie 
było jednak wśród papieży trydenckich przypadków ewidentnie 
gorszących i moralnie wątpliwych, jak to zdarzało się na początku 
XVI wieku15.

Różna była reprezentacja polskiego episkopatu na omawianych 
soborach. W 1215 r. na Lateran przybyło pięciu polskich biskupów: 
arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz, biskup krakowski Wincen-
ty Kadłubek, biskup włocławski Barto (Barta), biskup wrocławski 
Wawrzyniec i biskup lubuski Wawrzyniec. W kraju pozostali dwaj 
biskupi nienależący do stronnictwa reformy kościelnej, biskup po-
znański Paweł i biskup płocki Getko. Na obradach nie było też bi-
skupa pruskiego Chrystiana. Niewątpliwie wśród delegacji polskich 
biskupów najwybitniejszą postacią był Henryk Kietlicz, zdeklaro-
wany i aktywny zwolennik reformy kościelnej.

14 T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962, s. 39; L. Bończa-
-Bystrzycki, Innocenty III, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, k. 249-250.

15 L. Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, Warszawa 1981, s. 216-297; 
B. Kumor, Historia Kościoła, część 5, Czasy nowożytne, Lublin 1984, s. 153-155, 
161-166.
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Udział Polaków w obradach Soboru Trydenckiego był znikomy. 
Nie było żadnej reprezentacji z Polski w trakcie pierwszego i drugie-
go okresu sesji soborowych. Powodem był niski stan świadomości 
eklezjalnej polskich biskupów oraz wzrost tendencji reformacyjnych 
w kraju, przejawiających się między innymi w planach zwołania 
synodu narodowego. Dopiero w ostatniej fazie obrad soborowych 
pojawili się w Trydencie przybysze z Polski. Najwybitniejszy z ów-
czesnych polskich biskupów Stanisław Hozjusz nie był jednak re-
prezentantem Polski, lecz legatem papieskim. Polskę reprezentował 
delegat króla Zygmunta Augusta, biskup przemyski Walenty Herbut. 
W imieniu prymasa Jana Przerębskiego w Trydencie przebywał su-
fragan gnieźnieński i opat sulejowski biskup Stanisław Falęcki16.

Decrets of The Fourth Council of the Lateran (1215) 
and The Council of Trent (1545-1563) 

in the in the historical-theological perspective

Summary

In year 2015 falls the 800th anniversary of The Fourth Council of the 
Lateran deliberation and the 470th anniversary of The Council of Trent in-
auguration. There also exists a regular historical anniversary between the 
beginnings of these two, mentioned above. There has intervened exactly 
330 years between year 1215 and 1545. The two Councils are set in two 
dissident historical and ecclesial contexts, which differed from one another 
in terms of duration, process, number of participants and the amount of 
the created decrees. Caring for a renewal and a reform of the Church are 
definitely aspects which connected all of them.

This article organizes the knowledge referring to The Fourth Council 
of the Lateran and The Council of Trent, presenting it historical and the-
ological perspectives.

Słowa kluczowe: Sobory powszechne, Sobór Laterański IV, Sobór 
Trydencki, teologia katolicka

Keywords: ecumenical council, The Fourth Council of the Lateran, 
The Council of Trent, theology of the Catholic Church

16 T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, s. 40-41, 146.
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ARCYBISKUPI GNIEŹNIEŃSCY A RUCH SOBOROWY

Klaus Schatz, jeden z najwybitniejszych znawców tematyki so-
borowej, nazwał zgromadzenia koncyliarne punktami zwrotnymi 
w historii Kościoła1. W stwierdzeniu tym jest sporo racji. Niezaprze-
czalnie odgrywały one istotną rolę w definiowaniu prawd wiary, 
normowały ustrój i organizację Kościoła, a niejednokrotnie stawały 
się swoistego rodzaju remedium na impas, który zagrażał Kościo-
łowi2. Nie można jednak zapomnieć, że ruch soborowy przebiegał 
pod dyktando eminentnych osobowości, zarówno duchownych, jak 
i wywodzących się ze stanu świeckiego. Wśród nich swoje trwałe 
i poczesne miejsce zajęli arcybiskupi gnieźnieńscy, tytułujący się od 
czasu Soboru w Konstancji prymasami Polski.

Spostrzeżenie to wydaje się istotne i godne uwagi, chociażby dla-
tego, że w 2015 r. przypadło kilka rocznic odnoszących się do zaan-
gażowania ordynariuszy gnieźnieńskich w ruch soborowy: 800-lecie 
udziału Henryka Kietlicza w obradach Soboru Laterańskiego IV, 
600-lecie przybycia Mikołaja Trąby na Sobór w Konstancji, 500-le-
cie uzyskania przez Jana Łaskiego na Soborze Laterańskim V tytułu 
legata urodzonego (legatus natus) i wreszcie 50-lecie zakończenia 

1 K. Schatz, Sobory powszechne – punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 
2001.

2 W polskiej literaturze historycznej dysponujemy kilkoma kompleksowy-
mi opracowaniami odnoszącymi się do ruchu soborowego. Są to m.in. prace 
F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998; J. Dyla, Sobory powszechne w dru-
gim tysiącleciu chrześcijaństwa, Tarnów 1997; R. Minneratha, Sobory, Warszawa 
2004; M. Starowieyskiego, Sobory Kościoła niepodzielonego, cz. I, Dzieje, Tarnów 
1994. Niezwykle ważnym źródłem do dziejów kolejnych soborów są cztery tomy 
Dokumentów Soborów Powszechnych [dalej: DSP], które ukazały się nakładem 
Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w latach 2001-2004, a do druku zostały 
przygotowane przez księży Arkadiusza Barona i Henryka Pietrasa.
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obrad Vaticanum II, na którym jedną z czołowych ról odegrał kar-
dynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

Wspomniane rocznice stanowią wystarczający impuls, aby pod-
jąć się opracowania soborowej aktywności arcybiskupów gnieźnień-
skich. Hierarchowie ci, włączając się w kolegialne dzieło Kościoła, 
pełnili na soborach powszechnych najróżniejsze funkcje, poczyna-
jąc od legatów, oratorów, przedstawicieli misji dyplomatycznych, 
aż po wybitnych teologów, czy też niekwestionowanych reprezen-
tantów narodu, w czasie, gdy był on pozbawiony państwowości. Za 
swoje zaangażowanie w nurt reform soborowych otrzymywali god-
ności i tytuły, których w tym miejscu nie sposób nie wspomnieć: 
prymasostwo Mikołaja Trąby, kardynalat (aczkolwiek nieprawny) 
Wincentego Kota i wreszcie urząd legata urodzonego dla Jana Ła-
skiego i jego następców.

Już z tego pobieżnego zestawienia można wnioskować o roli 
i znaczeniu arcybiskupów gnieźnieńskich dla dzieła soborowego. 
Pełniejszym jego obrazem staje się jednak panorama chronologicz-
na uwypuklająca oddziaływanie ordynariuszy gnieźnieńskich na 
przebieg oraz postanowienia poszczególnych soborów zwoływanych 
w ostatnim osiemsetleciu.

SOBÓR LATERAŃSKI IV

Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim, który wziął udział 
w obradach soborowych był Henryk Kietlicz. Na podstawie spisu 
uczestników Soboru Laterańskiego IV z 1215 r., odnalezionego do-
piero w ubiegłym stuleciu3, możemy stwierdzić, że przewodniczył 
on licznej delegacji składającej się z kilku polskich biskupów. W jej 
skład chodzili: biskup krakowski – Wincenty Kadłubek, biskup 
wrocławski – Wawrzyniec, biskup kujawsko-pomorski – Barto (Bar-
ta) oraz biskup lubuski – Wawrzyniec4. Zaangażowanie się w dzieło 

3 Odkrycia tego, w bibliotece kantonu w Zurychu, dokonał francuski histo-
ryk Achilles Luchaire. Zob. T. Silnicki, Sobory powszechne a ˝Polska, Warszawa 
1962, s. 40.

4 S. Kętrzyński, Wiadomość o udziale Polski na IV Soborze Lateraneńskim, 
„Przegląd Historyczny” 3(1906), s. 139-142; T. Silnicki, Sobory powszechne, s. 40; 
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reformy Kościoła takiej liczby hierarchów z podzielonej na dzielnice 
Polski świadczyło z jednej strony o mocnym zakorzenieniu się wiary 
chrześcijańskiej w naszej ojczyźnie, z drugiej zaś było dowodem 
autorytetu arcybiskupa, metropolity gnieźnieńskiego, który pod 
swoją egidą potrafił zjednoczyć większość episkopatu i wraz z nim 
włączył się w prace reformistyczne podejmowane przez Innocentego 
III. Aktywność gnieźnieńskiego hierarchy na tej płaszczyźnie była 
znana papieżowi już wcześniej, skoro w 1207 r. przyznał Kietliczo-
wi prawo używania w procesjach liturgicznych krzyża legackiego5, 
a w 1214 r. ustanowił go stałym legatem Stolicy Apostolskiej na Pol-
skę i Prusy (od 1210 r. był legatem w Prusach), co stanowiło pierw-
sze tak znaczące wyniesienie Polaka w strukturach hierarchicznych 
Kościoła powszechnego6. Na soborze doszło zatem do pogłębienia 
wcześniejszej współpracy. Ta z kolei zaowocowała bezwarunko-
wym opowiedzeniem się arcybiskupa za propozycjami papieskimi, 
a więc za programem wzmocnienia świadomości religijnej wier-
nych poprzez powszechną katechizację, masowe kaznodziejstwo 
i zakładanie szkół parafialnych7. Ojcowie soborowi doprecyzowali 
ponadto doktrynę Kościoła odnoszącą się do spraw związanych 
z sakramentami Eucharystii, małżeństwa, kapłaństwa oraz pokuty, 
w czym z pewnością miał swój udział także arcybiskup gnieźnień-
ski8. O niekwestionowanej pozycji Henryka Kietlicza w kręgach 
Kurii Rzymskiej może świadczyć również fakt, że z Wiecznego 
Miasta nie wyjechał on zaraz po zakończeniu obrad soborowych 
(30 XI 1215), ale zaczekał na dodatkową audiencję u Innocentego 
III (29 XII 1215)9. W jej trakcie uzyskał papieskie zatwierdzenie 
przywileju wolborskiego (1215), nadanego przez książąt dzielnico-

W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219), Poznań 
2005, s. 206.

5 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy 
od roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 
z biskupstwem poznańskim, t. 1, Poznań 1888, s. 324; J. Pietrzak, Przywileje i god-
ności Prymasów Polski, „Studia Prymasowskie” 5(2011), s. 88.

6 K. Śmigiel, Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów 
Polski, Poznań 2002, s. 29.

7 DSP, t. 2, s. 245-249.
8 J. Umiński, Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem (1199-1219), 

Lublin 1926, s. 150.
9 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński, s. 210.
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wych, który zapewniał Kościołowi w Polsce tzw. privilegium fori, 
a więc prawo uniezależniające duchowieństwo do sądownictwa 
świeckiego10. Arcybiskup gnieźnieński umocniwszy w ten sposób 
swoją pozycję, mógł powrócić wczesną wiosną 1216 r. do kraju 
i zająć się recepcją uchwał soborowych nie tylko w archidiecezji 
gnieźnieńskiej, ale i w całej podległej mu metropolii11.

SOBÓR W KONSTANCJI

Na kolejny sobór, w którego obrady włączył się arcybiskup 
gnieźnieński, trzeba było czekać 200 lat12. Wówczas, na sobór do 
Konstancji udał się arcybiskup Mikołaj Trąba i od razu stał się jed-
nym z ważniejszych jego ojców. Zadecydowało o tym zarówno za-
angażowanie osobiste, jak i misja dyplomatyczna zlecona mu przez 
polskiego monarchę – Władysława Jagiełłę13.

Na sobór Mikołaj Trąba został wezwany przez papieża pizań-
skiego Jana XXIII w dniu 3 III 1414 r., ale zajęty sprawami organi-
zacyjnymi i sądowymi swojej archidiecezji, borykając się z ciągłymi 
trudnościami finansowymi, mógł się zjawić w Konstancji dopiero 
z początkiem 1415 r., a i tak pragnąc sprostać papieskiemu wezwa-
niu musiał zaciągnąć pod zastaw części dóbr arcybiskupich dług, 
który następnie był spłacany przez kapitułę aż do 1465 r.14 Niemniej 
pozyskane fundusze pozwoliły na wyekspediowanie delegacji liczą-

10 B. Kumor, Reformy kościelne za rządów metropolity Henryk Kietlicza, w: Hi-
storia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 1, red. B. Kumor i Z. Obertyński, Poznań–War-
szawa 1974, s. 115.

11 I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 
1971, s. 41-43; J. Wyrozumski, Pontyfikat arcybiskupi i reformy Henryka Kietlicza, 
w: 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk i J. Górny, Gniezno 
2000, s. 105.

12 Trudna sytuacja polityczna w kraju (okres rozbicia dzielnicowego i walk 
o scalenie Królestwa Polskiego) sprawiła, że arcybiskupi gnieźnieńscy nie pojawi-
li się na soborach w Lionie (1245) i Vienne (1311-1312). W czasie obrad Soboru 
Liońskiego II (1274) gnieźnieńska stolica arcybiskupia wakowała. Zob. T. Silnicki, 
Sobory powszechne, s. 41-42.

13 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 2006, 
s. 232.

14 T. Silnicki, Sobory powszechne, s. 66.
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cej 250 osób, która od 1415 r. mogła godnie reprezentować Polskę 
i Litwę na soborze zwołanym ponownie, tym razem przez papieża 
rzymskiego, Grzegorza XII15.

Il. 1. Bernard z Florencji, biskup Civitatis Castelli, mianuje m.in. arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Mikołaja swoim pełnomocnikiem na soborze (7 VII 1415). 

AAG, Dypl. Gn, sygn. 1191

Jak już stwierdzono, od momentu przybycia na sobór arcybiskup 
Mikołaj Trąba odgrywał na nim istotną rolę. Potwierdzeniem tej 
konstatacji może być fakt, iż 6 VII 1415 r., a więc w dniu spalenia 
na stosie Jana Husa, to właśnie on odprawił solenne nabożeństwo 
w katedrze konstancjańskiej16. Arcybiskup utwierdził w ten sposób 
powszechne przekonanie, że jest obrońcą wiary, troszczącym się 
o jej właściwe krzewienie, szczególnie na Litwie i Żmudzi, a to prze-
czyło krzyżackim oskarżeniom17. W tej perspektywie nie może dzi-
wić również fakt, iż Mikołaj Trąba stał się gorącym orędownikiem 

15 T. Graff, Mikołaj Trąba jako gospodarz archidiecezji halickiej i gnieźnieńskiej, 
w: Mikołaj Trąba. Mąż Stanu i Prymas Polski, red. F. Kiryk, Sandomierz 2009, s. 96.

16 Tenże, Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV 
wieku, Kraków 2008, s. 204.

17 DSP, t. III, s. 267-269; M. Kosman, Początki i rozwój chrystianizacji Litwy 
(cz. II), „Nasza Przeszłość” 113 (2010), s. 55.
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deponacji Jana XXIII, czemu dał wyraz w kwietniu 1415 r. uczest-
nicząc w proklamacji punktów oskarżenia przeciw temu papieżowi 
pizańskiemu18. Nie poprzestał na tym, biorąc udział w 1417 r. w po-
dróży dyplomatycznej u boku Zygmunta Luksemburczyka próbo-
wał nakłonić papieża awiniońskiego, Benedykta XIII, do abdykacji, 
a gdy to się nie powiodło, sobór dokonał detronizacji tego papieża 
(26 VII 1417), co było sporą zasługą arcybiskupa gnieźnieńskie-
go19. Nieco wcześniej, bo w 1416 r. Mikołaj Trąba został wysłany 
przez sobór do Paryża, gdzie miał pośredniczyć w zawarciu rozejmu 
między Francją a Anglią prowadzącymi nadal wojnę stuletnią20. 
Wkrótce jednak powrócił do Konstancji (wiosna 1417 r.) i czynnie 
włączył się w sprawy związane z ostatecznym zażegnaniem wielkiej 
schizmy zachodniej. Świadectwem tej aktywności jest fakt, iż wziął 
udział w listopadowym konklawe, które wyłoniło nowego papieża, 
Marcina V21. Przy tej okazji należy zaznaczyć, że nieprawdą jest 
– podawana m.in. przez Jana Długosza – informacja, jakoby sam 
arcybiskup miał być poważnym kandydatem do papieskiej tiary22. 
Niemniej arcybiskup odegrał ważną rolę w sanacji Kościoła, co 
zaskarbiło mu powszechne uznanie i sprawiło, że przyznano mu 
miejsce między prymasami. Przywilej ten, wobec braku stosow-
nego dokumentu, należałoby zatem przyjąć za oficjalny początek 
600-letnich dziejów prymasostwa polskiego23.

Nie można także zapomnieć, że Mikołaj Trąba włączył się 
w trakcie obrad soborowych w dzieło zmierzające do zawarcia unii 
z Kościołem prawosławnym. Osobiście wprowadził na jedną z se-
sji – 25 II 1418 r. – metropolitę kijowskiego Grzegorza Camblaka 
(Cambłaka), co było ewidentnym przejawem tych poglądów. I choć 
plany unii spełzły na niczym, to jednak Mikołaj Trąba zapisał się 

18 T. Silnicki, Arcybiskup Mikołaj Trąba, Warszawa 1954, s. 118.
19 K. Baczkowski, Polityka Zygmunta Luksemburskiego wobec Polski w dwu 

pierwszych dekadach XV wieku a Mikołaj Trąba, w: Mikołaj Trąba, s. 83.
20 A. Prochaska, Sobór w Konstancji, Kraków 1996, s. 23-24.
21 DSP, t. III, s. 229; T. Silnicki, Sobory powszechne, s. 91.
22 T. Silnicki, Arcybiskup Mikołaj, s. 122-123; A. Weiss, Mikołaj Trąba, w: En-

cyklopedia Katolicka [dalej: EK], t. XII, red. E. Ziemann, Lublin 2008, kol. 1018.
23 J. Nowacki, O godności i uprawnieniach prymasowskich arcybiskupa gnieź-

nieńskiego, Poznań 2008, s. 26.
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jako przedstawiciel frakcji zmierzającej nie tylko do jej zawarcia, ale 
również poszanowania tradycji Kościoła prawosławnego24.

Jako delegat i przedstawiciel króla polskiego Władysława Jagieł-
ły, arcybiskup gnieźnieński stawał w obronie praw i czci Polaków, 
Litwinów oraz Żmudzinów. Uwidoczniło się to szczególnie w trak-
cie sporu z dominikaninem Janem Falkenbergiem, autorem Satyry 
na herezje i inne nikczemności Polaków oraz ich króla Jagiełły, który 
niewybrednie ubliżał polskiemu królowi, a nawet wzywał do jego 
zabójstwa. Paszkwil ten był zresztą wodą na młyn w trakcie sporu 
polsko-krzyżackiego. Mikołaj Trąba umiejętnie skorzystał ze swoich 
talentów dyplomatycznych i po długich bojach z niemieckim domi-
nikaninem odniósł zwycięstwo. Zakonnika uwięziono, a na mocy 
papieskiego wyroku z 1424 r. musiał on oficjalnie odwołać swoje 
wcześniejsze oszczerstwa względem Polski, Litwy i ich władcy25.

SOBÓR BAZYLEJSKI

W XV wieku doszło do jeszcze jednego soboru reformistycz-
nego, Soboru Bazyleo-Ferraro-Florencko-Rzymskiego (1431-1445), 
zwołanego przez papieża Marcina V, ale obradującego pod przewod-
nictwem jego następcy – Eugeniusza IV. Przywołane zgromadzenie 
koncyliarne miało jednak nieszczęśliwy przebieg, bowiem w 1437 r., 
pod wpływem frakcji zadeklarowanych koncyliarystów, rozdzieliło 
się na Sobór Bazylejski („pseudosobór”) oraz sobór prawowierny, 
trwający przy papieżu, chociaż przenoszony kolejno do Ferrary26 
(1437-1439), Florencji27 (1439-1443) i Rzymu (1443-1445)28. Złożo-
ność tej sytuacji sprawiła, że Europa podzieliła się na dwie obedien-
cje – „bazylejską” i „papieską”, nie omijając w tym zakresie Kościoła 
polskiego wraz z jego hierarchami. Uwarunkowanie to łączyło się 
ze zmienną postawą kolejnych monarchów – Władysława Jagiełły, 

24 H. Likowski, Kwestia unii Kościoła wschodniego z zachodnim na soborze 
konstanckim, „Przegląd Kościelny” 9(1906), s. 176-177.

25 J. Wyrozumski, Mikołaj Trąba a sobór w Konstancji, w: Mikołaj Trąba, 
s. 41-42.

26 DSP, t. III, s. 429.
27 Tamże, s. 455-457.
28 Tamże, s. 621.
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Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka – względem 
soboru, jak i prowadzoną polityką, oscylującą wokół spraw nieroz-
wiązanych od czasów Konstancji, a więc husytyzmu oraz kwestii 
krzyżackiej29.

Zasadniczo nie powinien dziwić fakt, że w Polsce wobec zwoła-
nego soboru przyjęto początkowo postawę wyczekiwania. Była ona 
podyktowana sugestią papieża z pierwszych miesięcy 1432 r., żeby 
król polski nie wysyłał do Bazylei swojej delegacji. Eugeniusz IV 
obiecywał w zamian przychylność dla strony polskiej w toczącym 
się sporze z krzyżakami. Powyższa postawa, budząca pewne zdzi-
wienie, staje się w pełni zrozumiała, gdy uwzględni się podejrzliwe 
nastawienie papieża do obradującego soboru30. Dopiero w 1433 r., 
gdy Eugeniusz IV podjął pertraktacje z ojcami soborowymi i na-
stąpiło przynajmniej chwilowe porozumienie, Władysław Jagiełło 
zdecydował się na skompletowanie delegacji, która pojechałaby do 
Bazylei. Na polskich przedstawicieli wyznaczono: biskupa krakow-
skiego – Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa poznańskiego – Stanisła-
wa Ciołka, dziekana krakowskiego – Mikołaja Lasockiego, kanclerza 
koronnego – Jana Koniecpolskiego oraz reprezentowanego przez 
delegata – prymasa Polski – Wojciecha Jastrzębca. Ostatecznie do 
Bazylei udali się jedynie Ciołek i Lasocki, zagorzali koncyliaryści31. 
Arcybiskupa gnieźnieńskiego, od 17 X 1433 r., oficjalnie reprezen-
tował Tomasz Strzępiński, profesor teologii Uniwersytetu Krakow-
skiego. Uczestnicząc w obradach Soboru Bazylejskiego włączył się 
w prace nad reformą kalendarza kościelnego, o czym poinformował 
arcybiskupa w Relacjo deliberationis primo super correctione calen-
darii in consilio Basilensi 143532.

29 M. Biskup, Czasy Władysława III Jagiellończyka (Warneńczyka) 1434-1444, 
w: Historia dyplomacji polskiej, t. 1, red. M. Biskup, Warszawa 1980, s. 401-405.

30 T. Silnicki, Sobory powszechne, s. 110.
31 M. Biskup, Czasy Władysława, s. 402; G. Lichończyk-Nurek, Wojciech herbu 

Jastrzębiec, arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362-1436), Kraków 1996, s. 163.
32 L. Korczak, Strzępiński (Strzempiński) Tomasz, w: Polski Słownik Biograficz-

ny [dalej: PSB], t. 45, red. A. Romanowski, Warszawa–Kraków 2007-2008, s. 80. 
Prace związane z reformą kalendarza Tomasz Strzępiński kontynuował także i póź-
niej, czego dowodem jest zachowany w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie manuskrypt jego autorstwa, poświęcony tym kwestiom, datowany na 
ok. 1440 r. Zob. AAG, BK, Ms 17, k. 356v-363.
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Przełomowym dla obrad soboru bazylejskiego okazał się rok 
1437, gdy na skutek działalności radykalnych koncyliarystów doszło 
do rozłamu. Nie była to jeszcze definitywna schizma, aczkolwiek 
grupa ojców soborowych wypowiedziała posłuszeństwo Eugeniu-
szowi IV. W zaistniałej sytuacji papież wycofał z soboru swoich 
zwolenników i otworzył nowy sobór, w Ferrarze. Pragnął na nim 
widzieć również przedstawicieli Episkopatu Polski, z nowym arcy-
biskupem gnieźnieńskim Wincentym Kotem na czele33. Do 1439 r. 
biskupi polscy – z prymasem włącznie – byli posłuszni papieżowi, 
aczkolwiek od tej reguły zachodziły wyjątki. Wymownym tego 
przykładem może tu być postawa arcybiskupa Wincentego Kota, 
który otrzymawszy od Eugeniusza IV polecenie stawienia się w Fer-
rarze i uczestniczenia przy zawieraniu unii z Grekami, nie tylko że 
nie dostosował się do niego, ale wręcz zasugerował, aby najpierw 
papież pogodził się z „bazylejczykami” (1438)34. Niemniej, jako 
głowa Kościoła polskiego, trwał przy papieżu, a na sobór obradujący 
w Florencji wysłał swojego przedstawiciela, kanonika gnieźnieńskie-
go Sędziwoja z Czechla (Czechła)35. Diametralna zmiana polityki 
prymasa nastąpiła na przełomie października i listopada 1439 r., 
kiedy po raz pierwszy oficjalnie uznał wyższość dekretów Soboru 
Bazylejskiego nad orzeczeniami papieskimi. Był to wyraz poparcia 
nie tyle dla ojców bazylejskich, ile raczej dla wybranego przez nich 
w dniu 5 XI 1439 papieża „soborowego”, Feliksa V36.

Zauważać należy, że w okresie obrad Soboru Bazylejskiego pry-
mas nie zjawił się na nim osobiście. Zaważyły na tym w znacznym 
stopniu względy finansowe (nadal spłacano dług za udział polskiej 
delegacji w Konstancji), jak i sprawy organizacyjne w nowo obję-
tej diecezji. Arcybiskup gnieźnieński jednak żywo interesował się 
sprawami soboru, a na jego obrady wysyłał delegatów. W kraju na-
tomiast zasięgał porad u profesorów Uniwersytetu Krakowskiego 
oraz doświadczonego biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, odnoszących 
się do kwestii ogólnokościelnych (szczególnie idei koncyliaryzmu). 

33 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 2, Poznań 1888, s. 166-167.
34 A. Swieżawski, Kot Wincenty, PSB, t. 14, red. E. Rostworowski, Kraków 

1968-1969, s. 451.
35 S. Hain, Wincenty Kot. Prymas Polski 1436-1448, Poznań 1948, s. 165.
36 T. Graff, Episkopat monarchii, s. 253-254.
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Pod ich wpływem Wincenty Kot trwał przy antypapieżu, mimo 
że Eugeniusz IV próbował go pozyskać do swojego obozu37. Od 
Feliksa V udało mu się uzyskać kapelusz kardynalski, co nastąpiło 
najprawdopodobniej na przełomie 1440/1441 r.38 Niestety, kreacja 
ta pochodząc od antypapieża była nieważna. O ile zatem drugiemu 
z kreowanych przez Feliksa V polskich kardynałów – Zbigniewowi 
Oleśnickiemu – udało się w 1449 r. uzyskać ważnie kapelusz kardy-
nalski od następcy Eugeniusza IV, Mikołaja V, o tyle Wincenty Kot 
umarł pozbawiony tego zaszczytu (†14 VIII 1448)39. Przed śmiercią 
zdołał jednak zwrócić papieżowi niegodnie zdobyty kapelusz kar-
dynalski i uzyskał absolucję od kar kościelnych, które zaciągnął na 
skutek trwania po stronie Soboru Bazylejskiego40.

SOBÓR LATERAŃSKI V

Wiekopomnym zgromadzeniem soborowym dla arcybiskupów 
gnieźnieńskich okazał się Sobór Laterański V (1512-1517). Sobór 
zapowiedziany przez Juliusza II, niejako z przymusu, miał stać się 
ortodoksyjną odpowiedzią na „pseudosobór” zwołany przez kilku 
kardynałów do Pizy (1511)41. W lutym 1512 r. papież wysłał do 
Krakowa swojego przedstawiciela, Jana Staphileusa, aby ten pozy-
skał Zygmunta Starego dla papieskich planów. Król z odpowiedzią 
zwlekał kilka miesięcy, dopiero w lipcu tegoż roku obiecał, że wyśle 
na sobór stosowną delegację. Na sejmie piotrkowskim, obradującym 
w listopadzie 1512 r., zadecydowano o wysłaniu do Rzymu dwóch 
przedstawicieli – arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego oraz 
kasztelana kaliskiego Stanisława Ostroroga. Prymas wyruszywszy 
na sobór z Gniezna w dniu 13 III 1513 r., nie wiedział, że trzy tygo-

37 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, s. 171.
38 W historiografii nadal prowadzony jest spór o datę kardynalatu Wincen-

tego Kota. Dla przykładu, Marceli Kosman w Poczcie arcybiskupów gnieźnieńskich 
i prymasów Polski (Kraków 2012) stwierdza na s. 98, że nastąpiło to we wrześniu 
1440 r. Hierarchia Catholica [dalej: HC] podaje natomiast datę znacznie późniejszą 
– 6 IV 1444 r. Zob. HC, t. II, s. 10.

39 K.R. Prokop, Polscy kardynałowie, Kraków 2001, s. 50.
40 S. Hain, Wincenty Kot, s. 192.
41 K. Schatz, Sobory powszechne, s. 159.
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dnie wcześniej (21 II) zmarł inicjator soboru, Juliusz II. Dowiedział 
się o tym w drodze i sam musiał podjąć decyzję, czy kontynuować 
podróż, czy też wrócić do kraju. Zdecydował, że przybędzie do 
Rzymu i tam będzie obserwował rozwijającą się sytuację. Jan Łaski 
przybył do Wiecznego Miasta 5 VI 1513 r., a już 13 VI wygłosił 
orację po łacinie na cześć nowego papieża – Leona X42. Ponieważ 
tenże podtrzymał decyzję swojego poprzednika dotyczącą soboru, 
stąd też ordynariusz gnieźnieński pozostał w Rzymie, aby wziąć 
udział w jego obradach. Potrzebował jednak stosownych pełnomoc-
nictw wystawionych przez króla polskiego, gdy takowe otrzymał 
(datowane na 9 XII 1513 r.), stał się pełnoprawnym ojcem soboru, 
a przez to mógł w pełni realizować wytyczne Zygmunta Starego. 
Królowi polskiemu zależało przede wszystkim, aby na soborze zo-
stała ogłoszona krucjata przeciwko Imperium Osmańskiemu oraz 
Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Dodatkowo prymas, z włas-
nej inicjatywy, wyłonił na forum międzynarodowym sprawę nieroz-
wiązanego od czasów zakończenia wojny trzynastoletniej problemu 
krzyżackiego. Kwestie polityczne nie spotkały się jednak z odpo-
wiednim zainteresowaniem obradujących ojców soboru, a wręcz 
stawiały króla polskiego i prymasa w złym świetle. Dopiero dzięki 
spektakularnemu zwycięstwu wojsk polsko-litewskich nad armią 
moskiewską, odniesionemu pod Orszą (8 IX 1514 r.), wzbudzające-
mu podziw dyplomatów państw zachodnich obecnych na soborze, 
Janowi Łaskiemu udało się zapanować nad niekorzystną sytuacją 
polityczną, jednak o całkowitym sukcesie nie mogło być mowy. 
Tym bardziej że Zygmunt Stary uczestnicząc w 1515 r. w ratyfika-
cji układu wiedeńskiego, zawartego między Jagiellonami a Habs-
burgami, sam pozbawiał się szans na odegranie poważniejszej roli 
międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do Czech i Węgier43.

42 P. Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, War-
szawa 2007, s. 160-163.

43 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, s. 629-630; S. Tymosz, Szkic hi-
storyczno-biograficzny prymasa Jana Łaskiego (1456-1531), w: Arcybiskup Jan Łaski 
reformator prawa, red. S. Tymosz, Lublin 2007, s. 25.
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Il. 2. Bulla Pro excellenti praeeminentia z 11 VII 1515 r. 
AAG, Dypl. Gn, sygn. 625

W ciągu dwuletniego pobytu Rzymie (1513-1515) Jan Łaski 
odegrał ważną rolę w pracach doktrynalnych soboru. Wraz z kar-
dynałami: Achillesem Grassim i Tomaszem Bakóczem, prymasem 
Węgier, stworzył stronnictwo, które starało się zwrócić uwagę pozo-
stałych ojców soborowych na problemy Kościoła w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Za szczególnie niepokojące zjawisko ugrupowanie 
to uznało próbę zawarcia unii z Kościołem prawosławnym. Arcy-
biskup gnieźnieński na jednej z sesji soborowych rozpowszechnił 
nawet specjalny traktat, zatytułowany De Ruthenorum nationibus 
eorumque erronibus, w którym przedstawił argumenty przemawia-
jące za odrzuceniem projektowanej unii kościelnej44. W ten spo-
sób prymas Polski zajął wobec powyższego problemu stanowisko 
zgoła odmienne niż jego poprzednik sprzed stu lat, Mikołaj Trąba, 
uczestnik Soboru w Konstancji, zagrzały zwolennik zażegnania ist-
niejących podziałów między katolikami a prawosławnymi, o czym 
była już mowa.

44 P. Janowski, Łaski Jan, w: EK, t. 11, red. E. Ziemann, Lublin 2006, kol. 417.
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Niemniej na zaangażowanie Jana Łaskiego w obrady Soboru 
Laterańskiego V należy spojrzeć z uznaniem. Hierarcha pozyskał 
w trakcie ich trwania kilka przywilejów i nadań dla archidiecezji 
gnieźnieńskiej, których przykładem może być choćby uzyskanie 
od papieża prawa udzielania odpustu wszystkim wiernym nawie-
dzającym katedrę gnieźnieńską, oraz zezwolenia na pobranie ziemi 
z cmentarza Campus Sanctus et S. Gregorii de Bure, w celu umiesz-
czenia jej na cmentarzu znajdującym się przy katedrze gnieźnieńskiej 
(26 VI 1515)45. Prawdziwym triumfem Jana Łaskiego, odniesionym 
dzięki protekcji Zygmunta Starego, okazało się jednak uzyskanie 
bulli Pro excellenti praeeminentia (11 VII 1515), nadającej pryma-
sowi, jak i jego następcom, tytuł legata urodzonego (legatus natus). 
Godność ta nawiązywała do szerokich uprawnień, które posiadali 
arcybiskupi Canterbury („prymasi całej Anglii”), aczkolwiek ani 
Jan Łaski, ani jego sukcesorzy nie zadbali o sprecyzowanie owych 
prerogatyw. Niemniej uzyskana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 
bulla Pro excellenti praeeminentia zaważyła na dziejach całego Koś-
cioła polskiego, gdyż oprócz nadania mu wspomnianej godności, 
potwierdzała tytuł prymasowski przynależny do gnieźnieńskiej sto-
licy arcybiskupiej. Ponadto jurysdykcyjnej władzy prymasów Polski 
została oficjalnie podporządkowana druga metropolia znajdująca się 
na ziemiach polskich, metropolia lwowska46. Uzyskawszy tak wiele, 
arcybiskup Jan Łaski wrócił do kraju i od 17 X 1515 r. przebywał 
już w swojej stolicy arcybiskupiej, Gnieźnie. Nie można jednak przy 
tej okazji przemilczeć faktu, że prymas nie spieszył się z publicz-
nym ogłoszeniem treści otrzymanego przywileju. Uczynił to dopie-
ro w 1523 r., podczas obrad synodu prowincjalnego w Łęczycy47. 
Zapewne wcześniej nie chciał niepotrzebnie rozdrażniać biskupów 
polskich, zwłaszcza arcybiskupa lwowskiego48. Z przysługujących 
mu prerogatyw skorzystał dopiero, gdy chciał, aby ustanowione na 
łęczyckim synodzie prowincjalnym prawo obowiązywało nie tylko 

45 AAG, Dypl. Gn, sygn.1220.
46 AAG, Dypl. Gn, sygn. 625.
47 I. Subera, Synody prowincjonalne, s. 102; M. Kaleta, Synody prowincjonalne 

arcybiskupa Jana Łaskiego, w: Arcybiskup Jan Łaski, s. 145.
48 H.  Likowski, Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów gnieź-

nieńskich. Ustęp z dziejów hierarchii Kościoła polskiego, „Przegląd Historyczny” 
19(1915), nr 3, s. 265-266.
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w metropolii gnieźnieńskiej, ale także i lwowskiej. Poprzez publi-
kację treści przywileju papieskiego wyraził zatem troskę o dobro 
Kościoła polskiego, a nie chęć zaspokojenia własnych ambicji49.

SOBÓR TRYDENCKI

Powszechnie zwykło się uważać, że biskupi polscy zbytnio nie 
interesowali się Soborem Trydenckim50. Eksponowana jest wpraw-
dzie postać kardynała Stanisława Hozjusza, legata papieskiego na 
obradach soborowych, ale o zaangażowaniu innych biskupów za-
zwyczaj się milczy. Uwaga ta w całej rozciągłości odnosi się zwłasz-
cza do osoby arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Dzierzgowskie-
go. Wprawdzie nie wziął on, jak i jego następcy, osobiście udziału 
w obradach soborowych, ale w 1552 r. wysłał do Trydentu swojego 
delegata. Był nim zaufany prymasa archidiakon gnieźnieński, Paweł 
z Głogowa. Delegat ten, w listopadzie 1552 r., jako pierwszy Polak 
zjawił się w Trydencie. Chociaż nie jest do końca znany przebieg 
jego misji, to można wnioskować, że przede wszystkim informował 
on arcybiskupa o przebiegu soboru51. Mało prawdopodobne wydaje 
się przypuszczenie Tadeusza Silnickiego, jakoby aktywność Pawła 
z Głogowa ograniczyła się jedynie do usprawiedliwienia przed so-
borem nieobecności delegatów polskich w jego obradach (wszak 
sam takim był), aczkolwiek prawdą jest, że archidiakon długo nie 
zabawił w Trydencie, udając się wkrótce do Rzymu52.

Znacznie poważniejsza okazała się misja, oddelegowanego na 
sobór przez arcybiskupa Jana Przerębskiego, Stanisława Falęckiego, 
który do Trydentu pojechał jako opat klasztoru Cystersów w Sulejo-
wie, a jednocześnie upatrzony przez prymasa kandydat na urząd bi-
skupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Wyjazd ten łączył 
zatem w sobie dwa cele – reprezentację prymasa Polski na obradach 

49 J. Nowacki, O godności, s. 36.
50 J. Gręźlikowski, Trydencka odnowa i reforma Kościoła. Refleksje w 450. 

rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1543-1563), „Studia Włoc-
ławskie” 16(2014), s. 144.

51 J.W. O’Malley, Trydent. Co się zdarzyło podczas soboru, Kraków 2014, 
s. 165.

52 T. Silnicki, Sobory powszechne, s. 146.
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soborowych (pełnomocnictwa do tego zostały wystawione 14 IX 
1561 r.), oraz przedstawienie supliki z prośbą o udzielenie święceń 
biskupich. W Trydencie Stanisław Falęcki przebywał, jako jedyny 
reprezentant Polski, do lutego lub marca 1563 r. W tym czasie sy-
stematycznie informował prymasa (i jednocześnie króla Zygmunta 
Augusta) o przebiegu obrad soborowych. W dniu 9 I 1562 r. został 
prekonizowany na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnień-
skiej (ze stolicą tytularną w Caffie) i w Trydencie przyjął święcenia 
biskupie53. Po powrocie do Polski, w 1563 r., osiadł w Sulejowie, in-
teresując się głównie sprawami zakonu cysterskiego54. Wspomniane 
misje, Pawła z Głogowa i Stanisława Falęckiego, chociaż mało zna-
ne, należy wpisać w krąg soborowych zainteresowań dwóch szesna-
stowiecznych arcybiskupów gnieźnieńskich – Mikołaja Dzierzgow-
skiego i Jana Przerębskiego, a przez to przywrócić je w powszechnej 
świadomości nie tylko historykom.

SOBÓR WATYKAŃSKI I

Niezwykle doniosłą rolę na Soborze Watykańskim I odegrał ar-
cybiskup gnieźnieński i poznański Mieczysław Halka Ledóchowski. 
Sobór ten zwołany przez papieża Piusa IX w 1867 r., a obradujący 
w latach 1869-1870, przypadł na czas polskiej niewoli narodowej. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, podzielona między trzech sąsia-
dów – Rosję, Prusy i Austrię, była już historią. Uciemiężony naród 
szukał oparcia w Kościele i jego hierarchach. Z tej też przyczyny 
arcybiskupi gnieźnieńscy i, od 1821 r., poznańscy cieszyli się szcze-
gólną estymą, mimo że zaborca pruski zabronił im używania tytułu 
prymasa Polski. Godność ta jednak nie zanikła i była obecna w po-
wszechnej świadomości, a przykładam jej żywotności stały się właś-
nie obrady Soboru Watykańskiego I55. Nieprzypadkowo bowiem 

53 HC, t. III, s. 145.
54 J. Nowacki, Falęcki Stanisław, PSB, t. 6, red. W. Konopczyński, Kraków 

1946, s. 352-353.
55 M. Banaszak, Prymasostwo polskie w dziejach narodu i Kościoła (do 1939), 

w: Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski 
w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań 1982, 
s. 49.
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uczestniczący w nich arcybiskup Mieczysław Ledóchowski usado-
wiony został między prymasami, co nawiązywało się do szczytnej 
tradycji Soboru w Konstancji, a przez to dowartościowało pozycję 
i rolę wielkopolskiego hierarchy. O zaszczycie tym pisał zresztą sam 
arcybiskup Gniezna i Poznania w jednym z soborowych listów: „Ja 
zajmowałem miejsce w szeregu prymasów, a chociaż mi wskazano 
czwarte miejsce w rządzie ośmiu, zajmowałem drugie miejsce z po-
wodu nieobecności dwóch prymasów, a w ten sposób znalazłem 
się jako biskup z lewej strony tronu papieskiego”56. Dopełnieniem 
tego zaszczytu stał się urzędowy spis ojców soboru, który okre-
ślił Mieczysława Ledóchowskiego mianem arcybiskupa Gniezna 
i Poznania, prymasa. Z tytulatury tej zresztą skorzystał i sam ar-
cybiskup, gdy na finalnych dokumentach soboru podpisał się po 
łacinie jako „arcybiskup gnieźnieński i poznański, Polski prymas”57. 
Mając świadomość, kim jest i kogo reprezentuje, chciał na forum 
międzynarodowym przypomnieć o jedności narodu, którego pań-
stwowość została rozdarta między trzech zaborców. Tym bardziej, 
że na sobór przybyli nieliczni polscy hierarchowie. Z ziem zaboru 
rosyjskiego, na zasadzie wyjątku, stosowne zezwolenie uzyskał ad-
ministrator diecezji lubelskiej, ks. Kazimierz Sosnowski; natomiast 
z Galicji, znajdującej się pod władzą Austrii, byli to: Franciszek Ksa-
wery Wierzchlejski, arcybiskup lwowski ob. łac., Grzegorz Michał 
Szymonowicz, arcybiskup lwowski ob. orm., Józef Antoni Pukalski, 
biskup tarnowski, Antoni Józef Monastyrski, biskup przemyski ob. 
łac. oraz Antoni Junosza Gałecki, wikariusz kapitulny krakowski58.

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że obecność arcybiskupa 
Mieczysława Ledóchowskiego na Soborze Watykańskim I ograni-
czyła się wyłącznie do reprezentowania polskich spraw narodowych. 
Hierarcha wraz z przybocznym teologiem Edwardem Likowskim, 
nota bene późniejszym arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim 
(1914-1915), aktywnie włączył się w soborowe dyskusje odnoszące się 

56 W. Klimkiewicz, Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, t. 3, 
oprac. Z. Zieliński, Poznań 1987, s. 124.

57 J. Pietrzak, Arcybiskup Ledóchowski jako prymas Polski, „Ecclesia. Studia 
z Dziejów Wielkopolski” 1(2003), s. 149.

58 T. Silnicki, Sobory powszechne, s. 156.



 ARCYBISKUPI GNIEŹNIEŃSCY A RUCH SOBOROWY 113

do kwestii ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża59. Był wręcz 
jednym z najgorliwszych orędowników jego ogłoszenia, mimo frak-
cji opozycyjnej, skupionej wokół biskupa orleańskiego Feliksa Du-
panloupa. Nie ustępując soborowym oponentom, arcybiskup gnieź-
nieński i poznański w istotny sposób przyczynił się do ogłoszenia 
soborowej konstytucji dogmatycznej Pastor aeternus (18 VII 1870), 
zawierającej treść spornego dogmatu60. Odtąd więc oficjalnie uzna-
no, że z chwilą, gdy papież przemawia uroczyście (do całego Koś-
cioła), ex cathedra, odnosząc się do spraw moralności i wiary, czyni 
to w sposób nieomylny61. Nic zatem dziwnego, że postawa wielko-
polskiego hierarchy, zajęta w czasie obrad soborowych, zjednała mu 
przychylność Piusa IX. To poparcie okazało się bezcenne w latach 
następnych, gdy prymas Ledóchowski znalazł się w więzieniu, ale 
na skutek m.in. papieskiej interwencji został z niego uwolniony. 
Zanim to jednak nastąpiło, papież kreował go kardynałem, co 
stanowiło niewątpliwy wyraz uznania dla rozległej działalności 

59 R. Kufel, Edward Likowski (1836-1915). Sufragan Poznański, Metropolita 
Gnieźnieński i Poznański, Prymas Polski, Zielona Góra [b.d.w.], s. 113-120.

60 W. Klimkiewicz, Kardynał Ledóchowski, s. 135.
61 DSP, t. IV, s. 923-927.

Il. 3. Faksymile podpisu arcybiskupa Ledóchowskiego 
z dokumentów soborowych. 

W. Klimkiewicz, Kardynał Ledóchowski, t. 3, wkładka ilustracyjna, il. 4
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arcybiskupa Gniezna i Poznania, także tej z okresu soborowego62. 
Aprobata ta była widoczna również i później, gdy w 1892 r. został 
on ustanowiony przez Leona XIII prefektem Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary, czyli tzw. czerwonym papieżem63.

SOBÓR WATYKAŃSKI II

Dwudziesty pierwszy sobór powszechny, Sobór Watykański II, 
został zapowiedziany dość niespodziewanie przez Jana XXIII na 
konsystorzu w dniu 25 I 1959 r., a więc w trzy miesiące po wybo-
rze na Stolicę Apostolską. Projektowany sobór miał uwspółcześnić 
Kościół (aggiornamento), a to spotkało się z pewnym sceptycyzmem 
w kręgach Kurii Rzymskiej. Niemniej przystąpiono do organizacji 
zapowiedzianego zgromadzenia koncyliarnego. Jego inauguracja 
odbyła się 11 X 1962 r. i zgromadziła ponad 2400 ojców soboro-
wych, wśród których znalazł się prymas Polski Stefan Wyszyński64. 
Jego obecność nie ograniczyła się tylko do momentu inauguracji 
soboru, ale wpisała się w prace wszystkich sesji soborowych – pierw-
szej, obradującej za pontyfikatu Jana XXIII (11 X-8 XII 1962), oraz 
trzech kolejnych zwołanych przez Pawła VI (29 IX-4 XII 1963, 
14 IX-21 XI 1964 i 14 IX-8 XII 1965)65. Prymas Polski stał się na 
nich jednym z bardziej aktywnych i liczących się ojców soboro-
wych. Potwierdzeniem tego stwierdzenia może być fakt, że zebrane 
i wydane niedawno wszystkie soborowe wypowiedzi arcybiskupa 
gnieźnieńskiego i warszawskiego liczą ponad 400 stron druku66.

Niezwykle ważny okazał się sam system soborowej pracy pry-
masa Wyszyńskiego. Otóż podczas każdej z sesji, raz w tygodniu, 

62 W. Klimkiewicz, Kardynał Ledóchowski, s. 232-235; K.R. Prokop, Polscy 
kardynałowie, s. 167.

63 A. Andrzejak, Kardynał Mieczysław Ledóchowski jako prefekt Kongrega-
cji Rozkrzewiania Wiary 1892-1902, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 
1 (2003), s. 175.

64 R. Wiltgen, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, Poznań 
2001, s. 10.

65 R. Minneratha, Sobory, s. 137-144.
66 Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II 

1962-1965. Wybór dokumentów, oprac. S. Wilk i A. Wójcik, Lublin 2013.
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zwoływał on na sesje robocze do Instytutu Polskiego w Rzymie 
wszystkich polskich ojców soborowych. W trakcie ich trwania oma-
wiał wraz z nimi aktualne problemy, stanowiące podstawę dyskusji 
soborowych, ustalał ogólną postawę Episkopatu Polski oraz wy-
znaczał, który z biskupów ją przedstawi na forum soborowym. Do 
tych czynności wybierał najczęściej zaufanych współpracowników: 
Antoniego Baraniaka, Bolesława Kominka, Karola Wojtyłę, co spra-
wiało, że pozostali biskupi zaczęli w tym upatrywać autokratyczne 
zapędy prymasa. Kardynał Wyszyński starał się jednak zachować 
jednomyślność wśród polskich uczestników soboru, o czym później 
sam mówił podczas kazania w katedrze warszawskiej: „Nasze prace 
były wyjątkowo trudne. Oprócz udziału w sesjach generalnych, 
z których każda trwała trzy i pół godziny, biskupi polscy znaleźli 
się w różnych komisjach w procentowo większej liczbie, aniżeli bi-
skupi innych narodów. Uważaliśmy, że biskupi polscy nie wchodzą 
w żadne ugrupowania narodowe, stanowią bowiem grupę specjalną 
z uwagi na to, że warunki Kościoła świętego w Polsce są odmienne, 
aniżeli w innych narodach. Dlatego też sprawy religii i Kościoła 
w Polsce musimy prowadzić według roztropności i doświadczenia 
własnego. Istnieje jednak wielka, niemal powszechna sympatia dla 
Polski. Dlatego też biskupi polscy weszli w większej liczbie do róż-
nych komisji aniżeli biskupi innych krajów”67.

67 P.  Raina, Kardynał Wyszyński. Czasy Prymasowskie, t.  4: 1962-1963, 
Warszawa 2005, s. 50.

Il. 4. Fragment Pro memoria kard. Stefana Wyszyńskiego z wpisem z 11 X 1962 r.
AAG, SP 392, Pro memoria, t. 12 (1962), b. sygn., k. 316
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Podczas drugiej sesji soborowej prymas Polski spotkał się z nie-
zwykłym wyróżnieniem. W dniu 4 XI 1963 r. zlecono mu wy-
głoszenie referatu dotyczącego formacji seminaryjnej alumnów 
(Ministrorum Dei Perpetuum Seminarium). W swoim wystąpieniu, 
trwającym ponad godzinę, arcybiskup Gniezna i Warszawy skupił 
się nie tylko na historii i rozwoju życia seminaryjnego, zapoczątko-
wanego uchwałami Soboru Trydenckiego, ale odniósł się również 
do własnego doświadczenia, wyniesionego z Polski i zarządzanych 
przez siebie archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej. Nic zatem 
dziwnego, że za priorytety w dziedzinie formacji do kapłaństwa 
uznał: właściwe przygotowanie intelektualne alumnów, wychowa-
nie w duchu ascetyki, uwrażliwienie na kwestie społeczne, ale nade 
wszystko wpojenie przyszłym kapłanom pragnienia zachowania 
jedności z Kościołem, biskupem i ludem Bożym. Referat prymasa 
spotkał się z uznaniem zarówno ojców soborowych, jak i samego 
Pawła VI68.

Autorytet prymasa zmagającego się z komunistami rządzący-
mi w Polsce sprawił, że powierzano mu odpowiedzialne funkcje, 
w tym zaszczytną godność członka Prezydium Soboru. Umiejętnie 
z niej korzystał, zabierając głos w różnych kwestiach, zwłaszcza 
odnoszących się do spraw duszpasterskich (np. w związku z pracami 
nad konstytucją duszpasterską o Kościele). Konsekwencja Prymasa 
Tysiąclecia była widoczna również na innych płaszczyznach ruchu 
soborowego. Wymownym tego przykładem stały się zabiegi kardy-
nała Wyszyńskiego o wprowadzenie do konstytucji duszpasterskiej 
o Kościele (Lumen gentium) nowego tytułu maryjnego – „Matka 
Kościoła”. Inspiratorką tej inicjatywy była Maria Okońska, ale za-
dania przeforsowania wspomnianej idei podjął się sam prymas. 
Sprawa okazała się jednak niezwykle trudna, a to z powodu agre-
sywnej agitacji wywiadu PRL (działającego w Rzymie), wymierzonej 
w prymasa i jego soborowe intencje. Stąd też nie udało się przepro-
wadzić powziętego zamiaru, ale w zamian Paweł VI, kończąc trzecią 
sesję soborową (21 XI 1964 r.), nie tylko że ogłosił Maryję Matką 
Kościoła, ale również zawierzył Jej całą ludzkość69.

68 Stefan Kardynał Wyszyński, s. 51-55.
69 P. Raina, Kardynał Wyszyński. Czasy Prymasowskie, t. 5: 1964-1965, War-

szawa 2001, s. 167-168.
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Podobnie skomplikowaną sprawą – chociaż niezwiązaną bezpo-
średnio z obradami soborowymi – stała się kwestia wystosowania 
przez biskupów polskich do biskupów niemieckich orędzia przed 
obchodami Milenium Chrztu Polski, ze znamiennym zdaniem: 
„Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie” (18 XI 1965). Chociaż 
głównym projektantem orędzia był arcybiskup Bolesław Kominek, 
to jednak prymas – w obliczu ostrej krytyki płynącej ze strony 
komunistycznych władz Polski – nie odżegnywał się od jego treści, 
a wręcz tłumaczył ją jako konieczność na drodze porozumienia 
między dwoma narodami – polskim i niemieckim. Świadczyło to 
o dużym wyrobieniu dyplomatycznym prymasa i umiejętności 
wykorzystania tych zdolności w codziennych pracach związanych 
z obradami soborowymi, jak i sprawami doń dołączonymi70.

Nie sposób w tak krótkim tekście przedstawić całościowego za-
angażowania arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego w dzie-
ło Soboru Watykańskiego II. Niemniej, odnosząc się do jego roli 
na tym zgromadzeniu koncyliarnym można posłużyć się słowami 
Karola Wojtyła, jednego z ojców Soboru, który po latach stwier-
dził: „Prymas Polski wniósł od początku w zgromadzenie sobo-
rowe pełny profil swej osobowości oraz całą wymowę znaczenia, 
które ukształtowało się wśród Episkopatu Kościoła powszechnego 
przede wszystkim świadectwem lat 1953-1956, a także całej jego 
działalności”71.

* * *

Podsumowując powyższe spostrzeżenia należy podkreślić, że 
arcybiskupi gnieźnieńscy włączając się w obrady poszczególnych 
soborów starali się odgrywać na nich rolę niepoślednią. Troszcząc 
się o sprawy istotne dla Kościoła polskiego, nie zapominali jednak 
o powszechności wspólnoty eklezjalnej, a przez to stawali się czę-
sto dla tych koncyliarnych zgromadzeń mężami opatrznościowy-

70 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, 
s. 234-241; J. Pomin, Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich drogą 
pojednania narodów, Bydgoszcz 2015, s. 137-138.

71 K. Wojtyła, Znaczenie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego 
Kościoła, „Zeszyty Naukowe KUL” 14(55), nr 3, s. 28.
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mi. Zjednywało to im uznanie tak ze strony ojców soborowych, 
jak i poszczególnych papieży. W konsekwencji prowadziło ich do 
pozyskiwania kolejnych przywilejów i godności, na trwałe wpisu-
jących się w dzieje urzędu arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz pol-
skiego katolicyzmu. Nie można jednak zapominać, że w dziedzinie 
tej zdarzały się również błędy, których przykładem było chociażby 
opowiedzenie się przez Wincentego Kota po stronie koncyliaryzmu. 
Generalnie jednak arcybiskupi gnieźnieńscy potrafili wykazać się 
prawidłowym zmysłem eklezjalnym, co dodatkowo wzmacniało 
ich pozycję, a jednocześnie uwypuklało poziom myśli teologicznej 
zrodzonej na ziemiach polskich.

The Archbishops of Gniezno and the conciliar movement

Summary

The Archbishops of Gniezno played an important role not only in the 
history of Catholicism on Polish soil. Through their activities they contrib-
uted also to the universal Church. This became visible during the five Ecu-
menical Councils, in which the Ordinaries of Gniezno took part personal-
ly. Henry Kietlicz as the first of the Gniezno hierarchs participated in the 
Fourth Lateran Council, later did so Mikołaj Trąba (Council of Constance), 
Jan Łaski (the Fifth Lateran Council), Mieczyslaw Halka Ledóchowski 
(Vatican I) and Stefan Wyszyński (Vatican II). On the two councils – 
to Basel and Trento – the archbishops of Gniezno sent their delegates.

By participating in the deliberations of the council the archbishops 
of Gniezno held a variety of functions, ranging from legacies, orators, 
representatives of diplomatic missions, to the great theologians or un-
disputed representatives of the nation, at a time when he was deprived 
of statehood. They always tried to play a more prominent role on these 
conciliar meetings. For their commitment they received honours and titles 
that permanently formed part of the history of the Church and the Polish 
state. Among the most important there were: primacy of Mikołaj Trąba, 
being a cardinal (although invalid) by Wincent Kota and the office of legate 
born (legatus Natus) awarded to Jan Łaski and his successors.

Słowa kluczowe: arcybiskupi gnieźnieńscy, sobory, koncyliaryzm, 
prymasostwo, legatus natus, dogmat o nieomylności papieża, kolegialność 
Kościoła

Keywords: Archbishops of Gniezno, councils, conciliarism, primacy, 
legatus Natus, the dogma of papal infallibility, collegiality of the Church.
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UDZIAŁ BISKUPÓW POLSKICH 
W SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Niewątpliwie Sobór Watykański II był jednym z największych 
wydarzeń w dziejach chrześcijaństwa. Podczas jego kilkuletnich 
obrad nie ogłoszono żadnego dekretu de fide, lecz usiłowano na 
czterech sesjach przeprowadzić – według słów papieża św. Ja- 
na XXIII – aggiornamento, czyli dostosować działalność Kościoła 
do aktualnych potrzeb w świecie współczesnym1. Z perspektywy lat 
widać, że Sobór był niezwykle ważnym wydarzeniem o znaczeniu 
międzynarodowym, stanowiąc swego rodzaju rewolucję w Kościele, 
dostosowującym się do przemian, jakie nastąpiły w XX stuleciu. 
Odnowa objęła nie tylko liturgię i inne zewnętrzne przejawy kul-
tu, ale stała się przede wszystkim wielką teologiczno-doktrynalną 
dysputą duchownych i świeckich uczonych z całego świata. Obrady 
przyniosły historyczne przeobrażenia w rozumieniu roli Kościoła 
we współczesnym świecie, określiły znaczenie ekumenizmu i wal-
ki z ateizmem oraz doceniły aktywną rolę świeckich w Kościele2. 
W soborze uczestniczyło wielu ojców soborowych, będących wybit-
nymi teologami, duszpasterzami, dyplomatami, którzy mieli wielki 
autorytet i często zabierali głos w auli soborowej, pozostawiając 
też swoje przemyślenia na piśmie. Pochodzili oni z różnych krajów 
nie tylko europejskich (najwięcej przybyło z Ameryki Południo-
wej), otoczeni byli doradcami – wybitnymi teologami, zwłaszcza 
z kręgu jezuitów i dominikanów, w dużym stopniu mieli poczucie 
odpowiedzialności za Kościół, wchodzący w świat wielkich prze-

1 J. Turowicz, Aggiornamento, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1973, 
szp. 175-176.

2 J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 4, cz. 2, wyd. 2, 
Warszawa 2014, s. 217-218.
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mian kulturowych, politycznych i społecznych. Wielu z nich na 
pierwszym miejscu stawiało kwestie ekumenizmu, rozpatrywane 
w zakresie reform, związanych z duszpasterstwem. Sobór rozpoczął 
św. Jan XXIII, a zakończył bł. Paweł VI. Obaj więc papieże soborowi 
zostali wyniesieni na ołtarze, a dołączył do nich św. Jan Paweł II, 
ówczesny arcybiskup krakowski, jako uczestnik obrad soborowych. 
Z pewnością w przyszłości wielu z nas będzie świadkami uroczy-
stości beatyfikacyjnych ojców Vaticanum II, np. kard. Stefana Wy-
szyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Owocem obrad soborowych były 
opublikowane dokumenty w randze czterech konstytucji, dziewię-
ciu dekretów i trzech deklaracji. Był to ogromny materiał do prze-
myśleń podczas wprowadzania w życie postanowień soborowych. 
Recepcja Vaticanum II różnie była realizowana w poszczególnych 
krajach i trwa nadal, gdyż aggiornamento polega na dostosowaniu 
Kościoła do warunków życia w każdym czasie.

Jak na tle uczestników Vaticanum II Kościoła powszechnego 
wypadli ojcowie soborowi przybyli z Polski, będącej pod rządami 
ateistycznego reżimu komunistycznego?

Papież Jan XXIII zaprosił do uczestnictwa w obradach w auli 
soborowej wszystkich polskich biskupów. Należało tylko potwier-
dzić swój przyjazd i dopełnić formalności paszportowych. Ten 
ostatni warunek był bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ 
władze państwowe odmawiały wydawania paszportu niektórym 
hierarchom. Tak więc uzyskanie paszportu leżało w sferze nagród 
ze strony komunistycznego państwa, a nie praw obywatelskich. 
Na plenarnej sesji Episkopatu Polski w dniu 13 III 1962 r. posta-
nowiono, że na sobór powinien pojechać chociaż jeden przedsta-
wiciel z każdej diecezji, lecz żadna z nich nie mogła w tym czasie 
pozostać bez biskupa. Sam prymas, uczestniczący we wszystkich 
sesjach soborowych, postanowił, że w obradach soborowych nie 
wezmą udziału biskupi pomocniczy tych diecezji, których ordy-
nariusze nie otrzymali paszportów3. Ostatecznie dzięki nieugiętej 
postawie Episkopatu Polski i niezwykłej osobowości papieża Ja- 
na XXIII większość polskich problemów związanych wyjazdami 
do Rzymu udało się rozwiązać. Stąd we wszystkich czterech se-

3 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji 
wrocławskiej w latach 1956-1974, Legnica 2009, s. 418.
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sjach uczestniczyło 63 polskich biskupów i trzech wyższych prze-
łożonych zakonnych, a łączny czas ich pobytu zamknął się liczbą 
przekraczającą 10 tys. dni4. Łącznie w soborze brało udział 90% 
polskich biskupów. Do Rzymu nie wyjechali rządcy administracji 
apostolskiej w Lubaczowie, Białymstoku i Drohiczynie n. Bugiem, 
gdyż komuniści dopatrzyli się intencji zmierzających do kontynuacji 
tradycji diecezji pozostałych po 1945 r. w granicach Związku Sowie-
ckiego5. Natomiast odmowa wydania paszportu abp. Bolesławowi 
Kominkowi z Wrocławia oznaczała, że władzom nie chodziło o koś-
cielne akcentowanie polskiej obecności na Ziemiach Zachodnich, 
ale o utrwalenie własnych celów politycznych6.

Biskupi polscy należeli do różnych gremiów soborowych. Kard. 
Wyszyński wystąpił już w lutym 1962 r. na posiedzeniu komisji 
centralnej przygotowującej zgromadzenie, 18 X 1962 r. został człon-
kiem Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, a 24 VIII 
1963 r. został powołany do prezydium Soboru. Ponadto jedenastu 
biskupów uczestniczyło w pracach instytucji soborowych. Byli to 
hierarchowie: Antoni Baraniak (Komisja ds. Kościołów Wschod-
nich), Franciszek Jop (Komisja ds. Liturgii), Michał Klepacz (Komi-
sja ds. Studiów, Seminariów i Wychowania Katolickiego), Bolesław 
Kominek i Herbert Bednorz (Komisja ds. Apostolstwa Świeckich, 
Prasy i Widowisk), Herbert Bednorz (Komitet Prasowy), Edmund 
Nowicki (Trybunał Administracyjny) i Szczepan Wesoły z Rzymu 
(Biuro Prasowe). W gronie ekspertów znaleźli się: o. Feliks Bednar-
ski, dominikanin, ks. Andrzej Maria Deskur i ks. Bolesław Filipiak.

Spośród 26. polskich biskupów, uczestniczących w pracach 
I sesji soborowej (11 X – 8 XII 1962), 14. zgłosiło swoje uwagi do 
treści schematów, występując w auli soborowej wewnątrz Bazyliki 
św. Piotra na posiedzeniach kongregacji generalnych7. Trzykrotnie 

4 P. Rutkowski, Polscy biskupi jako Ojcowie Soboru Watykańskiego II, War-
szawa 2012, mps, s. 98.

5 Z. Zieliński, Watykański Sobór II, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 
2014, szp. 285.

6 Zob. K. Jaworska, Sprawa odmowy wydania paszportu dla arcybiskupa Bole-
sława Kominka w 1963 r., „Perspectiva” 5 (2006), nr 2, s. 162-181.

7 Teksty wszystkich wystąpień polskich biskupów soborowych, zarówno wy-
głoszonych w auli soborowej, jak i złożonych na piśmie, zostały opublikowane 
w: Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano apparando. Series I (Anteprae-
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stawał przed zgromadzonym audytorium kard. Stefan Wyszyński, 
prezentując swoje uwagi co do schematów o świętej liturgii, o środ-
kach społecznego przekazywania myśli oraz o jedności Kościoła. Po 
dwa wota złożyli biskupi: Lucjan Bernacki, sufragan gnieźnieński 
(o środkach społecznego przekazywania myśli i o Kościele), Fran-
ciszek Jop z Opola (oba o liturgii), Antoni Pawłowski ordynariusz 
włocławski (o jedności Kościoła i o Kościele) oraz 42-letni Karol 
Wojtyła, krakowski wikariusz kapitulny (o liturgii i o źródłach Ob-
jawienia). Ponadto ośmiu polskich ojców soborowych wystąpiło 
w auli soborowej, wygłaszając po jednym wotum. Byli to arcybi-
skupi: Antoni Baraniak i Józef Gawlina, stale rezydujący w Rzy-
mie, oraz biskupi: Herbert Bednorz, Kazimierz Kowalski, Edmund 
Nowicki i Andrzej Wronka, którzy wypowiadali się w sprawach 
schematu o liturgii. Abp Bolesław Kominek i bp Wilhelm Pluta 
wnieśli swoje uwagi do schematu o Kościele, a bp Michał Klepacz 
zabrał głos podczas dyskusji o źródłach Objawienia. Wystąpienie 
tego ostatniego było najdłuższym z dotychczasowych przemówień 
Polaków. Biskup łódzki zakończył je dopiero po grzecznej uwadze 
przewodniczącego kard. Józefa Fringsa z Kolonii: Carissime Fater, 
tempus finitum est!

Najwięcej wystąpień polskich biskupów w auli soborowej na 
I sesji dotyczyło liturgii, której rolę i miejsce określił papież Pa- 
weł VI, oświadczając w dniu przyjęcia Konstytucji o liturgii świętej, 
iż była ona pierwszym przedmiotem obrad Soboru, ponieważ w hie-
rarchii wartości i godności zajmuje w Kościele pierwsze miejsce. 
„Bogu – mówił papież 4 XII 1963 r. – należy się pierwsze miejsce, 
a następnie pierwszym obowiązkiem jest zwracanie się do Boga 
w modlitwie. Liturgia święta jest pierwszym źródłem tego obcowa-
nia z Bogiem i przez nią samo życie Boże nam się udziela, ona jest 
pierwszą szkołą duszy i pierwszym darem, którego mamy udzielać 
Ludowi Bożemu”8. Na uwagę zasługuje głos bpa Franciszka Jopa 
z Opola podczas dyskusji nad treścią schematu o liturgii, które było 

paratoria), t. 1-4, Città del Vaticano 1960-1961 oraz Acta Synodalna Sacrosancti 
Consilii Oecumenici Vaticani Secundi, t. 1-9, Città del Vaticano 1970-1986. Szkoda, 
że dotąd nie zostały one przetłumaczone z łaciny na język polski.

8 S. Czerwik, Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej, w: Sobór Waty-
kański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 3, Poznań 1967, s. 29.
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jednym z piękniejszych wyznań złożonych na tym światowym zgro-
madzeniu przez przedstawicieli Polski. Dotyczyło ono łaciny jako 
języka Kościoła, będącej wówczas przedmiotem przetargu. Przemó-
wienie było przerywane przez holenderskiego purpurata Bernarda 
Alfrinka, przewodniczącego tamtejszego posiedzenia. Polski orator 
zdołał jednak dokończyć swoją wypowiedź, dodając jeszcze w tej 
sprawie, iż „język łaciński jest elementem jedności Kościoła, stąd 
pragniemy, aby w Kościele katolickim był zachowany jako język 
kościelny”9. Z niezrozumiałych przyczyn kard. Alfrink ingerował 
także podczas wypowiedzi biskupa Kazimierza Kowalskiego z Pel-
plina, który mówił o powiązaniu z liturgią śpiewu, muzyki i sztuki 
sakralnej10.

Pod koniec I sesji głos w auli soborowej zabrał abp Kominek 
z Wrocławia, który wbrew znacznej części dyskutantów uważał, 
że schemat de Ecclesia w ogólności kwalifikuje się do przyjęcia, 
ponieważ struktura Kościoła Chrystusowego jest tam pokazana 
i objaśniona na miarę możliwości jego przedstawienia (in quantum 
hoc possibile sit) i oparta na źródłach nie tylko ewangelicznych, lecz 
także na Tradycji, zarówno starożytnej, jak i współczesnej, w szcze-
gólności na encyklice Mystici Corporis.

Hierarcha wrocławski zaznaczył, że w omawianym schemacie 
widoczne są pewnego rodzaju niedopowiedzenia. I tym właśnie 
brakom poświęcił swoje wystąpienie, przyjęte z aplauzem11.

Stosunkowo liczne wystąpienia polskich ojców soborowych, 
wygłoszone podczas I sesji Vaticanum II w auli soborowej lub zgło-
szone na piśmie, były twórcze i przyczyniły się do przyjęcia lub 
odłożenia do dalszej dyskusji omawianej problematyki.

W 9-miesięcznej przerwie międzysesyjnej dziesięciu polskich 
biskupów brało udział w posiedzeniach poszczególnych komisji so-
borowych. Byli to hierarchowie: Baraniak Antoni, Bednorz Herbert, 
Bernacki Lucjan, Jaroszewicz Jan, Jeż Ignacy, Jop Franciszek. Kałwa 
Piotr. Kominek Bolesław, Nowicki Edmund i Pluta Wilhelm. Nato-
miast kard. Stefan Wyszyński uczestniczył w pracach Sekretariatu 

 9 Acta Synodalna Sacrosancti Consilii Oecumenici Vaticani Secundi [dalej: 
ASSCOV], t. I, cz. 2, Città del Vaticano 1970, s. 643.

10 Tamże, s. 647-648.
11 Tamże, t. 1, cz. 4, s. 189-191.
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ds. Nadzwyczajnych. 20 V 1963 r. ciężko chory papież Jan XXIII 
przyjął trzech biskupów z prymasem na czele na audiencji. Wszy-
scy mieli wrażenie, że było to ostatnie pożegnanie z ojcem Soboru, 
człowiekiem ogromnej i powszechnej dobroci, wielkim przyjacielem 
Polaków12.

Drugą sesję Vaticanum II zainaugurował nowy papież bł. Pa- 
weł VI w dniu 29 IX 1963 r. i trwała ona do 30 XI t.r. Z 45. bi-
skupów ubiegających się o paszport w celu wyjazdu do Watykanu, 
otrzymało go 30. Na tę sesję nikt nie wyjechał z Wrocławia. Odmó-
wiono bowiem wydania paszportu abp. Kominkowi i bp. Latuskowi, 
a bp Wronka nie występował o pozwolenie na wyjazd. Stosując 
zasadę dive et impera wydano natomiast paszport bp. Wincente-
mu Urbanowi, który na znak protestu nie wyjechał do Wiecznego 
Miasta. Oczywiście nieobecność polskich biskupów z piastowskie-
go Wrocławia na drugiej sesji soborowej nie służyła polskiej racji 
stanu13.

Wszyscy polscy ojcowie soborowi uczestniczyli w kongregacjach 
generalnych, a w obradach komisji soborowych brało udział tylko 
czterech: abp A. Baraniak w Komisji Kościołów Wschodnich, bp F. Jop 
w Komisji Liturgicznej, bp M. Klepacz w Komisji Uniwersytetów 
i Seminariów oraz bp H. Bednorz w Komisji Apostolstwa Świeckich. 
Natomiast kard. S. Wyszyński wszedł w skład Rady Prezydialnej 
Soboru, która miała czuwać nad porządkiem obrad oraz sprawnie 
i skutecznie eliminować ewentualne wątpliwości i trudności.

Podczas II sesji dziesięciu polskich mówców wygłosiło 16 prze-
mówień. Prymas Wyszyński, mówiąc o Kościele, wyraził pragnie-
nie, aby przedstawiano go mniej w aspekcie prawnym, a bardziej 
w aspekcie porządku nadprzyrodzonego. W dyskusji na temat sche-
matu o Kościele zabrali głos biskupi: Józef Drzazga, który poruszył 
kwestię diakonatu, Herbert Bednorz złożył votum na temat Kościoła 
domowego, Karol Wojtyła i Antoni Baraniak podjęli trudne zagad-
nienie kapłaństwa ludu Bożego. W ramach tejże dyskusji dwa razy 
zabrał głos biskup łódzki Michał Klepacz. Pierwsze jego wotum, 
będące głosem biskupów z Polski (nomine Poloniae episcoporum), 
dotyczyło relacji między państwem a Kościołem. Natomiast dru-

12 S. Wyszyński, Przyjaciel Boga i ludzi, Warszawa 2000, s. 156.
13 J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 4, cz. 2, s. 220.
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gie zawierało analizę fragmentu treści IV rozdziału schematu po-
święconego doskonałości wymaganej w powszechnym powołaniu 
do świętości wszystkich trzech stanów: świeckiego, duchownego 
i zakonnego.

Po dyskusji nad schematem O Kościele, na 60. kongregacji ge-
neralnej przedmiotem zainteresowania ojców soborowych stał się 
schemat o biskupach i zarządzaniu diecezjami. Na ten temat wypo-
wiedziało się 149. biskupów, pośród których znalazło się czterech 
Polaków. Każdy z nich miał przemawiać w imieniu episcoporum 
Poloniae, skupiając swoje uwagi na treści jednego z czterech pierw-
szych rozdziałów tego schematu. I tak bp Piotr Kałwa przedłożył 
swoje wotum związane z treścią I rozdziału dotyczącego stosunku 
biskupów do całego Kościoła. W zakończeniu swojego wystąpienia 
biskup lubelski podał projekt uzupełnienia przepisów odnośnie do 
funkcjonowania przedstawicieli Kolegium Biskupiego, powołanego 
przez papieża Pawła VI.

Na 64. kongregacji generalnej, poświęconej treści II i III sche-
matu O biskupach i zarządzaniu diecezjami, przemawiał bp Edmund 
Nowicki z Gdańska. Warto zacytować fragment jego wystąpienia, 
które dotyczyło biskupów i proboszczów, a nawet papieża w pode-
szłym wieku. „Biskup stary czy chory w dalszym ciągu pozostaje 
następcą apostołów i rezygnacja wydaje się całkowicie sprzeczna 
z tradycją istniejącą od pierwszych wieków. Biskup jest ojcem i jako 
ojciec powinien być wspomagany przez swoje dzieci. Proboszczo-
wie są nienaruszalni, także nikomu nie przyjdzie na myśl żądać od 
papieża, by zrzekł się swego urzędu. Bardzo często biskupi, którzy 
podali się do dymisji żyją w biedzie, a ofiarowanie im tylko hono-
rów i pensji jest prawie że obrazą”14. Mimo że przemówienie trwało 
16 minut, prowadzący obrady kard. Giacomo Lercaro nie przerwał 
biskupowi gdańskiemu wywodów, a episkopaty kilku krajów po-
prosiły o odpis tegoż wystąpienia15.

Na następnej kongregacji generalnej swoje wotum przedstawił 
bp Michał Klepacz. Ustosunkował się w nim do kolegialnego dzia-

14 XLIV kongregacja generalna – 28 [11] XI 1963 r. Schemat „O biskupach 
i zarządzaniu diecezjami”, rozdz. I i II, „Życie i Myśl” 14 (1964), nr 1-2, s. 148.

15 S. Bogdanowicz, Edmund Nowicki Biskup Gdański, Gdańsk 1998, s. 429-
430.
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łania biskupów, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na ich prace 
w ramach krajowych konferencji episkopalnych. Bogata w treść 
wypowiedź biskupa łódzkiego16 w zasadniczej części była zbieżna 
z końcowym dokumentem, ostatecznie przyjętym dopiero na czwar-
tej sesji w dniu 6 X 1965 r.

Podczas 67. kongregacji generalnej w auli soborowej wystąpił 
prymas Stefan Wyszyński, który podzielił się z audytorium wielo-
letnimi doświadczeniami z prac Konferencji Episkopatu w Polsce, 
zniewolonej przez reżim komunistyczny. Mówca wysoko ocenił 
działalność tejże konferencji, która nie mając żadnych norm statuto-
wych, śmiało podejmowała żywotne dla Kościoła tematy i sprawy17.

Do omawianych spraw episkopalnych nawiązał bp Franciszek 
Jop z Opola, który przemówił we własnym imieniu. Swoją wy-
powiedź poświęcił podziałom diecezji, podkreślając, że jedynym 
ich kryterium ma być dobro duchowe wiernych. Postulował, by 
zastanawiać się nad łączeniem niewielkich diecezji (zwłaszcza we 
Włoszech), nigdy zaś nad ich zniesieniem, bowiem mają one swoją 
wielką historię i nieomal apostolskie pochodzenie18.

Na II sesji wystąpiło jeszcze trzech polskich hierarchów: abp 
Antoni Baraniak, bp Michał Klepacz i bp Jan Mazur, którzy prze-
mawiali w imieniu wszystkich polskich ojców soborowych, przed-
stawiając treści wspólnie przez nich ustalone. Ich wota dotyczyły 
pierwszych trzech rozdziałów schematu O Ekumenizmie, którego 
promotorem w latach przygotowań do Vaticanum II, podczas jego 
obrad, jak również w trakcie wprowadzania uchwał soborowych 
w życie był jezuicki kard. Augustyn Bea19.

Poza omówionymi w wielkim skrócie 16. wotami, polscy oj-
cowie soborowi złożyli w Sekretariacie Soboru jeszcze 16 opinii-
-wniosków na piśmie. 12 z nich dotyczyło schematu O Kościele, 2 
traktowały o biskupach, a 2 pozostałe – o liturgii i ekumenizmie20. 
Reasumując, można śmiało stwierdzić, że praca polskich ojców 
soborowych podczas II sesji miała pokaźny wymiar, choć żaden 

16 ASSCOV, t. 2, cz. 5, s. 48-53.
17 Tamże, s. 193-194.
18 Tamże, s. 220-222.
19 Zob. A. Bea, Ut unum sint, Kraków 1973.
20 P. Rutkowski, Polscy biskupi, s. 214-215.
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z dyskutowanych w tym czasie schematów nie doczekał się osta-
tecznej wersji. Przyjęto natomiast dokumenty stanowiące przedmiot 
pracy I sesji soborowej, a mianowicie Dekret o środkach masowego 
przekazu oraz Konstytucję o liturgii.

O pracy polskich biskupów na II sesji soborowej tak mówił pry-
mas Polski w katedrze warszawskiej: „Biskupi polscy postanowi-
li, że będziemy przemawiać przez wyznaczonych na Konferencji 
Episkopatu Przedstawicieli i zawsze imieniem wszystkich polskich 
biskupów, aby nie mnożyć przemówień [...]. Dlatego też naszych 
przemówień dużo nie było, ale wszystkie były przyjmowane z wiel-
kim uznaniem, bo odznaczały się spokojem, umiarem, przedmio-
towością i rzeczowością. Wielka była również praca Biskupów Pol-
skich w komisjach [...], tak że właściwie nie mieliśmy zupełnie czasu 
dla siebie”21. Polskich ojców soborowych poważnie absorbowały 
kontakty z mediami, przede wszystkim z Radiem Watykańskim 
i z przedstawicielami prasy. Systematycznie co tydzień w Pontifice 
Collegio Polacco odbywały się konferencje, którym przewodniczyli 
biskupi: Herbert Bednorz i Michał Klepacz. Relacje do Polski prze-
syłali przede wszystkim Zbigniew Czajkowski – wysłannik „Słowa 
Powszechnego”, i ks. Michał Czajkowski, piszący na łamach „Ty-
godnika Powszechnego”.

Należy również zaznaczyć, że biskupi polscy kontynuowali 
powstały podczas I sesji efektywny sposób utrzymywania z die-
cezjami dobrego kontaktu poprzez kierowanie do nich z Rzymu 
swoich listów pasterskich, poświęconej tematyce soborowej. Tak 
więc w cytowanych wyżej słowach Prymasa Polski: „właściwie nie 
mieliśmy zupełnie czasu dla siebie”, nie było przesady. Świadczy też 
o tym notatka zamieszczona w „Kronice Diecezji Sandomierskiej” 
na temat pracy podczas II sesji soborowej tamtejszego biskupa po-
mocniczego Walentego Wójcik, profesora KUL: „J. E. Ks. Biskup 
brał udział we wszystkich posiedzeniach II sesji Soboru [...]. Zgłosił 
na piśmie pięć wniosków [...]. Wygłosił dwie prelekcje radiowe [...]. 

21 Słowo Prymasa Polski do Stolicy po powrocie z II sesji Soboru Watykańskiego II, 
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 54 (1964), nr 3, s. 37.
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Napisał i wysłał ponad 400 listów, skierowanych do parafii oraz 
księży diecezji [...]22.

Niewątpliwie najbardziej zapracowaną osobą w gronie polskich 
biskupów był kard. Stefan Wyszyński. Oto, jak wyglądał jego dzień 
(sobota – 28 IX 1963 r.), nazajutrz po długiej podróży pociągiem 
do Wiecznego Miasta: „Godz. 7.30. W kaplicy Instytutu Polskie-
go odprawia ranną Mszę św.[...]. Godz. 9. Po śniadaniu przyjmuje 
ks. Władysława Rubina i ks. Franciszka Mączyńskiego, z którymi 
omawia sprawy organizacyjne pobytu polskiej delegacji w Rzymie. 
Godz. 9.30. Przyjmuje dr Marię Winowską i przekazuje jej mate-
riały ojców franciszkanów, dotyczące beatyfikacji o. Maksymiliana 
M. Kolbego. Prosi również o przepisywanie na maszynie tekstów 
wystąpień polskich ojców soborowych. Godz. 9.45. Przyjmuje księ-
ży: Franciszka Olszewskiego z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
który zatrzymał się w Rzymie w drodze do Paryża, i ks. Waleriana 
Słomkę, studiującego w Rzymie, późniejszego profesora i wykła-
dowcę KUL-u. Godz. 10. Przyjmuje ks. Jerzego Mirewicza, z którym 
omawia sposób realizacji przez biskupów polskich audycji w Radio 
Watykańskim. Godz. 10.30. Przyjmuje ks. Szczepana Wesołego, 
późniejszego biskupa i opiekuna polskiej emigracji, z którym oma-
wia sposób organizowania konferencji prasowych podczas obrad. 
Godz. 15.30 Po obiedzie udaje się do abp. Józefa Gawliny, z którym 
omawia sprawy związane z przygotowaniem do uroczystych obcho-
dów tysiąclecia chrztu Polski. Prosi też o pomoc w wydaniu pracy 
prof. Czesława Skrzeszewskiego nt. dokonań duchowieństwa katoli-
ckiego w Polsce w okresie 966-1918. Porusza też kwestię organizacji 
komisji prasowych polskich ojców soborowych, przestrzegając przed 
dziennikarzami papowskimi i paxowskimi. Godz. 17. W Instytucie 
Polskim przewodniczy w obradach pierwszej sesji polskich ojców 
soborowych, w której uczestniczy 22 biskupów[...]. Na zakończe-
nie obrad Ksiądz Prymas zapoznaje polskich ojców soborowych 
z programem uroczystego otwarcia drugiej sesji soborowej, po czym 
wręcza każdemu z nich po 100 dolarów, które określa w swoich 

22 Powrót J.E. Ks. Bpa dr. Walentego Wójcika z II sesji Soborowej, „Kronika 
Diecezji Sandomierskiej” 57 (1964), nr 1, s. 18.
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zapisach jako „doraźną pomoc”23. W tej wielkiej pracy ojców so-
borowych z Polski pomagali im polscy księża z różnych diecezji, 
którzy studiowali na rzymskich uczelniach. Niektórzy z nich zo-
stali później biskupami (zwłaszcza w 1992 r.) i profesorami, czy 
też wykładowcami na uczelniach w kraju. Wielu z nich jeszcze żyje 
i z pewnością ciekawe byłyby ich spisane i opublikowane wspo-
mnienia sprzed 50. laty.

Trzecia sesja soborowa trwała od 14 IX do 21 XI 1964 r. Epi-
skopat Polski reprezentowało trzech metropolitów, 13. biskupów 
diecezjalnych i 15. pomocniczych. Dwa polskie ośrodki kościelne 
(Kraków i Wrocław) przygotowały całościowe projekty schema-
tu o Kościele w świecie współczesnym i złożyły je w Sekretariacie 
Soboru. W połowie września polscy ojcowie wręczyli papieżowi 
Pawłowi VI memoriał w sprawie ogłoszenia Najświętszej Maryi 
Panny – Matką Kościoła. Audytorem soboru został profesor Stefan 
Swieżawski.

W czasie trwania III sesji 16. polskich ojców soborowych wygło-
siło 24 przemówień w auli soborowej. Najbardziej zaabsorbowało 
przedstawicieli Episkopatu Polski zapewnienie właściwego miejsca 
Matce Jezusa Chrystusa w dokumentach Vaticanum II. Dążyli oni 
do uhonorowania Maryi tytułem Matki Kościoła oraz oddania Jej 
Macierzyńskiej opiece cały Kościół i całą ludzkość. Pierwszy zabrał 
głos na 81. kongregacji generalnej kard. Stefan Wyszyński, który 
swoje wystąpienie w całości poświęcił rozdziałowi o Błogosławionej 
Maryi Dziewicy Bożej Rodzicielce w tajemnicy Chrystusa i Kościo-
ła24. Przedstawione przez niego racje teologiczne i duszpasterskie 
do ogłoszenia Maryi Matka Kościoła spotkały się ze sprzeciwem 
teologów liberalnych, głoszących potrzebę oczyszczenia teologii 
i praktyki kościelnej z motywów ludowych i sentymentalnych, do 
których zaliczali wątki mariologiczne w teologii i pewne przejawy 
pobożności maryjnej25. Na następnej kongregacji generalnej wy-
stąpił abp Józef Gawlina, który skupił swoją uwagę na wielkiej roli 
kultu Maryjnego w ruchu ekumenicznym. Zapewnił zgromadzo-

23 M.P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, t. 2: 1956-
1965, Warszawa 1996, s. 533.

24 ASSCOV, t. 3, cz. 1, s. 442-444.
25 Z. Zieliński, Watykański Sobór II, szp. 286-287.
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nych w auli soborowej 2210 ojców, że kult Maryjny nie tylko nie jest 
przeszkodą do ekumenizmu, lecz stanowi ku niemu i ku wszystkim 
braciom odłączonym szeroki i mocny pomost26. W promulgowanej 
21 XI 1964 r. konstytucji Lumen gentium podstawowe zagadnienia 
mariologiczne znalazły się w rozdziale VIII.

Podczas 85. kongregacji generalnej, w dniu 22 IX 1964 r., deba-
tującej nad schematem o duszpasterskich obowiązkach biskupów, 
zabrało głos aż trzech polskich hierarchów. Abp Antoni Baraniak 
przedstawił w imieniu biskupów polskich i litewskich tekst poświę-
cony duszpasterskiej trosce nad emigrantami27, przygotowany przez 
zmarłego dobę wcześniej abpa Józefa Gawlinę, który większość 
swojego życia poświęcił emigrantom i wychodźcom. Bp Herbert 
Bednorz zwrócił uwagę na szczególnie potrzebne w czasach współ-
czesnych tzw. duszpasterstwo dynamiczne, które winno prowadzić 
kapłana do parafian obojętnych religijnie i niewierzących28. Więcej 
duszpasterskich postulatów przedłożył zgromadzonym w auli so-
borowej bp Wilhelm Pluta. Wyraził on życzenie, by Sobór wydał 
deklarację duszpasterską, będącą swoistym katechizmem duszpa-
sterstwa dynamiczno-ekspansywnego i misyjnego. Ponadto biskup 
z Gorzowa poruszył problematykę duszpasterstwa rodzin, zwracając 
uwagę na ochronę życia poczętego, małżeństwo i rodzinę – insty-
tucje będące ostoją i zdrowiem duchowym wiernych29.

Kolejni polscy ojcowie zabierali głos w auli soborowej, kiedy 
powrócono do dwóch zagadnień obejmowanych początkowo przez 
schemat O ekumeniźmie, a wyłączonych z niego w trakcie dyskusji 
z myślą poświęcenia im specjalnych dokumentów. I tak bp Michał 
Klepacz na 87. kongregacji generalnej zabrał głos w dyskusji nad 
schematem o wolności religijnej. W swoim wystąpieniu, przypo-
minającym w dużej części ciekawy wykład akademicki, podkreślił, 
że każdy człowiek ma prawo do życia według zasad swojej wiary, 
a jakiekolwiek ograniczenie jego wolności w tym zakresie jest po 
prostu naruszeniem jego istotnych praw30. Na następnej kongrega-

26 Tamże, s. 514-516.
27 ASSCOV, t. 3, cz. 2, s. 278.
28 ASSCOV, t. 3, cz. 2, s. 261.
29 Tamże, s. 266-268.
30 Tamże, s. 505.
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cji generalnej (25 X 1964) na temat wolności religijnej mówił abp 
Karol Wojtyła. Jego wystąpienie miało wiele wątków i było z jednej 
strony skierowane do braci odłączonych, a z drugiej do rządzących 
społecznościami31. Wystąpienie metropolity krakowskiego zostało 
w Polsce zignorowane, a „Słowo Powszechne” poinformowało je-
dynie, że „wśród przemawiających był także polski Ojciec Soboru 
ks. Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski”32.

Na temat schematu deklaracji De Iudaeis et non christianis 
w imieniu polskich ojców soborowych zabrał głos biskup Edmund 
Nowicki z Gdańska. Zaproponował on w tytule i w treści schematu 
pewne zmiany i uzupełnienia, które nie tylko okazały się zasadne, 
ale wskazywały także na wnikliwą krytykę tekstu33.

Nad kontrowersyjną treścią schematu O Objawieniu Bożym za-
brało głos na 92. kongregacji generalnej dwóch polskich hierarchów: 
Kazimierz Kowalski z Pelplina i Tomasz Wilczyński z Olsztyna. Ich 
wystąpienia miały umiarkowany charakter, aczkolwiek nie były po-
zbawione pewnych uwag i postulatów. Zacytujmy biskupa warmiń-
skiego, który zwrócił uwagę, że I rozdział schematu, aczkolwiek po-
siada bardzo logicznie wyłożona naukę, „wymaga jednak pewnych 
uzupełnień, np. Chrystus nie jest tylko pośrednikiem Objawienia, 
ale jest w Nim pełnia Objawienia”. Również i II rozdział – zdaniem 
mówcy – wymaga uzupełnień. Pismo Święte bowiem „nie jest tylko 
częścią Objawienia, ale i Słowem Objawionym, a przepowiednie 
apostolskie nie były jedynie środkiem przekazywania Objawienia, 
ale jego dalszym ciągiem”34.

Podczas dyskusji nad schematem O apostolstwie świeckich za-
brało głos trzech polskich hierarchów: abp Karol Wojtyła i biskupi 
Stefan Bareła i Wilhelm Pluta. Wszyscy ogólnie schemat aprobowa-
li, a następnie wysunęli propozycje pewnych zmian i uzupełnień 
dyskutowanego tekstu35.

Na 101. kongregacji generalnej (14 X 1964) trzech polskich oj-
ców skupiło swoją uwagę nad treścią schematu O życiu i zadaniach 

31 Tamże, s. 532.
32 Sobór Watykański II. Zakończenie dyskusji o wolności religijnej, „Słowo Po-

wszechne” 17 (1964), nr 232, s. 1.
33 ASSCOV, t. 3, cz. 3, s. 22-23.
34 Tamże, s. 210.
35 P. Rutkowski, Polscy biskupi, s. 263-266.
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kapłanów. Byli to: Paweł Latusek, sufragan z Wrocławia, Kazi-
mierz Józef Kowalski, biskup pelpliński, i Edmund Nowicki, biskup 
z Gdańska. Wszyscy, po podkreśleniu korzyści płynących z wprowa-
dzenia do schematu wcześniej proponowanych zmian i uzupełnień, 
zgłosili potrzebę dalszej pracy nad tekstem, mającym odpowiadać 
oczekiwaniom kapłanów. O konieczności nawiązania w dyskusjach 
soborowych do współczesności świata najobszerniej mówił bp Pa-
weł Latusek, podkreślając, że kapłana obecnych czasów powinien 
cechować duch misyjny, ekumeniczny i bardzo dynamiczny nie 
tylko we współpracy laikatem, ale także wobec osób obojętnych 
a nawet wrogich Kościołowi. Według mówcy, głębszego opracowa-
nia wymaga również problem kapłanów starych i młodych, jako 
że „Seniores prudentiam in Ecclesiam important, iuniores laboris 
zelum. Oportet ut in caritate Dei et Christi unum sint”36.

Podczas III sesji nastąpiły „burzliwe dni”, kiedy podjęta zosta-
ła dyskusja nad schematem o Kościele w świecie współczesnym. 
Na początku 1964 r. schemat otrzymał numer XIII, a prace nad 
jego treścią trwały pod przewodnictwem kard. Leo Suenensa pół-
tora roku. Dyskusję nad schematem rozpoczęto na 105 kongregacji 
generalnej w dniu 20 X 1964 r.37 Z sześciu polskich hierarchów 
pierwszy zabrał głos abp Karol Wojtyła, który poruszył trzy waż-
ne zagadnienia: potrzebę i znaczenie omawianego schematu, ko-
nieczność modyfikacji obecnych niektórych jego treści oraz precyzji 
jego adresatów38. Na uwagę zasługiwało przemówienie bpa Michała 
Klepacza, które dotyczyło relacji państwo-Kościół39. Udało się mu 
wyeksponować realia niezgodne z deklaracjami propagandowymi, 
którym ulegało wielu ojców soborowych. W dyskusji zabrał również 
głos kard. Stefan Wyszyński, który swoje wystąpienie potraktował 
jako swego rodzaju litanię postulatów, wobec których nie można 
przejść obojętnie w trakcie przygotowywania ostatecznego tekstu40. 

36 ASSCOV, t. 3, cz. 4, s. 420.
37 Był to pamiętny dzień dla Polaków, gdyż Mszę św. na rozpoczęcie obrad 

celebrował abp Karol Wojtyła z Krakowa, któremu problematyka tego schematu 
ogromnie leżała na sercu. J. Turowicz, Obrady Soboru, „Tygodnik Powszechny” 
18 (1964), nr 44, s. 2.

38 ASSCOV, t. 3, cz. 5, s. 298-300.
39 Tamże, s. 551-552.
40 Tamże, cz. 6, s. 272-275.
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Z tematyką omawianego schematu związane były również wystą-
pienia polskich biskupów: Jana Pietraszki, sufragana krakowskie-
go41, Zygfryda Kowalskiego, sufragana chełmińskiego42, i Bohdana 
Bejzego, sufragana łódzkiego43.

Do zakończenia III sesji w auli soborowej wystąpiło jeszcze czte-
rech polskich hierarchów. Abp Antoni Baraniak wypowiedział się 
w ramach dyskusji nad schematem o zakonach, w którym – jego 
zdaniem – pominięto problemy zakonów prześladowanych i funk-
cjonujących w rozproszeniu, w niewystarczający sposób przedsta-
wiono zagadnienia egzempcji, kształcenia braci i kleryków zakon-
nych oraz sposób rozumienia i praktykowania ubóstwa44.

W dyskusji nad treścią schematu o wychowaniu w seminariach 
zabrali głos dwaj polscy biskupi: Józef Drzazga z Olsztyna i Antoni 
Pawłowski z Włocławka. Zgłosili oni obszerne, konkretne i w dużej 
mierze krytyczne uwagi45.

Polski udział w III sesji zamknął swoim wystąpieniem w auli 
soborowej 19 XI 1964 r. na 126. sesji generalnej bp Bohdan Bejze 
z Łodzi. Włączył się on do dyskusji nad schematem o wychowaniu 
chrześcijańskim, które jego zdaniem należy do najważniejszych za-
gadnień życia społecznego46. Oprócz wystąpień w auli soborowej 
polscy biskupi złożyli w Sekretariacie Soboru swoje opinie na piś-
mie, dotyczące omawianych zagadnień na III sesji. Należy wymienić 
6 pism abpa Karola Wojtyły47 i 2 pisma bpa Michała Klepacza48.

Niewątpliwie największym osiągnięciem polskich ojców sobo-
rowych na III sesji Vaticanum II było ogłoszenie przez papieża Pa- 
wła VI Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła. O tym wydarze-
niu pisał kroacki teolog, o. Balic, przewodniczący Akademii Mario-
logicznej w Rzymie: „Był to prawdziwy cud. Ojciec Św. łamał się 
w sobie. Był napastowany przez delegacje i memoriały przeciwni-

41 Tamże, cz. 5, s. 518.
42 Tamże, s. 580-581.
43 Tamże, cz. 6 s. 233-234.
44 Tamże, t. 3, cz. 7 s. 483-485.
45 P. Rutkowski, Polscy biskupi, s. 282-284.
46 ASSCOV, t. 3, cz. 8, s. 413-415.
47 Zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 226-227.
48 Zob. K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993, s. 72, 

83-84, 217, 230.
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ków. Tylko odwaga Prymasa Polski sprawiła, ze Papież zdołał zająć 
stanowisko samodzielne. Podkreślam, że było to wielkie męstwo 
Kardynała Prymasa. Eminencja nie zdaje sobie sprawę z tego ilu 
miał przeciwników, ja też byłem izolowany w tej sprawie, mocno 
zwalczany przez Niemców, Belgów, Holendrów, częściowo Francu-
zów i cały świat skandynawski. Wszyscy oni do ostatniej chwili byli 
zdecydowanie przeciwni. Przodował im kard. Döpfner i Alfrink, 
częściowo kard. Léger [...]. Podobno wysłano do Papieża protest. 
Dziękujcie Bogu, że dał Wam siłę. Dziś mówi się już o zwycię-
stwie biskupów polskich i o zwycięstwie biskupów polskich i o ich 
zasłudze”49.

W okresie między sesjami prowadzono intensywne prace nad 
treścią schematów o wolności religijnej, obecności Kościoła w świe-
cie współczesnym, misyjnej działalności Kościoła, apostolstwie 
świeckich oraz o życiu i posłudze kapłanów. Szczególnie wiele czasu 
poświęcono schematowi XIII, przyjmując z dużym uznaniem pro-
jekty z Polski: krakowski i wrocławski. W pracach nad schematem 
najbardziej zaangażował się abp Karol Wojtyła, który współpraco-
wał z wybitnymi teologami, jak J. Daniélou, H. de Lubac, Y. Congar 
czy B. Häring. Przy boku metropolity krakowskiego byli dwaj polscy 
audytorzy soborowi: S. Swieżawski i M. Habita50.

Ostatnia sesja soborowa odbyła się w dniach 14 IX – 8 XII 1965. 
Z Polski przybyło na nią 42. hierarchów, w tym czterech arcybisku-
pów, jedenastu biskupów diecezjalnych i 27. pomocniczych. Była to 
najliczniejsza grupa biskupów polskich podczas trwania Vaticanum 
II. Wielką pracę podjęło 2275. ojców soborowych z całego świata. 
W przeddzień otwarcia IV sesji na konferencji prasowej kard. Ju-
liusz Döpfner, jeden z czterech moderatorów Soboru, oświadczył, 
że będzie to ostatnia sesja, na której w 1965 r. rozpatrzone zostaną 
wszystkie ze schematów wcześniej wprowadzonych na forum sobo-
rowe51. Przed ojcami soborowymi stanęło ogromne zadanie: mieli 
przedyskutować i poddać głosowaniu aż 11 schematów, w tym 2 

49 P. Raina, Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1964-1965, Warszawa 
1966, s. 128-129.

50 J. Zabłocki, Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej kon-
stytucji pastoralnej „Gaudium et spes”, Warszawa 1986, s. 108-109.

51 I konferencja prasowa IV sesji Soboru, „Słowo Powszechne” 18 (1965), 
nr 220.
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kolejne konstytucje – O Objawieniu Bożym oraz O Kościele w świe-
cie współczesnym. Spośród dekretów oczekiwało 6 tematów: o pa-
sterskich zadaniach biskupów w Kościele, przystosowanej odnowie 
życia zakonnego, formacji kapłańskiej, apostolstwie świeckich, dzia-
łalności misyjnej Kościoła oraz posłudze i życiu kapłanów. Na kolej-
ne rozpatrzenie w auli czekały jeszcze 3 deklaracje: o wychowaniu 
chrześcijańskim, stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 
oraz wolności religijnej.

Na rozpoczęcie sesji w dniu 14 września Prymas Polski koncele-
brował Mszę św. wraz z 26. kardynałami i biskupami. Papież Paweł 
VI przewodniczył sprawowanej Eucharystii, osobiście intronizował 
Pismo Święte, przyjął od ojców soborowych professio fidei i wygłosił 
inauguracyjne przemówienie. W tym dniu wieczorem biskupi polscy 
brali też udział w procesji przy świetle pochodni z bazyliki świętego 
Krzyża Jerozolimskiego do bazyliki św. Jana na Lateranie.

Podczas wszystkich kongregacji IV sesji głos zabrało ośmiu pol-
skich mówców, wygłaszając 13 przemówień. Jako pierwszy wystąpił 
abp Antoni Baraniak, który włączył się do dyskusji nad treścią sche-
matu o wolności religijnej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, 
że przedłożony tekst wymaga jeszcze pewnych poprawek i uzupeł-
nień. Podał sytuacje, w których obecne sformułowania mogłyby 
być fałszywie interpretowane na niekorzyść Kościoła i wolności 
religijnej52. W dalszym ciągu dyskusji nad treścią tegoż schematu na 
131. kongregacji generalnej zabrał głos Prymas Polski. Zwrócił uwa-
gę na pewne właściwości współczesnego świata, z których wynikać 
może niebezpieczeństwo różnego interpretowania postanowień po-
trzebnej deklaracji o wolności religijnej. Postulował, aby deklaracja 
była jednakowo rozumiana i w ujednolicony sposób realizowana53. 
Jako ostatni polski punkt widzenia na treść deklaracji o wolności 
religii przedstawił na 133. kongregacji generalnej abp Karol Wojtyła. 
Zwrócił on uwagę na potrzebę wprowadzenia do omawianej treści 
deklaracji kolejnych poprawek i uzupełnień. Uznał też za sprawę 
dużej wagi ukazanie ścisłego związku wolności z odpowiedzial-
nością54. Należy podkreślić, że uwagi polskich ojców soborowych 

52 ASSCOV, t. 4, cz. 1, s. 306.
53 Tamże, s. 387-390.
54 Tamże, t. 4, cz. 2, s. 11-13.
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odnośnie do treści schematu o wolności religijnej znalazły swoje 
odzwierciedlenie w promulgowanej Deklaracji o wolności religijnej.

Podczas ostatniej sesji soborowej wielką była praca nad konsty-
tucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 
spes. Nad jej treścią w auli wypowiedziało się aż siedmiu polskich 
ojców soborowych. Pierwszym z nich był abp Bolesław Kominek 
z Wrocławia, który na 134. kongregacji generalnej w imieniu 65. 
biskupów polskich wysoko ocenił treść omawianego schematu, 
wskazując jednocześnie na potrzebę wprowadzenia tam – czasami 
nawet poważnych – zmian i uzupełnień. Na przykład „należałoby 
jaśniej przedstawić związki między religią a kulturą”. W dokumen-
cie powinno znaleźć się „odpowiednie ujęcie prawa do pracy”. Jaś-
niejszego ujęcia – zdaniem mówcy – wymaga temat o społeczności 
politycznej, a rozwiązywanie konfliktów granicznych przez wojnę 
wydaje się nie do przyjęcia. Odniósł się on także do problematyki 
cierpienia, nędzy, głodu i niebezpieczeństwa zagłady atomowej. 
Z całą mocą podkreślił, że „nie wystarczy rozmyślanie nad tymi 
problemami. Należy ciągle odwoływać się do sumień i dobrej woli 
wszystkich ludzi”55.

Na 136. kongregacji generalnej zabrał głos bp Michał Klepacz56, 
który mówił o obawach i nadziejach soborowych, o postępie i re-
gresji społeczeństw, o rozwoju technicznym i deprawacji moralnej, 
widocznej nie tylko w latach wojen XX stulecia. Wypowiedź kończy 
się prośbą do wszystkich ojców soborowych, aby wyszli naprzeciw 
ciągle rodzącej się trwogi z tych niebezpieczeństw. „Miłość prawdy 
– mówił – dobro ludzi i honor Kościoła, który miłuje ludzi a zwalcza 
zło, oczekuje takiej deklaracji od Soboru”57.

Nazajutrz – 28 IX 1965 r. – przed audytorium soborowym wy-
stąpił abp Karol Wojtyła, który z aprobatą odniósł się do nadanego 
omawianemu schematowi pastoralnego wymiaru odniesionego ku 
osobie ludzkiej. Zwrócił przy tym uwagę, że taki charakter wymaga 
jednak szerszego uwzględnienia aspektu soteriologicznego, gdyż 

55 Tamże, s. 387-389.
56 Biskup łódzki na temat schematu XIII przemawiał dwukrotnie i złożył do 

Sekretariatu Soboru 4 przygotowane na piśmie wnioski dotyczące zawartej w nim 
problematyki. P. Rutkowski, Polscy biskupi, s. 320.

57 ASSCOV, t. 4, cz. 2, s. 467.
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sens działalności duszpasterskiej ma swoje źródło właśnie w dzie-
le zbawienia. Najwięcej uwagi metropolita krakowski poświęcił 
problemowi ateizmu rozpatrywanemu przede wszystkim w aspek-
cie treści schematu o Kościele w świecie współczesnym, który ma 
służyć dialogowi ze wszystkimi. Stąd należałoby spojrzeć na ateizm 
jako na stan wewnętrzny osoby ludzkiej, jako na problem umysłu, 
woli i serca ludzkiego, problem „samotności od Boga”, negującej 
nieśmiertelność osobową i unieśmiertelniającej się w kolektywie. 
W zakończeniu znalazły się słowa: „Dialog, który jest czymś za-
równo na wskroś chrześcijańskim i ludzkim, jest wobec tego czymś 
bardzo trudnym, zwłaszcza jeżeli z ateizmem łączy się relatywizm 
i utylitaryzm etyczny. Zaczynać go wypada chyba od problematyki 
człowieka”58. Wystąpienie przyszłego papieża zwróciło uwagę za-
równo ojców soborowych, jak i innych uczestników Vaticanum II. 
Red. Mikołaj Rostworowski podał w korespondencji z Rzymu, że 
francuski teolog o. de Lubac „w gorących słowach określał krakow-
skiego arcybiskupa Wojtyłę jako jedną z najwybitniejszych postaci 
obecnego Soboru”59.

W dalszym toku dyskusji na temat schematu o Kościele w świe-
cie współczesnym zabrali głos dwaj biskupi: Kazimierz Majdański 
z Włocławka i Herbert Bednorz z Katowic. Obaj swoją uwagę skie-
rowali na żywotne problemy małżeństwa i rodziny, zaliczane – ich 
i całego Episkopatu polskiego zdaniem – do najważniejszych za-
gadnień współczesnego świata. Sufragan włocławski m.in. przypo-
mniał wstrząsającą statystykę, w świetle której roczna ilość aborcji 
niewspółmiernie przekracza liczba ofiar II wojny światowej60. Na-
tomiast już pierwsze zdania bpa Bednorza były głośnym sygnałem 
o ratowanie małżeństwa i rodziny zagrożonych kryzysem: „Styl 
życia ludzkiego w coraz bardziej uprzemysłowionym świecie nie 
sprzyja trwałości małżeństwa ani dobrze uporządkowanej rodzinie 
ludzkiej. Jej Zycie uległo licznym i głębokim przeobrażeniom. Do-
świadczenia wielu krajów z ostatnich kilkudziesięciu lat przekonują 

58 ASSCOV, t. 4, cz. 2, s. 663.
59 Nasz specjalny wysłannik Mikołaj Rostworowski telefonuje z Rzymu, „Słowo 

Powszechne” 18 (1965), nr 233, s. 2.
60 J. Zabłocki, Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej kon-

stytucji pastoralnej „Gaudium et spes”, Warszawa 1967, s. 325.
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ludzkość o prawdzie od wieków głoszonej przez Kościół, że ludz-
kości potrzebne jest nierozerwalne małżeństwo i rodzina dobrze 
spełniająca obowiązki wychowawcze”61. Obaj polscy hierarchowie 
byli wielkimi prorokami, głoszącymi w auli soborowej wizję nad-
chodzącego kryzysu małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym.

Na temat treści schematu o Kościele w świecie współczesnym 
na 142. sesji generalnej zabrał głos kard. Stefan Wyszyński, którego 
wstąpienie dotyczyło kompleksu spraw społeczno-ekonomicznych. 
Podał on propozycje co do treści III rozdziału drugiej części dysku-
towanego schematu. Zaznaczył, że obecna nauka Soboru wyrasta 
z dotychczasowej nauki i praktyki Kościoła. Poruszył problematykę 
świata pracy, ciągle czekającej na rozwiązanie, którego nie udało 
się znaleźć zarówno w świecie kapitalistycznym, jak i komunistycz-
nym62.

Na liście polskich dyskutantów soborowych nad treścią sche-
matu o Kościele w świecie współczesnym znalazł się abp Antoni 
Baraniak z Poznania. Jego przemówienie, wygłoszone na tej samej 
142. sesji generalnej, koncentrowało się nad zagadnieniem relacji 
chrześcijan do życia politycznego społeczności, w których realizują 
swoje ziemskie powołanie63. Według Janusza Zabłockiego, arcybi-
skup poznański skoncentrował swoje wystąpienie głównie na za-
gadnieniu możliwości współpracy z rządami ateistycznymi, bowiem 
jest ono niezwykle ważne dla chrześcijan żyjących pod rządami 
areligijnymi64. Jako ostatni z polskich ojców soborowych w dyskusji 
nad schematem o Kościele w czasach współczesnych zabrał głos 
bp Michał Klepacz. W ogóle było to dziewiąte z kolei jego prze-
mówienie w auli soborowej, a drugie odnośnie do tego schematu. 
Mówca skupił się na szeroko rozumianej problematyce wojny i po-
koju w wymiarze globalnym oraz na ekonomicznej sytuacji świata. 
Zwrócił uwagę, że chociaż ludy i rządy mówią o pokoju, to nadal nie 
jest on udziałem świata, któremu tak naprawdę grożą kolejne i jesz-
cze bardziej wyniszczające konflikty. Nie wystarcza tylko potępiać 

61 ASSCOV, t. 4, cz. 3, s. 88.
62 M. Rola, Wkład kard. Stefana Wyszyńskiego w prace Soboru Watykańskiego II, 

s. 71.
63 AACOV, t. 4, cz. 3, s. 392-294.
64 J. Zabłocki, Kościół i świat współczesny, s. 374.
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wojny i dużo mówić o pokoju, lecz należy wejść do pozbawionej 
pokoju duszy ludzkiej, którą opanowały egoizm i pożądliwość oraz 
niezgodne z naturą ludzką instynkty. Trzeba zejść do sumień odrzu-
cających odpowiedzialność wobec Boga, obojętnych na wszystko, 
co nie przynosi bezpośredniej korzyści materialnej. Należy wielu 
słowom i pojęciom, a w pierwszej kolejności takim jak miłość, praw-
da i sprawiedliwość, przywrócić ich właściwe znaczenia i wartości. 
W zakończeniu biskup łódzki postulował, aby w przygotowanym 
schemacie przedstawić rzeczywisty stan ludzkości, jasno pokazać 
możliwość zmiany warunków jej życia, ukazać środki umożliwia-
jące osiągnięcie pokoju, opowiadać się za likwidacją kolonializmu, 
bronić praw narodów biednych i słabych, stale pamiętać, że pokój 
jest owocem sprawiedliwości i moralności65.

Sobór Watykański II zbliżał się do końca. W dyskusji nad doku-
mentem o działalności misyjnej Kościoła zabrakło głosów z Polski. 
Natomiast w sprawie treści schematu poświęconego posłudze ka-
płańskiej przemówił do audytorium soborowego bp Stefan Bareła. 
Wniósł on szczegółowe i krytyczne uwagi, uwidaczniając luki w tre-
ści omawianego dokumentu. Z naciskiem podkreślił, że „opusz-
czenie w schemacie nauki o zjednoczeniu kapłana z Chrystusem-
-Ofiarą wydaje się bardzo niebezpieczne. Może u kogoś wywołać 
wrażenie, że idzie się na konformizm z modernistami”66. Biskup 
częstochowski rozwinął też temat relacji między kapłanem i Matka 
Bożą, mówiąc, że „każdy chrześcijanin, a szczególnie kapłan, po-
trzebuje Matki duchowej, by wzrastały w nim cnoty wiary, nadziei 
i miłości67.

Ostatnim polskim ojcem soborowym zabierającym głos w auli 
soborowej był kard. Stefan Wyszyński. Miało to miejsce 11 XI 1965 r. 
podczas 158. kongregacji generalnej, kiedy pomiędzy kolejnymi gło-
sowaniami nad schematem O działalności misyjnej Kościoła zabie-
rali głos przewodniczący poszczególnych konferencji episkopatów, 
którzy odczytywali wnioski tychże konferencji dotyczące odpustów. 
Jako pierwszy przemówił Prymas Polski, który poparł reformę od-

65 ASSCOV, t. 4, cz. 3, s. 647-649. Por. P. Rutkowski, Polscy biskupi, s. 330-331.
66 ASSCOV, t. 4, cz. 5, s. 61.
67 Tamże, s. 64.
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pustów, postulując nowe ujęcie nauki o odpustach konfrontować 
z treścią przyjętych dokumentów soborowych68.

Przed zakończeniem obrad soborowych biskupi polscy wręczy-
li papieżowi Pawłowi VI memoriał z programem Sacrum Poloniae 
Millenium i zaprosili go na te uroczystości do Polski. Przekazali też 
56 listów na ręce przewodniczących episkopatów z całego świata, 
które zawierały informacje o doniosłości obchodów milenijnych 
w Polsce i stanowiły jednocześnie zaproszenie do udziału w nich 
bezpośredniego bądź tylko duchowego i modlitewnego. Jeden z tych 
listów został zredagowany w formie Orędzia biskupów polskich do 
ich niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim. Autorem 
orędzia był abp Bolesław Kominek, wielki orędownik pojednania 
polsko-niemieckiego69. Biskupi przed opuszczeniem Wiecznego 
Miasta wystosowali list pasterski osobno do wiernych i osobno do 
duchowieństwa. „Sobór – pisali – wkroczył w dzieje ludzkości i bu-
dził tak powszechne zainteresowanie, jak chyba żaden z dotychcza-
sowych soborów w dziejach Kościoła”70.

Zakończenie Vaticanum II nastąpiło 8 XII 1965 r. w święto 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Na placu przed Bazyliką św. Pio-
tra papież Paweł VI celebrował Mszę św. z udziałem wszystkich 
ojców soborowych, obserwatorów, oficjalnych delegacji, około 
3 tys. sprawozdawców i niezliczonego tłumu wiernych. Ojciec świę-
ty skierował orędzie do całej ludzkości z wyraźnym określeniem 
adresatów, a więc do rządzących, intelektualistów i naukowców, 
artystów, kobiet, robotników, do biednych, chorych i cierpiących 
oraz do młodzieży. Po Mszy św. odczytano tekst papieskiego breve 
ogłaszającego zamknięcie Soboru Watykańskiego II. Nastąpił teraz 
okres wprowadzania w życie postanowień soborowych, które doko-
nywało się stopniowo i z uwzględnieniem miejscowych warunków. 
Ta recepcja zadań postawionych Kościołowi przez Sobór trwa do 
dzisiaj i będzie kontynuowana w następnych latach.

68 Tamże, t. 4, cz. 6, s. 316.
69 J. Mandziuk, Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia – autor listu bisku-

pów polskich do niemieckich, „Saeculum Christianum” 12 (2005), nr 2, s. 133-138.
70 List pasterski biskupów polskich po zakończeniu Soboru Watykańskiego Dru-

giego, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 1975, s. 417.
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* * *

Jak można ocenić wkład polskich ojców soborowych w wielkie 
dzieło Soboru Watykańskiego II z perspektywy 50. lat od jego za-
kończenia? Niewątpliwie był to największy udział i znaczący wkład 
polskiego Kościoła w sobory odbywające się na przestrzeni drugiego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. Polscy ojcowie soborowi przybyli do 
bazyliki watykańskiej zza „żelaznej kurtyny”, nie mieli zaplecza 
ekspertów i pod tym względem nie mogli równać się z biskupami 
przybyłymi z wolnego świata. Trzeba też przyznać, że w poszczegól-
nych Kościołach lokalnych, zwłaszcza w zachodniej Europie, byli 
bardzo wybitni hierarchowie, mając w swoim otoczeniu znakomi-
tych teologów. Polscy biskupi przemawiali w imieniu Konferencji 
Episkopatu Polski, a swoje wystąpienia omawiali na cyklicznych 
spotkaniach w Instytucie Polskim na via Pietro Cavallini 38. Mu-
sieli uważać, aby ich wystąpienia nie były zbytnio atakowane przez 
polski reżim komunistyczny, który miał swoich licznych przedsta-
wicieli w Rzymie. Ponadto spotykali się z atakami liberalnej prasy 
zachodniej, zwłaszcza włoskiej oraz rewizjonistycznej prasy nie-
mieckiej. Jednak wypowiedzi polskich biskupów zarówno w auli 
soborowej, jak i składane na piśmie miały charakter świadectwa 
i przyczyniły się do ubogacenia soborowej świadomości Kościoła. 
Przez ich obecność na poszczególnych sesjach związali oni sobór 
z Kościołem w Polsce poprzez informację o jego pracach, modlitwę 
i ofiarę w intencji prowadzonych prac soborowych.

Można żywić nadzieję, że polska historiografia kościelna zosta-
nie ubogacona pracami naukowymi dotyczącymi obrad soborowych 
i udziału w nich polskich hierarchów z poszczególnych diecezji. Po 
50. latach od zakończenia Vaticanum II łatwiejszy będzie dostęp do 
zbiorów archiwalnych, znajdujących się zwłaszcza w archiwach koś-
cielnych. Ponadto z pewnością ujrzą światło druku różnego rodzaju 
pamiętniki wielkich uczestników soboru, złożone przez autorów 
w zbiorach publicznych z zastrzeżeniem dostępu do nich po 2015 r. 
Szkoda, że nie będzie możliwości zrobienia wywiadów z ojcami 
soborowymi, którzy odeszli już do wieczności.
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The Participation of Polish Bishops in the Second Vatican Council

Summary

The Second Vatican Council was one of the biggest events in the his-
tory of Christianity. His goal was to align the activities of the Church 
(aggiornamento) to the current needs in the modern world. The contri-
bution of Polish Council Fathers in the great work of Vatican IIcan be 
assessed positively. In all four sessions of the council participated 63 Polish 
hierarchs. They came to Rome (some for the first time) from behind the 
Iron Curtain, they had no support of experts and had to be careful so that 
their speeches would not be unduly attacked by the Polish communist 
regime, with its many representatives as well as by the liberal Western 
press, (especially Italian ) and the revisionist German press. It should 
be emphasized that the statements made by the Polish bishops both in 
the Council Hall, and submitted in writing, had a testimonial character 
and contributed to the enrichment of the conciliar consciousness of the 
Church.
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ROLA PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO 
I PAPIESKIEGO KOŚCIELNEGO INSTYTUTU POLSKIEGO 

W RZYMIE W CZASIE SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Rozpoczynając w 1962 r. Sobór Watykański II, papież Jan XXIII 
wyznaczył mu zadania, które sprawiały, że „był to sobór nie tylko 
dla Kościoła, ale i dla świata”1. Nie może więc dziwić, że oprócz 
szczególnej uwagi, jaką przykładano do niego w samym Kościele, 
wywoływał on zainteresowanie również tych, którzy nie identyfiko-
wali się z Kościołem2. Watykańska Bazylika św. Piotra, spełniająca 
rolę auli soborowej, koncentrowała na sobie spojrzenia wierzących 
i niewierzących, rządzących państwami i zwykłych ludzi oczeku-
jących na aggiornamento.

Sobór, mający trwać – według wstępnych planów – tylko jedną 
sesję, zawarł się w czterech, rozłożonych w następujących po sobie 
latach. Zwołując Sobór Jan XXIII pisał w konstytucji apostolskiej 
Humanae salutis3 z 25 grudnia 1961 r.: „Chcemy dlatego i nakazu-
jemy, ażeby w ekumenicznym soborze przez nas zapowiedzianym 
ze wszystkich części świata byli obecni umiłowani synowie nasi św. 
Kościoła rzymskiego kardynałowie, czcigodni bracia patriarchowie, 
prymasi, arcybiskupi, i biskupi czy to rezydencjalni, czy tytularni 
oraz wszystkie osoby kościelne, które zgodnie z prawem powinny 
brać udział w ekumenicznym soborze”4.

1 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999, s. 422.
2 J. Kopiec, Biskup wśród swojego ludu. Życie i posługa biskupa Wacława Wy-

ciska (1912-1984), Opole 2009, s. 53-54.
3 Jan XXIII, Konstytucja Apostolska „Humanae salutis”, „Acta Apostolicae 

Sedis” [dalej: AAS] 54(1962), nr 1, s. 5-13.
4 Cyt. za: M. Żurowski, Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem, Warsza-

wa 1979, s. 218. Por. Jan XXIII, Konstytucja Apostolska, s. 12. Por. F. Bączkowicz, 
Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Opole 1957, s. 438-439.
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W dniu rozpoczęcia Soboru w watykańskiej Bazylice zebrało się 
2850 ojców soborowych5. Każda z sesji soborowych trwała około 
dwóch miesięcy, a ostatnia prawie trzy miesiące6. Ojcowie soboro-
wi w tak dużej liczbie mieszkali w Rzymie, często mając do swej 
dyspozycji sekretariaty czy przynajmniej osoby służące pomocą, 
jak na przykład różnych ekspertów.

W innej sytuacji znajdowali się biskupi z krajów rządzonych 
przez systemy totalitarne. W dniu rozpoczęcia Soboru z Polski 
obecnych było tylko 22 .̋ biskupów7. Prymas Stefan Wyszyński 
w różnych przemówieniach podkreślał obowiązek uczestnictwa 
wszystkich biskupów w Soborze8. Bez wątpienia była to odpowiedź 
na politykę komunistycznego aparatu reżimu, który pewnie byłby 
usatysfakcjonowany wyjazdem zaledwie kilku hierarchów, tworzą-
cych delegację Episkopatu Polski, i to składającą się z biskupów, co 
do których władze nie miały większych zastrzeżeń. Jednocześnie 
komuniści w Polsce za wszelką cenę chcieli wykorzystać obowiązek 
uczestnictwa biskupów w Soborze do szczególnej „gry paszporta-
mi”. Bp Ignacy Jeż pisał po latach: „Czekaliśmy wtedy na otrzy-
manie paszportów. Dostać paszport w tamtych czasach to było nie 
lada osiągnięcie, to była nagroda za dobre sprawowanie się wobec 
władzy ludowej”9.

5 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, s. 422.
6 I sesja: 11 X – 8 XII 1962 r., II sesja: 29 IX – 4 XII 1963 r., III sesja: 14 IX – 

21 XI 1964 r., IV sesja: 14 IX – 8 XII 1965 r.
7 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, s. 422.
8 We wrześniu 1962 r. kard. Stefan Wyszyński mówił w kościele pw. św. Anny 

w Warszawie: „Każdy biskup przed przyjęciem konsekracji biskupiej składa specjal-
ną przysięgę, w której zobowiązuje się, że wezwany na Sobór stawi się bezzwłocz-
nie. […] Wszyscy mają obowiązek stawić się na Sobór. Wszyscy też mają do tego 
prawo. Stąd – nigdzie nie powołuje się tak zwanej delegacji, jak się niekiedy ludzie 
nieobyci z tą sprawą wyrażają. Nie ma «delegacji biskupów polskich» na Sobór, bo 
wszyscy mają obowiązek, zgodnie ze złożoną przysięgą, wziąć w nim udział”. Zob. 
Przed Soborem Watykańskim II, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 9, Warszawa 
2011, s. 215. Natomiast 22 X 1963 r. Prymas pisał, że biskup, „jeśli […] nie może 
wziąć w nim [w soborze – przyp. A.W.] udziału, musi to usprawiedliwić wobec 
Ojca Świętego, który sam zadecydować może, czy podane powody nieobecność 
usprawiedliwiają”. Zob. List Prymasa Polski do księży dziekanów, w: S. Wyszyński, 
Dzieła zebrane, t. 11, Warszawa 2012, s. 246.

9 Przygody z Opatrznością. Z biskupem Ignacym Jeżem rozmawiają Alina 
Petrowa-Wasilewicz i ks. Krystian Kukowka, Katowice 2004, s. 142. Zob. też np.: 



 ROLA PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO 145

Biskupi, którzy otrzymali zgodę rządzących na wyjazd na So-
bór, mogli wyjechać za „żelazną kurtynę” zaledwie z kilkoma do-
larami. Potrzebne było więc zorganizowanie w Rzymie pomocy, 
która umożliwiłaby hierarchom kilkutygodniowy pobyt za granicą. 
Pomocą służyły biskupom kościelne instytucje polskie w Wiecz-
nym Mieście, przede wszystkim Papieski Kościelny Instytut Polski 
i Papieskie Kolegium Polskie. Tam w większości mieszkali biskupi. 
Tam też odbywały się oficjalne konferencje i prywatne spotkania. 
Niniejsze przedłożenie stawia sobie za cel ukazanie roli obydwu 
tych placówek rzymskich w latach soborowych. W związku z tym, 
że rezydencją Prymasa Polski stał się Papieski Kościelny Instytut 
Polski, miejsce to pełniło szczególną funkcję10.

W przygotowaniu tego wystąpienia wykorzystano materiały 
znajdujące się w archiwach obydwu tych instytucji. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że mimo stosunkowo niedługiego dystansu czasowego 
od omawianych wydarzeń, w archiwach tych placówek nie ma zbyt 
wielu materiałów odnoszących się do czasów soborowych. Wyko-
rzystano natomiast codzienne zapiski kard. Stefana Wyszyńskiego, 
tzw. Pro memoria, znajdujące się w Archiwum Instytutu Prymasow-
skiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w większości 
jeszcze niepublikowane.

1. PAPIESKIE KOLEGIUM POLSKIE 
I PAPIESKI KOŚCIELNY INSTYTUT POLSKI W RZYMIE

Zarówno Kolegium Polskie, jak i Instytut Polski w Rzymie na 
progu lat sześćdziesiątych XX wieku cieszyły się już bogatą historią, 
sięgającą swymi korzeniami jeszcze czasów zaborczych. Wraz z So-
borem Watykańskim II rozpoczął się niezwykle dynamiczny okres 
w ich dziejach, który – jak się wydaje – osiągnął szczególną formę 
w latach pontyfikatu Jana Pawła II.

A. Warso, Biskup sandomierski i jego biskupi pomocniczy w dobie Soboru Watykań-
skiego II, w: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, 
Toruń 2014, s. 181-228.

10 W niniejszym tekście nazwy obydwu tytułowych instytucji polskich w Rzy-
mie będą określane w formach skróconych i zazwyczaj potocznie używanych: 
„Instytut Polski” czy „Instytut” i odpowiednio: „Kolegium Polskie” i „Kolegium”.
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Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie nawiązuje swymi trady-
cjami do kolegium, które założył w Wiecznym Mieście św. Filip 
Neri 1 września 1582 r., a które cztery lata później upadło. Kolej-
ny raz Kolegium Polskie w Rzymie powstało z inicjatywy króla 
Jana Kazimierza w 1653 r. Przeznaczone było dla studentów pol-
skich i szwedzkich, ale po śmierci założyciela przeszło na własność 
Szwecji. W okresie zaborów myśl o wskrzeszeniu kolegium podjęli 
zmartwychwstańcy. Warto wspomnieć tu szczególnie zaangażowa-
nych w tworzenie rzymskiego kolegium: ks. Hieronima Kajsiewicza 
i ks. Piotra Semenenko. Sytuacja polityczna była powodem wielu 
trudności, które napotykali. Wielkim orędownikiem powstającego 
kolegium był Pius IX. Miał on powiedzieć: „Questi poveri Polac-
chi non hanno oggi loro Sovrano. Ebbene, io sarò in Roma loro 
Sovrano. Questo Collegio sarà il mio”. 24 marca 1866 r. był dniem 
oficjalnej inauguracji działalności Kolegium Polskiego w Rzymie. 
Mieściło się ono przy via Salara Vecchia. Już 16 maja 1866 r. złożył 
tam wizytę Pius IX. Od 1 lipca 1878 r. kolegium przeniosło się do 
dawnego klasztoru maronitów przy via dei Maroniti 22. W związ-
ku z planowaną przebudową dzielnic Rzymu, zaczęto szukać no-
wej siedziby na kolegium. Wzniesiono z przeznaczeniem na ten cel 
nowy budynek na Piazza Remuria 2a, dokąd kolegium przeniosło się 
w 1936 r. Począwszy od 1938 r. zarząd nad kolegium, mocą decyzji 
Świętej Kongregacji Studiów, przejął Episkopat Polski. W założe-
niach kolegium przeznaczone było dla alumnów, a powstały póź-
niej Instytut Polski – dla księży. Nie zawsze jednak ta zasada była 
zachowywana. Dziś mieszkają w nim księża – studenci rzymskich 
uczelni. W chwili rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II rektorem 
kolegium był ks. prał. Władysław Rubin, a po jego nominacji bisku-
piej, 14 stycznia 1965 r. został nim ks. prał. Bolesław Wyszyński, 
dotychczasowy ojciec duchowny Papieskiego Instytutu Polskiego. 
W czasie trwania obrad soborowych, w roku akademickim 1963-
1964 w kolegium mieszkało 33. księży, co stanowiło największą ich 
liczbę w dziejach tej instytucji do 1964 r.11

11 P. Smolikowski, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie, Kraków 1896; 100 
lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie 1866-1966, Watykan 1966, s. 13-40. 
Zob. też: „Roczniki Kolegium Polskiego w Rzymie” 1902-1904, z. 1-6.
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Inicjatywa założenia drugiej placówki – Hospicjum Polskiego 
w Rzymie – dzisiejszego Instytutu Polskiego – powstała w gronie 
biskupów zaboru austriackiego. Byli wśród nich hierarchowie, któ-
rzy studiowali w Rzymie. Pomysł należał do św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, biskupa przemyskiego obrządku łacińskiego. Obok niego 
wspomnieć należy arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego 
św. Józefa Bilczewskiego i lwowskiego arcybiskupa ormiańskiego 
Józefa Teodorowicza. Pomocą w Rzymie służyli również: abp Fran-
ciszek Albin Symon, wcześniej biskup płocki, a wówczas arcybi-
skup tytularny, usunięty przez władze carskie z granic cesarstwa, 
ks. Adam Stefan Sapieha i ks. Kazimierz Skirmunt – pracujący w Sto-
licy Apostolskiej, jak też o. Włodzimierz Ledóchowski SI – z kurii 
generalnej jezuitów. Plany bp. Pelczara, by istniejące już Kolegium 
Polskie przyjmowało w tamtym czasie również księży, spotkały się 
z odmową. Sytuacja ta miała również wpływ na powstanie domu, 
w którym mogliby mieszkać księża polscy12. Bp Pelczar mówił: 
„W biegu czasu okazała się potrzeba utworzenia drugiego ogniska 
naukowego, gdzie by już sami kapłani, przez czas krótszy, mogli 
pogłębiać swą wiedzę w dziedzinie teologii, filozofii, prawa kano-
nicznego czy Pisma świętego, to znowu oddawać się pracom w kon-
gregacjach i archiwach rzymskich, a przy tym w miarę sił i środków 
opiekować się pielgrzymami polskimi”13. Jak podkreśla badający 
stuletnie dzieje Instytutu Polskiego bp Jan Kopiec, należy podzi-
wiać dalekowzroczność inicjatorów. Nowa placówka służyć miała 
Polakom ze wszystkich trzech zaborów, a więc miała przyczynić 
się również do integracji polskiego Kościoła. Podobnie jak pomysł 
założenia Kolegium w okresie zaborów, tak również w wypadku 
projektowanego Hospicjum Polskiego rządy państw zaborczych nie 
szczędziły trudności i intryg. Ostatecznie nabyto gmach z 1887 r., 
w którym mieścił się Istituto di Educazione Cattolica, wraz z koś-
ciołem S. Giuseppe ai Prati. Obok, z inicjatywy polskich biskupów, 

12 J. Kopiec, Stuletnie dzieje Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzy-
mie, w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Pa-
pieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010, red. J. Kopiec i in., 
Rzym 2010, s. 90-93.

13 Kazanie biskupa J. Pelczara na uroczystości otwarcia Instytutu Polskiego 
w Rzymie, Rzym 13 XI 1910, w: Historia i współczesność, t. 1, red. Z. Kiernikow-
ski i in., Rzym 1996, s. 87.
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wzniesiono drugi budynek – gmach lokatorski. Św. Kongregacja 
Konsystorialna 19 marca 1910 r. kanonicznie erygowała Hospicjum 
Polskie. Uroczysta inauguracja Hospicjum nastąpiła 13 listopada 
1910 r. Dzisiejszy Instytut Polski od ponad stu lat mieści się w tym 
samym miejscu. W czasach Soboru Watykańskiego II rektorem In-
stytutu był (od 1958 r.) ks. prał. Franciszek Mączyński14.

MIEJSCA RZYMSKIEGO ZAMIESZKANIA OJCÓW SOBOROWYCH

Zarówno w Kolegium, jak i w Instytucie w czasie wszystkich 
sesji soborowych zamieszkali polscy biskupi. Instytut stał się rzym-
ską rezydencją kard. Stefana Wyszyńskiego, przez co placówka ta 
stała się tym bardziej znana15. Jego następca, kard. Józef Glemp, 
wspominał: „Można powiedzieć, że w początkach lat 60. Instytut 
Polski oddawał wielkie usługi Prymasowi Wyszyńskiemu”16. Dodać 
należy, że podczas swych pierwszych prymasowskich wyjazdów do 
Rzymu – w roku 1951, 1957 i 1958 – Prymas Wyszyński zatrzymy-
wał się przy via Machiavelli 18, w domu sióstr nazaretanek17.

Po unormowaniu sytuacji w Instytucie Polskim i po mianowa-
niu rektorem ks. Franciszka Mączyńskiego w 1958 r., kard. S. Wy-
szyński podczas swych kolejnych pobytów w Wiecznym Mieście 
rezydował właśnie w  Instytucie. Tych pobytów, począwszy od 
1962 r. do ostatniego pobytu w 1980 r. było 2718. Dopowiedzieć 
należy, że dzięki osobie Prymasa Instytut Polski był znany także 
papieżom. Tak na przykład po audiencji u Jana XXIII w dniu 17 
lutego 1962 r. Prymas Wyszyński notował, że papież „interesował 
się tym, gdzie zamieszkałem: zapisał sobie adres i nazwisko Rektora 

14 J. Kopiec, Stuletnie dzieje Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzy-
mie, s. 93-101, 120-124; J. Kopiec, Rektorzy Papieskiego Instytutu Polskiego w stu-
leciu jego istnienia, w: tamże, s. 174-175.

15 J. Kopiec, Stuletnie dzieje Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzy-
mie, s. 124.

16 J. Glemp, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 
w Rzymie], w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce, s. 14.

17 A. Warso, Papieski Instytut Polski rzymską rezydencją kard. Stefana Wyszyń-
skiego, w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce, s. 267-269.

18 Tamże, s. 270-272.
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Instytutu, Prałata Mączyńskiego”19. Rzymską rezydencją Prymasa 
interesowała się również telewizja włoska, która rejestrowała wy-
gląd rezydencji soborowej Prymasa Polski20. Trzeba podkreślić, że 
w Instytucie Polskim zawierającym rzymską rezydencję Prymasa, 
mieścił się tak naprawdę – stosunkowo rozbudowany – sekretariat 
Prymasa Polski za granicą.

Biskupi zasadniczo mieszkali w Instytucie i w Kolegium. Poza 
tym zamieszkiwali również w klasztorach polskich sióstr czy u oj-
ców franciszkanów21. Kard. Glemp wspominał po latach: „Warunki 
pobytu w Instytucie nie były komfortowe. Dom wymagał naprawy 
i ulepszeń, ale to, co biskupi zastali, było wystarczające do owocnej 
pracy na Soborze. Braki nadrabiane były współpracą i wielka soli-
darnością. Należy zaakcentować solidarność wszystkich biskupów. 
Biskupi z krajów zachodnich, będący w lepszej sytuacji ekonomicz-
nej, wspierali biskupów ze wschodniego świata – nie tylko Polaków, 
to dotyczyło wszystkich innych z «bloku»”22. Trzeba pamiętać, że 
dla niektórych z hierarchów obrady soborowe były pierwszą okazją 
wyjazdu i pobytu w Wiecznym Mieście. Biskup pomocniczy sando-
mierski Walenty Wójcik, który w 1962 r. po raz pierwszy wyjechał 
za granicę, przy okazji I sesji Soboru tak pisał: „Kolegium Polskie 
ma piękne położenie, urządzone skromnie, ale gustownie. Uderza 
wielka ilość marmurów. Włochy nie mają drzewa. Odprawiamy 
Mszę św[iętą] w pięknej kaplicy. Z tarasów wspaniały widok na 
stary i nowy Rzym. W Kolegium jest właściwie kawałek Polski: 
księża studenci, kilku kleryków, siostry z Pleszewa, książki i gazety 
w czytelni, obrazy na ścianach itd. Kuchnia jest niemal w 100% 
polska”23.

19 Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie [dalej: ArInSW], S. Wyszyński, Pro memoria [dalej: Pro memoria] 
z 17 II 1962 r.

20 Tamże.
21 J. Glemp, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 

w Rzymie], s. 14.
22 Tamże, s. 15.
23 Archiwum Seminarium Duchownego w Sandomierzu, sygn. T 2176, teczka 

1, Notatki biskupa Wójcika z podróży do Rzymu na Sobór 1962-1963.
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W czasie dwóch sesji soborowych mieszkał w Instytucie abp 
Karol Wojtyła24. Wojtyła, później zatrzymywał się w Papieskim 
Kolegium Polskim. Także w Kolegium mieszkała tam spora grupa 
ojców soborowych: w czasie I sesji 15, w II – 14, w III – 12 i w czasie 
ostatniej 18 polskich biskupów25. Prymas i obecni w Rzymie biskupi 
odwiedzali więc także Kolegium Polskie26.

Po latach ówczesny student, a późniejszy prymas Józef Glemp 
wspominał: „Budowaliśmy się prostotą, pracowitością i pobożnoś-
cią naszych biskupów. Uczyliśmy się od nich Kościoła, który jest 
w Polsce, i obserwowaliśmy, jak oni uczyli się Kościoła, który bo-
rykał się już wtedy z konsumeryzmem na Zachodzie”27.

3. PAPIESKI KOŚCIELNY INSTYTUT POLSKI W RZYMIE 
MIEJSCEM KONFERENCJI OJCÓW SOBOROWYCH

W okresie Soboru Watykańskiego II w Papieskim Instytucie Pol-
skim odbywały się systematyczne obrady polskich ojców soboro-
wych28. Konferencje te stały się stałą praktyką i metodą kolegialnej 

24 J. Kowalczyk, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościel-
nego w Rzymie], w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce, s. 19. W 1980 r. Jan Paweł II 
mówił: „(…) tutaj dane mi było mieszkać przez przeciąg dwóch sesji. Jeżeli dobrze 
pamiętam trzeciej i czwartej sesji Soboru”. Cyt. za: Przemówienie Ojca Św[iętego] 
Jana Pawła II wygłoszone w Papieskim Instytucie Polskim, s. 101. Por. Archiwum 
Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie (dalej cyt. ArPInP), Abp K. Wojtyła 
do ks. F. Mączyńskiego [b.d]; Abp K. Wojtyła do ks. F. Mączyńskiego 5 I 1966 r.

25 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie 1866-1966, Watykan 
1966, s. 25.

26 ArInSW, Pro memoria z 4 III 1962 r.
27 J. Glemp, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 

w Rzymie], w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce, s. 15.
28 Protokół z ostatniej konferencji podczas II sesji Soboru kończył się następu-

jąco: „Była to ostatnia wspólna wieczerza polskich ojców soborowych w Instytucie 
Polskim. Wywołała wspomnienia. Ks[ięża] Biskupi wyrażali się w rozmowach, że 
byli objęci braterską atmosferą w Rzymie. Z wdzięcznością mówili o troskliwej 
opiece ze strony ks. Kardynała Prymasa, oraz o wzajemnym, pełnym braterskiego 
ducha zżyciu się biskupów polskich. Obecność na Soborze i bliska, codzienna 
styczność, wzajemne kontakty i rozmowy zbliżyły biskupów do siebie, dopomo-
gły do pogłębienia braterstwa i wytworzenia atmosfery rodzinnej”. Zob. ArPInP, 
Protokół z Konferencji Polskich Ojców Soborowych podczas drugiej sesji Soboru 
Watykańskiego II nr 10 z dnia 28 XI 1963 r.
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współpracy przedstawicieli Episkopatu Polski obecnych w Rzymie. 
Raz w tygodniu – zazwyczaj w czwartek o godz. 17 lub 18 – prymas 
gromadził wszystkich biskupów polskich przebywających w Wiecz-
nym Mieście. Rozmawiano o aktualnych sprawach poruszanych na 
auli soborowej, uzgadniano wspólne stanowisko Episkopatu Polski, 
jak też wyznaczano biskupa, który miał je przedstawić29. Niekiedy, 
gdy obrady przedłużały się, zarządzano przerwę na kolację, a póź-
niej je kontynuowano30. Obrady były tajne. Z każdej konferencji 
sporządzano protokół31. Przewodniczył im prymas Polski. Wyjąt-
kowo przewodnictwo przejmował inny z biskupów. Przykładowo 
tylko, 19 listopada 1964 r. kard. Stefan Wyszyński rozpoczął ostat-
nią konferencję w czasie III sesji Soboru, uczestniczył w jej części, 
a potem udał się na Zebranie Kardynałów. Gdy nie wrócił, konfe-
rencję podsumował i zakończył abp Antoni Baraniak32.

Warto przywołać zapis Prymasa z pierwszej takiej konferencji 
z 8 października 1962 r.: „Po wieczerzy krótka narada Biskupów 
polskich nad «modus procedendi» w Rzymie. Ustalamy, że należy 
unikać wszelkich wywiadów i rozmów z prasą i agencjami praso-
wymi. Należy być ostrożnym z przygodnymi rozmówcami, którzy 
mogą być powiązani z wywiadem. W stosunku do Ambasady, wy-
starczy, że Sekretarz Prymasa uda się do ambasady, by podziękować 
Pierwszemu Sekretarzowi Ambasady Polskiej za jego obecność na 
Dworcu. […] W sprawie fac. spec. Należy odsyłać do Prymasa Pol-

29 Zob. np. P. Raina, Kardynał Wyszyński, (t. 1-15, Warszawa 1993-2007), 
t. 4, s. 49-50, 152; tenże, Kardynał, t. 5, s. 149, 278. Podczas pierwszej konferencji 
w czasie III sesji Soboru w dniu 14 IX 1964 r. „J[ego] Em[inencja] proponuje coty-
godniowe konferencje polskich Ojców Soborowych w czwartki”. Cyt. za: tenże, 
Kardynał, t. 5, s. 133. Dodać należy, że niekiedy, ze względu na ważne wydarzenia 
godzina konferencji była zmieniana.

30 Np.: P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 152. Bp S. Bareła 29 X 1964 r. protokołował: 
„Wieczerza Ojców w Instytucie była okazją do serdecznej wymiany myśli, brater-
skiego wytchnienia po dość intensywnym wysiłku w ostatnich dniach soborowych 
zajęć”. Zob. tamże, s. 163.

31 Tamże, s. 112. Zob. też przytoczone treści protokołów z konferencji pol-
skich ojców soborowych podczas III sesji Soboru w 1964 r.: tamże, s. 131-177. Por. 
ArPInP, Protokoły Konferencji Polskich Ojców Soborowych [fragmentaryczne].

32 P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 176. Po zakończeniu odbyła się kolacja. W pro-
tokole zapisano: „Podczas wspólnej wieczerzy w Papieskim Instytucie Polskim, 
wytworzyła się serdeczna, a nawet rodzinna atmosfera”. Cyt. za: tamże, s. 177.
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ski. Można omawiać w Kongregacjach sprawy beatyfikacji ze swego 
terytorium kościelnego. Inne sprawy odsyłać do Prymasa Polski. 
Proszę składać wnioski o onorificenze, na moje ręce. Sprawę utrzy-
mania załatwiać będziemy wspólnie przez Ks. Kan. Goździewicza 
i Rektorów Instytutów”33.

W Papieskim Instytucie Polskim polscy ojcowie Soboru podej-
mowali również dyskusję na temat słynnego Listu Biskupów Pol-
skich do Biskupów Niemieckich z 1965 r. Tam też list ten został 
podpisany w imieniu całego Episkopatu przez 36. biskupów. Był to 
jeden z 56. listów, jakie w drugiej połowie listopada 1965 r. Prymas 
– w imieniu Episkopatu Polski – rozpoczął wysyłać do episkopatów 
całego Kościoła. Niewątpliwie jednak list do biskupów niemieckich 
cechował się najbardziej doniosłą treścią. Takie też przyniósł owoce, 
wcześniej jednak silne represje, jakim władze komunistyczne pod-
dały Prymasa, biskupów i Kościół w Polsce34.

Tłumacząc sens, metodę i cel konferencji biskupów polskich 
w Rzymie, Prymas mówił: „Opracowywaliśmy wypowiedzi, dzie-
liliśmy między siebie zadania. Każdy schemat posiada kilka roz-
działów. Konferencja polskich Ojców Soborowych wypowiadała 
się, czy biskupi polscy w tej lub innej sprawie będą zabierali głos, 
czy nie. Powoływaliśmy różne podkomisje, których zadaniem było 
przygotować taką lub inną wypowiedź w sprawie takiej czy innej 
konstytucji, tego czy innego rozdziału konstytucji”35. Styl pracy 
polskiego Episkopatu w czasie Soboru był powszechnie znany. Wie-
dział o nim również Paweł VI, który podkreślał, że Episkopat Polski 
stanowi w tym względzie wzór dla innych36.

33 Tamże.
34 Tamże, s. 287-289; I. Jeż, List biskupów polskich do biskupów niemieckich 

przesłaniem dla Europy jutra, w: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, 
Mąż stanu. 1901-1981-2001, red. H. Jerzmański, Warszawa 2001, s. 68-72. „Do 
wielkich dzieł Soboru, poza uchwalonymi tekstami, należy tzw. Orędzie bisku-
pów polskich do biskupów niemieckich. To orędzie było przez długi tygodnie 
opracowywane i dyskutowane w Instytucie. W tym dokumencie biskupi polscy 
(tu wskazuje się kardynała Kominka) jako pierwsi zastosowali właściwe zasady 
soborowe do życia. Było to bardzo odważne”. Zob. J. Glemp, [List na 100-lecie 
Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie], s. 15.

35 Cyt. za: P. Raina, Kardynał, t. 4, s. 168.
36 Zapis prymasa z 15 XII 1969 r., z audiencji u Pawła VI: „Mówię o tym, że 

chociaż na Synod przybyło nas dwóch – ja ex officio, Kard. Wojtyła z nominacji 
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Kard. Józef Glemp pisał: „Instytut przy Via Cavallini stał się 
najdogodniejszym miejscem do spotkań biskupów, które zwoływał 
Prymas dla omówienia zagadnień soborowych”37. Z kolei inny świa-
dek tamtych spotkań, kard. Stanisław Dziwisz zanotował: „W cza-
sach Soboru Watykańskiego II Instytut Polski stał się centrum myśli 
soborowej, gdzie spotykali się Biskupi polscy uczestniczący w se-
sjach soborowych”38.

4. MIEJSCA SPOTKAŃ Z OJCAMI SOBOROWYMI

Kard. Józef Glemp pisał o Instytucie Polskim: „Polska, a zwłasz-
cza Kościół w Polsce, ciągle jeszcze w dużym stopniu izolowany 
od Zachodu, tu znajdował miejsce na przekaz informacji i wymia-
nę poglądów. Prymasa odwiedzali miejscowi dostojnicy kościelni, 
polscy i włoscy, znaczący politycy, osobistości życia polonijnego 
– tak w wymiarze duszpasterskim, jak i politycznym – z Europy 
i ze świata”39.

Prymasa Wyszyńskiego odwiedzało w Instytucie wielu znamie-
nitych gości. Niektórych zapraszał on sam, inni prosili o przyjęcie. 
Odwiedziny te były ważne dla Instytutu, ale też utrwalały gościom 
nazwę, lokalizację, specyfikę i atmosferę Polskiego Domu nad Ty-
brem. Często Prymas zapraszał swych gości na posiłki w Instytucie. 
W czasie wolnym od obrad i wizyt składanych w urzędach waty-
kańskich, Prymas do późnego wieczora przyjmował tych, którzy 
chcieli się z nim spotkać40.

Jego Św[iątobliwości] – to jednak przybyło nas kilku i pracowaliśmy kolegialnie. 
Mamy taki zwyczaj. Ojciec Św[ięty] podkreślił, że «polscy Biskupi dają przykład 
jedności pracy, czym bardzo nas radują. Patrzymy na Was, jak pracujecie i to jest 
wzór dla Episkopatów całego świata». Ojciec Św[ięty] był bardzo wzruszony, gdy 
to mówił”. Cyt. za: P. Raina, Kardynał, t. 9, s. 116.

37 J. Glemp, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 
w Rzymie], s. 15.

38 S. Dziwisz, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 
w Rzymie], w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce, s. 11.

39 J. Glemp, [List na 100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 
w Rzymie], s. 14.

40 P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 122.
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W sytuacji Polski po II wojnie światowej jednymi z ważniejszych 
spotkań Prymasa w Instytucie Polskim były rozmowy z kard. Ju-
liusem Döpfnerem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Nie-
miec. Kard. Wyszyński zaprosił swego gościa na kolację do Instytutu 
w dniu 25 lutego 1962 r. Rozmowa w większej części dotyczyła wza-
jemnych relacji Polski i Niemiec41. Po raz drugi kard. Julius Döpfner 
był gościem Prymasa 29 listopada 1962 r. podczas kolacji w Insty-
tucie. Uczestniczyli w niej również inni polscy biskupi. Rozmowa 
obydwu kardynałów również dotyczyła spraw polsko-niemieckich. 
Polscy hierarchowie byli zadowoleni z tego spotkania, gdyż wpro-
wadzało „nowy styl w stosunki między Niemcami i Polakami”42. 
Prymas pisał, że po kolacji „dłuższy czas jeszcze prowadziliśmy 
rozmowę w  sali rekreacyjnej”43. Podobnie w  następnym roku, 
27 listopada, Prymas podejmował go kolacją44. Poza wzajemnymi 
dyskusjami, które zbliżały do siebie obydwa episkopaty, spotkania 
te były budowaniem pomostu pomiędzy obydwoma narodami.

Ważna była kurtuazyjna (trwająca 25 minut) wizyta, którą 
19 lutego 1962 r. złożył Prymasowi w Instytucie kard. Amleto 
Cicognani, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Gość wspominał 
swoją wizytę w Polsce, poprzedników kard. Wyszyńskiego na stolicy 
prymasowskiej, jak też rozmawiano o sposobie załatwiania przez 
Prymasa bieżących spraw. Spotkanie zakończono fotografią z pol-
skimi prałatami45. Instytut gościł także innych szefów watykańskich 
dykasterii46.

W Instytucie Polskim Prymas spotykał się również z innymi pra-
cownikami Stolicy Apostolskiej, którzy składali mu tam dość częste 
wizyty. Podczas pierwszego pobytu Prymasa w Instytucie, zaraz po 
przyjeździe ze stacji Termini w dniu 16 lutego 1962 r. odwiedził go 
ks. prał. Loris Francesco Capovilla, osobisty sekretarz Jana XXIII. 
Celem wizyty było ustalenie, już na dzień następny, prywatnej au-

41 P. Raina, Kardynał, t. 4, s. 62-63; tenże, Kardynał Wyszyński. Orędzie bi-
skupów a reakcja władz, t. 6, Warszawa 1995, s. 7.

42 P. Raina, Kardynał, t. 6, s. 9.
43 Cyt. za: P. Raina, Kardynał, t. 4, s. 63-64.
44 P. Raina, Kardynał, t. 6, s. 10.
45 ArInSW, Pro memoria z 19 II 1962 r.
46 ArInSW, Pro memoria z 3, 5 III 1962 r.
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diencji u papieża47. Podobnie przybył on do Instytutu w dniu wyjaz-
du Prymasa z Rzymu – 9 marca 1962 r.48 Znamienna była również 
jego wizyta w dniu 13 czerwca 1963 r., a więc już po śmierci Ja- 
na XXIII. W prywatnej rozmowie trwającej dwie godziny – od 20.00 
do 22.00 – przekazał Prymasowi „pewne sprawy od Ojca Święte-
go”. Prymas notował: „Mons. Capovilla był bardzo podniesiony 
na duchu i uradowany, co stwierdzili moi współpracownicy, którzy 
go odprowadzali do drzwi Instytutu”49. Poza gościem Prymasa byli 
wielokrotnie ks. prał. Luigi Poggi50.

Już w dniu przyjazdu do Rzymu w lutym 1962 r. Prymas przy-
jął wieczorem abp. Jana Króla z Filadelfii. Rozmowa dotyczyła 
zbliżającego się soboru, jak też wymiany doświadczeń duszpaster-
skich51. Wielokrotnie gośćmi Prymasa byli abp Józef Gawlina52 
i ks. Władysław Rubin. Prymasa odwiedzali także na przykład: bi-
skupi amerykańscy polskiego pochodzenia, abp Adam Kozłowiecki 
SI – późniejszy kardynał53, hierarchowie z Białorusi54, Chorwacji55, 
Czeschosłowacji, przełożeni generalni i inni wyżsi przełożeni za-
konni56. 24 września 1964 r. kard. S. Wyszyński podjął kolacją 
w Instytucie przedstawicieli Polonii zagranicznej57.

W  celu spotkań z  Prymasem często przyjeżdżał do Rzymu 
ks. Antoni Banaszak, rektor Polskiego Seminarium w Paryżu58. Po-
dobnie często w Instytucie Prymas rozmawiał z ks. prał. Alfredem 
Abramowiczem z Chicago na temat Ligi Katolickiej i jej pomocy 
Kościołowi w Polsce, w tym także Kolegium i Instytutowi Polskie-
mu w Rzymie59. Prymas spotykał się tam z ks. prał. Walerianem 

47 P. Raina, Kardynał, t. 4, s. 13.
48 S. Wyszyński, Przyjaciel Boga i ludzi. Wspomnienie o Janie XXIII, Warszawa 

2000, s. 79.
49 Tamże, s. 168-172.
50 Zob. np. ArInSW, Pro memoria z 9 X, 16 XI 1964 r.
51 ArInSW, Pro memoria z 16 II 1962 r.
52 ArInSW, Pro memoria z 18 II, 7 III 1962 r.
53 P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 171.
54 ArInSW, Pro memoria z 8 III 1962 r.
55 ArInSW, Pro memoria z 18 II 1962 r.
56 ArInSW, Pro memoria z 5 III 1962 r.
57 P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 144.
58 ArInSW, Pro memoria z 18 II 1962 r.
59 ArInSW, Pro memoria z 17, 23 II 1962 r.
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Meysztowiczem60 czy ks. prał. Zdzisławem Peszkowskim61. Często 
w Instytucie spotykała się z Prymasem Maria Winowska, która 
przygotowywała również do druku jego książki i publikowała wie-
le innych62.

Pobyt kard. Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Polskim stwa-
rzał okazję spotkania z  ludźmi, którzy w rzeczywistości Polski 
powojennej nie mogli przyjechać do Ojczyzny. Tak więc 13 maja 
1964 r. złożył wizytę Prymasowi gen. Władysław Anders wraz ze 
swymi adiutantami: księciem Lubomirskim i hrabią Łubieńskim. 
Kard. Stefan Wyszyński notował, że rozmowa trwała godzinę. Ge-
nerał pytał o sprawy bytowe Kościoła w Polsce. Uważał, że dobrze 
jest zorientowany w sytuacji w kraju, ale z toku rozmowy kardynał 
wnioskował, że nie wszystko wie dokładnie. Prymas odniósł wraże-
nie, że gen. Anders czuje się jeszcze młody duchem, fizycznie wyglą-
dał dobrze, a cechowała go pewność siebie i oddanie Kościołowi63.

Prymasowi składali wizyty przedstawiciele świata polityki, jak 
na przykład delegacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych 
z Włoch, którzy chcieli złożyć ofiarę dla biednych robotników 
w Polski64. Kilkakrotnie odwiedzał kardynała w Instytucie Jerzy Za-
wieyski65. Przyjmował on też między innymi Zbigniewa Rapackie-
go66, Jerzego Turowicza67, Janusza Zabłockiego, Jacka Woźniakow-
skiego, jak też redaktorów z tygodnika „Za i Przeciw”: Krasickiego 
i Morawskiego68. Znamienny jest zapis Prymasa po pierwszym spot-
kaniu z Jerzym Turowiczem w Instytucie: „Przybył na Sobór, dzięki 
Różańcowi, który cały czas trzymał w ręku, gdy chodził po biurach. 
Uniknął pociągu rozbitego. Mówię mu o artykule «Niepokojący 

60 P. Raina, Kardynał, t. 9, s. 235.
61 Z. Peszkowski, Ojciec. Wspomnienie o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, Pry-

masie Polski, Warszawa 2004, s. 258-259.
62 Np.: P. Raina, Kardynał, t. 9, s. 234-235; t. 12, s. 155; t. 14, s. 102; t. 15, 

s. 171, 173.
63 Tamże, t. 5, s. 94.
64 ArInSW, Pro memoria z 21 II 1962 r.
65 P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 194, 201–202, 204.
66 Tamże, t. 9, s. 102; t. 15, s. 171.
67 Tamże, t. 15, s. 173.
68 Tamże, t. 5, s. 123-124, 194.
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fakt», o Matce Bożej w kulcie narodowym. – Proszę, by nie psuli 
mi pracy, gdyż ja wszystko w Polsce postawiłem na Matkę Bożą”69.

Podkreślić należy, że także i inni biskupi przyjmowali swych 
gości w Instytucie i w Kolegium. W pierwszym z domów abp Bo-
lesław Kominek kilkakrotnie spotykał się ze swoimi znajomymi 
z Niemiec. Biskupi zapraszali również, często na wspólne posiłki 
z całą społecznością polskich domów, swoich dawnych kolegów 
czy profesorów z czasów studenckich. W Kolegium Polskim nie 
brakowało gości – różnych teologów i ekspertów. Tak na przykład 
wieczorem 8 października 1963 r. gościł o. Congar. Kronikarz Ko-
legium Polskiego zapisał wówczas, że zdaniem gościa „zjednoczenie 
chrześcijan nie tylko jest możliwe, ale nawet można je wypatrywać 
już w niedalekiej przyszłości”. Gośćmi Kolegium byli w tamtym 
czasie – z inicjatywy biskupów mieszkających w Kolegium i rektora 
– również br. Roger i jego współbracia ze wspólnoty Taize70.

5. WOBEC MIESZKAŃCÓW POLSKICH DOMÓW W RZYMIE

Wielką pomocą dla biskupów przybywających na Sobór byli 
rektorzy obydwu polskich domów w Rzymie. Na ich czele, w tam-
tym okresie, stali ludzie, którzy byli lojalni i wierni wobec Prymasa 
Wyszyńskiego.

Ks. Franciszek Mączyński był jego zaufanym przyjacielem, 
który wielokrotnie przychodził z pomocą71. Zazwyczaj oczekiwał 
Prymasa na dworcu kolejowym Termini72 i zabierał Prymasa do 
Instytutu73, a przy wyjeździe zawoził go na dworzec kolejowy74. 
Towarzyszył kard. Wyszyńskiemu w ważnych spotkaniach, np. na 

69 ArInSW, Pro memoria z 12 X 1962 r.
70 Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Kronika 1963/1964.
71 ArInSW, Pro memoria z 16 II 1962 r.; por. Z. Kiernikowski, Wspomnienie 

dwóch śp. rektorów Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, „Kronika Rzymska” 
117 (1998), s. 255-259. „Gospodarzem domu jest zasłużony ksiądz – infułat Fran-
ciszek Mączyński, były więzień obozu w Dachau, przyjaciel Ojca z ławy semina-
ryjnej – człowiek wielkiej dobroci i bardzo zaradny”. Z. Peszkowski, Ojciec, s. 239.

72 ArInSW, Pro memoria z 16 II 1962 r.
73 ArInSW, Pro memoria z 16 II 1962 r.
74 ArInSW, Pro memoria z 9 III 1962 r.
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audiencjach u papieży75, w odwiedzinach domów zakonnych76, 
czy podczas wyjazdów wypoczynkowych poza Rzym77. Rektor był 
więc również świadkiem wyjątkowych wydarzeń. Towarzyszył na 
przykład prymasowi w drodze na audiencję u Jana XXIII, która 
odbyła się 9 maja 1963 r. w Baszcie San Giovanni w Ogrodach 
Watykańskich, gdy papież już właściwie nie przyjmował nikogo78. 
Wiele razy również udawał się z kard. Wyszyńskim na audiencję do 
Pawła VI79. Kilkakrotnie też towarzyszył kardynałowi i korzystał 
z zaproszenia Pawła VI na obiad czy kolację80.

Podobnie ks. Władysław Rubin, mianowany w czasie trzeciej 
sesji Soboru biskupem pomocniczym gnieźnieńskim i delegatem 
Prymasa dla Polaków za granicą. Jego następcą został wówczas 
ks. Bolesław Wyszyński. Gdy badano możliwość wizyty Pawła VI 
w Polsce w 1966 r., po audiencji w dniu 9 grudnia 1965 r. Prymas 
notował: „Papież nie przesądza sprawy przyjazdu do Polski. Pro-
si o informację, z kim może konsultować. Podaję trzy nazwiska: 
bp Rubin, ks. inf. Filipiak i ks. prał. Mączyński. Papież zapisał sobie 
na bloczku”81.

75 ArInSW, Pro memoria z 8 III 1962 r.
76 ArInSW, Pro memoria z 17 II, 6 III 1962 r.
77 ArInSW, Pro memoria z 7 III 1962 r. Prymas Glemp: „Instytut początkowo 

nie posiadał samochodu i Prymas korzystał z pojazdów watykańskich. Najczęściej 
towarzyszył Prymasowi rektor – ks. infułat F. Mączyński”. Zob. J. Glemp, [List na 
100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie], s. 14.

78 S. Wyszyński, Przyjaciel Boga i ludzi, s. 153.
79 Zob. np.: P. Raina, Kardynał, t. 4, s. 164.
80 Tamże, s. 94; t. 8, s. 213-215. Zapis prymasa z 17 V 1964 r.: „Ojciec Św[ięty] 

zaprasza na wieczerzę; przechodzimy do prywatnych apartamentów. Oczekuje 
abp Dell’Acqua, który rozmawia z ks. Fr. Mączyńskim, i dwaj sekretarze. Stół jest 
zastawiony w niewielkim pokoju, skromnie urządzonym. Jest stosunkowo duży. 
Papież wskazuje mi miejsce naprzeciwko siebie; po bokach siadają sekretarze. Abp 
Dell’Acqua siada po prawej stronie szczytu stołu, a ks. Mączyński naprzeciwko”. 
Cyt. za: tamże, t. 5, s. 95. Zapis prymasa z 10 XI 1968 r.: „W obiedzie uczestni-
czyliśmy z Ojcem Św[iętym] Abp Casaroli, obydwaj Kapelani Ojca Św[iętego], 
Ks. Prał. Fr. Mączyński i ja. Siedzieliśmy w tym samym układzie, jak ongiś – pod-
czas wieczerzy”. Cyt. za: tamże, t. 8, s. 214. Zapis z 8 XI 1970 r.: „Obiad u Ojca 
Św[iętego] – z Ks. Inf. Mączyńskim i Ks. Prał. A. Deskurem, Mons. Macchi i drugim 
sekretarzem”. Cyt. za: tamże, t. 9, s. 255.

81 Tamże, t. 5, s. 295.
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Biskupi polscy przed przyjazdem na Sobór, zgodnie ze stoso-
waną praktyką przy wyjazdach zagranicznych, prosili rektorów 
o wystawienie zaproszenia i zapewnienia w nim mieszkania i utrzy-
mania. Rektorzy obydwu domów służyli życzliwą pomocą. Tak na 
przykład w 1962 r., na prośbę bp. Piotra Gołębiowskiego z Sando-
mierza, ks. Władysław Rubin odpowiadał: „Wdzięczny [...] jestem 
Waszej Ekscelencji, że łaskawie życzy sobie zamieszkać w Kolegium. 
Radość naszą (wszystkich) w Kolegium zwiększa fakt, że Wasza 
Ekscelencja był kiedyś alumnem, a więc należy do rodziny kole-
giackiej [...]. Czekamy i bardzo się cieszymy”82. Z korespondencji 
z biskupami polskimi wyłania się obraz nieprawdopodobnej wręcz 
i szczegółowej pomocy, jaką rektorzy polskich domów świadczyli 
wobec ojców soborowych.

Pomocą biskupom w czasie Soboru służyły również posługujące 
w Instytucie siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP83. 
Prymas pisał 9 grudnia 1965 r. o Polskim Domu nad Tybrem, że jest 
to „gościnny Instytut, w którym jest dobrze jak w domu. Pracowita 
s. Alma jest tak przewidująca, że nic nie trzeba mówić”84.

Pobyt Prymasa w Instytucie był okazją do jego spotkań z księż-
mi studiującymi w Rzymie. Zwyczajowo oczekiwali oni na dworcu 
Termini na przyjazd kardynała85. Pomagali również w przenosze-
niu jego rzeczy86. Byli też przy pożegnaniu, gdy powracał do Pol-
ski87. Naturalne było, że biskupi przyjeżdżający na Sobór korzystali 
z wielorakiej pomocy księży studentów, zwłaszcza jeśli pochodzili 
oni z ich diecezji. Wielokrotnie kard. S. Wyszyński przemawiał do 
księży studentów Instytutu czy Kolegium. Trzeba też pamiętać, że 

82 ArRm, ApPG, Ks. W. Rubin do bp. P. Gołębiowskiego 28 III 1962 r.
83 Z. Peszkowski, Ojciec, s. 239.
84 Cyt. za: P. Raina, Kardynał, t. 5, s. 295.
85 Np.: tamże, t. 11, s. 175. „Przyjazd Księdza Prymasa Wyszyńskiego i księ-

ży Biskupów był wydarzeniem w Instytucie. Chodziliśmy na Stazione Termini 
witać i żegnać Księdza Kardynała”. Zob. J. Kudasiewicz, Polski dom nad Tybrem, 
w: Historia i współczesność, t. 1, s. 122. „Szczególnym czasem były przyjazdy do 
Rzymu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witaliśmy Go i żegnaliśmy na Dwor-
cu Termini, braliśmy udział w Jego spotkaniach z Polonią, w liturgii sprawowanej 
w Bazylice Santa Maria in Trastevere i w kościele polskim na Via Bothege Oscure”. 
Zob. R. Bartnicki, Mój pobyt w Rzymie, w: Historia i współczesność, t. 3, s. 29.

86 P. Raina, Kardynał, t. 12, s. 155; t. 15, s. 176.
87 Tamże, t. 16, s. 221.
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były to wciąż lata represji komunistycznego aparat reżimu także 
poprzez odmawianie i wstrzymywanie paszportów księżom. By-
wało, że przyjeżdżali do Wiecznego Miasta w trakcie semetru, po 
otrzymaniu paszportu.

Jeden z dawnych studentów Instytutu, ks. Janusz Frankow-
ski wspominał, że w czasie pierwszej sesji w domu tym pojawiali 
się liczni zachodni teologowie, którzy chcieli nakłonić biskupów 
(a przede wszystkim Prymasa) do swoich „postępowych” tez. Pry-
mas Polski był tu jednak bardzo ostrożny i nie reagował na te propo-
zycje. Wspomniany autor pisał: „O ile więc w czasie pierwszej sesji 
było sporo wizyt w Instytucie czy też prób spotkania się z Księdzem 
Prymasem, to w czasie drugiej sesji zapanowała w Instytucie, jak 
to sobie wówczas formułowałem «śmiertelna cisza». Wtedy bolało 
mnie to i wstydziłem się tego. Dziś po ponad trzydziestu latach, 
gdy patrzę na zamęt i wstrząsy, jakie przeżywaliśmy i przeżywamy 
w Kościele posoborowym, widzę stanowisko Ks. Prymasa i ciszę na 
via Pietro Cavallini zupełnie inaczej. Ta cisza nie była śmiertelna. 
To była cisza samodzielności i rozpoznania sytuacji”. Wspomniany 
autor wspominał, że w Kolegium Polskim, w związku z kontaktami 
abp. Karola Wojtyły z różnymi teologami i z różnym stylem pracy, 
panowała „ożywiona działalność” w zestawieniu z „milczącą de-
terminacją” przy via Pietro Cavallini.

Wizyty kardynała i innych ojców soborowych w Rzymie sta-
nowiły okazje do spotkań i ustaleń toku studiów z księżmi stu-
dentami88. Prymas spotykał się z księżmi studentami przy różnych 

88 ArInSW, Pro memoria z 4 III 1962 r. „Pobyt w Instytucie w czasie Soboru 
Watykańskiego II dawał nam szansę spotkania polskich Ojców Soboru z ks. Pry-
masem kard. S. Wyszyńskim i ks. kard. K. Wojtyłą na czele oraz różnych ciekawych 
ludzi, którzy byli zapraszani przez ks. Prymasa lub innych biskupów na wspólne 
posiłki czy nawet uroczyste przyjęcia, lub którzy przychodzili na Mszę Św[ięta] 
celebrowaną przez ks. Prymasa i pragnęli się choćby krótko spotkać z nim”. Zob. 
R. Karpiński, Wspomnienia z Papieskiego Instytutu Polskiego, s. 47. „Wydarzeniem 
szczególnym dla przebywających w Instytucie studentów był pobyt w nim ks. kar-
dynała Wyszyńskiego. Chociaż był On bardzo zajęty z powodu licznych kontaktów 
w Watykanie, przyjmował bardzo wielu ludzi – i duchownych. Korzystaliśmy z tego 
również my, odgrodzeni w Polsce od zagranicy. Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć 
ważne osobistości znane dotąd jedynie z opowiadań albo z artykułów w prasie 
komunistycznej, w których wymieniano ich jako wrogów ustroju”. Zob. J. Łach, 
Garść wspomnień z pobytu w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie, w: Historia 
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okazjach, podejmował decyzje, a w razie potrzeby wspierał mate-
rialnie89. W szczególny sposób interesował się sprawami księży ze 
swych archidiecezji90, choć – jak wspominał w 1967 r. – „nie mogę 
stwarzać przywilejów ani dla Warszawy, ani dla Gniezna”91. Dodać 
należy, że załatwiał on w Rzymie różne sprawy studenckie. Przy 
okazji spotkań w ambasadzie poruszał sprawy paszportów i wiz dla 
księży studiujących w Wiecznym Mieście92.

Pobyt biskupów polskich w Kolegium i w Instytucie stwarzał 
możliwość udziału księży studentów w ważnych wydarzeniach. 
Niekiedy mieli możliwość spotkań z papieżem. Po śmierci Jana XXI-
II, 12 czerwca 1963 r., księża z Instytutu i z Kolegium, w gronie 
innych Polaków, towarzyszyli biskupom w oddaniu czci Papieżowi 
Dobroci i złożeniu kwiatów na jego grobie93. Podobnie księża z pol-
skich domów w Wiecznym Mieście i polskie siostry zakonne modlili 
się pod przewodnictwem Prymasa i polskich biskupów 1 listopada 
1964 r. przy grobie tego papieża94. Niektórzy z księży studentów 
mieli możliwość uczestniczyć czynnie w pracach soborowych, jako 
pomocnicy czy asystenci różnych stopni. W obydwu domach z uwa-
gą słuchano również wystąpień, które polscy ojcowie soborowi na-
dawali w Radiu Watykańskim. Jednocześnie, na przykład w kronice 

i współczesność, t. 3, s. 58. Por. też: M. Kindziuk, Kardynał Józef Glemp. Ostatni 
taki Prymas, Warszawa 2010, s. 89.

89 Np.: P. Raina, Kardynał, t. 15, s. 166.
90 Prymas notował np.: „Ks. Rumianek, który ma zdawać doktorat i wracać do 

kraju. Otrzymał pomoc na druk rozprawy”. Cyt. za: tamże, t. 18, s. 75. Ks. prof. Jan 
Łach wspominał: „Ks. prymas Wyszyński interesował się bardzo losem kapłanów 
swoich archidiecezji. Starał się kontaktować także z kapłanami innych diecezji 
polskich. Osobiście jestem Mu wdzięczny za to, że ofiarował mi stypendium na 
drugi rok pobytu w Rzymie, gdy (…) zapisałem się na rok doktorski w Papieskim 
Instytucie Biblijnym. Ks. Prymas ofiarował mi stypendium i wyraził gotowość 
zatrudnienia mnie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. (…) Moją karierę 
naukową, która związana była z ATK, zawdzięczam więc J. Em. Ks. Kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu. A zaczęło się to wszystko w domu Papieskiego Instytutu 
Polskiego w Rzymie…”. Zob. J. Łach, Garść wspomnień, s. 59.

91 Kard. S. Wyszyński do ks. F. Mączyńskiego 3 XI 1967 r., w: ArInSW.
92 P. Raina, Kardynał, t. 8, s. 220.
93 S. Wyszyński, Przyjaciel Boga i ludzi, s. 168.
94 Tamże, s. 187.
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Kolegium Polskiego skrupulatnie zapisywano daty kolejnych wystą-
pień ojców soborowych w Bazylice95.

Biskupi interesowali się też stanem materialnym obydwu pol-
skich domów, choć szczególną rolę – ze zrozumiałych względów 
– odgrywał tu Prymas Tysiąclecia. Zaraz po przyjeździe do Insty-
tutu, podczas pierwszego tam pobytu Prymas Wyszyński oglądał 
nowo przygotowane sale, jadalnię, bibliotekę i pokoje gościnne dla 
biskupów96. Później prowadził rozmowy z rektorem Instytutu na 
temat wykonywanych remontów i innych prac. Kardynał regulował 
wszelkie należności na te cele97.

ZAKOŃCZENIE

Kolegium Polskie i Instytut Polski w Rzymie w czasie Soboru 
Watykańskiego II stanowiły silne punkty oparcia dla polskich ojców 
soborowych. Stanowiły nie tylko ich mieszkania, ale również – co 
trzeba podkreślić – służyły im wszelką możliwą pomocą: od trans-
portu, poprzez pomoc materialną, aż do organizowania codzien-
nego ich życia, łącznie z gośćmi, których przyjmowali. Dzięki temu 
polskie domy w Rzymie stawały się coraz bardziej znane.

Na tle zaangażowania episkopatów poszczególnych krajów bar-
dzo wyraźnie prezentuje się praca polskich ojców soborowych, od-
bywających systematyczne cotygodniowe konferencje w Instytucie 
Polskim. Pobyt ojców soborowych z Polski stawiał przed obydwoma 
placówkami znaczne wymagania. Bez wątpienia zmuszało to księży 
studentów do pewnych niedogodności, jak też wymagało wielkiego 
zaangażowania w niesienie pomocy przybyłym biskupom.

Wydaje się również, że pobyt polskich biskupów w Rzymie 
i mieszkanie w Kolegium bądź w Instytucie związały tych hierar-
chów z tymi domami, co owocowało ich późniejszymi częstymi 
tam pobytami.

95 Zob. np.: Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Kronika 
1963/1964.

96 ArInSW, Pro memoria z 16 II 1962 r.
97 ArInSW, Pro memoria z 6, 8-9 III 1962 r.



 ROLA PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO 163

The role of the Pontifical Polish College 
and the Pontifical Polish Ecclesiastical Institute in Rome 

during the Second Vatican Council

Summary

The Polish College and the Polish Institute in Rome during the Second 
Vatican Council acted as strong bases of support for the Polish Council 
Fathers. They were not only their main place of residence, but also centers 
for bishops where they received all necessary assistance – ranging from 
transport through material support, and ending on the organization of 
their daily life. In addition – especially the Polish Institute beside Via Pierto 
Cavallini, where his residence had Cardinal Stefan Wyszynski – constituted 
as a place for meetings and discussions for the Polish participants of the 
council, which were organized every week. During such meetings they 
worked out their position and proposals, presented afterwards on a council 
meeting by a Bishop chosen by the Polish Primate.

Słowa kluczowe: Polskie instytuty w Rzymie – polscy ojcowie soboru 
– kardynał Stefan Wyszyński – dzieje II Soboru Watykańskiego

Keywords: Polish institutes in Rome, Polish fathers of the council, 
Cardinal Stefan Wyszynski, History of the Second Vatican Council





II. RECENZJE I OMÓWIENIA





KAMILA PAWEŁCZYK-DURA

Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, Przygotowanie do stu-
diów w archiwach kościelnych, wydanie drugie poprawione i uzu- 
pełnione, red. ks. Tomasz Moskal i Aleksander Krzysztof Sitnik 
OFM, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2013, ss. 590

Poszukiwania źródeł odtwarzających dzieje partykularne i zbio-
rowe, rejestrujących niemalże wszystkie aspekty działalności czło-
wieka oraz ukazujących historię w jej rozległej perspektywie pro-
wadzą niejednokrotnie do archiwów kościelnych. Niepodważalna 
wartość materiałów w nich zgromadzonych wymusza konieczność 
sięgania do odpowiednich instrumentów pracy naukowej. Ich okre-
ślanie i udoskonalanie przyczynia się pośrednio do poszerzania 
wiedzy z zakresu archiwistyki kościelnej, bezpośrednio zaś do jej 
praktycznego wykorzystania. Podkreślając potrzebę wypracowania 
metod badawczych spełniających wymagania krytyki naukowej, 
z jednej strony, należy wskazać na środowisko archiwistów kościel-
nych, które od wielu lat pracuje na rzecz zachowania niezwykle róż-
norodnego i bogatego dziedzictwa przeszłości, znajdującego swoje 
odzwierciedlenie w pozostających pod egidą Kościoła archiwach. 
Z drugiej, trzeba wspomnieć o ich użytkownikach, mających bez-
pośredni kontakt i pracujących z dokumentacją archiwalną o pro-
weniencji kościelnej, a pozbawionych przez wiele lat współczesnej 
pomocy metodycznej w tym zakresie.

Pierwsze naukowe próby w tej dziedzinie podjął po II wojnie 
światowej o. prof. Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM. Wydane-
mu przez niego w 1956 r. skryptowi pod tytułem Wprowadzenie do 
studiów w archiwach kościelnych towarzyszyło przekonanie Autora, 
zgodnie z którym „zebrane […] wiadomości mogą być przydatne 
dla studentów specjalizujących się w historii Kościoła i historii pra-
wa kanonicznego i w ten sposób ułatwią im pracę w archiwach” 
(s. 21). Zainteresowanie poruszaną problematyką i potrzeba dogłęb-
niejszych studiów nad archiwami kościelnymi – o czym dobitnie 
świadczyło wyczerpanie w krótkim czasie nakładu i częste cytowa-
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nie książki w pracach innych badaczy – spowodowały, że 1975 r. 
na sympozjum, zorganizowanym z okazji 50-lecia Archiwum Ar-
chidiecezjalnego w Poznaniu, Autor wystąpił z projektem Przygo-
towania do studiów w archiwach kościelnych. Książka, rozszerzona, 
uaktualniona i uzupełniona o nowe partie materiału, ukazała się 
dopiero 1989 r. We Wstępie o. Wyczawski odnotował: „Pomimo 
tych zmian zostawiam […] streszczenie projektu podręcznika z 1976 
roku z myślą, że może być ono przydatne dla Autora, który w przy-
szłości zechciałby się podjąć opracowania drugiego i lepszego wy-
dania mojego Przygotowania […]” (s. 29).

Dezyderat powyższy urzeczywistniło środowisko historyków 
związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II 
i Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, publikując w 2013 r. wydanie drugie poprawione 
i uzupełnione Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych. 
Zredagowania i rozbudowania tekstu podjęli się dwaj redaktorzy 
pracy – o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM i ks. dr Tomasz 
Moskal.

Nowe Przygotowanie…, liczące blisko 600 stron tekstu, umow-
nie podzielić można na trzy kompatybilne części, odpowiadające 
podejmowanej tematyce.

Pierwsza z nich ma charakter wprowadzający i zawiera kolejno: 
słowo o. prowincjała, krótką przedmowę w języku polskim i nie-
mieckim, biogram autora pierwszego wydania podręcznika, a także 
wstęp napisany przez o. Wyczawskiego. Dzięki nim czytelnik ma 
okazję zapoznać się bliżej z sylwetką Autora oraz prowadzoną przez 
niego pracą naukową i dydaktyczną, której owocem jest właśnie 
Przygotowanie… Wystarczy jedynie wspomnieć, że ten wybitny ber-
nardyn, historyk Kościoła, profesor Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie, był „osobistością dużego formatu, wpływową, znaną 
z troski o zakon i Akademię” (s. 13).

Na część drugą składa się sześć rozbudowanych rozdziałów, 
które traktują o terytorialnej organizacji diecezjalnej i metropoli-
talnej, zakonach, administracji diecezji, kancelariach kościelnych 
i wytworach ich urzędowania oraz archiwach kościelnych. Trzon 
rozpatrywanych zagadnień, w porównaniu do wydania wcześniej-
szego, nie uległ zatem zasadniczej zmianie. Różnicę dostrzec można 
dopiero rozpatrując zakres chronologiczny, który wykracza dalece 
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poza rok 1989 i uwzględnia stan polskich archiwów zarówno po 
wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici auc-
toritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, AAS 75 (1983), 
pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład 
polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Po-
znań 1984), jak też po transformacji społeczno-politycznej kraju. 
Autorami nowych podrozdziałów i uzupełnień byli między innymi: 
o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, o. prof. dr hab. Roland Prejs 
OFMCap, ks. dr hab. Mieczysław Różański, ks. dr Tomasz Moskal 
i o. mgr Kazimierz Żuchowski OFM.

W podręczniku nie poruszano zagadnień stricte archiwistycz-
nych, dotyczących gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywa-
nia, opracowywania, brakowania, zabezpieczania i udostępniania 
kościelnych materiałów archiwalnych. Autor wyszedł bowiem za 
założenia, że na ten temat istnieje bogata, ogólnodostępna literatura 
fachowa. Poza tym, jak podkreślał o. Wyczawski, „archiwistyka nie 
jest celem i przedmiotem […] podręcznika, lecz wyłącznie studium 
archiwaliów” (s. 28).

Autor, w rozdziale pierwszym „Terytorialna organizacja diece-
zjalna i metropolitalna”, nakreślił dzieje kościelnej administracji 
w terenie od okresu staropolskiego – poprzez zabory, czasy Księstwa 
Warszawskiego, Królestwa Polskiego, II Rzeczypospolitej i Polski 
Ludowej – do współczesności. Osiągnięcie to budzi uznanie oraz 
szacunek wobec zdeterminowania, pracowitości i akrybii Autora. 
Oprócz warstwy faktograficznej, niejednokrotnie bardzo dokładnej, 
uwzględniającej poszczególne momenty rozwoju instytucji Koś-
cioła w Polsce, wiele miejsca poświęcono aspektom historycznym, 
wskazując na najważniejsze etapy w formowaniu się administracji 
kościelnej i podkreślając wpływ warunków politycznych na we-
wnętrzne życie Kościoła. W tym kontekście pewien niedosyt bu-
dzi nieuwzględnienie czasów II wojny światowej, kiedy to nastąpił 
dramatyczny regres w rozwoju struktur terytorialnych Kościoła 
katolickiego, spowodowany polityką okupanta nazistowskiego i so-
wieckiego, oraz lapidarne, bo zaledwie półtorastronicowe ujęcie 
okresu komunizmu w Polsce. Problematyka ta, co jest szczególnie 
widoczne w liczbie pozycji ukazujących się na rynku wydawniczym, 
stanowi spectrum zainteresowania coraz większej grupy badaczy.



170 RECENZJE I OMÓWIENIA 

Świadomość zmian zachodzących na przestrzeni dziejów w tery-
torialnej organizacji diecezjalnej i metropolitalnej jest nieodzownym 
elementem prowadzenia badań w archiwach kościelnych. Kierując 
się zasadą doboru treści do potrzeb czytelników (potencjalnych 
użytkowników archiwów), o. Wyczawski wiele miejsca poświęcił za-
konom, motywując ich uwzględnienie w Przygotowaniu… w nastę-
pujący sposób: „W nawiązaniu do przedstawionej na koniec Wstępu 
zasady, w niniejszym rozdziale podaje się podstawowe wiadomości 
o zakonach, potrzebne początkującemu historykowi nie tylko przy 
korzystaniu z archiwaliów klasztornych, ale także przy studium 
archiwaliów w archiwach diecezjalnych i kapitulnych” (s. 99).

Rozdział drugi „Zakony” otwiera – poza wiadomościami ogól-
nymi z tego zakresu – okres staropolski, w ramach którego przybli-
żono historię zakonów mniszych, kanonickich, rycerskich, men-
dykanckich (żebrzących) i kleryków regularnych. W podrozdziale 
„Zakony pod panowaniem zaborców” skupiono się, w pierwszym 
rzędzie, na polityce kasacyjnej, realizowanej zarówno przez władze 
kościelne, jak też przez zaborcze władze państwowe. Najdokładniej 
przeanalizowano sytuację pod zaborem rosyjskim i w Królestwie 
Polskim. Na końcu zaś scharakteryzowano zakony i zgromadzenia 
zakonne w II Rzeczypospolitej.

Struktura administracyjno-terytorialna Kościoła rzymskoka-
tolickiego nawiązuje do ogólnych zasad podległości i porządku. 
Hierarchii święceń i władzy odpowiada organizacja przestrzenna, 
której poszczególne ogniwa przedstawiono w rozdziale trzecim – 
„Administracja diecezji”.

Organizacja wewnątrzkościelna w Polsce kształtowała się na 
przestrzeni wieków. Diecezją kierował (i kieruje) biskup. Kolegial-
nym organem pomocniczym była kapituła, która administrowała 
diecezją w czasie wakansu biskupiego. Celem usprawnienia admini-
stracji kościelnej w diecezjach już w XIII wieku wyodrębniły się jed-
nostki mniejsze – archidiakonaty na czele z wyposażonymi w znacz-
ne prerogatywy archidiakonami. Prawdopodobnie równocześnie 
dokonano podziału na dekanaty, wchodzące w skład archidiako-
natów. Wraz z pojawieniem się w diecezjach nowych urzędów – wi-
kariusza generalnego i oficjała generalnego, pełnionych przeważnie 
przez te same osoby oraz oficjałów okręgowych archidiakoni tracili 
swoją dotychczasową, rozległą jurysdykcję. Oficjał generalny był 
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bowiem delegowanym sędzią biskupim w diecezji. Jeśli sprawował 
jednocześnie funkcję wikariusza generalnego, zajmował się wówczas 
także sprawami administracyjnymi w zakresie spraw kościelnych 
w diecezji. Stał na czele oficjałatu generalnego. Obok oficjała gene-
ralnego funkcjonował urząd oficjała okręgowego, zwanego inaczej 
fornalnym. Zakres posiadanej przez niego władzy był uzależniony 
od udzielonych przez biskupa w piśmie nominacyjnym uprawnień 
do sądzenia wyszczególnionych spraw. Najniższy szczebel zarządu 
stanowiła parafia. Każda z powyższych jednostek, w perspektywie 
wieków, pełniła funkcje aktotwórcze. Mając na uwadze ten fakt 
i rozumiejąc jego kolosalne znaczenie dla przyszłej pracy badawczo-
-naukowej, o. Wyczawski w Przygotowaniu… umieścił rozbudowany 
rozdział czwarty, zatytułowany „Kancelarie kościelne i wytwór ich 
urzędowania”.

Ze względu na rangę i charakter jako pierwsze omówione zo-
stały kancelarie biskupie. Przedstawiono ich początki w okresie 
funkcjonowania dokumentu, okres księgi wpisów, ich reorganizację 
związaną z łączeniem kancelarii biskupich z konsystorskimi oraz 
dalsze dzieje. Scharakteryzowano urzędników kancelarii, miejsce 
ich urzędowania, zakres i rodzaje załatwianych spraw administra-
cyjnych i sądowych, przedstawiono przewód sądowy. Odwołano 
się ponadto do ksiąg czynności pontyfikalnych, wizytacyjnych, 
gospodarczych, beneficjów i nowych oszacowań (retaksacji). We-
dług powyższego schematu, dostosowanego do specyfiki urzędu, 
zaprezentowano kancelarie oficjałów generalnych i okręgowych. 
Uwypuklono, z jednej strony, zbieżności z kancelariami biskupimi, 
a z drugiej, zachodzące między nimi różnice.

Przy omawianiu kancelarii instytucji kościelnych o. Wyczawski 
wprowadził wyraźne rozgraniczenie pomiędzy kancelariami ducho-
wieństwa diecezjalnego i zakonnego. Do pierwszej grupy zaliczył 
kancelarie kapituł katedralnych i kolegiackich. W Przygotowaniu… 
przedstawiono początki i rozwój kancelarii kapituł katedralnych 
w różnych okresach historycznych oraz zakreślono zakres zała-
twianych spraw, a w konsekwencji charakter wytwarzanych akt. 
Wyodrębniono przy tym sprawy własnej instytucji i sprawy pro-
wadzone przez kapituły, względnie pojedynczych prałatów i ka-
noników, dotyczące biskupstw. Ze względu na fakt, że kapituły 
kolegiackie, reprezentujące różny stopień organizacji wewnętrznej, 



172 RECENZJE I OMÓWIENIA 

naśladowały w swej organizacji i działaniu kapituły katedralne, 
przy omawianiu ich kancelarii wskazano jedynie na zachodzące 
między nimi różnice.

Znacznie bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem było 
omówienie historii kancelarii zakonnych. Trudności, z jakimi bo-
rykał się Autor, były uwarunkowane trzema czynnikami. Przede 
wszystkim należy podkreślić ogromną różnorodność zakonów, 
mającą swe przełożenie na niejednorodność praktyki i form kan-
celaryjnych. Następnie trzeba wziąć pod uwagę fakt rozproszenia, 
w wyniku „burzy dziejowej”, archiwaliów zakonnych lub – niekie-
dy – całkowity ich brak. Wreszcie, pisząc o kancelariach klasztor-
nych i kancelarii prowincji zakonnych powinno się wiedzieć, że 
nie zawsze i nie wszędzie miały one charakter kancelarii w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Czasem były to skryptoria. Tym niemniej 
fakt wytwarzania przez nie, przynajmniej w pewnym okresie, akt 
o charakterze kancelaryjnym zadecydował o włączeniu ich do grup 
kancelarii klasztornych i kancelarii prowincji zakonnych.

Studia nad kancelariami instytucji kościelnych istniejących 
w ciągu wieków na ziemiach polskich, przedstawione w Przygo-
towaniu…, paradoksalnie – mimo blisko stu stron tekstu – mają 
charakter ograniczony. W podręczniku najpełniej przedstawiono 
kancelarie kościelne z okresu ksiąg wpisów. Kwestie organizacji 
i funkcjonowania urzędów i instytucji kościelnych oraz rodzaje ich 
produkcji kancelaryjnej w wieku XIX zostały przez Autora omówio-
ne bardzo pobieżnie, a problem kancelarii dwudziestowiecznych 
nie został w ogóle podjęty. Wyniki dotychczasowych, częściowych 
badań w tym zakresie publikowane są na łamach czasopisma „Ar-
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (zob. np.: ABMK 1995, t. 64). 
Wśród najnowszych, traktujących o kancelariach monografii wy-
mienić należy pracę dr hab. Julii Dziwoki pt. Kancelaria Kurii Die-
cezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej (Czę-
stochowa 2013). Stosunkowo słabo rozwinięto w Przygotowaniu… 
także refleksję nad dziejami i wytworami kancelaryjnymi najniższej, 
a zarazem podstawowej jednostki kościelnego podziału administra-
cyjnego – parafii jako miejsca tworzenia i narastania dokumenta-
cji. Warto w tym miejscu podkreślić, że proces prężnego rozwoju 
archiwistyki kościelnej stosunkowo najwolniej następował właśnie 
na poziomie kancelarii i archiwum parafialnego. Z tym większym 
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aplauzem przyjęto pracę ks. dra Roberta Romualda Kufla pt. Kan-
celaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od 
XII do początku XX wieku (Zielona Góra 2005). Trzy lata temu 
natomiast pojawiła się praca o charakterze poradnikowym autor-
stwa ks. prof. Leszka Wilczyńskiego zatytułowana ABC kancelarii 
i archiwum parafialnego (Poznań 2012).

Rozdział piąty – „Archiwa kościelne” stanowi podsumowa-
nie, przynoszące praktyczne wiadomości odnośnie do organizacji 
i funkcjonowania kościelnej sieci archiwalnej w Polsce. W tym kon-
tekście wiele cennych informacji wnosi podrozdział „Obecny stan 
archiwów kościelnych”, w którym przedstawiono zasób aktowy 
poszczególnych placówek i ułatwiono tym samym potencjalnym ba-
daczom dotarcie do interesujących ich materiałów. Podobną funkcję 
usługową pełni wykaz archiwów diecezjalnych (s. 486) i ich stron 
internetowych (s. 488-489).

Na ostatnią część pracy, którą można by nazwać dodatkową, 
składają się teksty źródłowe do ćwiczeń ze studentami oraz słow-
niczek łacińsko-polski.

Każdy z wymienionych wyżej rozdziałów został przedstawiony 
niezwykle obszernie i kompetentnie, dlatego też Przygotowanie… 
zawiera o wiele więcej treści aniżeli wynikałoby to z samego tytułu 
dzieła. Jego ogromną zasługą jest uwzględnienie bogatej literatury 
przedmiotu. Dodać należy, że niekiedy jest ona obszerniejsza od 
tekstu zasadniczego. Zabieg ten pozwala czytelnikowi – w razie po-
trzeby uzyskania dokładniejszych informacji – na bezproblemowe 
odszukanie szczegółowych opracowań.

Na zakończenie nie można ponownie nie podkreślić atutów, 
posiadającego ogromny walor naukowy Przygotowania… Rozle-
głość podjętego tematu, bogactwo przechowywanych w archiwach 
kościelnych materiałów czy też dokonany przez Autora wybór bi-
bliografii znalazły żywe zainteresowanie wśród historyków i archi-
wistów. Publikacja ta, dzięki swemu przemyślanemu układowi i nie-
zaprzeczalnej wartości merytorycznej, może służyć początkowym 
badaczom jako przewodnik po archiwach kościelnych. Jest ona, 
ponadto, doskonale osadzona w kontekście historycznym i wskazuje 
na szeroki horyzont myślowy Autora. Dzięki tym zaletom Przy-
gotowanie… stanowi niezwykle cenną pozycję na polskim rynku 
wydawnictw naukowych.





KRZYSZTOF R. PROKOP

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. Zbigniew 
Nowak, Suplement III, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdań-
skie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2012, ss. 336

O Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego (SBPN) 
kreślący te zdania pisał już na łamach lubelskiego półrocznika 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” [2008, t. 89, s. 419-426], 
zwracając zwłaszcza uwagę na obecność w tym wielotomowym 
wydawnictwie (cztery tomy zasadniczego korpusu oraz – w tamtym 
momencie – dwa tomy suplementowe) postaci reprezentujących stan 
duchowny – na czele z hierarchami Kościoła. Wymagało to werto-
wania tych tomów „na piechotę” w poszukiwaniu interesujących 
pod tym kątem życiorysów, gdyż brak indeksu zbiorczego do całości 
(podobnie jak indeksów cząstkowych do poszczególnych wolumi-
nów) uniemożliwiał dogodniejszą dla korzystającego formę poszu-
kiwań. Obecnie ów mankament, wcześniej skrytykowany, należy 
do przeszłości, a związany z nim zarzut przestał być aktualny, gdyż 
w roku 2012 ukazał się drukiem – niezmiennie pod firmą Gdańskie-
go Towarzystwa Naukowego – Suplement III tytułowego Słownika 
biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego, przynoszący nie tylko ko-
lejnych ponad ćwierć tysiąca życiorysów, ale również postulowany 
całościowy Indeks haseł, obejmujący wszystkie postaci z dotych-
czasowych siedmiu tomów tego kompendium prozopograficznego 
(i to pomimo zawartej w Przedmowie zapowiedzi podjęcia pracy 
nad Suplementem IV, w którym oby nie omieszkano przedrukować 
indeksu – wraz ze stosownym uzupełnieniami). Zachęca to, aby 
z jednej strony przyjrzeć się – w analogicznym duchu – biogramom 
reprezentantów stanu duchownego, uwzględnionych w Suplemencie 
III, z drugiej zaś raz jeszcze spojrzeć na całość odnośnego przedsię-
wzięcia edytorskiego.

Jak wynika z Przedmowy pióra redaktora kolejnego już tomu 
suplementowego, prof. Józefa Borzyszkowskiego, mamy tu do czy-
nienia z pracą zbiorową, na którą składa się ponad 250 życiorysów 
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przygotowanych przez w sumie 48 autorów, których imiennego 
zestawienia w publikacji tej jednak nie znajdujemy, stąd ich na-
zwisk trzeba szukać pod poszczególnymi biogramami. Po tekście 
wstępnym (s. 5-6) następuje obszerny Wykaz ważniejszych skrótów 
(s. 7-14), a następnie zasadniczy korpus biograficzny (s. 15-259), po 
którym zamieszczono sygnalizowany powyżej Indeks haseł „Słowni-
ka biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” (tomy I-IV, suplementy 
I-III) (s. 261-336), zajmujący w druku 75 stron! Znajduje się w nim 
w każdym jednym przypadku nie tylko nazwisko oraz imię (imiona) 
lub też samo imię (jeśli chodzi o postaci z wieków średnich) osób 
wyróżnionych własnymi życiorysami w SBPN – wraz z podaniem 
tomu i stron, gdzie stosowny biogram można znaleźć, ale również 
lata życia (czy wyłącznie rok śmierci, jeśli daty urodzin nie da się 
określić nawet w przybliżeniu) tudzież wskazanie, kto dane hasło 
opracował (co nie tak często występuje w indeksach). Wielokrotnie 
spotykamy tam nazwisko nieżyjącego już ks. Henryka Mrossa, au-
tora m.in. Słownika biograficznego kapłanów diecezji chełmińskiej 
wyświęconych w latach 1821-1920 (1995), czy poświęconego tak 
samo prozopografii pomorskiego duchowieństwa dzieła Pracownicy 
naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego. Pelplin 
1939-95. Słownik bio-bibliograficzny (1997), dalej – księży (pleno 
titulo) Edwarda Hinza, Zygmunta Iwickiego (autora m.in. Nekropolii 
oliwskiej oraz Konwentu oliwskiego), Anastazego Nadolnego, Wła-
dysława Szulista, Jana Walkusza, Wojciecha Zawadzkiego czy fran-
ciszkanina Gaudentego Alfonsa Kustusza, a nawet niezwiązanego 
bliżej z historiografią pomorską ks. prof. Bolesława Kumora, obok 
których życiorysy postaci wpisanych w dzieje Kościoła katolickiego 
na Pomorzu Nadwiślańskim opracowywali także liczni badacze 
świeccy (zwłaszcza w odniesieniu do duchowieństwa z epoki staro-
polskiej) – włącznie z tak znamienitymi historykami, jak nieżyjący 
już profesorzy: Marian Biskup, Kazimierz Jasiński, Gerard Labuda, 
Zenon Hubert Nowak czy Jan Powierski.

W Suplemencie III od razu pierwszy z pomieszczonych biogra-
mów traktuje właśnie o osobie duchownej, mianowicie o księdzu Ja-
nie Achtabowskim (1909-1998), który – rodem z Chełmży – w zna-
czący sposób zapisał się w pamięci potomnych przede wszystkim 
jako duszpasterz uchodźców wojennych z Polski na Bliskim i Środ-
kowym Wschodzie, a następnie Polonii w Kanadzie, skąd do rodzin-
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nego kraju, opuszczonego we wrześniu 1939 r., powrócił dopiero 
w roku 1993 (s. 15-16). Jako kolejni reprezentanci stanu duchow-
nego uwzględnieni zostali (wyliczając w porządku alfabetycznym): 
Ignacy Piotr Berendt (1750-1820), proboszcz gostycyński i wice-
dziekan tucholski (s. 24), Gracjan Bieliński (1913-1981), dyrektor 
„Caritas” w okręgach – kolejno – grudziądzkim i gdyńskim (s. 26), 
Tadeusz Borcz (1929-2002), dziekan–infułat kapituły katedralnej 
w Pelplinie i proboszcz tamtejszej katedry oraz profesor miejsco-
wego Seminarium Duchownego (s. 36-37), Marian Borzyszkowski 
(1936-2001), protonotariusz apostolski i kanonik warmiński, dy-
rektor Archiwum (Archi)Diecezji Warmińskiej i profesor Wydziału 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (s. 38-
39), Roman Ciecholewski (1933-2001), dyrektor Muzeum Diecezjal-
nego w Pelplinie i profesor tamtejszego Seminarium Duchownego 
(s. 54-55), Józef Jagalski (1867-1928), duszpasterz w Bydgoszczy, 
zaangażowany w obronę polskości pod zaborem pruskim (s. 97), 
Hilary Jastak (1914-2000), organizator „Caritas Academica” w Gdy-
ni, pierwszy proboszcz gdyńskiej parafii Najśw. Serca Pana Jezusa 
i kapelan rodzącej się wówczas „Solidarności”, aktywny propaga-
tor tradycji kaszubskich (s. 99-101), Alojzy Kałduński (1904-1977), 
duszpasterz Polaków w Niemczech po zakończeniu II wojny świa-
towej, następnie proboszcz w Wejherowie (s. 107-108), Mieczysław 
Kamiński (1868-1938), proboszcz w Dźwierznie i działacz narodowy 
w ostatnich latach panowania pruskiego, Ernst [Ernest] Karbaum 
(1891-1940), proboszcz w Niedźwiedzicy na Żuławach, zamordo-
wany przez hitlerowców za pomoc niesioną polskim robotnikom 
przymusowym, dziś kandydat do chwały ołtarzy (s. 109-110), Cze-
sław Andrzej Klimuszko (1905-1980), franciszkanin konwentualny, 
duszpasterz w Prabutach, Nieszawie, Lęborku i Elblągu, wsławiony 
jako zielarz i bioenergoterapeuta, a bodaj najbardziej jako jasnowidz 
(s. 115-116), Józef Benedykt Kręcki-Bober (1783-1853), proboszcz 
w Gromadnie oraz Sypniewie (s. 128), Wojciech Gerard Kruk (1933-
2005), prepozyt kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej i proboszcz 
miejscowej konkatedry, honorowy obywatel Kwidzyna (s. 128-129), 
wyżej już wspomniany (jako autor biogramów w SBPN) Gaudenty 
Alfons Kustusz (1934-2006), franciszkanin rodem z Wejherowa, 
wykładowca (i rektor) zakonnego Seminarium Duchownego w Ka-
towicach-Panewnikach (także definitor prowincjalny), a następnie 
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bliźniaczej placówki we Wronkach, propagator Kalwarii Wejherow-
skiej (s. 135-136).

Jedynymi biskupami, posiadającymi życiorysy w prezentowa-
nym Suplemencie III, są dwaj czynni w tej samej epoce dziejowej 
hierarchowie, mianowicie: Jan Stanisław Kutowski (1779-1848), 
sufragan chełmiński (s. 136), oraz Feliks Łukasz Lewiński (1751-
1826), wpierw sufragan kujawsko-pomorski (włocławski), a na-
stępnie pierwszy ordynariusz podlaski (s. 141). Kolejni wymagający 
uwzględnienia w obecnym wyliczeniu reprezentanci stanu duchow-
nego to: Stefan Lipiński (1868-1927), proboszcz parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Toruniu (z lat 1906-1910) i następnie w Kurzętniku 
(s. 141-142), Franciszek Müller vel Młynarski (1914-2002), żołnierz 
II Korpusu Polskiego we Włoszech, w okresie powojennym dusz-
pasterz w szeregu pomorskich parafii, szczególnie blisko związany 
z Wejherowem, Franciszek Ksawery Okroy (1908-1993), zasłużony 
pedagog w toruńskich placówkach oświatowych, później proboszcz 
w Kowalewie Pomorskim, oddany badaniom regionalistycznym, 
Bazyli Olęcki (1923-1999), długoletni duszpasterz parafii Linia, 
propagator kultury kaszubskiej, a także pszczelarstwa (s. 172-174), 
Wincenty Papenfuss (1884-1959), zasłużony wychowawca mło-
dzieży szkolnej, autor publikacji z problematyki regionalistycznej 
(s. 179-180), Bernard Franciszek Polzin (1914-2003), protonota-
riusz apostolski, długoletni wikariusz generalny diecezji gdańskiej 
i członek rozlicznych gremiów kościelnych (s. 187-188), cysters Iwo 
Roweder (1698-1765), duszpasterz w Matarni, Łęgowie i Różynach, 
przeor oliwski i sekretarz polskiej prowincji (kongregacji) cysterskiej 
(na okres jego urzędowania w tym charakterze przypadło m.in. 
zawarcie tzw. konkordatu wschowskiego), dziejopis macierzystego 
opactwa w Oliwie (s. 198-200), Arnold Jan Schnitz (1796-1882), 
na kapłana wyświęcony w wieku 49 lat i od tego czasu czynny 
w kilku kolejnych parafiach na Pomorzu Nadwiślańskim, w pamięci 
potomnych zapisany przede wszystkim z racji swej posługi znachor-
skiej, opartej na gruntownej wiedzy w zakresie przyrodolecznictwa 
(s. 208), Ryszard Stachnik (1894-1982), protonotariusz apostolski, 
w okresie międzywojennym działacz społeczny i polityczny na tere-
nie Wolnego Miasta Gdańska, zasłużony na polu badań nad historią 
kościelną regionu, a w szczególności około procesu kanonizacyjnego 
Doroty z Mątów (s. 211-212), Marceli Świetlik (1872-1932), wycho-
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wanek pelplińskiego Collegium Marianum (tamże kolega klasowy 
sługi Bożego Konstantyna Dominika, w biogramie błędnie nazwa-
nego „późniejszym biskupem chełmińskim”, miast sufraganem 
vel biskupem pomocniczym), przez cały okres kapłańskiej posługi 
związany wszakże z Norwegią – jako misjonarz katolicki w tym 
protestanckim kraju (s. 227-228), Bernard Antoni Wiecki (1884-
1940), czynny duszpastersko w diecezjach – kolejno – chełmińskiej 
i gdańskiej, działacz społeczny oraz polityczny w Wolnym Mieście 
Gdańsku, zamordowany przez hitlerowców (s. 239), i na koniec 
Robert Wohlfeil (1889-1940), także męczennik II wojny światowej, 
represjonowany – jako proboszcz w Kłodawie – przez nazistów jesz-
cze w okresie poprzedzającym wojenną tragedię (s. 245-246).

Obecność licznych kapłanów katolickich na kartach Słownika 
biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego – również w Suplemencie 
III, wskazuje na (skądinąd będący oczywistością) znaczący wpływ 
duchowieństwa na kształtowanie historycznych realiów tytułowego 
regionu w minionych stuleciach, jak też w nieodległych dekadach. 
Nie brakło tu również sióstr zakonnych, w omawianym tomie re-
prezentowanych przez Bertę Eugenię Fukas (1836-1909), współza-
łożycielkę i przełożoną Zgromadzenia SS. Miłosierdzia w Lubawie 
i Wejherowie (s. 77-78), oraz Martę Marię Wiecką (1874-1904), 
szarytkę pochodzącą z Nowego Wieca koło Skarszew, przez całe 
dorosłe życie związaną z ziemiami dalekimi względem Pomorza 
Nadwiślańskiego i pamiętaną przede wszystkim z pracy charytatyw-
nej (zwłaszcza w charakterze pielęgniarki szpitalnej) w Śniatynie na 
Pokuciu, w roku 2008 wyniesioną do chwały ołtarzy przez papieża 
Benedykta XVI (s. 238-239). Spośród natomiast osób pełniących 
służbę Bożą w innych spomiędzy chrześcijańskich denominacji, 
na kartach Suplementu III znajdujemy pastora Erazma Rothmalera 
(1600-1662), czynnego wpierw na Warmii, po czym na Żuławach 
Gdańskich, dziś kojarzonego przede wszystkim z racji spuścizny 
poetyckiej, której kolejne drukowane zbiory ukazywały się za jego 
życia w Gdańsku (s. 198).

Zważywszy na uwarunkowania dziejowe ziem pomorskich, 
z oczywistych względów na kartach SBPN sąsiadują ze sobą postaci 
o propolskiej i proniemieckiej orientacji oraz te, dla których naj-
ważniejszym punktem odniesienia była ich „mała ojczyzna”, a nie 
sprawujące w danym momencie władzę nad odnośnym terytorium 
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organizmy polityczne (państwa). Jeśli wszakże trzymać się klucza 
narodowościowego (czy też etnicznego), wachlarz uwzględnionych 
w Słowniku nacji jawi się szerszy, w samym bowiem Suplemencie 
III napotykamy chociażby duńskiego dyplomatę Jørgena Lønborga 
Mogensena (1909-2000), ożenionego z Polką, w latach 1941-1944 
wicekonsula Królestwa Danii w Gdańsku, aktywnego działacza 
„Gryfa Pomorskiego”, z tej racji osadzonego przez nazistów w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau, także po wojnie niosącego pomoc 
humanitarną dla mieszkańców Polski, współdziałającego też z Po-
lonią na emigracji (s. 159-160), czy pół-Indianina Stanisława Supła-
towicza (1920-2003), pisarza noszącego polskie nazwisko po matce 
(wraz z chrześcijańskim imieniem), będącego synem indiańskiego 
wodza z Alaski (z tej racji znany także jako Sat-Okh). Trafił on na 
karty omawianej publikacji, bowiem w okresie II wojny światowej 
„brał udział w szeregach I Batalionu Morskiego w walkach o wy-
zwolenie Wybrzeża, [zaś w okresie powojennym] zamieszkał w Gdy-
ni i przez wiele lat pracował jako marynarz mechanik w Polskich 
Liniach Oceanicznych” (s. 218-219).

Wczytując się w zamieszczone w Suplemencie III (jak i w po-
przednich tomach) biogramy nietrudno wszakże dostrzec, że kry-
terium stanowiące podstawę uwzględnienia kogoś w SBPN było 
o wiele szersze i nie sprowadzało się do faktu pochodzenia z tere-
nów Pomorza Nadwiślańskiego lub związania się z nimi na dalszym 
etapie drogi życiowej, skoro w prezentowanej publikacji napotkać 
można biogramy tak chyba mało komu kojarzących się z realiami 
pomorskimi postaci, jak np. przez całe życie związany z Krakowem 
wybitny historyk prawa Stanisław Kutrzeba (1876-1946), profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i  sekretarz generalny, a następnie 
prezes Polskiej Akademii Umiejętności, którego obecność w SBPN 
uzasadniono tym, iż w jego „dorobku naukowym, popularnonau-
kowym i publicystycznym ważne miejsce zajmują prace na temat 
Wisły oraz prawnych i historycznych związków Gdańska z Polską” 
(s. 136-137), czy młodopolski poeta Tadeusz Miciński (1873-1918), 
który „tematykę bałtycką i pomorską podejmował już na studiach 
w Krakowie, [natomiast] po 1910 kilkakrotnie odwiedził Rugię 
i spędził z rodziną w lipcu 1911 r. wakacje w Jastarni, [stąd] znał 
Hel z autopsji i był osłuchany z językiem kaszubskim”, co miało 
znaleźć odzwierciedlenie w jego twórczości (s. 156-157). O ile zatem 
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konsekwentnie trzymać się tego rodzaju argumentacji, do pomiesz-
czenia w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego kwalifi-
kują się wszyscy historycy, etnografowie, geografowie, przyrodnicy, 
literaci itd., którym zdarzyło się napisać i opublikować cokolwiek 
traktującego o tych ziemiach, a wówczas będzie to pod względem 
swej liczebności grono zgoła niemożliwie do ogarnięcia.

Jeśli tylko zaplecze organizacyjne oraz finansowe pozwalałoby 
wydawcom SBPN na realizację odnośnego przedsięwzięcia edytor-
skiego w równie szeroko zakreślonych konturach, to w zasadzie nie 
ma powodu, dla którego należy oponować przeciwko tak daleko 
idącemu rozszerzeniu ram tematycznych edycji. Na pewno jednak 
nie byłaby pozbawiona zasadności wątpliwość, czy nie bardziej ce-
lowe jest dać pierwszeństwo – gdy chodzi o kolejność podejmowa-
nych prac – przygotowaniu życiorysów tych osób, których wpływ 
na losy Pomorza Nadwiślańskiego i życie tamtejszych społeczności 
lokalnych jawi się pierwszoplanowy, podczas gdy wyszukiwanie 
„pomorskich akcentów” w biografiach tudzież spuściźnie piśmien-
niczej postaci spoza tego grona zostawić na później. Powracając 
bowiem do wiodącego w tym tekście wątku „kościelnego”, mimo 
już siedmiu okazałych tomów Słownik biograficzny Pomorza Nad-
wiślańskiego wciąż nie zawiera haseł na temat ogółu biskupów pa-
sterzujących w ciągu wieków w diecezjach obejmujących swoim 
zasięgiem tytułowy obszar, a więc chełmińskiej, pomezańskiej 
i włocławskiej, od bez mała wieku również gdańskiej (w 1992 r. 
doszły jeszcze biskupstwa pelplińskie i toruńskie), podobnie jak 
opatów z Oliwy, Pelplina czy Koronowa, żeby na tego rodzaju ścisłej 
elicie hierarchicznej poprzestać. Mniej eksponowani członkowie 
dynastii książąt wschodniopomorskich, urzędnicy Prus Królew-
skich doby staropolskiej, burmistrzowie Gdańska i Elbląga (skoro 
zaś kryterium narodowościowe nie stanowi tu podstawy dla „selek-
cji negatywnej”, to również co znamienitsi przedstawiciele aparatu 
administracyjnego z czasów pruskich, a dla okresu przed rokiem 
1466 także krzyżaccy komturowie), są to kolejne „kategorie” postaci 
wymagających uwzględnienia w SPBN możliwie w komplecie, jeśli 
pomysłodawcy i redaktorzy tak monumentalnego przedsięwzięcia 
nie chcą narazić się na zarzut pewnej przypadkowości i zarazem bra-
ku konsekwencji w budowaniu siatki haseł. Przyjęty w woluminach 
suplementowych tzw. system holenderski jak najbardziej umożliwia 
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sukcesywne dodawanie pominiętych dotąd haseł, z drugiej wszakże 
strony wymagając obecności w każdym kolejnym tomie wykazu do-
tychczas opublikowanych życiorysów, bez czego poruszanie się po 
całości staje się o wiele mniej wygodne dla korzystającego. Oby też 
nie zabrakło wydawcom determinacji w kontynuowaniu Słownika 
biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego w „tradycyjnej” postaci 
papierowej, który to postulat zapewne nie dla wszystkich (zwłaszcza 
z młodszego pokolenia badaczy) wyda się oczywisty, gdyż człowiek 
przyzwyczajany od najwcześniejszych lat do korzystania z zasobów 
informacyjnych wyłącznie na nośnikach elektronicznych, już nawet 
nie jest w stanie mieć sposobność dla przekonania się, jaka różnica 
zachodzi pomiędzy pracą z księgozbiorem „realnym” a tworzeniem 
na podstawie „księgozbiorów” wirtualnych – z wszystkimi tego 
konsekwencjami.



JERZY FLAGA

Grzegorz Klebowicz, Organizacja parafialna diecezji przemyskiej 
obrządku łacińskiego w XIV-XVI wieku, Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 
2013, ss. 658

Powiedzenie obecnie, że badania nad siecią parafialną w Polsce 
są zapóźnione, byłoby niezgodne z prawdą. Nie ma bodajże drugie-
go zagadnienia tak regularnie podejmowanego przez historyków, jak 
sieć parafialna Kościoła katolickiego. Jest to czynione i to z dużym 
powodzeniem od ponad pięćdziesięciu lat. Znana jest cała plejada 
historyków, zwłaszcza historyków Kościoła, dla których kwestia ta 
stanowiła prawie podstawowy temat w ich dociekaniach nauko-
wych. To bynajmniej nie oznacza, że przywołana wyżej praca Grze-
gorza Klebowicza poświęcona początkom sieci parafialnej w die-
cezji przemyskiej obrządku łacińskiego, jest niepotrzebna. Wprost 
przeciwnie, jej powstanie było bardzo pożądane, jeśli nie chcemy 
powiedzieć – konieczne. Są tego różne powody, jednym z nich jest 
niewątpliwie brak takiej pracy. Autor pisze wprost: „Historia badań 
nad przeszłością Kościoła przemyskiego ma długą tradycję. Mimo 
to, po dzień dzisiejszy, nie została opracowana wyczerpująca synteza 
jej dziejów, wypełniająca wymogi stawiane współcześnie tego typu 
opracowaniom” (s. 15-16). Oczywiście, były też inne przyczyny, 
które przesądziły o tym, że praca była pożądana, wystąpią one 
w toku dalszych rozważań.

Na całość pracy składają się: wstęp, pięć rozdziałów merytorycz-
nych, zakończenie, wykaz skrótów, bibliografia, mapy, summary 
oraz dwa indeksy: osobowy i miejscowości. Wstęp jest skonstru-
owany, można powiedzieć, w sposób klasyczny. Zaprezentowano 
w nim pięć podstawowych kwestii, jakie zwykło się podawać w tego 
typu studiach, mianowicie: bliższe określenie tematu, zastosowane 
metody badawcze, konstrukcję pracy, stan badań i wykorzystane 
źródła, czyli podstawę źródłową. Stan badań potwierdza to, co 
wyżej powiedziałem o intensywności i bogactwie badań nad sie-
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cią parafialną Kościoła katolickiego w Polsce; liczy on 32 stronice 
zaopatrzone w 251 przypisów, w zestawieniu z 8 stronicami, jakie 
obejmuje podstawa źródłowa, jest to liczba imponująca.

Merytoryczny materiał pracy zawarty w pięciu wspomnianych 
rozdziałach jest uporządkowany chronologicznie i rzeczowo. Zgod-
nie z tym założeniem, rozdział I (Powstanie biskupstwa łacińskiego) 
jest poświęcony genezie biskupstwa i jego strukturze. Obrazują to 
paragrafy rozdziału, których tytuły brzmią: sytuacja etniczna, po-
lityczna i religijna w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru do początku 
XIV wieku, początki biskupstwa przemyskiego, formalne erygowa-
nie diecezji, podstawy materialne biskupstwa, kapituła katedralna, 
zakony. Rzecz charakterystyczna, godna podkreślenia, Autor sytu-
uje diecezję, a w jej ramach parafie, nie tylko w strukturze politycz-
nej, ale także w szerokim kontekście geograficznym. Pisze on m.in.: 
„Bez względu na możliwe zawirowania polityczne, w II połowie XI 
wieku powstały szczególne warunki do rozwoju wiary chrześcijań-
skiej nad Sanem i Dniestrem. Peryferyjny w stosunku do Kijowa 
Przemyśl został włączony w proces rozpadu jedności politycznej 
Rusi, stając się stolicą udzielnego Księstwa Przemyskiego” (s. 60). 
Skoro mowa o kwestiach godnych zauważenia, to dodam, że przy 
zestawieniu klasztorów, oprócz ich liczby, ważne są daty ich po-
wstania. Kontynuacje rozważań podjętych w rozdziale I stanowi 
cały rozdział II (Bilans otwarcia. Organizacja kościelne na obszarze 
diecezji przemyskiej przed rokiem 1375). Tutaj można mieć małe za-
strzeżenie do Autora o to, że w spisie treści nie wyróżnia on żadnych 
paragrafów, aczkolwiek w tekście opisuje sytuację kościelną według 
miejscowości podając ich nazwy. Jest to o tyle ważne, że miejsco-
wości te traktuje – ze względu na charakter misyjny obszaru – jako 
parafie. Pisze bowiem: „[...] możemy chyba uznać, że nawet jeśli 
najstarsze kościoły nie miały formalnie uregulowanych podstaw 
prawnych zgodnie z prawem kościelnym, to choćby ze względu na 
małą ich liczbę, spełniały funkcje świątyń parafialnych” (s. 130). 
Podobnie ogólny charakter bez szczegółowych paragrafów i w po-
dobny sposób ujęty, posiada bardzo krótki (liczy zaledwie 16 stro-
nic) rozdział III poświęcony strukturze terytorialnej wyższego 
szczebla (Struktury terytorialne wyższego szczebla w organizacji die-
cezji). Strukturę tą tworzyły dekanaty w liczbie siedmiu, których 
nazwy wraz z liczbami ich parafii i wielkością obszaru wyrażoną 
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w km2 są podane. Kolejny rozdział IV (Organizacja parafialna od 
erygowania diecezji do końca XVI wieku) odbiega od omówionych 
rozdziałów pod każdym względem. Przede wszystkim jest niepo-
równywalnie obszerniejszy, obejmuje ponad 260 stronic (od 149 do 
410). Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, gdyż jego treść obej-
muje właściwą problematykę pracy, zapowiadaną w tytule organi-
zację sieci parafialnej. Po wtóre, jest bardzo rozbudowany od strony 
struktury, liczy kilkanaście szczegółowych paragrafów. W kontek-
ście do niego poprzednie rozdziały, zwłaszcza II i III można trakto-
wać jako paragrafy większej jednostki a nie rozdziały. W rozdziale 
tym zestawione są ze specjalną specyfikacją merytoryczną i podda-
ne analizie wszystkie parafie w obrębie wspomnianych siedmiu 
dekanatów. Po dokonanej analizie sieci parafialnej podana jest na-
stępnie w odrębnym punkcie ogólna charakterystyka tej sieci. Przed-
stawiona jest ona w czterech aspektach i wymiarach, mianowicie: 
chronologia rozwoju, geografia ruchu fundacyjnego, fundatorzy 
parafii, okręgi parafialne. Odnośnie do chronologii Autor stwierdza, 
że średniowieczna sieć parafialna wykazała cechy dużej stabilności. 
Nie odnotował ani jednego przykładu upadku parafii, nie było też 
żadnej większej reorganizacji polegającej na degradacji parafii do 
rangi filii. Jedyny wyjątek stanowiła parafia w Bukowsku, której 
prawa parafialne w 1468 r. przeniesiono na farę w Nowotańcu – 
nowo kreowanym centrum dóbr rodu Balów. Jeśli natomiast chodzi 
o wiek XVI, czyli cezurę końcową, to cechowało go znaczne osła-
bienie ruchu fundacyjnego w porównaniu ze stuleciami poprzed-
nimi. Podobnie jak w innych regionach, również na badanym tere-
nie geografia sieci parafialnej uzależniona była od intensywności 
procesu osadniczego. Do końca istnienia Księstwa Halicko-Włodzi-
mierskiego obszar diecezji przemyskiej zamieszkiwała ludność zróż-
nicowana etnicznie, wyznaniowo związana przede wszystkim z pra-
wosławiem. Gminy katolickie istniały w  dwóch miastach: 
Przemyślu i Sanoku oraz na zasadzie enklaw w okolicach Krosna 
i Rzeszowa. Szerzenie wpływów kultury z zachodu na większą ska-
lę nastąpiło po roku 1340 w związku z wyprawami na Ruś Kazi-
mierza Wielkiego i przyłączeniem tych terenów do Polski. Był to 
okres, w którym nie tylko budowano organizację kościelną, ale 
także zakładano równolegle kościoły parafialne; które cechowało 
z jednej strony duże rozproszenie, z drugiej zaś tworzenie pewnych 
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skupisk. Sytuację tę ilustruje odpowiednia mapa: Rozwój sieci para-
fialnej diecezji przemyskiej XIV-XVI w. (mapa nr 9 na s. 603). Grupę 
uczestników ruchu fundacyjnego tworzyli panujący, szlacheccy po-
siadacze ziemscy oraz duchowieństwo. Udział poszczególnych ka-
tegorii grup był bardzo zróżnicowany: pierwszy wyrażał się liczbą 
38 parafii (23,32%), szlachty – 109 (55,87%) i duchowieństwa, któ-
re reprezentowali biskupi i kapituła katedralna – 10 (6,14%). Dla 
sześciu parafii (3,68%) fundatorzy nie są znani. Niewielki udział ze 
strony duchowieństwa tłumaczy się słabością majątkową Kościoła 
przemyskiego. Autor zauważa też znamienny szczegół, że do po-
wstania najstarszych parafii przyczynili się w głównej mierze panu-
jący. Z ustaleń dotyczących kolejnej kwestii, tzn. okręgu parafial-
nego wynika, że przeciętna parafia w diecezji przemyskiej pod 
koniec XVI wieku obejmowała obszar około 110 km2, a w jej skład 
wchodziło najczęściej 6 osad. W parafiach wielowioskowych uśred-
niona droga do kościoła parafialnego wynosiła 7 km. Oznacza to, 
że parafie diecezji przemyskiej były pod względem rozległości dwu-
krotnie większe niż podobne parafie na ziemiach polskich, które 
w połowie XVI wieku średnio obejmowały terytorium 50 km2. Na-
tomiast jeśli chodzi o odległości od kościoła, diecezja nie odbiega-
ła wiele od Korony, gdzie mieściły się one w przedziale od 4 do 8-9 
km. Dla całości obrazu dopowiedzieć trzeba też, że powyższe dane 
liczbowe sytuują diecezję przemyską w znacznie lepszej sytuacji od 
pozostałych diecezji ruskich, oraz że istniały w niej wielkie dyspro-
porcje w obrębie poszczególnych dekanatów. Patrząc na kolejny 
rozdział, piąty i zarazem ostatni, można powiedzieć, że odbiega on 
od wszystkich poprzednich, gdy chodzi o jego charakter. Wpraw-
dzie, podobnie jak rozdział IV, jest obszerny, ale wypełniają go inne 
problemy niż te, jakie występowały w poprzednich (Kościelne in-
stytucje parafialne oraz ich funkcje społeczne). Jest to jednak sprzecz-
ność pozorna. Wszystkie instytucje w nim omówione korespondu-
ją z tytułem pracy i jej treścią. Co więcej, dopełniają jej strukturę 
i czynią jej obraz bardziej pełny. Trudno bowiem mówić o organi-
zacji sieci parafialnej nie uwzględniając przy tym takich instytucji, 
jak szkoły parafialne, szpitale i bractwa czy też altarie. Już w pierw-
szych zdaniach paragrafu Autor przekazuje interesujący fakt, że 
spośród instytucji kościelnych działających w diecezji, szkoły sta-
nowiły przedmiot najczęstszych badań historycznych. Innymi god-
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nymi uwagi osiągnięciami w zakresie szkolnictwa są zestawienia 
poczynione w specjalnych tabelach, po pierwsze: zestawienie liczby 
szkół parafialnych do roku 1600 (s. 415-418), gdzie na podkreślenie 
zasługuje też duże rozbudowanie merytoryczne (tabela zawiera aż 
sześć danych: pierwszą wzmiankę, nazwę miejscowości, dokumen-
tację, daty późniejszych wzmianek i ponownie dokumentację). Na-
stępnie uposażenia i nadań na rzecz szkół parafialnych do tegoż 
roku 1600 (s. 422-424), i wreszcie w trzeciej tabeli: opisy szkół 
występujących w wizytacjach Alembeka i Piaseckiego (1634-1646) 
(s. 426-429). Również obie dalsze tabele mają bogate opisy meryto-
ryczne (widoczne jest to już w samej liczbie stronic) stosowne do 
ich treści wyrażonej w tytule. Jeśli chodzi o zjawisko szpitalnictwa, 
poddano analizie cztery, można powiedzieć, podstawowe kwestie 
z tego zakresu, mianowicie: liczbę szpitali w diecezji do roku 1600, 
formy organizacyjne szpitalnictwa i zarząd nad przytułkami, pod-
stawy materialne oraz jako odrębne zagadnienie szpitale w prze-
strzeni miejskiej. Również tutaj Autor posłużył się tabelą, w której 
zestawił szpitale według chronologii ich powstania, udokumento-
wane do końca XVI wieku. W tabeli zostały podane: parafia i status 
miejscowości, czas powstania szpitala, typ organizacyjny, fundator, 
patronat oraz wezwanie kościoła. Ponadto w komentarzu Autor 
objaśnia, że do końca XVI wieku w diecezji przemyskiej rozpoczę-
ły działalność co najmniej 24 szpitale i jeden zakład specjalny (przy-
tułek dla owdowiałych mieszczanek) w Krośnie. Zauważa także, że 
procesy zakładania szpitali i nadawania im określonych ram dzia-
łania są bardzo złożone. Decydujące znaczenie w tym względzie 
miały lokalne warunki, takie jak: stosunki własnościowe, struktu-
ra etniczna, pozycja władz samorządowych, status majątkowy 
mieszczan, zamożność właściciela miasta, czy wreszcie wzory, jakie 
naśladowano. W miastach szpitale zajmowały określone miejsce. 
Najczęściej sytuowano je poza murami miasta, w obrębie przed-
mieść oraz w pobliżu traktów, mostów i rzek. Przykładem tego, jak 
wyglądał dobrze zorganizowany szpital prepozyturalny, jest zakład 
w Rzeszowie ufundowany w roku 1605 przez Mikołaja Spytka Li-
gęzę (Autor podaje jego opis). W oddzielnym paragrafie Autor zajął 
się świątyniami nieparafialnymi, jakie funkcjonowały obok kościo-
łów parafialnych w podległych im okręgach w okresie od XIV do 
XVI wieku. Do grupy tej zalicza kościoły filialne, szpitalne, kościo-
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ły i kaplice klasztorna oraz kaplice o charakterze publicznym i pry-
watnym znajdujące się w zamkach i dworach. Wszystkie te świąty-
nie zestawia w specjalnej tabeli, w której zamieszcza takie dane: 
nazwę parafii, rodzaj świątyni, potwierdzenie źródłowe oraz doku-
mentację i ewentualne uwagi. Jak się okazuje, świątyń tych było 
w diecezji przemyskiej wyjątkowo dużo, bo aż 91 (nazwy ich poda-
ne są w tabeli). W podobny sposób Klebowicz postąpił z bractwami 
i altariami, które są przedmiotem rozważań w dwóch ostatnich 
paragrafach omawianego rozdziału IV. One też zostały zestawione 
w odpowiednich tabelach i poddane szczegółowej analizie od stro-
ny formalnej i merytorycznej. W przypadku bractw Autor interesu-
je się rodzajami bractw, częstotliwością ich występowania, czasem 
ich erygowania oraz stroną finansową, czyli inaczej mówiąc – by-
tową1. Jeśli chodzi o alterie, to uderzającym faktem jest duża ich 
liczba; Autor doliczył się aż 108 altarii. W oddzielnej tabeli zestawia 
altarie według typów świątyń. Zauważa też, że zasadniczym celem 
fundacji altarii był cel religijny, popularność ich wynikała z poboż-
ności ludzi, czyli wiernych, którzy dążyli do zbawienia przez wie-
czyste fundacje mszalne. Niekiedy dodawano ponadto różne obo-
wiązki liturgiczne i duszpasterskie. Zadania te określały precyzyjnie 
dokumenty fundacyjne i erekcyjne altarii. Wiązano je często z rocz-
nicami śmierci fundatorów i ich potomków.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że praca, niezależnie od pew-
nych zastrzeżeń odnośnie do konstrukcji, o czym wspomniałem na 
początku, stanowi bardzo wartościowe dzieło o dużym ładunku 
merytorycznym, a tym samym naukowym. Ładunek ten jest nie 
tylko znaczący, ale także – co bardzo ważne – dobrze udokumen-
towany. Jest udokumentowany podwójnie – najpierw przez wspo-
mnianą już wcześniej bogatą literaturę przedmiotu, następnie przez 
źródła, tak rękopiśmienne jak też drukowane. Autor, oprócz źródeł 
podstawowych, sięgnął i wykorzystał takie źródła, jak: wpisy sądów 
grodzkich i ziemskich (przemyskich, przeworskich i sanockich), ar-

1 Osobiście mam zastrzeżenie do zastosowanego określenia: bractwa świeckie. 
Wszyscy znani mi autorzy określali je terminem: bractwa religijne. Użycie terminu: 
świeckie sugeruje, że były jeszcze inne typy bractw. Wprawdzie istniały bractwa, 
które skupiały duchownych, ale to nie przesądza o tym, żeby pozostałe nazywać 
świeckimi.
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chiwalia miast, wiejskie księgi sądowe, akta dotyczące kompleksów 
majątkowych czy też spisy majątkowe. Reasumując trzeba powie-
dzieć, że zaprezentowane rozważania zawarte w książce G. Klebo-
wicza nie tylko ubogacają definicję i pojęcie sieci parafialnej, ale 
poszerzają znajomość jej struktury na newralgicznym terenie, a tak-
że wzbogacają dotychczasową historiografię kościelną i to o bardzo 
interesującą pracę.





KRZYSZTOF R. PROKOP

Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biogra-
ficzny i nie tylko…, współpraca Maria Babnis, Biblioteka Gdań-
ska PAN, Gdańsk–Pelplin 2010, ss. 596 + 20 ss. ilustracji

Obok podkrakowskiego Tyńca czy będącego aż po czasy nowo-
żytne głównym sanktuarium „narodowym” klasztoru na Świętym 
Krzyżu (w obu tych przypadkach chodzi o fundacje benedyktyń-
skie), a poniekąd też świętowojciechowego Trzemeszna czy zwią-
zanego ze św. Kingą Starego Sącza, cysterski konwent w Oliwie, 
dziś stanowiącej dzielnicę Gdańska, należy do owych nielicznych 
opactw staropolskich, których nazwy brzmią nieobco dla niemal 
każdego mieszkańca współczesnej Polski – nawet jeśli nie wykazuje 
on specjalnego zainteresowania ojczystą przeszłością czy tematyką 
religijną. Przyczyny tego są złożone, stanowiąc wypadkową warto-
ści zabytkowej danego obiektu, jego położenia na uczęszczanych 
szlakach turystycznych, obecności na kartach literatury pięknej 
lub w dziełach malarskich, wreszcie bycia miejscem odbywania się 
nagłaśnianych przez media imprez kulturalnych (w rodzaju festiwali 
organowych czy dni muzyki dawnej). Jeśli natomiast spojrzeć na 
ów „stopień popularności” z bardziej istotnej dla historyka perspek-
tywy stanu badań, a więc ilości (i zarazem jakości) istniejącej na 
temat dziejów konkretnej placówki monastycznej literatury przed-
miotu, nietrudno wówczas stwierdzić, że owe największe i zarazem 
najsławniejsze fundacje klasztorne bynajmniej nie są najlepiej prze-
badane i opisane. Przeciwnie, o wiele prędzej można spotkać się 
z gruntowną monografią któregoś pomniejszego konwentu, o któ-
rym łatwiej indywidualnemu badaczowi pisać bez narażenia się na 
zarzut nazbyt cząstkowego spożytkowania zachowanej, zwykle bar-
dzo rozproszonej podstawy źródłowej, niźli tych „sztandarowych” 
placówek, do których liczby przynależy również tytułowa Oliwa.

Poczyniona tu obserwacja (skądinąd niebędąca dla znawców 
zagadnienia niczym odkrywczym) dotyczy również aspektu pro-
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zopografii staropolskich opactw, o których składzie osobowym 
w  konkretnym momencie dziejowym rzadko kiedy można coś 
bliżej powiedzieć na podstawie istniejącej literatury przedmiotu, 
a w niejednym przypadku trudno nawet o krytycznie zestawiony 
szereg opatów (prepozytów) poszczególnych fundacji monastycz-
nych. W o wiele lepszej sytuacji znajdują się zgromadzenia zakonne 
wpisane w najnowszą historię Kościoła w Polsce, w odniesieniu 
do których – dzięki istnieniu bardziej lub mniej kompletnych akt 
personalnych – można bez większych przeszkód opracować dosta-
tecznie nasycone faktografią biogramy ich członków, czego wymow-
nym przykładem wydany niedawno Leksykon polskich pallotynów 
(1915-2012) S. Tylusa (2013). Do klasycznych tego typu dzieł należy 
starszy o bez mała trzy dekady dwutomowy Słownik polskich ka-
pucynów J.L. Gadacza (1985-1986), a obok niego niepublikowany 
Słownik jezuitów polskich 1564-1990 L. Grzebienia (1993), które oba 
obejmują – obok osób czynnych w stuleciach XIX i XX – również 
postaci z epoki przedrozbiorowej, choć z racji momentu czasowego 
powstania Towarzystwa Jezusowego oraz kapucyńskiej gałęzi du-
chowych synów św. Franciszka z Asyżu żaden z nich nie sięga wie-
ków średnich. Dla tych dysponujemy pracami typu Spisy członków 
konwentów zakonnych z Pomorza Gdańskiego do 1309 roku D.A. De-
kańskiego (1994) czy Skład osobowy klasztoru klarysek w Krakowie 
do końca XVIII wieku P. Gąsiorowskiej (2005), do której to tematyki 
przywołana Autorka powróciła w świeżej daty monografii Konwent 
klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficz-
ne (2015); niekiedy też badacze dołączają w formie aneksowej do 
swych opracowań schematyczne notki o występujących w źródłach, 
w konkretnym wycinku czasu, członkach danej wspólnoty mona-
stycznej – jak np. w książce Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. 
Wspólnota tyniecka w średniowieczu T.M. Gronowskiego (2007).

Obok opracowania Bracia Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1228-
1309. Studium prozopograficzne M. Dorny (2004) prezentowana 
obecnie edycja, poświęcona cystersom konwentu oliwskiego, należy 
zatem do tych nielicznych, które mają za cel bardziej całościowe 
spojrzenie na aspekt prozopografii wspólnoty zakonnej czynnej na 
Pomorzu Nadwiślańskim w średniowieczu oraz w czasach nowo-
żytnych – w tym przypadku cysterskiego opactwa. Skądinąd na sa-
mym początku Wprowadzenia jej Autor zastrzega, iż prezentowana 
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„książka nie jest słownikiem biograficznym w pełnym tego słowa 
znaczeniu, jakkolwiek pierwotnym zamiarem autora było opraco-
wanie biogramów wszystkich mnichów oliwskich z lat 1186-1831. 
Takiej publikacji nie ma dotąd w piśmiennictwie polskim, [a tyl-
ko] w niewielkim zakresie lukę tą wypełnia wydana w roku 2004 
książka Nekropolia oliwska, obejmująca biogramy zakonników po-
grzebanych w obrębie zespołu katedralnego” (s. 7), której to pozycji 
piszący obecne zdania poświęcił recenzję w kwartalniku „Zapiski 
Historyczne” [73 (2008), z. 4, s. 167-175]. Miał natomiast ks. Zyg-
munt Iwicki publikującego po niemiecku poprzednika w trudzie 
rozpoznania składu osobowego opactwa cystersów z Oliwy w osobie 
żyjącego w latach 1893-1968 i przez długi czas (do roku 1945) zwią-
zanego z tym miejscem – z racji pełnionych funkcji w strukturach 
młodej wówczas diecezji gdańskiej – ks. Aleksandra Lubomskiego. 
W odniesieniu do jego spuścizny Autor Konwentu oliwskiego nad-
mienia w przywołanym już Wprowadzeniu, iż „przed [przymuso-
wym] opuszczeniem Polski [w 1946 r.] przekazał on część swoich 
maszynopisów Bibliotece Gdańskiej, część Kurii Biskupiej w Oliwie, 
część przewieziona została – razem z kilkoma tysiącami książek – do 
Gdańska-Emaus i zdeponowana na strychu [jego] kuzynki, [która] 
pismem z 8 I 1967 r. upoważniła autora niniejszej książki do wglądu 
w pozostawiony w Polsce księgozbiór. Upoważniła go również do 
przejęcia z niego interesujących go książek [i] w ten sposób urato-
wane zostały od zagłady [liczne] manuskrypty, czasopisma i książ-
ki, ponieważ krewna ks. Lubomskiego postanowiła przekazać cały 
jego księgozbiór na makulaturę, gdyż bezskutecznie zwracała się 
do różnych instytucji z prośbą o zainteresowanie się nim. Taki los 
podzieliło kilka tygodni potem kilka tysięcy książek niemieckich” 
(s. 14-15). Co się tyczy natomiast poczynań swego poprzednika 
w badawczym trudzie na polu prozopografii opactwa w Oliwie, 
Z. Iwicki przyznaje, że „jakkolwiek opracowania A. Lubomskiego 
nie są wolne od błędów, to pozostają niezastąpionym źródłem in-
formacji z tego względu, że autor ten dokonał identyfikacji niemal 
wszystkich zakonników występujących w źródłach, wykorzystując 
m.in. materiał archiwalny, który nie przetrwał w Gdańsku II wojny 
światowej, a także archiwa prywatne i rękopisy klasztoru oliwskie-
go, z których znaczna część zaginęła około 1945 roku. […] Lubom-
ski nie znał [natomiast] większości dokumentów XIV-wiecznych, 
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a także XV-wiecznych, co było jednym z powodów podjęcia przez 
autora niniejszej pracy dalszych badań nad konwentem oliwskim. 
Drugim powodem były rozbieżności w biografiach, występujące 
w opracowaniach różnych autorów, [w czego konsekwencji] autor 
zdecydował się na poszerzenie biogramów poprzez wykazanie tych 
różnic i stawianie własnych hipotez, które mogą i powinny być 
zweryfikowane w dalszych badaniach” (s. 15-16). Stanowi to częś-
ciowe uzasadnienie owego dziwnie brzmiącego (i zakończonego 
trzykropkiem) podtytułu Leksykon biograficzny i nie tylko…, na 
którego umieszczeniu w nie mniejszej mierze zadecydował fakt, iż 
Z. Iwicki „zdecydował się także na poszerzenie biogramów o in-
formacje ogólniejsze, nie zawsze bezpośrednio odnoszące się do 
konkretnej osoby, [a] dotyczy to w szczególności opatów; zostały 
one w tekście wyróżnione mniejszą czcionką. W biogramach zna-
lazły również odbicie wydarzenia ważne dla życia monastycznego 
nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – z tego prostego względu, 
że uczestniczyli w nich zakonnicy oliwscy” (s. 17).

Pozostawiając tego rodzaju uzasadnienie bez komentarza (po-
dobnie jak wyartykułowaną we Wprowadzeniu cokolwiek osobliwą 
myśl, iż można mieć uprawnioną nadzieję, że „niniejsza książka 
zachęci badaczy do większego zainteresowania się nie osobą autora, 
lecz problematyką w niej zawartą”), w obecnym tekście recenzyjnym 
– z racji obszarów własnych zainteresowań badawczych – nieco wię-
cej uwagi piszący te słowa poświęci właśnie owym przynależącym 
do ścisłej elity zakonnej i w różnych okresach dziejowych odgrywa-
jących także znaczniejszą rolę polityczną opatom, o których mowa 
jest na stu osiemdziesięciu stronach tej około sześćsetstronicowej 
książki, a zatem na mniej więcej 1/3 jej objętości. Traktujący o nich 
rozdział Opaci (s. 25-206) podzielony jest na dwa podrozdziały: 
obszerniejszy Opaci oliwcy (s. 25-187) i skromniejszych rozmiarów 
Opaci z konwentu oliwskiego (s. 188-206), gdzie mowa o profesach 
z Oliwy powołanych na ową najwyższą w hierarchii zakonnej god-
ność do innych opactw. Pozostałe dwa rozdziały omawianej pub-
likacji to Zakonnicy (s. 207-484) oraz Konwersi (s. 485-524), zaś 
całości dzieła dopełnia Słownik godności, urzędów i innych mniej 
znanych terminów (s. 526-532), Wykaz źródeł i literatury (s. 534-
563), Bibliografia uzupełniająca (s. 564-567) oraz Indeks osobowy 
(s. 568-594), prócz którego w prezentowanej edycji pomieszczono 
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plan opactwa w Oliwie (s. 525) oraz dwudziestostronicowy blok 
barwnych ilustracji (na końcu książki), na którego początku znajdu-
jemy galerię portretów pięćdziesięciu oliwskich opatów (wizerunki 
umieszczone w refektarzu klasztornym, dla wieków średnich oraz 
początków epoki nowożytnej będące wyobrażeniami imaginacyjny-
mi; więcej na ich temat: Z. Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik 
po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001, s. 199-209).

Podrozdział poświęcony duchownym stojącym na czele tytuło-
wego opactwa cystersów obejmuje 56 życiorysów o zróżnicowanej 
objętości tudzież stopniu nasycenia faktografią, co w zupełności 
zrozumiałe w sytuacji, kiedy chodzi o postaci z wieków XII-XVIII. 
Zarazem jednak szkoda, że nigdzie w prezentowanej książce nie 
znalazło się miejsce na chronologiczne zestawienia oliwskich opa-
tów, które by wydatnie ułatwiało rozeznanie w tematyce sukcesji 
na godności opackiej w tejże wspólnocie monastycznej. Należy też 
zauważyć, że w odnośnym zbiorze życiorysów Z. Iwicki pominął 
obu noszących tytuł opata klasztoru w Oliwie biskupów z katoli-
ckiej gałęzi dynastii Hohenzollernów, a więc Karola Józefa († 1803) 
i Józefa Wilhelma († 1836) Hohenzollern-Hechingen, prezentację 
sylwetek przełożonych rzeczonego opactwa kończąc (gdy chodzi 
o aspekt chronologii) na osobie zmarłego w 1782 r. Józefa Jacka 
Rybińskiego, w odniesieniu do którego nie omieszkał odnotować, 
że „zarówno dwór królewski [w Warszawie], jak i Czartoryscy kil-
kakrotnie proponowali mu objęcie jednego z biskupstw Polski, ale 
opat [ów] zdecydowanie odmawiał” (s. 148). Jeśli zatem nie liczyć 
dwóch wyżej wspomnianych członków pruskiego domu panujące-
go (a ściślej – jego bocznej linii, którą w zasadzie niewiele łączyło 
z Prusami), to jedynym biskupem w poczcie oliwskich opatów doby 
staropolskiej był stojący na czele owej wspólnoty monastycznej 
w latach 1469-1474 Mikołaj Reuse (Rutheni), przy czym już w mo-
mencie swego wyboru na godność opacką przynależał on do grona 
episkopatu, od roku 1447 pełniąc posługę sufragańską w diecezji 
włocławskiej (nie potrzeba chyba przypominać, że w jej granicach 
znajdował się ówcześnie Gdańsk) jako tytulariusz Callipolis (a nie 
Caliopolis, jak chce Z. Iwicki). W bibliografii przedmiotowej do jego 
życiorysu, pomieszczonego na s. 138-139, Autor Konwentu oliwskie-
go nie odnotowuje ani pracy Tytularny episkopat w Polsce średnio-
wiecznej P. Czaplewskiego, ani też monografii Biskupi pomocniczy 
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w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej pióra kreślącego te 
zdania, czytelnika zainteresowanego obfitszym wykazem literatury 
odsyłając do wiekowej publikacji Päpste, Kardinäle und Bischöfe aus 
dem Cistercienser-Orden D. Williego z roku 1912 (s. 139).

Choć Mikołaj Reuse to jedyny – obok obu Hohenzollernów – 
biskup w gronie oliwskich opatów, bynajmniej nie jest on postacią 
szerzej znaną i z pewnością nie należy do grona owych najprędzej 
dziś kojarzonych przez osoby zainteresowane historią Kościoła prze-
łożonych cysterskiej wspólnoty z Oliwy. Spośród średniowiecznych 
jej zwierzchników bodaj najczęściej wspominany jest na kartach 
rozmaitych opracowań stojący na czele opactwa w latach praw-
dopodobnie 1330-1355 Stanisław, Autor cennego zabytku źród-
łowego Chronica Olivensis, stanowiącego jedno z najważniejszych 
świadectw do dziejów Pomorza Nadwiślańskiego do połowy XIV 
wieku (s. 161-167). Natomiast z czasów nowożytnych najprędzej 
kojarzone nazwiska tamtejszych opatów to (wyliczając w porządku 
alfabetycznym): Kacper Geschkau (s. 49-58), Michał Antoni Ha-
cki (s. 66-72), którego „stryjeczny dziadek, Bonawentura Hahn, 
został w 1596 r. wybrany biskupem wrocławskim” (s. 69), dalej 
Dawid Konarski (s. 87-108), wspomniany już wcześniej Jacek Jó-
zef Rybiński (s. 146-150) i w szczególności Adam Trebnic (s. 169-
177). Nie wszędzie tam, gdzie na stosowną informację można na-
trafić w źródłach czy opracowaniach, Autor Konwentu oliwskiego 
zwykł odnotowywać, kiedy oraz przez czyją posługę dany elekt na 
godność przełożonego wspólnoty monastycznej w Oliwie otrzy-
mał benedykcję opacką, na co wielu kreślących biogramy postaci 
z tego grona zdaje się w ogóle nie zwracać uwagi, ograniczając się 
(przy omawianiu początku czyichś rządów w opactwie) do samej 
daty elekcji. Tego rodzaju informacja widnieje mianowicie jedynie 
przy: Bartłomieju (s. 33-34: „benedykcji opackiej udzielił mu 8 IX 
1538 r. Magnus Haraldi vel Haraldsson, biskup Skary”, który nota 
bene sakrę biskupią otrzymał z rąk będącego apostatą od wiary 
katolickiej Piotra Manssona, samemu też nie uzyskawszy prowizji 
papieskiej), Aleksandrze Grabińskim (s. 60: „31 XII 1638 r. udał się 
nowo mianowany opat […] do Włocławka, gdzie 9 I 1639 r. otrzy-
mał benedykcję z rąk Macieja Łubieńskiego”), Dawidzie Konarskim 
(s. 89: „24 VIII 1590 r. biskup Hieronim Rozrażewski udzielił mu 
benedykcji na opata”), Michale Konarskim (s. 110: „benedykcję opa-
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cką otrzymał 2 X 1639 r. u cystersów w Koronowie, gdyż sufragan 
włocławski Wacław Paprocki nie odważył się na podróż do Oliwy 
z powodu panującej w Gdańsku zarazy”), Jacku Józefie Rybińskim 
(s. 147: „benedykcję na opata otrzymał 19 VI 1740 r. w Przemęcie 
z rąk tamtejszego opata Hieronima Stefana Turno”) oraz Adamie 
Trebnicu (s. 172: „po dobyciu nowicjatu w Clairvaux złożył profe-
sję zakonną 21 XI 1617 r. na ręce tamtejszego opata generalnego 
Dionizego Largentiera, a w drugą niedzielę Adwentu tr. otrzymał 
z jego rąk benedykcję opacką”). Natomiast w pełni konsekwentny 
jest Z. Iwicki w tym, że każdorazowo „punkt wyjścia” przy okre-
ślaniu chronologii rządów opackich stanowi dlań inskrypcja pod 
wizerunkiem danej postaci we wzmiankowanej wcześniej galerii 
portretów tamtejszych przełożonych, znajdującej się w refektarzu 
oliwskiego opactwa, do której następnie odnosi znane mu przekazy 
źródłowe tudzież ustalenia zawarte w literaturze przedmiotu, co 
u kogoś mniej zorientowanego może wywołać mylące wrażenie, że 
ów późnej daty zbiór wizerunków stanowi prymarnego charakteru 
źródło w rzeczonej materii. Zresztą, sam sposób przeprowadzania 
odnośnej krytyki budzić może zastrzeżenia, brak w niej bowiem 
stosownego uporządkowania tudzież gradacji, wskazujących na 
pierwszorzędnej wagi przekazy i oddzielających je od świadectw 
wtórnych, podobnie jak przemieszana jest podstawowa literatura 
przedmiotu z pomocniczą (w rodzaju hasła o opactwie oliwskim 
w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich).

Podrozdział Opaci z oliwskiego konwentu, którego wyodrębnie-
nie poczytać należy Autorowi książki zdecydowanie in plus, obej-
muje ośmiu cysterskich profesów z Oliwy, którzy dostąpili wyboru 
na godność opacką w innych wspólnotach. Byli to: Kazimierz Bia-
łobłocki, opat bledzewski 1685-1694 (s. 188-189), Izydor Bartłomiej 
Karasiewicz Tokarzewski, opat pelpliński 1759-1766 (s. 189-190), 
Bernard Łaszewski, opat jędrzejowski 1723-1753 (s. 190-192), Alek-
sander Ludwik Łoś, opat pelpliński 1679-1688 (s. 192-194), Gerard 
Franciszek Pastorius ab Hirtenberg, opat szczyrzycki 1738-1752 (s. 
194-197), Teodozjusz Piotr Przebendowski, opat mogilski 1701-1708 
(s. 197-199), Leonard Rembowski, opat pelpliński 1618-1649 (s. 
199-204), oraz Hieronim Stefan Turno, opat – kolejno – przemęcki 
1735-1737, wągrowiecki 1737-1751 oraz pelpliński 1751-1759 (s. 204-
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206). Przeważają w tym gronie przełożeni opactwa w niedalekim 
względem Oliwy Pelplinie, obok których są jednak zwierzchnicy 
wspólnot z Małopolski (Jędrzejów, Mogiła, Szczyrzyc) i Wielkopol-
ski (Bledzew, Przemęt, Wągrowiec). W tym z kolei rozdziale o bene-
dykcji opackiej czytamy w odniesieniu do L.A. Łosia (s. 194: „miała 
miejsce 26 XII 1679 r.”), T.P. Przebendowskiego (s. 198: „podczas 
uroczystej benedykcji w Koprzywnicy 7 XI 1700 r. kazanie wygłosił 
jezuita sandomierski Andrzej Temberski”) oraz L. Rembowskiego (s. 
201: „benedykcji opackiej udzielił mu 9 XI 1618 r. sufragan włoc-
ławski Baltazar Miaskowski”), chociaż świadectwa źródłowe, opub-
likowane przez kreślącego te słowa w ramach cyklu Wypisy źródłowe 
do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (ukazywał 
się na łamach półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 
w latach 2004-2014), dostarczają szeregu informacji (również co się 
tyczy benedykcji opatów) do biografii owych zakonników. Przy-
kładowo Kazimierz Jan Białobłocki prowizję papieską na opactwo 
w Bledzewie uzyskał 12 III 1685 r., podczas gdy jego intromisja 
miała miejsce 24 IV 1686 r. (Z. Iwicki ogranicza się do wzmianki, 
iż „mianowano go w 1685 r. opatem w Bledzewie”), w przypadku 
z kolei A.L. Łosia data prowizji papieskiej (nieznana autorowi Kon-
wentu oliwskiego) to 7 X 1679 r., natomiast dnia 17 V 1702 r. miała 
miejsce instalacja Teodozjusza Piotra Przebendowskiego w gronie 
kapituły katedralnej krakowskiej w charakterze kanonika „urodzo-
nego” (canonicus natus), na co warto zwrócić uwagę w kontekście 
wątpliwości wyrażonej przez Z. Iwickiego, czy duchowny ten „urząd 
opacki objął w 1701 czy w 1702 roku” (s. 198). Nie trzeba zresztą 
dodawać, że do niejednego spośród biogramów zawartych w Kon-
wencie oliwskim można by wprowadzić niemało uzupełnień w war-
stwie faktografii – przede wszystkim właśnie w odniesieniu do grona 
duchownych obdarzonych godnością opacką, jako że udzielali się 
oni na zdecydowanie szerszym forum, tj. również poza powierzoną 
im wspólnotą monastyczną, przy czym o ile w przypadku postaci 
z wieków średnich oraz wczesnej nowożytności byłyby to przeważ-
nie drugorzędnego charakteru dopowiedzenia, o tyle zaskakująco 
zwięzłe życiorysy chociażby Kazimierza Benedykta Dąbrowskiego 
(opat 1703-1722) czy Franciszka Mikołaja Zaleskiego (opat 1722-
1740) wręcz proszą się o dogłębne ich opracowanie na nowo.
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Największą objętościowo partię prezentowanej edycji wypeł-
nia rozdział Zakonnicy, w którym znajdujemy bez mała pół tysią-
ca (465) zróżnicowanej objętości not biograficznych, gdy z kolei 
w rozdziale Konwersi jest ich nieco ponad sto (107). Odmiennie 
aniżeli w części poświęconej opatom, sporo jest tu not dwu – lub 
trzywierszowych, zaledwie sygnalizujących istnienie danej postaci 
(z odniesieniem do konkretnego momentu dziejowego), z którymi 
sąsiadują biogramy bardzo obszerne. Niemal dziesięć stron liczy 
życiorys przeora oliwskiego Iwo Rowedera, sześć – Filipa Adlera 
(również piastującego godność przeora w Oliwie), co stanowi od-
zwierciedlenie ich znaczącej roli dla losów tytułowego opactwa cy-
stersów. Są tu również zakonnicy, których nazwiska zwracają uwa-
gę historyka z racji przynależenia danej osoby do którejś spośród 
znacząco zapisanych w dziejach Pomorza Nadwiślańskiego (i nie 
tylko) rodzin, jak chociażby Wojciech (Adalbert) Hozjusz († 1742), 
który „był bliskim krewnym Stanisława [Józefa] Hozjusza, biskupa 
poznańskiego 1733-1738, [i] przed wstąpieniem do klasztoru pia-
stował urząd starosty smotryckiego” (s. 299), Kazimierz Kęsowski 
(† 1645), bratanek opata oliwskiego Aleksandra Kęsowskiego (s. 
319), czy Rafał Kos († 1624), siostrzeniec tak samo przynależącego 
do pocztu opatów Oliwy Dawida Konarskiego oraz rodzony brat 
opata pelplińskiego z lat 1610-1618 Feliksa Mikołaja Kosa (s. 326), 
sam wszakże niewykazujący w swoim czasie woli pozostawania we 
wspólnocie monastycznej, z której w pewnym momencie uciekł, 
niemniej zmuszony był do niej powrócić (s. 327).

Opis tej niezbyt chlubnej dla bohatera biogramu „przygody”, 
o której w poprzednim zdaniu, Z. Iwicki postarał się przedstawić 
jak najbardziej plastycznie, z przeróżnymi detalami, które zajmują 
pół strony w życiorysie liczącym raptem półtorej strony. Stanowi to 
jeden z bardzo licznych na kartach Konwentu oliwskiego przykładów 
na to, że styl podania materiału faktograficznego przez Autora bar-
dziej niekiedy przypomina powieść aniżeli opracowanie naukowe 
(czy choćby tylko popularnonaukowe), która to uwaga w równym 
stopniu odnosi się i do wcześniej wspominanej Nekropolii oliwskiej. 
Do mankamentów, obok – rzecz oczywista – literówek (np. na s. 115 
„nekrolog oliwki” miast „oliwski”), zaliczyć należy również nie-
konsekwencję w sposobie zapisywania dat (np. na s. 60 – „31 XII 
1638”, s. 89 – „24. VIII 1590”, s. 147 – „19 czerwca 1740”), po-
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mijanie polskich odpowiedników dawniejszych niemieckich nazw 
geograficznych z obszaru nadbałtyckiego (np. na s. 517: „pochodził 
z Plessen koło Reszla”[?]), wspominanie z samego nazwiska, z po-
minięciem imienia, dobrze znanych opracowaniom postaci, których 
identyfikacji nie przeprowadzono również przy zestawianiu indeksu 
osobowego, stąd przykładowo na s. 191 (i w indeksie na s. 592) 
wzmiankowany jest „opat Wessel w Jędrzejowie” (chodzi o Adama 
Augustyna Wessla, biskupa – kolejno – kamienieckiego oraz inflan-
ckiego), a obok niego (s. 191, w indeksie na s. 579) „biskup inflancki 
Komorowski” – jako koadiutor opata jędrzejowskiego. Ów ostatni, 
czyli późniejszy prymas Adam Ignacy Komorowski, nigdy wszakże 
biskupem Inflant nie został, rezygnując z udzielonej mu przez króla 
nominacji, a zatem informacja podana przez Z. Iwickiego może 
wprowadzać czytelnika w błąd. Nie jest wszakże celem obecnej 
recenzji sporządzanie erraty do Konwentu oliwskiego, którego Autor 
w cokolwiek osobliwy sposób – na co już zwrócono wyżej uwagę 
– poniekąd na równi traktuje w biogramach dane ze źródeł prymar-
nych i krytycznych opracowań, oraz te o charakterze w najlepszym 
razie drugorzędnym. Widać też pewną nieporadność w postępowa-
niu heurystycznym, jak np. w nocie o opacie Kazimierzu Białobło-
ckim, o którym czytamy, iż „według Niesieckiego pochodził z rodu 
pomorskiego herbu Ogończyk. Tam też informacja, że był profesem 
oliwskim [–] obok data 1685” (s. 188), która (jak można wywnio-
skować z dalej części odnośnego życiorysu) wskazuje na rok, kiedy 
K. Białobłocki został opatem, stąd wskazanie na nią przy informacji 
o fakcie bycia profesem w Oliwie nic do tematu nie wnosi, a wręcz 
myli. Osobliwością z kolei not bibliograficznych, dopełniających 
poszczególne biogramy, są zapisy typu: „List Dr. Yvo Kołodziej-
czyka z dnia 10 VIII 1996 r., Opactwo w Mogile; List O. Aleksego 
Wład. Chalcarza, O. Cist., ul. Klasztorna 20, PL 28-300 Jędrzejów” 
(s. 192); „O. Iwo z Mogiły donosił listem z dnia 10 VIII 1996 r., że 
H. St. Turno był opatem w Pelplinie, nie w Przemęcie” (s. 206), itp. 
Wszystko to w łącznym ujęciu zdradza braki w zakresie metodyki 
pracy naukowej, wskazując na niedostatki warsztatu badawczego, 
które jednak nie powinny dziwić w przypadku Autora, dla którego 
dociekania historyczne pozostają pasją, nie zaś profesją zawodową 
(w tym też chyba należy upatrywać genezy opatrywania wszystkich 
tekstów łacińskich, choćby najprostszych, polskimi tłumaczeniami).
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W konkluzji trudno zatem o jednoznaczną ocenę zaprezento-
wanej publikacji, będącej niewątpliwie pomocnym w badaniach 
nad prozopografią średniowiecznych i nowożytnych środowisk 
monastycznych Pomorza opracowaniem, przygotowanym jednak 
w sposób nie zawsze czyniącym zadość wymogom naukowej kry-
tyki. W sytuacji jednak, kiedy po stronie zawodowych historyków 
Kościoła w kraju niespecjalnie widać – sądząc po ogłaszanym dru-
kiem ich dorobku – zapał do tworzenia tego rodzaju niewątpliwie 
żmudnych i czasochłonnych dzieł, stąd zarówno nie dysponujemy 
leksykonem biograficznym staropolskich opatów benedyktyńskich, 
cysterskich czy kanoników regularnych św. Augustyna (mamy za 
to Słownik polskich ksień benedyktyńskich M. Borkowskiej), jak też 
rodzimym odpowiednikiem chociażby anglojęzycznych kompen-
diów chronologicznych The Heads of Religious Houses England and 
Wales, przynoszących zestawione w oparciu o materiał źródłowy 
wykazy ogółu wyższych przełożonych zakonnych z danego teryto-
rium we wskazanym przedziale chronologicznym (w zamyśle coś 
analogicznego względem serii Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej 
XII-XVIII wieku. Spisy), lepiej już, gdy tego rodzaju luki w dokona-
niach polskiej historiografii starają się zapełnić – na miarę swych 
możliwości – pasjonaci o nie zawsze wystarczającym przygotowaniu 
merytorycznym, niż gdyby miało brakować jakiekolwiek literatury 
z tego zakresu. Nawet bowiem w jakiś sposób ułomne opracowania 
stanowią zawsze pewien punkt odniesienia przy próbie krytycz-
nego spojrzenia na konkretną problematykę, której wówczas nie 
potrzeba rozpoznawać całkowicie „od zera”, w związku z czym 
na pewno byłoby to istotnym krokiem naprzód, gdyby wszystkie 
opactwa cysterskie (czy w ogólności średniowieczne i nowożytne 
wspólnoty monastyczne z ziem polsko-litewsko-ruskich) doczekały 
się poświęconych żyjącym tam niegdyś zakonnikom słowników 
biograficznych na poziomie co najmniej takim, jak Konwent oliwski 
Zygmunta Iwickiego. Jeśli dodać do tego fakt, że dzieło swe Autor 
wydał (podobnie jak i poprzednie) własnym sumptem, nie aplikując 
o skromne środki, odgórnie przeznaczane na badania i publikacje 
z zakresu humanistyki w Polsce, z tym większym uznaniem wypada 
się odnieść do całości odnośnego przedsięwzięcia – nie zapominając 
o zasygnalizowanych tu (w skromnym wyborze) mankamentach 
jego finalnego rezultatu.





KS. ADAM SZOT

Dzieje opactwa supraskiego, (Acta Collegii Supraslensis, t. 18), 
red. Radosław Dobrowolski i Mariusz Zemło, Wydawnictwo 
KUL, Rzym–Lublin–Mińsk 2015, ss. 425

Ukazał się kolejny, XVIII już tom serii wydawniczej „Acta 
Collegii Supraslensis”, pt. Dzieje opactwa supraskiego. Od kilku lat 
Collegium Suprasliense – lokalne towarzystwo miłośników histo-
rii małego miasteczka, jakim jest Supraśl na Podlasiu, w okolicach 
Białegostoku – nawiązało współpracę z Katedrą Socjologii Wiedzy 
i Edukacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Dzięki tej naukowej współpracy seria wydawnicza „Małe Miasta” 
i inne książki wydawane przez Collegium, z lokalnych publikacji 
stały się publikacjami nie tylko recenzowanymi i zaopatrzonymi 
w cały aparat naukowy, ale także wysoko cenionymi w gronie regio-
nalistów i miłośników historii „małych Ojczyzn” za merytoryczne 
i profesjonalne podejście do podejmowanych tematów.

Kolejny tom serii jest pokłosiem międzynarodowej konferencji 
naukowej „Z dziejów opactwa supraskiego w XVI-XX wieku”, zor-
ganizowanej w Supraślu przez Collegium Suprasliense. W dniach 
16 i 17 listopada 2013 r. naukowcy z Polski, Litwy, Białorusi i Ukra-
iny zajmowali się dziejami i spuścizną duchową oraz kulturową 
opactwa supraskiego. Organizatorzy konferencji, przygotowując 
się do niej, zaprosili do współpracy przedstawicieli Kościoła gre-
ckokatolickiego z Białorusi i Rzymu, stąd pod słowem wstępu do 
zbiorowej publikacji, pod redakcją dr. Radosława Dobrowolskiego 
i dr. hab. Mariusza Zemło, podpisali się: archimandryta dr Sergiusz 
Gajek MIC, wizytator apostolski Białoruskiego Kościoła Greckoka-
tolickiego, i o. dr Porfirij Pidrucznyj OSBM, bibliotekarz monasteru 
bazylianów w Rzymie.

W konferencji udział wzięło 18 prelegentów. Książka Dzieje 
opactwa supraskiego zawiera 18 rozdziałów, które stanowią rozbu-
dowaną i uzupełnioną wersję referatów przedstawionych podczas 
konferencji, gdyż po wygłoszeniu niektórych z nich dochodziło 



204 RECENZJE I OMÓWIENIA 

nieraz do długich wymian zdań, opinii, a nieraz i konfrontacji róż-
nych stanowisk.

Redaktorzy tomu zastosowali podział tematyczny. Zaczynając 
od kwestii historycznych, bardziej ogólnych, doszli do rozstrzyg-
nięć bardziej szczegółowych, dotyczących historii sztuki, kończąc 
na kwestiach metodologicznych, czyli znajomości źródeł i metod 
kwerendy archiwalnej.

Andrzej Gil przedstawił kwestię jedności chrześcijaństwa w XV 
wieku. W swym artykule zatytułowanym „Chrześcijaństwo kijow-
skie wobec idei jedności Kościołów. Prawosławie w Wielkim Księ-
stwie Litewskim w drugiej połowie XV w.” Na tle sytuacji politycz-
nej w Europie ukazał prawosławie w Wielkim Księstwie Litewskim.

Kolejni autorzy zajęli się dziejami klasztoru w Supraślu. Genute 
Kirkiene ukazała sanktuarium supraskie jako ośrodek religijny jed-
nego z najzamożniejszych w XV i XVI wieku rodu Chodkiewiczów. 
Aleksander Siemaszko przybliżył najważniejsze fakty z dziejów opa-
ctwa, a jednocześnie postarał się o przedstawienie ich różnorodnej 
interpretacji w zależności od punktu widzenia strony greckokatoli-
ckiej czy prawosławnej. Radosław Dobrowolski przedstawił w swym 
artykule konfesyjne zmiany klasztoru supraskiego na przełomie XVI 
i XVII wieku, co do których narosło wiele niewyjaśnionych wąt-
pliwości. Ukazał najważniejsze osoby, kulisy polityczne i religijne 
tychże wydarzeń i ich następstwa dla Kościoła greckokatolickiego 
w Rzeczypospolitej. Bohdan Pietnoczko skupił się na kwestiach 
personalnych archimandrii supraskiej, ukazując na przestrzeni od 
XVII do XIX wieku przepływ zakonników między klasztorem su-
praskim z zakonem św. Bazylego Wielkiego.

W kolejnych artykułach autorzy skupili się już na kwestiach 
bardziej szczegółowych dotyczących samego opactwa w Supraślu, 
jego rozwoju, czy wręcz rozkwitu, a także na roli, jaką ogrywa-
ło opactwo na Podlasiu, w Wielkim Księstwie Litewskim, a nawet 
w całej Rzeczypospolitej. Józef Maroszek przedstawił rezydencje 
i misje opactwa supraskiego w latach 1637-1839, gdyż zakonnicy 
nie ograniczali swej działalności tylko do Supraśla, ale także pro-
wadzili różnego rodzaju misje w innych miejscowościach. Paweł 
Sygowski przedstawił unicką cerkiew pw. św. Mikołaja w Tykocinie, 
wzniesioną w 1777 r. z inicjatywy opactwa supraskiego. O hierar-
chii Kościoła greckokatolickiego i stosunku jej do archimandrii 
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supraskiej pisała Dorota Wereda, zaś Beata Lorens napisała artykuł 
o działalności w Supraślu i Warszawie o. Metrofana Komarkiewicza 
w II połowie XVIII wieku.

Kilka kolejnych rozpraw zamieszczonych w książce dotyczy 
działalności oficyny bazyliańskiej w Supraślu. Maria Pidłypczak-
-Majerowicz zaprezentowała w swym artykule druki bazyliańskiej 
oficyny w zbiorach Ossolineum, zaś o. Andrzej Derdziuk OFMCap 
przedstawił bazyliańskie podręczniki teologii moralnej wydawane 
w Polsce w XVIII wieku, w tym te, które były drukowane w supra-
skiej drukarni. Katarzyna Zimnoch przedstawiła zasób supraskiej 
biblioteki w świetle dziewiętnastowiecznych źródeł.

Dwaj następni autorzy zajęli się dziejami klasztoru supraskiego 
w czasie, gdy nie znajdował się on już w posiadaniu Kościoła gre-
ckokatolickiego. O działalności supraskiego Bractwa Zwiastowania 
NMP w latach 1893-1896, czyli w okresie, gdy majątek poklasztorny 
był w posiadaniu Cerkwi prawosławnej, pisał Viaczasłau Shved, zaś 
Krzysztof Sychowicz przedstawił w swym artykule powojenne losy 
terenu byłego klasztoru i ruin cerkwi Zwiastowania NMP, gdy przez 
pewien okres własność ta była w posiadaniu Kościoła katolickiego, 
a następnie została upaństwowiona i przekazana na potrzeby in-
stytucji oświatowych.

O sztuce bizantyjskiej, ikonografii i wpływie klasztoru supra-
skiego na sztukę regionu pisali kolejni autorzy. Joanna Tomalska 
na przykładzie Hodegetrii supraskiej opisała problem ikonografii 
i atrybucji, zaś Krzysztof Kulesza przedstawił próbę rekonstrukcji 
wizualnej kaplicy pw. Zmartwychwstania Chrystusa w Supraślu.

Artykuły dwóch ostatnich autorek, zamieszczone w zbiorowej 
publikacji, dotyczą kwestii materiałów archiwalnych do dziejów 
klasztoru w Supraślu. Ciągle, mimo możliwości korzystania z ar-
chiwów na Wschodzie i Zachodzie, dzieje klasztoru nie do końca są 
dobrze poznane. Stąd każda nowa informacja o nowych źródłach 
cieszy badaczy i naukowców zajmujących się dziejami archimandrii. 
Raisa Zianiuk przedstawiła dokumenty Narodowego Archiwum 
Historycznego Białorusi w Grodnie dotyczące historii klasztoru, 
zaś Marta Wróbel wydobyła z zasobów archiwalnych dokumenty 
znajdujące się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Białym-
stoku, a mogące służyć do dalszych badań nad dziejami klasztoru 
supraskiego.
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Całość książki to 425 stronnic ciekawej lektury. Autorzy starali 
się przedstawić dzieje klasztoru w Supraślu i całą bogatą spuściznę 
archimandrii. Cieszy to, że światło dzienne ujrzała publikacja, która 
przybliża dzieje tak ważnego dla troski o jedność Kościoła opactwa, 
stanowiącego przez długie lata główny ośrodek życia religijnego 
Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Żałować jedynie należy, że 
do tak wartościowej pozycji nie dołączony został indeks osobowy 
i wykaz zawartej w prezentowanych rozprawach literatury, co bada-
czom ułatwiłoby niewątpliwie korzystanie z tej publikacji. Można 
odszukać w zamieszczonych tekstach tytuły najważniejszych pozy-
cji książkowych czy artykułów naukowych dotyczących Supraśla, 
bazylianów supraskich czy archimandrii supraskiej, ale bibliografia 
zamieszczona w okolicznościowej publikacji stałaby się cenną po-
mocą do dalszych badań i poszukiwań naukowych. Oczywiście, 
powyższe braki nie umniejszają walorów naukowych całej książki.

Pozostaje mieć nadzieję, że prezentowana książka Dzieje opa-
ctwa supraskiego jest kolejnym badawczym i naukowym krokiem 
w kierunku lepszego poznania dziejów Kościoła greckokatolickiego 
w Rzeczypospolitej.



CZESŁAW MAZUREK

Zbigniew Słomka, Marian Mulawa, Dzieci Zamojszczyzny okresu 
okupacji niemieckiej w latach 1939-1944, wydanie drugie rozsze-
rzone, Wydawnictwo Jantar Bis, Puławy 2015, ss. 364

Historiografia dotycząca drugiej wojny światowej wzbogaciła 
się niedawno o nową, bardzo interesującą i pobudzającą do refleksji 
publikację. Jest nią książka autorstwa Z. Słomki i M. Mulawy pt. 
Dzieci Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-
1944, wydana staraniem Zarządu Stowarzyszenia Dzieci Zamoj-
szczyzny z siedzibą w Biłgoraju. Niniejsza praca ukazuje tragiczny 
los, jaki został zgotowany mieszkańcom Zamojszczyzny ze strony 
niemieckiego okupanta i tym samym wskazuje na skalę ekstermina-
cji, której nie doświadczyły inne podbite kraje. Stanowi świadectwo 
martyrologii tej ziemi.

Zamojszczyzna – teren szczególnie nasilonych działań ekster-
minacyjnych i wysiedleńczych wobec ludności cywilnej w okresie 
okupacji hitlerowskiej, wynikających z Generalnego Planu Wschod-
niego opracowanego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy 
według dyrektyw Heinricha Himmlera i teorii germanizacyjnych 
Hansa Franka1.

Zamojszczyzna – teren zdecydowanie rolniczy o małym stopniu 
industrializacji i urbanizacji (80% ludności zajmowało się rolni-
ctwem); miejsce, gdzie wypróbowano metody kolonizacji niemie-
ckiej na terenach całkowicie nieniemieckich.

Zamojszczyzna – zgodnie z założeniami Generalnego Planu 
Wschodniego – stanowić miała pierwszy obszar kolonizacyjny 
w Generalnej Guberni. Również względy natury politycznej, mili-
tarnej i gospodarczej stanowiły podstawową przesłankę dotyczącą 
osiedlania się ludności niemieckiej na wschodnich terenach Ge-

1 Generalny Plan Wschodni (Generalplan Ost) jako ściśle tajny dokument 
został ostatecznie zredagowany na początku 1940 r., jednakże jego podstawowe 
założenia wysunął Hitler na długo przed wybuchem drugiej wojny światowej.
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neralnego Gubernatorstwa. Chodziło o stworzenie germańskich 
kleszczy, w które ujęta zostałaby ludność polska zamieszkała w Ge-
neralnej Guberni.

Zniemczona Zamojszczyzna miała być pomostem łączącym 
nordyckie i zgermanizowane kraje bałtyckie, z zamieszkałymi na 
terenach Siedmiogrodu kolonistami niemieckimi. Początkowo na 
terenie dystryktu lubelskiego zamierzano osiedlić ok. 60 tysięcy 
Niemców z Besarabii, Bośni, Serbii, Słowenii i innych krajów roz-
poczynając germanizację ziem w Generalnym Gubernatorstwie. 
20 lipca 1941 r. Himmler wydał dyrektywę o utworzeniu na terenie 
Zamojszczyzny niemieckiego okręgu osiedleńczego, powierzając 
kierownictwo tego przedsięwzięcia Odillo Globocnikowi2, dowódcy 
SS i policji dystryktu lubelskiego.

W okresie okupacji akcją wysiedleńczo-pacyfikacyjną objęto 
łącznie około 110 tysięcy Polaków, w tym ok. 30 tysięcy dzieci. 
Całkowicie lub częściowo wysiedlono ludność polską z 297 spo-
śród 696 wsi, dokonano pacyfikacji 115 miejscowości mordując na 
miejscu 4674 osoby, spalono całkowicie i częściowo 68 osad3. Pod-
czas okupacji działało 12 obozów przesiedleńczych (m.in. Zamość, 
Zwierzyniec, Puszcza Solska, Biłgoraj).

Los dorosłych mieszkańców Zamojszczyzny stał się też udziałem 
ich dzieci. Tragizm położenia zaczynał się od momentu wypędze-
nia z rodzinnego domu. Te młode istoty, dziś dorosłe, zostały siłą 
oddzielone od rodziców. W obozie poddawane były zaś „selekcji 
rasowej”. Następnie umieszczone w końskich barakach, narażone na 
okrucieństwa i szykany ze strony strażników obozowych, w ocze-
kiwaniu na transporty, masowo umierały z głodu, zimna, chorób 
i niewyobrażalnie ciężkich warunków sanitarnych4.

Należy tu podkreślić, że los kilku tysięcy dzieci odebranych 
rodzicom na Zamojszczyźnie do dziś pozostaje nieznany. Wielu 

2 Odillo Globocnik – jeden z głównych zbrodniarzy działających na Lubel-
szczyźnie. W listopadzie 1942 r. awansował do stopnia Gruppenführera. Była to 
nagroda za zasługi przy likwidacji Żydów w GG oraz podczas pacyfikacji Zamoj-
szczyzny.

3 J. Wnuk, Tragedia dzieci polskich na Zamojszczyźnie, „Zeszyty Majdanka” 
1969, t. 3, s. 212; B. Kozaczyńska, Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do 
powiatu siedleckiego w latach 1943-1945, Siedlce 2007, s. 22.

4 Tamże, s. 6.
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z nich przeznaczono do germanizacji wywożąc w głąb III Rzeszy. 
Do tej pory żyją jako osoby dorosłe poza krajem w nieświadomości 
swego polskiego pochodzenia5.

Dzieci z Zamojszczyzny podzieliły także los więźniów obozów 
koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau i na Majdanku6.

Niemcy przystępując do akcji wysiedleń, przejęli wszystkie do-
bra rolne i przemysłowe należące do Ordynacji Zamojskiej. Wysied-
lanie ludności polskiej z Zamojszczyzny poprzedziła eksterminacja 
ludności pochodzenia żydowskiego7.

Akcja wysiedleńczo-osadnicza na Zamojszczyźnie, połączona 
z licznymi pacyfikacjami przebiegała w trzech fazach: pierwsza – 
do 17 grudnia 1942 r., druga – od 15 stycznia 1943 r. do początku 
marca 1943 r. (tzw. Ukraineraktion) oraz trzecia – od 23 czerwca 
1943 r. do początku sierpnia 1943 r. (operacja pod kryptonimem 
„Wherwolf”)8.

Zasadniczo jeden był schemat wysiedleń. Nocą lub wczesnym 
rankiem otaczano daną wieś kordonem, a następnie wpadano do 
domów, wyrywano mieszkańców ze snu i wypędzano z mieszkań. 
Czasem nakazywano sołtysom zgromadzić ludność danej osady 
w wyznaczonym miejscu, podając przybliżony czas (przeważnie od 
15 do 30 minut, rzadziej godzinę). Następnie wysiedloną ludność, 
zgromadzoną na placu zbornym, najczęściej przy kościele, szkole 
bądź u wylotu drogi ze wsi, poddawano tzw. segregacji. Opornych, 
kaleki, starców i obłożnie chorych mordowano na miejscu. Do ucie-
kających strzelano „jak do zajęcy”9. Zabierano nawet kobiety tuż 
po porodzie.

Tytułem porównania należy zauważyć, że akcja wysiedleńcza 
na Zamojszczyźnie różniła się zasadniczo od metod stosowanych 

5 M. Kasz, W. Krawczyk, Gehenna dzieci Zamojszczyzny, Zamość 1987, s. 5.
6 H. Kajtel, Hitlerowski obóz przesiedleńczy w Zamościu, Biłgoraj 2003, s. 33-

34; por. H. Kubica, Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny 
w latach 1942-1943, Oświęcim–Warszawa 2004, s. 19-32.

7 Cyt. za: Cz. Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, 
Warszawa 1961, s. 114.

8 Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem 1939-1944, Lublin 1978, s. 273, 
298, 332, 337.

9 Cyt. za: B. Kozaczyńska, Losy dzieci z Zamojszczyzny, s. 25.
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przez okupanta w tzw. Kraju Warty10, gdzie przesiedleńcy zgro-
madzeni w jednej części wsi byli traktowani jako siła robocza nie-
mieckich osadników. Los wygnańców z Zamojszczyzny był o wiele 
tragiczniejszy od wysiedleń z ziem anektowanych przez III Rzeszę, 
ze względu chociażby na brutalne metody wysiedleń połączone 
z masową eksterminacją. Nadto tragizm wysiedleń dopełniały silne 
mrozy.

Historiografia polska posiada liczne opracowania dotyczące eks-
terminacji narodu polskiego. Odnosi się to także do problematyki 
wysiedleń na Zamojszczyźnie, martyrologii ludności zamieszkującej 
ten obszar, a również walki zbrojnej polskich organizacji ruchu 
oporu. O ile publikacje odnoszące się do eksterminacji ludności Za-
mojszczyzny dają podstawę do oceny ogromu dokonanych zbrodni 
niemieckich, o tyle istniejące opracowania na temat losów wysied-
leńców deportowanych nie oddają pełnego tragizmu indywidual-
nych osób oraz postawy lokalnej społeczności. Stąd też zachodzi 
potrzeba napisania dalszych prac na ten temat. Istniejące materiały 
źródłowe w archiwach czekają na swojego badacza.

W polskiej literaturze historycznej panuje pogląd, że akcja wy-
siedleńczo – kolonizacyjna na Zamojszczyźnie jest ewenementem 
o znaczeniu niezmiernie bolesnym w dziejach całej okupowanej 
przez hitlerowców Europy. To bardzo słuszny pogląd, zważywszy, 
że wysiedlenia te charakteryzowały się nieludzkimi zbrodniami, 
które zostały skierowane przeciwko najmłodszym mieszkańcom 
tego obszaru.

Zagadnienie losów ludności Zamojszczyzny nieustannie powra-
ca w świadomości społeczeństwa polskiego. Od tamtych wydarzeń 
upłynęło już ponad 70 lat. Ludzie szybko odchodzą. Czas nieubła-
ganie zaciera ślady dramatu. Napotyka się na ogromne trudności 
obiektywne. Brakuje pełnej dokumentacji, bowiem okupant skru-
pulatnie zacierał ślady dokonanych zbrodni. Lata powojenne także 
nie były sprzyjające odtworzeniu niedawnej przeszłości. Nie zebrano 
dowodów dotyczących losów tamtejszej ludności, w tym również 
dzieci. Ocalałe młode istoty, w większości sieroty, nie były w stanie 

10 Cz. Madajczyk, Generalna Gubernia, s. 141; Zob. też: Z. Słomka, Ekstermi-
nacja ludności polskiej na ziemiach włączonych do Niemiec, „Annały Społeczno-
-Historyczne” 2014, nr 3, s. 8-56.
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w pełni utrwalić osobistych przeżyć z czasów wojny. Jednakże spra-
wiedliwość dziejowa domaga się, aby świat poznał złożoną i tragicz-
ną prawdę o losie tych dzieci. Tych krzywd nie można zapomnieć.

W tym właśnie kontekście należy widzieć recenzowaną pra-
cę, zwłaszcza że jej zawartość merytoryczna jest niezwykle bo-
gata. Jest to drugie, zmienione wydanie książki, w której między 
innymi zostały zamieszczone dotychczas niepublikowane relacje 
i wspomnienia nielicznych jeszcze żyjących dzieci. Poszerzone, 
drugie wydanie jest ważnym uzupełnieniem wydania pierwszego, 
które ukazało się w 2013 r.11 Stanowi ono podstawę do ustalenia 
wielu nowych faktów, ale także daje możliwość do odtworzenia 
atmosfery z tamtych tragicznych lat. Potrzeba drugiego wydania 
pozostaje zatem poza wszelką wątpliwością. Układ książki jest 
przejrzysty. Na całość pracy składają się trzy części merytorycz-
ne. Część pierwsza nosi tytuł: Martyrologia Dzieci Zamojszczyzny 
w czasie okupacji niemieckiej. Jej zawartość merytoryczna została 
zmieniona w stosunku do wydania pierwszego. Dodane zostały 
nowe opracowania Jana Tudryna, Zbigniewa Słomki, Mariana Mu-
lawy i Henryka Mulawy, które znacząco ubogacają prezentowaną 
tematykę. Autorzy zwracają szczególną uwagę na nowe fakty. Po-
dejmując jakże trudną tematykę ze względów osobistych, starają się 
przybliżyć młodemu pokoleniu wydarzenia, których doświadczyli 
podczas II wojny światowej. Autorem pierwszego artykułu – tak 
samo jak w pierwszym wydaniu – jest Bolesław Szymanik, który 
uwypukla aspekt historyczno-prawny hitlerowskiego planu wynisz-
czenia narodu polskiego i krajów Europy Wschodniej. Dokonując 
analizy Generalnego Planu Wschodniego podkreśla, że stanowił 
on podstawę wysiedlania na wielką skalę ludności Zamojszczyzny. 
Mogiły polskich dzieci znajdują się w całej Europie. O losach dzieci 
Zamojszczyzny współczesne i przyszłe pokolenie Rodaków nigdy 
nie może zapomnieć. Nowy artykuł J. Tudryna dotyczy zagadnienia 
eksterminacji ludności Zamojszczyzny. Autor rysując główne zało-
żenia Generalnego Planu Wschodniego charakteryzuje jego genezę 
w kontekście ideologiczno-historycznym. Podkreśla, że ów plan był 
wielką myślą „rasowo biologiczną złożoną z dwóch części: „Mały 

11 Wydanie pierwsze omawianej publikacji w nakładzie 330 egzemplarzy zo-
stało wyczerpane.
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Plan” i „Wielki Plan”. Słusznie też Autor zauważa, że wydarzenia 
na froncie wschodnim i Zamojszczyźnie jesienią 1942 r. zapocząt-
kowały klęskę owego planu, a także upadku Niemiec hitlerowskich. 
Opisując pierwsze eksperymentalne wysiedlenia w gminie Stary 
Zamość w dniu 6 listopada 1941 r., podkreśla czynną współpracę 
przybyłych kolonistów niemieckich, tzw. czarnych z żandarmerią 
hitlerowską w brutalnych akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyj-
nych. Pokazuje też różne kierunki wywózki ludności Zamojszczy-
zny. Autorem kolejnego artykułu jest Zygmunt Wach, który zwraca 
uwagę na metody prowadzenia akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnych 
(dopuszczalne wszelkie bestialskie środki przymusu). W jego tekście, 
podobnie jak i J. Tudryna, znajdujemy mało dotychczas znane in-
formacje dotyczące pochodzenia Horsta Köhlera, byłego prezydenta 
Niemiec12. Z kolei z nowego tekstu Z. Słomki i M. Mulawy dowia-
dujemy się o losach dzieci Zamojszczyzny w niemieckich obozach 
przejściowych w Zamościu, Lublinie i Łodzi. Autorzy opracowania 
podkreślają fakt segregacji rasowej i pseudomedycznych badań. Na 
skutek ich wyników dzieci były kierowane do Oświęcimia, na Maj-
danek, do fabryk w III Rzeszy, do niemieckich rodzin zastępczych, 
czy nazistowskich szkół wychowawczych w celach zgermanizowa-
nia. Należy też zauważyć, że z obozu przejściowego w Zamościu 
już w grudniu 1942 r. odeszły pierwsze transporty ludności do KL 
Oświęcim. Dzieci z Zamojszczyzny stały się w Oświęcimiu pierw-
szymi ofiarami tzw. szpilowania, czyli zabijania dosercowymi za-
strzykami fenolu. Dla porównania warto w tym miejscu przytoczyć 
wymowne świadectwo mieszkańca Rumi, Kaszuba z pochodzenia, 
Alojzego Lademana13, który w filmie Lusi Ogińskiej wspomina 
Niemców uciekających na wozach z całym dobytkiem i dziećmi 
przed Armią Czerwoną. Tym niemieckim dzieciom – mówi Lade-
man – Polacy rozdawali chleb i mleko. Taka była między nami 
różnica w tej wojnie. My niemieckim dzieciom podawaliśmy mleko 
w kubku – a oni polskim dzieciom fenol w strzykawce.

12 Małżeństwo Köhlerów przybyło do Skierbieszowa z miejscowości Reszka-
nówka z rumuńskiej Besarabii jako kolonizatorzy niemieccy.

13 L. Ogińska, Pieśń o wypędzonych. Film historyczno-poetycki, Warszawa 2013 
(Wstęp: S. Rzeszutek, „Niechciana Rocznica”, s.14).
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Kolejne dwa artykuły autorstwa B. Szymanika dotyczą obozów 
przejściowych w Zwierzyńcu i Biłgoraju. Mimo że o obozie w Zwie-
rzyńcu wiele wiadomo, to jednak warto było zamieścić ów tekst 
w nowej edycji. Autor uwypukla w nim nie tylko własne doświad-
czenia, ale dzieli się z czytelnikiem ciekawymi spostrzeżeniami na 
temat kontekstu historycznego i roli, jaką Niemcy wyznaczyli temu 
obozowi po jeńcach francuskich. Podkreśla także wyjątkowe zna-
czenie Komitetu Opiekuńczego pod auspicjami Jana i Róży Zamoj-
skich. Nadto treści tych opracowań zostały ubogacone szkicem obo-
zu zwierzynieckiego sporządzonego przez Autora, który przebywał 
tam z rodziną w 1943 r. oraz dwoma fotografiami ukazującymi obóz 
przejściowy w Biłgoraju14. Następnie dowiadujemy się, że wyrazem 
pamięci ze strony lokalnej społeczności są także: głaz z tablicą upa-
miętniającą obóz w Puszczy Solskiej, a także pomnik na terenie 
obozu w Biłgoraju poświęcony osadzonym partyzantom ujętym 
w Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich oraz ludności okolicznych 
miejscowości15. Nowum stanowi artykuł Z. Słomki o nasiedlaniu 
powiatu puławskiego mieszkańcami Kraju Warty i Zamojszczyzny 
w latach 1940-1943. Autor omawia działalność Rady Opiekuńczej 
Powiatowej (ROP) w Puławach, podając jej skład personalny wraz 
z krótką charakterystyką osób. Zamieszczona tabela obrazująca 
przekrój społeczny władz delegatur powiatowych znacząco ubogaca 
treść artykułu. Jednakże głównym zagadnieniem jest organizacja 
pomocy wysiedleńcom przybyłym na teren powiatu puławskiego 
(sprawy rozlokowania, stanu potrzeb nowo przybyłych, formy po-
mocy Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PolKO) w Puławach, for-
my działalności opiekuńczej delegatur gminnych (PolKO) działają-
cych w okolicy, wojenne losy najmłodszego pokolenia mieszkańców 
Zamojszczyzny). Podkreślając zróżnicowany charakter działalności 
Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) w Puławach, Z. Słomka traf-
nie odnotowuje także negatywny stosunek wobec tej jakże wiel-
ce zasłużonej organizacji ze strony władz komunistycznych, które 
do połowy kwietnia 1945 r. zakończyły proces tworzenia nowych 
placówek opieki społecznej. Omawiany artykuł poszerza naszą wie-
dzę na temat nasiedlania w tzw. wsiach rentowych i inspiruje do 

14 Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
15 Zbiory Zakładu Fotograficznego Wrońscy w Biłgoraju.
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gruntownego zbadania tegoż zagadnienia. Autorem dwu kolejnych 
tekstów jest hrabia Jan Zamojski. Zarówno nazwisko Autora, jak 
i podjęta tematyka w pełni uzasadniają ich ponowne zamieszczenie 
w nowym wydaniu. Powyższe opracowania dotyczą rozmów J. Za-
mojskiego z O. Globocnikiem i problemu Dzieci Zamojszczyzny. Jan 
Zamojski będąc prezesem RGO na powiat biłgorajski i delegatem 
do RGO dokładnie relacjonuje genezę i losy obozu w Zwierzyńcu. 
Czytelnik winien zapoznać się z atmosferą rozmów prowadzonych 
z O. Globocnikiem. Argumentacja hrabiego Zamojskiego o huma-
nitarnym traktowaniu dzieci przez III Rzeszę poskutkowała. Nie-
zwykle wymowny jest tekst przemowy J. Zamojskiego skierowany 
do więźniów z prośbą o oddanie dzieci pod kuratelę miejscowego 
Komitetu Opieki. Dzięki wspaniałej współpracy i ogromnemu po-
święceniu udało się uratować liczną grupę polskich dzieci. Młodzież 
szkolna w Zwierzyńcu pamięta o prawdziwych Polakach, którzy 
ratowali dzieci. Cenne uwagi znajdujemy w artykule Piotra Szy-
manika o mieszkańcach powiatu biłgorajskiego wywożonych na 
przymusowe roboty do Niemiec. Właśnie te uwagi przekonują nas 
o potrzebie zamieszczenia owego tekstu w nowej edycji. Należy 
zauważyć, że gospodarka III Rzeszy dotkliwie odczuwała brak siły 
roboczej. Wielu z wywiezionych na skutek wyczerpania niewol-
niczą pracą nie doczekało dnia wyzwolenia. Zginęli w fabrykach, 
kopalniach i gospodarstwach rolnych okupanta. Znaczącą wymo-
wę stanowi kolejne opracowanie Z. Słomki i B. Szymanika o losie 
Dzieci Zamojszczyzny w niemieckich obozach koncentracyjnych. 
Autorzy analizując sytuację na Majdanku i w Oświęcimiu trafnie 
podkreślają, że problem dzieci w czasie okupacji niemieckiej to naj-
tragiczniejsza karta. Majdanek i Oświęcim były miejscem odosob-
nienia i zagłady nie tylko dzieci polskich, ale także wielu innych 
narodowości, w szczególności rosyjskiej, białoruskiej i żydowskiej. 
Artykuł Z. Słomki dotyczący działań Polaków w obronie Dzieci 
Zamojszczyzny podczas akcji wysiedleńczej został poszerzony o opis 
bitew stoczonych przez AK i BCH z okupantem hitlerowskim. Autor 
uwypukla zarówno tragiczną sytuację bytową dzieci, jak i nieludz-
kie warunki transportu. Akcentuje różne formy pomocy począwszy 
od dożywiania i pomocy lekarskiej w obozach przejściowych, po-
przez paczki żywnościowe na czas transportu, wykupywanie dzieci 
bezpośrednio od Niemców, działania na rzecz zwolnień z obozów, 
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leczeniu szpitalnym, czy na zapewnieniu opieki w rodzinach za-
stępczych kończąc.

Należy też podkreślić szczególną rolę prasy podziemnej jako 
środka informacji o transportach, rolę kolejarzy i spółdzielców oraz 
miejscowej ludności. Na szczególną uwagę zasługuje postawa hra-
biostwa Róży i Jana Zamojskich. Bardzo cenne są też uwagi odno-
szące się do roli sióstr zakonnych na rzecz ratowania dzieci polskich, 
żydowskich i ukraińskich, a pod koniec wojny także i niemieckich, 
zagubionych podczas działań militarnych. Siostry ratowanie dzieci 
uważały za rzecz naturalną. Znane są słynne bitwy partyzantów 
z Niemcami pod Wojdą, Zaborecznem, Różą, Lasowcami, Długim 
Kątem i wiele innych starć, które wyraźnie zahamowały akcję wy-
siedleń i terroru16. Nie oznaczało to jednak, że zbrodniczy „General-
plan Ost” został zaniechany. W czerwcu 1944 r. Zamojszczyzna sta-
ła się terenem kolejnych wielkich akcji niemieckich „Sturmwind I” 
i „Sturmwind II”, których celem było zniszczenie partyzantów 
zgrupowanych w Lasach Janowskich i w Puszczy Solskiej. Do tej 
części został także włączony dwustronicowy tekst M. i H. Mu-
lawów pt: Kuria biskupia w Lublinie w obronie wiary i  ludności 
Zamojszczyzny. Ówczesny wikariusz generalny ks. J. Kruszyński, 
informując władze niemieckie o całkowitej dezorganizacji życia na 
terenie diecezji lubelskiej, apeluje o wstrzymanie akcji wysiedleńczej 
i pacyfikacyjnej oraz ponowne otwarcie świątyń katolickich, by 
nie dopuścić do dalszego niszczenia życia religijnego Polaków ze 
strony komunistycznych band. Ów tekst ma ogromne znaczenie. 
Umacnia wiarę i ducha w mieszkańcach Zamojszczyzny. Znaczącą 
wymowę posiada też kolejne opracowanie B. Szymanika dotyczące 
losu dzieci polskich i młodzieży w latach II wojny światowej. Jego 
treść jest przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Dowiadujemy się, że 
w głąb III Rzeszy zostało wywiezionych ponad 200 tysięcy dzieci 
w celach germanizacyjnych. Po wojnie do Kraju wróciło zaledwie 
15%. Autor trafnie podkreśla, że zbrodnie nie umierają i nigdy nie 
powinny być zapomniane. Dlatego też współczesne pokolenie po-
winno pamiętać o tej tragedii. Zwieńczeniem części pierwszej jest 
tekst autorstwa Z. Słomki, mówiący o zbrodniach niemieckich do-
konanych na narodzie polskim. Autor podkreśla ogrom strat w ma-

16 Zob. J. Gmitruk, Powstanie Zamojskie, Warszawa 2003, s. 48-51, 114-115.
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jątku narodowym i dorobku kulturowym Polski. Uwypukla także 
fakt, że w Polsce brakuje oryginalnej dokumentacji potwierdzającej 
zbrodnie niemieckie na naszym narodzie w okresie okupacji, któ-
ra została przekazana w latach 1959-1989 przez Główną Komisję 
Badania Zbrodni Hitlerowskich do Centralnego Ośrodka Krajowej 
Administracji Sądowniczej w Ludwigsburgu.

Część druga analizowanej publikacji, zatytułowana: Czas oku-
pacji niemieckiej we wspomnieniach Dzieci Zamojszczyzny, stano-
wi podbudowę dokumentacyjną części pierwszej. Składają się nań 
wspomnienia, relacje, listy i zeznania byłych więźniów. Oprócz 
znanych już tekstów, zamieszczonych w pierwszym wydaniu, znaj-
dują się opracowania, które nie były dotychczas publikowane. Są to 
wspomnienia Władysławy Chmiel-Pietnowskiej, Marii Koncewicz-
-Żyłki, Eugeniusza Krzyszychy, Piotra Kubczaka, Mariana Mulawy, 
Henryka Mulawy, Janiny Pietnowskiej-Kurek i Tadeusza Rozmyśla-
ka17. Piszących cechuje autentyzm przeżyć. Starają się przekazać to 
wszystko, co zapamiętali z tragicznych dziecięcych lat okresu oku-
pacji hitlerowskiej. Podejmują bardzo szeroką gamę spraw (m.in. at-
mosferę wysiedleń, terror, tułaczkę po obozach, stosunki z Ukraiń-
cami, dzieje ochronki zwierzynieckiej, transporty w głąb III Rzeszy). 
Warto w tym miejscu wymienić trzy wspomnienia: Mariana i Hen-
ryka Mulawów o Konradzie Bartoszewskim ps. „Wir”18 – obrońcy 
ludności Zamojszczyzny; Stefana Wolfa – przewodniczącego PKO 
w gminie Kuflew-Mrozy w powiecie mińsko-mazowieckim, opisu-
jącego akcję pomocy z transportu liczącego 1161 osób, w większości 
dzieci, w dniu 28 lutego 1943 r., do stacji Mrozy, i dzieje szpitalika 
w tejże miejscowości; oraz Moniki Wach o ratowaniu wysiedlonych 
przez mieszkańców Siedlec i okolic.

Lektura samych wspomnień daje nam obraz życia i wydarzeń 
na Zamojszczyźnie w owych tragicznych dla Ojczyzny latach wojny. 
Zamieszczone relacje i osobiste przeżycia są wartością bezcenną 
i nie potrzebują żadnej dokumentacji źródłowej. Zostały bowiem 

17 Pełne tytuły po raz pierwszy publikowanych wspomnień, relacji i opraco-
wań są zamieszczone w spisie treści drugiego wydania książki.

18 Konrad Bartoszewski po wkroczeniu Armii Czerwonej nie złożył broni. 
W 1945 r. zasłynął z uwolnienia żołnierzy AK więzionych przez UB-NKWD w Bił-
goraju. Był pracownikiem KUL-u. Zmarł w 1987 r. w Lublinie.
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głęboko zapisane w pamięci dziecka. Każde z nich jest dobitnym 
świadectwem gehenny i heroizmu. Nie tylko dokumentuje tę zbrod-
nię, ale zarazem ją oskarża. Słowo „wysiedlenie” zostało na trwale 
zakodowane w psychice mieszkańców Zamojszczyzny.

Całość wspomnień uzupełnia artykuł zatytułowany KZ-syn-
drom nadal groźny [oprac. J. Masłowski]. Jest to przedruk z książ-
ki H. Kajtka Hitlerowski obóz przesiedleńczy w Zamościu (Biłgoraj 
2003, wydanej przez Zarząd Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny). 
KZ-syndrom, czyli choroba poobozowa. Istotą tej choroby jest jej 
wielonarządowy charakter, przewlekły i postępujący przebieg oraz 
transmisja jej skutków na następne pokolenie. Niemieckie fabryki 
śmierci funkcjonowały jak taśmy produkcyjne. Na obozową ram-
pę przywożono „ludzki surowiec”, który poddawano dokładnej 
„obróbce”. Jednych prowadzono wprost do komór gazowych, in-
nych jako „obozowe numery” w ciągu kilku miesięcy zamieniano 
w istoty na granicy życia i śmierci. Ocaleni często nie byli w stanie 
przystosować się ponownie do normalnego życia. Głęboki ślad po-
zostawiły metody łamania osobowości, odczłowieczania. U wielu 
utrwaliły się nastroje depresyjne i spadek aktywności życiowej. Prze-
trwały obozowe nawyki. Pamięć o obozach ujawnia się do dzisiaj 
w koszmarnych snach o selekcji, gazowaniu, biciu, kopaniu, roz-
strzeliwaniu pod ścianą śmierci, ucieczkach z obozu itp. Ponowne 
zaśnięcie to powrót do obozowego piekła. Przetrwała obsesyjna 
potrzeba gromadzenia chleba – symbolu przeżycia w obozie.

Zagadnienie choroby obozowej, opornej na tradycyjne metody 
leczenia, nie było dotychczas przedmiotem szczególnego zaintere-
sowania wśród uczonych. Jestem głęboko przekonany, że nie tylko 
ludzie wojny, ale i ich potomkowie przeczytają z należytą uwagą 
informacje zamieszczone na ten temat. Świadkowie tych wydarzeń 
szybko odchodzą, dlatego też powyższa tematyka domaga się o wie-
le szerszego i pogłębionego opracowania naukowego19.

Część trzecia analizowanej publikacji, zatytułowana By pamięć 
tamtych dni wiecznie trwała, zawiera trzy bardzo interesujące opra-

19 Powyższa problematyka, poza wąskim kręgiem specjalistów, jest bardzo 
mało znana w społeczeństwie. Warto zatem zwrócić uwagę obecnemu czytelnikowi 
na dorobek naukowy w tym zakresie chociażby prof. Antoniego Kępińskiego czy 
też prof. Wandy Półtawskiej.
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cowania. B. Szymanik omawia cele Stowarzyszenia. H. Wiechetek 
i D. Mitura ukazują dzieje Stowarzyszenia Domu Dziecka – Pomnika 
im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach. J. Tudryn i M. Mulawa przy-
pominają nam uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające 
70. rocznicę wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny, które odbyły 
się w dniu 16 czerwca 2013 r. w Puławach. Ważnym punktem obrad 
w Puławskim Towarzystwie Tradycji Narodowych była dyskusja na 
temat patriotyzmu dzisiaj. Wiele cennych informacji, niekiedy pra-
wie nieznanych, przynosi także okolicznościowa publikacja doty-
cząca eksterminacji ludności polskiej w okresie II wojny światowej, 
która ukazała w Puławskich Annałach Społeczno-Historycznych.

Drugie wydanie książki, oprócz ilustracji, bibliografii i indeksu 
nazwisk20, ubogaca także załączony aneks21, zawierający wykaz 
miejscowości Zamojszczyzny wysiedlonych przez Niemców w la-
tach 1941-1943, który został przygotowany w formie tabeli. W ten 
sposób czytelnik otrzymuje bardziej przejrzysty obraz tamtejszych 
dziejów. Mimo że materiał zdjęciowo-ilustracyjny w całej książce 
został ograniczony do niezbędnego minimum, to jednak jest on 
dobrze dobrany i ubogaca znacząco omawianą problematykę. Ze 
względu na małą czytelność map wysiedleń, które były zamiesz-
czone w pierwszym wydaniu, autorzy słusznie zrezygnowali z ich 
dołączenia do nowej publikacji. Na stronie tytułowej książki zo-
stała zmieniona także grafika. Zamieszczono zdjęcie bramy obozu 
w Oświęcimiu, przez którą wchodzi rodzina. Nowo zaprojektowana 
grafika jest w tonacji czarno-białej.

Trud opracowania tego zagadnienia, którego podjęli się au-
torzy, zasługuje na ogromne uznanie. Na tę książkę czekają nie 
tylko byli więźniowie, ale także ich rodziny i krewni. Książka po-
winna też znaleźć się wśród lektur w ramach edukacji młodego 
pokolenia. Rzuca ona bowiem szersze światło na dzieje narodu 
polskiego w okresie okupacji niemieckiej. Biorąc pod uwagę fakt, 
że współczesne pokolenie ma bardzo małą wiedzę o wojnie i jej 

20 Mam małe zastrzeżenie dotyczące formy sporządzenia indeksu nazwisk. 
Został on bowiem przedstawiony w dwu kolumnach, z których każda posiada 
własny układ alfabetyczny. Pisząc recenzję przygotowałem również bibliografię 
omawianej publikacji.

21 Aneks został opracowany przez dr. inż. Z. Słomkę na podstawie maszyno-
pisu Jerzego Jana Markiewicza, wybitnego znawcy problematyki Zamojszczyzny.
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okrucieństwach, a cały okres okupacji odchodzi w zapomnienie, 
to szczególnie należy zadbać o te aspekty w programie edukacji 
narodowej. Uważam, że tego właśnie potrzebuje szczególnie nasza 
młodzież polska, która została wydziedziczona z własnej historii, 
by być wydziedziczoną z własnej tożsamości. Historia jest – jak się 
powszechnie przyjmuje – magistra vitae, czyli „nauczycielką życia”, 
a gdy tej nauczycielki zabraknie, życie narodu upada wraz z kulturą 
i cywilizacją. Jesteśmy w chrześcijańskiej Europie od samego po-
czątku naszej państwowości. Trzeba o tym pamiętać także wtedy, 
gdy rządzący mówili nam o naszej „młodej demokracji”, o naszej 
„świeżej państwowości”, z której – według nich – powinniśmy 
zrezygnować i stać się częścią federalnego państwa europejskiego. 
Nigdy nie byliśmy częścią Rzeszy Niemieckiej i nie ma powodu, by-
śmy dzisiaj stali się częścią federalnej Europy, jako jakiegoś nowego 
państwa. Mówią nam o tym tak, jak byśmy od ponad tysiąca lat nie 
byli współtwórcami chrześcijańskiej Europy. Recenzowana książka 
ma przypominać zarówno Rodakom, jak i opinii światowej o ma-
sowych wysiedleniach mieszkańców Zamojszczyzny, a szczególnie 
o dramatycznym losie dzieci polskich i ich zagładzie podczas oku-
pacji hitlerowskiej. Żywych świadków, tych którzy przeżyli tamten 
czas, jest coraz mniej. Dlatego też nowe wydanie książki jest ważne 
także w kontekście współczesnego, coraz częstszego zakłamywania 
historii o „wypędzanych” Niemcach.

Moim zdaniem, omawiana książka z powyższych względów 
powinna być także wydana w językach europejskich, na przykład 
angielskim czy niemieckim, w celu zapoznania społeczności Za-
chodu z doświadczeniami, jakich doznały polskie dzieci w czasie 
II wojny światowej.

Zarząd Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju pod 
przewodnictwem B. Szymanika, jako wydawca powyższej publika-
cji, składa w ten sposób hołd wobec tysięcy ludzi, którzy doświad-
czyli gehenny wysiedleń i pacyfikacji, oraz wobec tych, którzy z na-
rażeniem życia nieśli pomoc bezbronnym dzieciom i ich rodzinom. 
Prezentowana książka stanowi ważny wkład nie tylko do historii 
regionalnej, ale zawiera też bardzo wartościowy materiał źródłowy 
dla przyszłych badaczy i historyków.

Podsumowując charakterystykę recenzowanej książki przywo-
łajmy dwie myśli, które zostały zawarte w niżej cytowanych senten-
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cjach. Na fryzie Kopuły Mauzoleum na Majdanku widnieje napis: 
„Los Nasz Niech Będzie Dla Was Przestrogą”. A motto umieszczo-
ne na tablicy poświęconej Dzieciom Zamojszczyzny w kościele 
pw. św. Józefa w Puławach brzmi: „By Polacy Mądrość i Wiarę z Na-
szych Przeżyć na Przyszłość Czerpali”. Obecne i przyszłe pokole-
nia powinny zawsze pamiętać o tej tragedii, która dotknęła naród 
i dzieci polskie w czasie II wojny światowej.



JERZY FLAGA

Bp Mariusz Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku ła-
cińskiego w granicach Polski 1944-1992, Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 
2011, ss. 441+ 13 nlb.

Historiografia kościelna została ostatnio wzbogacona o nową, 
interesującą publikację, która zasługuje na zauważenie i wprowadze-
nie do obiegu naukowego. Przywołać należy ją z dwóch powodów, 
mianowicie z racji treści merytorycznej oraz ze względu na osobę jej 
Autora. Są to powody, które nie podlegają żadnej dyskusji. W swojej 
warstwie merytorycznej praca dotyczy bardzo znanej w Kościele 
polskim instytucji z zakresu administracji kościelnej, terytorium 
wyodrębnionego z przedwojennej archidiecezji lwowskiej, nazwa-
nego archidiecezją w Lubaczowie (pełniej wyjaśni się to w toku 
dalszych rozważań). Autorem jej jest Mariusz Leszczyński, znany 
historyk w środowisku polskim, zarazem dyrektor Muzeum Diece-
zjalnego w Zamościu i biskup pomocniczy obecnej diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej oraz asystent krajowy Akcji Katolickiej1. Ks. prof. 
Marek T. Zahajkiewicz napisał w swojej recenzji wydawniczej, że 
autor-biskup był po prostu predysponowany do napisania tej pracy. 
Przesądzały o tym dwie racje: po pierwsze dlatego, że pochodzi on 
z ziemi lubaczowskiej, i po drugie, że wcześniej pracował w archi-
wum w Lubaczowie. Należy dopowiedzieć, że oprócz monografii 
o archidiecezji M. Leszczyński jest także autorem pracy poświęconej 
Akcji Katolickiej w archidiecezji lwowskiej w okresie 20-lecia mię-
dzywojennego. Pojawienie się monografii o archidiecezji lwowskiej 
w latach 1944-1992 jest ważne także dlatego, że pomimo w miarę 
bogatej literatury na temat dawnej archidiecezji lwowskiej, badany 

1 Biskup Mariusz Leszczyński jest autorem około 250 publikacji, w tym pięciu 
książek. W swoich badaniach historycznych zajmuje się historią Kościoła XIX i XX 
wieku, głównie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego i Akcji Katolickiej, 
a także historią sztuki i muzealnictwem kościelnym.
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tu jej obszar i okres czasowy nie cieszył się większym zaintereso-
waniem historyków.

Należy przypomnieć, że archidiecezja lwowska obrządku ła-
cińskiego ze stolicą we Lwowie przed II wojną światową wchodziła 
w obręb struktury organizacyjnej Kościoła w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Stanowiąc integralną jej część, obejmowała swym zasięgiem 
terytorium trzech województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego 
i znaczną część lwowskiego2. W wyniku decyzji podjętych przez trzy 
wielkie mocarstwa: Rosję, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, 
na konferencjach w Teheranie (28 XI – 1 XII 1943) i Jałcie (4-11 II 
1945), prawie cała archidiecezja pozostała w granicach Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z  jej terytorium, które 
w 1939 r. liczyło 41 511 km2, tylko niewielka część (po kolejnym 
uszczupleniu w 1951 r.), tj. ok. 1810 km2 znalazła się po stronie 
polskiej. Dla władz państwowych nazwano ją „archidiecezją w Lu-
baczowie”. Oczywiście, w każdej z tych części rozwój i funkcjo-
nowanie duszpasterstwa przedstawiały się odmiennie. Na terenie 
ZSRR było szykanowane i ograniczane przez władze państwowe 
o charakterze totalitarnym. Jeśli chodzi natomiast o „archidiecezję 
w Lubaczowie”, stanowiła ona najmniejszą jednostkę w strukturze 
administracyjnej Kościoła w Polsce. Podejmowano w niej, podobnie 
jak w przypadku innych diecezji, akcje duszpasterskie zaplanowane 
przez Episkopat i różne zadania własne właściwe poszczególnym 
odcinkom życia kościelnego. Z racji kultywowania w niej tradycji 
lwowskich, polskie władze komunistyczne usiłowały za wszelką 
cenę doprowadzić do jej likwidacji. To, że do tego nie doszło, było 
zasługą zręcznej dyplomacji Stolicy Apostolskiej i ówczesnego pry-
masa Polski oraz wielkiej determinacji rządców archidiecezji. Sytu-
acja uległa zmianie w 1992 r. (dlatego taka data końcowa pracy), 
wówczas w ramach reorganizacji Kościoła w Polsce, terytorium jej 
włączono w całości do nowo utworzonej diecezji zamojsko-luba-
czowskiej.

2 W 1939 r. diecezja liczyła 28 dekanatów, 416 placówek duszpasterskich, 
754 kapłanów diecezjalnych i 249 zakonnych oraz 1 079 108 wiernych. Jej rządcą 
w latach 1923-1944 był arcybiskup metropolita Bolesław Twardowski (1864-1944), 
a w latach 1944-1962 abp Eugeniusz Baziak (1890-1962).
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Zestawienie i analiza wszystkich powyższych zagadnień i towa-
rzyszących im okoliczności stanowią przedmiot prezentowanej pra-
cy. Na całość jej składają się: wstęp, sześć bogato rozbudowanych 
rozdziałów merytorycznych, zakończenie oraz teksty uzupełniające 
o charakterze naukowym, mianowicie: wykaz skrótów, bibliografia, 
summary, sommario, indeks osób, indeks nazw geograficznych i ad-
ministracyjnych oraz spis tabel i spis map. Krótki rozdział I (naj-
krótszy spośród wszystkich rozdziałów), pt. Geneza i powstanie, ma 
za przedmiot trzy zagadnienia dotyczące warstwy historycznej, 
mianowicie: przeszłość dwóch ziem, tj. bełskiej i lubaczowskiej, 
uwarunkowania polityczne związane z funkcjonowaniem archidie-
cezji lwowskiej oraz początki „archidiecezji w Lubaczowie”, jej te-
rytorium i próby jej likwidacji przez władze komunistyczne. Autor 
zauważa tu ważny fakt historyczny, że tereny te od początku pod-
legały współistnieniu dwóch wielkich Kościołów chrześcijańskich 
– łacińskiego i prawosławnego, prawdopodobnie także Kościoła 
ormiańskiego oraz wspólnot żydowskich, głównie w miastach. Na 
kanwie tych spostrzeżeń śledzi losy kształtowania się odpowiednich 
struktur administracji kościelnej na przestrzeni wieków do czasów 
współczesnych, tzn. do wspomnianej już daty końcowej pracy 
(1992). W rozdziale II (Zarząd i instytucje centralne, s. 41-130) za-
prezentowano, w kontekście ówczesnej rzeczywistości politycznej, 
sylwetki rządców archidiecezji oraz funkcjonowanie jej przez pry-
zmat instytucji centralnych, kurii, kapituły, synodu i seminarium 
duchownego. Przy czym usiłowano wskazać również niektóre me-
tody walki systemu totalitarnego z Kościołem w latach powojen-
nych, której ofiarą był ówczesny rządca, abp Eugeniusz Baziak, oraz 
Lwowskie Seminarium Duchowne ulokowane w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Przedmiotem rozdziału III (Organizacja terytorialna i koś-
cioły, s. 131-202) są rozważania na temat organizacji terytorialnej 
tej części archidiecezji, jej sanktuariów i miejsc pielgrzymkowych 
oraz stanu budownictwa kościelnego. Wśród sanktuariów najwięcej 
było maryjnych, bo aż siedem. Ponadto były dwa poświęcone Dru-
giej Osobie Bożej (Miłosiernego Serca Pana Jezusa i Pana Jezusa 
Miłosiernego) oraz jedno ku czci świętego (relikwie bł. Jakuba Stre-
py – Strzemię). Podjęto także kwestię nowo powstałych kościołów, 
kaplic i innych obiektów kościelnych, wybudowanych w trudnej – 
jak to autor ujmuje – rzeczywistości politycznej oraz przejęte w użyt-
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kowanie przez Kościół rzymskokatolicki liczne, opuszczone cerkwie 
greckokatolickie, które dzięki temu zostały ocalone przed dewasta-
cją i zniszczeniem. Kolejny rozdział IV (Duchowieństwo i wierni, 
s. 203-255) jest poświęcony duchowieństwu, placówkom zgroma-
dzeń zakonnych męskich i żeńskich oraz wiernym świeckim. Ude-
rza w nim duża – tak to można określić – liczba owych placówek. 
Autor doliczył się aż dziesięć placówek – trzy zakonów męskich 
i siedem zgromadzeń żeńskich. Według tych wyliczeń, swoje klasz-
tory i placówki posiadały następujące zgromadzenia: franciszkanie 
konwentualni, bernardyni (2 klasztory), albertynki, felicjanki, jó-
zefitki, marianki, michalitki, szarytki i zgromadzenie Małych Sióstr 
Jezusa. Na części terytorium archidiecezji lwowskiej, która po 
II wojnie światowej pozostała w granicach Polski, w 1939 r. miesz-
kało ok. 65 tys. wiernych obrządku łacińskiego, 110 tys. grekoka-
tolików, 20 tys. Żydów i 770 wyznawców innych religii. Wierni na 
tych terenach byli poddani bardzo bolesnym doświadczeniom ży-
ciowym. Ludność polska była mordowana przez zbrojne oddziały 
UPA, które też niszczyły ich mienie, zaś ludność ukraińska – maso-
wo przesiedlana przez wojsko sowieckie, a także polskie. Nową ka-
tegorię ludności na terenie „archidiecezji w Lubaczowie” tworzyli 
mieszkańcy pegeerów, które na tym terenie po II wojnie światowej 
masowo zakładano. W rozdziale V (Duszpasterstwo, s. 257-340) 
Autor poddał analizie znane mu formy i przejawy działalności dusz-
pasterskiej prowadzonej w tej części archidiecezji. Rozpoczyna ją 
od życia sakramentalnego i służby Bożej, następnie przechodzi do 
kwestii nauczania i zamyka akcjami duszpasterstwa nadzwyczajne-
go. Zestaw owych akcji nadzwyczajnych jest wyjątkowo bogaty. 
Zalicza do nich: Sobór Watykański II, Millenium chrztu Polski, 
nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej w symbolach maryj-
nych, jubileusz 600-lecia metropolii halicko-lwowskiej, nawiedzenie 
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, rekoronację obrazu 
Matki Boskiej Łaskawej przez Jana Pawła II, Kongres Eucharystycz-
ny w Lubaczowie i wizytę Jana Pawła II w Lubaczowie. W tym sa-
mym rozdziale, tylko w części drugiej kreśli sylwetki osób wywo-
dzących się z tego terenu, wyniesionych na ołtarze. Są nimi: św. 
Józef Bilczewski, św. Zygmunt Gorazdowski, św. Brat Albert Adam 
Chmielowski i bł. Bernardyna Maria Jabłońska ze Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek. Rozdział VI i zarazem ostatni (Aktywność spo-
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łeczno-religijna) jest, podobnie jak rozdział pierwszy, bardzo krótki 
(s. 341-368). Wyróżniono w nim trzy rodzaje owej aktywności z po-
granicza społeczno-religijnego. Są nimi: stowarzyszenia i organiza-
cje kościelne, działalność charytatywna oraz kultura religijna. Od-
nośnie do stowarzyszeń stwierdzono, że na omawianym terenie 
istniały podobne do tych, jakie spotykano wówczas powszechnie. 
Nie miała możliwości odrodzenia się i działania Akcja Katolicka, 
gdyż narzucony Polsce system komunistyczny „nie był – jak pisze 
autor – w stanie znieść tak ofensywnego środka oddziaływania re-
ligijnego”. Zabroniona była również działalność funkcjonujących 
w jej ramach organizacji młodzieżowych: Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Żeńskiej, którym komuniści przypisywali działania reakcyjne. Co 
więcej, represje powyższe dotknęły także inne stowarzyszenia koś-
cielne, o charakterze masowym. Groziło im rozwiązanie i konfiska-
ta majątku, o ile nie uzyskają w ciągu 90 dni formalnej rejestracji. 
Ponieważ praktycznie warunek ten nie był możliwy do spełnienia, 
Episkopat był zmuszony zawiesić w 1949 r. prawie wszystkie stowa-
rzyszenia katolickie w Polsce. Do najbardziej znanych zrzeszeń koś-
cielnych w parafiach archidiecezji należał Trzeci Zakon św. Fran-
ciszka z Asyżu, mocno popierany m.in. przez bpa J. Nowickiego. Ze 
względu na swe cele uniwersalne troszczył się nie tylko o uświęcenie 
swych członków (tercjarzy), ale podejmował też pewne dzieła apo-
stolskie, zwłaszcza o charakterze charytatywnym. W niektórych 
parafiach istniało Bractwo Wstrzemięźliwości (Trzeźwości). Polecał 
je zakładać m.in. abp E. Baziak, aby przeciwdziałać szerzącej się 
w społeczeństwie pladze pijaństwa. Rządcy archidiecezji przywią-
zywali duże znaczenie do gorliwej troski duszpasterzy o ministran-
tów i lektorów. Dobrze przeprowadzona formacja owocowała w po-
staci nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Znacznie większe 
szanse rozwoju miał drugi rodzaj aktywności społeczno-religijnej 
w postaci działalności charytatywnej. Widoczne było to zwłaszcza 
w miastach. Do jej zdynamizowania przyczyniły się w znacznej 
mierze postanowienia Lwowskiego Synodu Archidiecezjalnego 
z 1930 r. i Lwowskiej Kongregacji Synodalnej z 1932 r., które zobo-
wiązywały duszpasterzy do zakładania w parafiach „wydziałów 
dobroczynności”. Dużą rolę na tym odcinku odgrywali członkowie 
Żywego Różańca, Tercjarstwa, Akcji Katolickiej i Apostolstwa Cho-
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rych. Działalność tą koordynował Związek Zakładów Dobroczyn-
nych Caritas z siedzibą we Lwowie. Wiadomo, że Związek Caritas 
wspierał materialnie domy dziecka i przedszkola w Lubaczowie, 
w których pracowały siostry józefitki. Niestety, dnia 23 stycznia 
1950 r. władze państwowe pod nadzorem służb bezpieczeństwa 
zlikwidowały kościelną Caritas, zagarnęły jej mienie i mianowały 
tymczasowy przymusowy zarząd Centrali Zrzeszenia Katolików 
Caritas, do którego weszli tzw. księża patrioci. W tej sytuacji Ko-
misja Episkopatu Polski do spraw charytatywnych powołała Krajo-
wy Sekretariat do spraw Miłosierdzia. Miał on koordynować dzia-
łalność charytatywną w  parafiach. Wyjątkową okazję do 
podejmowania w parafiach dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego 
dawały nadzwyczajne akcje duszpasterskie w archidiecezji, jak np. 
obchody milenium chrztu Polski w 1966 r. Odnośnie do kultury 
religijnej Autor zauważa dwa bolesne fakty związane z II wojną 
światową. Pierwszy, że wojna ta poczyniła w archidiecezji lwowskiej 
na tym odcinku wielkie spustoszenie, i drugi, że po jej zakończeniu 
na niewielkim skrawku archidiecezji z siedzibą w Lubaczowie moż-
liwości rozwoju kultury religijnej były bardzo skromne. Nie posia-
dała ona na swoim terenie ośrodka akademickiego ani wydawni-
ctwa i drukarni. Ruch o charakterze kulturalnym i religijnym był 
prowadzony w parafiach i sprowadzał się, zwłaszcza w pierwszych 
latach po wojnie, przeważnie do kolportażu wśród wiernych książek 
i prasy katolickiej. Służyć temu miało także zakładanie bibliotek 
z książkami i pismami katolickimi. W późniejszym okresie nabrał 
on cech bardziej ogólnych w postaci organizacji dni kultury chrześ-
cijańskiej. Działalność ta jednakże nie trwała długo, gdyż po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w 1981 r. nie wolno było organizować 
w archidiecezji dni kultury chrześcijańskiej. Powrócono do ich or-
ganizacji po roku 1986, udział w tym miały powstające wówczas 
kluby inteligencji katolickiej. W organizowanych wtedy tygodniach 
kultury chrześcijańskiej brało udział wielu znakomitych ludzi nauki 
oraz przedstawicieli świata kultury. Ważną formą krzewienia kul-
tury religijnej, zwłaszcza wśród młodzieży, były w tym czasie prze-
glądy piosenki religijnej. Propagowaniu kultury religijnej służyły 
także lokalne publikacje, wśród których poczesne miejsce zajmował 
zainicjowany w 1983 r. periodyk popularnonaukowy „Studia Lu-
baczoviensia”. W 1987 r. powstało Wydawnictwo Archidiecezjalne 
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Błogosławionego Jakuba Strzemię w Lubaczowie, w którym za-
mieszczano odpowiednie publikacje o charakterze dewocyjnym. 
Zauważalny wkład do kultury religijnej „archidiecezji w Lubaczo-
wie” wnosili także księża, którzy uprawiali twórczość literacką i ma-
larską.

Na koniec chcę spojrzeć bardziej generalnie i odnieść się do 
całości pracy. Z łatwością daje się zauważyć wielkie bogactwo in-
formacji, jakie cechuje pracę w jej warstwie merytorycznej. Wi-
doczne jest to nawet w jej objętości. Nie licząc dodatków, sama 
treść merytoryczna liczy 373 stronice. Autor przyznaje, że czynił to 
świadomie mając na względzie ważny moment poznawczy. Chciał 
bowiem pokazać, że mimo to, iż tzw. archidiecezja w Lubaczowie 
była najmniejszą jednostką kościelną w strukturach organizacyj-
nych Kościoła w Polsce i dysponowała raczej skromnymi środkami 
działania, realizowała wszystkie programy duszpasterskie i akcje 
zaplanowane przez episkopat. Dokonana analiza poszczególnych 
zagadnień i kwestii zaprezentowanych w odpowiednich rozdzia-
łach pokazuje to dobitnie w całej rozciągłości. Przywołam znane 
stwierdzenie, że nie liczy się ilość, ale jakość pracy. Odnośnie do 
tej ostatniej nie ma najmniejszych zastrzeżeń. Jest to bardzo cenna 
i wartościowa monografia, którą można z powodzeniem stawiać 
za wzór, jeśli chodzi o jej stronę metodologiczną oraz bogactwo 
i ładunek merytoryczny. Właśnie one pozwoliły autorowi na sfor-
mułowanie pewnych konkluzji noszących cechy tez historycznych, 
które mogą stanowić materiał do dalszych porównań naukowych. 
Autor stwierdził na przykład, że stan budownictwa kościelnego 
w „archidiecezji w Lubaczowie” był zadawalający, mimo utrudnień 
ze strony władz państwowych, że liczba duchowieństwa w niej była 
wystarczająca w stosunku do potrzeb wiernych, zaś religijność wier-
nych (99% ogółu mieszkańców) była na dobrym poziomie, o czym 
świadczyła chociażby ich frekwencja na niedzielnej mszy św. (ok. 
80%) oraz frekwencja dzieci na katechizacji (blisko 100%). Skonsta-
tował następnie, że katechizacja dzieci i młodzieży była w parafiach 
dobrze zorganizowana, mimo że system komunistyczny mocno ją 
utrudniał, że w parafiach działały liczne stowarzyszenia i organi-
zacje kościelne, oraz że akcja charytatywna i dobroczynna zorga-
nizowana na szczeblu diecezji i w parafiach była skuteczna, i że 



228 RECENZJE I OMÓWIENIA 

z materiałów archiwalnych wyłonił się ogrom cierpień i upokorzeń, 
jakich doświadczali pasterze Kościoła lwowskiego.

Ale powiem, że to nie wszystko, co należy powiedzieć o jako-
ści tej publikacji. Do tego należy jeszcze dodać dodatkowy walor, 
jakimi są wykorzystana literatura i źródła oraz liczne ilustracje po-
chodzące ze zbiorów własnych, a także ze zbiorów innych osób 
i instytucji. Ilustracje te zamieszczone w całej pracy, ożywiają tekst 
i ułatwiają jego percepcję, co nie trzeba dodawać, jest ważne przy 
lekturze pracy. W przypadku literatury Autor wykorzystał zarówno 
bardzo liczne publikacje z najnowszej historii Kościoła w Polsce, 
jak też z historii Polski. W podobnym stopniu jak literatura zostały 
też wykorzystane materiały źródłowe, co zasługuje na szczególne 
zauważenie i podkreślenie. Autor sięgnął i spenetrował, mniej lub 
bardziej dokładnie, aż 32 archiwa. Są wśród nich archiwa pań-
stwowe, np. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum In-
stytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, 
Archiwum Państwowe w Zamościu, archiwa kościelne: diecezjal-
ne, zakonne i parafialne (szczególnie liczne) oraz zbiory prywatne. 
Odrębną grupę tworzą źródła drukowane, które są bardzo licznie 
reprezentowane, następnie relacje różnych osobistości. Wykorzystał 
też odpowiednie czasopisma państwowe i kościelne oraz Internet. 
To daje nam wyobrażenie o tym, jak bogatym materiałem autor-
-biskup dysponował pisząc swoją monografię o fragmencie – bo tak 
należy to określić – archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 
pozostającym w granicach państwa polskiego.



EUGENIUSZ SAKOWICZ

Jan Nowak, Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysła-
wa Bukowińskiego w Kazachstanie 1950-1974, Wydawnictwa In-
stytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 
2013, ss. 311

Ks. Jan Nowak (ur. 1951 r.), Autor recenzowanej książki pt. 
Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego 
w Kazachstanie 1950-1974 (Kraków 2013), jest prezbiterem archi-
diecezji krakowskiej. Po przyjęciu w 1975 r. święceń kapłańskich 
pracował w duszpasterstwie w archidiecezji krakowskiej, następnie 
koszalińsko-kołobrzeskiej. Od szeregu lat należy do fideidonistów 
(nazwa pochodzi od pierwszych słów ogłoszonej w 1957 r. encykliki 
Piusa XII Fidei donum, poświęconej misyjnej działalności Kościoła). 
Jest zatem „kapłanem diecezjalnym dla misji powszechnej”. Fakt 
ten wyjaśnia pasję duszpasterską ks. J. Nowaka, która znalazła wy-
raz w pracy nie tylko w rodzimej archidiecezji krakowskiej, ale też 
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz w diecezji karagandzkiej 
w Kazachstanie.

Od szeregu lat najważniejsze pole badawcze oraz centrum zain-
teresowań naukowych ks. J. Nowaka wyznacza osoba Sługi Bożego 
ks. Władysława Bukowińskiego. Proces beatyfikacyjny ks. Buko-
wińskiego (wiernego świadka Chrystusa, gorliwego duszpasterza, 
prześladowanego przez sowiecki system totalitarny) rozpoczął się 
w 2006 r. w Krakowie. Po zakończeniu w 2008 r. prac na etapie 
diecezjalnym ks. J. Nowak został wice-postulatorem. Opracował 
Positio super vita, virtutibus, et fama sanctorum Servi Dei Ladislai 
Bukowiński (Roma 2012), które to monumentalne dzieło (liczące 
820 stron), mające wielką rangę teologiczną i kanoniczną, ogłoszone 
zostało pod patronatem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (Con-
gregatio de Causis Sanctorum) Stolicy Apostolskiej. Stanowi ono 
kompendium „wiedzy” o ks. W. Bukowińskim, wymaganej przy 
prowadzaniu procesu beatyfikacyjnego.
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W 2013 r. ks. J. Nowak został mianowany przez biskupa Kara-
gandy w Kazachstanie, Janusza Kaletę, postulatorem w dochodze-
niu o cud przez wstawiennictwo ks. W. Bukowińskiego. Odpowied-
nie komisje watykańskie stwierdziły fakt cudownego uzdrowienia 
za przyczyną tego Sługi Bożego. W 2016 r. ma odbyć się beatyfikacja 
ks. W. Bukowińskiego, jako pierwszego błogosławionego z Kazach-
stanu.

W nurcie prowadzonych przez ks. J. Nowaka badań naukowych 
i działalności popularyzatorskiej, poświęconej Kandydatowi na oł-
tarze, sytuują się – oprócz recenzowanej książki – następujące po-
zycje: Apostoł Kazachstanu Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński 
(1904-1974), Kraków 2006; Świadek. Życie i działalność ks. Włady-
sława Bukowińskiego, apostoła Kazachstan, Kraków 2009; Vianney 
Wschodu. Ks. Władysław Bukowiński, Kraków 2010 oraz broszura 
Najbliżsi przyjaciele ks. Władysława Bukowińskiego ks. Bronisław 
Drzepecki i ks. Józef Kuczyński, Kraków 2009. Znamienne są ty-
tuły rozdziałów tego ostatniego niewielkiego „dziełka”: Przyjaźń 
darem Opatrzności Bożej; Duszpasterstwo przyjaciół [w  czasie 
II wojny światowej oraz w sowieckich więzieniach i łagrach]; Przy-
jaźń w cierpieniu; Świętość i system; Świadectwo przyjaźni.

Osobę ks. W. Bukowińskiego, jego bohaterską posługę ewan-
gelizacyjną w Kazachstanie, bezkompromisowe zaangażowanie 
duszpasterskie ks. J. Nowak naświetlił w następujących artykułach 
naukowych: Heroizm miłosierdzia ks. Władysława Bukowińskiego, 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 60(2007), s. 227-232; Droga do ka-
płaństwa i posługa duszpasterska ks. Władysława Bukowińskiego, 
w: Materiały z sympozjum zorganizowanego w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 23 czerwca 2007 roku, 
Kraków 2007, s. 9-20; Prześladowania Kościoła katolickiego w Ka-
zachstanie w urzędowych dokumentach i pismach ks. Władysława 
Bukowińskiego w latach 1954-1974, „Polonia Sacra” 2011 nr 29, 
s. 249-265; Świadek miłości. Nowa ewangelizacja ks. Władysława 
Bukowińskiego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 18 (2012) z. 1, 
s. 111-123.

Ks. W. Bukowińskiemu poświęcił nasz Autor też publikacje po-
pularnonaukowe i duszpasterskie: broszurę pt. Apostoł Kazachstanu 
(Kraków 2006) oraz artykuły: Ks. Władysław Bukowiński jako przy-
kład ucznia Chrystusa na XX wiek, „Ocalenie” 2008 nr specjalny, 
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s. 5-10; Heroizm miłości przebaczającej sługi Bożego ks. Władysława 
Bukowińskiego, „Ocalenie” 2010, nr specjalny, s. 1-11; Postawa słu-
gi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego jednocząca narody przez 
język, kulturę i wiarę, „Ocalenie” 2011 nr specjalny, s. 10-18. We 
wskazanym periodyku „Ocalenie” zamieszczone zostały Materiały 
z sympozjów organizowanych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach. Ks. J. Nowak opracował nadto tekst pt. 
Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński – człowiek wiary i obrońca 
życia, który archiwizowany jest w „Materiałach własnych z sym-
pozjum zorganizowanego 27.06.2009 r. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach”.

W różnych autorskich publikacjach, we wstępach do książek, czy 
też na „plecach” książek – na okładkach ks. J. Nowak wskazywał 
na związki Jana Pawła II z ks. W. Bukowińskim. O tych relacjach 
kapłanów z Krakowa: Janie Pawle II i ks. W. Bukowińskim mówi 
m.in. artykuł pt. Kapłan, którego podziwiał Papież, w: A. Dobrzyń-
ski (red.), Pięknie jest służyć. Dziedzictwo duchowe Jana Pawła II, 
Rzym 2013, s. 124-132. Na okładce rozprawy Niezłomny pasterz... 
podane zostały słowa papieża: „Cieszę się, że postać tego bohater-
skiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on 
w pamięci wielu, jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, 
którzy doświadczyli prześladowań z powodu wiary i pochodzenia. 
Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić 
ich los. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać, budować się 
jego świadectwem i wspierać w każdy możliwy w tamtych czasach 
sposób” (Z listu Jana Pawła II do kard. Franciszka Macharskiego 
na sympozjum w Karagandzie w 2004 r.).

W dorobku naukowym ks. J. Nowaka są dzieła z zakresu edycji 
źródeł. Zebrał on i opracował redakcyjnie oraz wydał następują-
ce pozycje: W. Bukowiński, Listy, Kraków 2007 (ss. 440); tenże, 
Wybór wspomnień i informacji dla moich przyjaciół, Kraków 2007 
(dzieło to powstało jako „odpowiedź” na prośbę kard. Karola Woj-
tyły, skierowaną do Sługi Bożego w czasie jego pobytu w 1969 r. 
w Polsce); tenże, Historia nauczycielką życia. „Historia est magistra 
vitae” (Historia Polski pisana w łagrze), Kraków 2007 (na stronie 
tytułowej podano Dżezkazgan (...) Kazachstan CCP, 27 lipca.1954 
– taki zapis nie jest zgodny z zasadami sztuki edytorskiej). Łączna 
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objętość materiałów źródłowych liczy ponad 700 stron wydruku 
komputerowego.

Listy są cennym źródłem pozwalającym poznać osobowość Sługi 
Bożego. Ks. J. Nowak zebrał korespondencję z okresu przedwojen-
nego, następnie z lat 1954-1958, kiedy ks. W. Bukowiński prowadził 
działalność duszpasterską w Karagandzie, oraz z lat 1961-1974 – „po 
ostatnim uwięzieniu aż do końca życia” (Wstęp do Listów, s. 11). 
Ks. W. Bukowiński zdawał sobie sprawę, że jego listy są dokładnie 
cenzurowane przez Sowietów. Z tej racji prowadził koresponden-
cję roztropnie (np. używał imion, które znali tylko adresaci). Tej 
ostrożności przyświecała troska duszpasterska, by korespondencja 
nie spowodowała prześladowań wierzących, „w wyniku których 
zostałby wyrzucony” jedyny wśród nich kapłan – nadawca listów. 
Pięknym pseudonimem określał w korespondencji ks. W. Bukowiń-
ski wiernych w Karagandzie, którzy byli dla niego „Fidelskimi”. 
Listy ks. W. Bukowińskiego stanowią kompendium wiedzy o cza-
sach, w których postawały. Mówią o „duchu” tego, który te listy 
pisał – o jego wierze, miłości do Boga i do Kościoła, o patriotyzmie 
i wierności w przyjaźni.

Ks. J. Nowak podjął się trudu weryfikacji wcześniejszej edycji 
Wyboru wspomnień i informacji dla moich przyjaciół. Książka „Apo-
stoła Kazachstanu” (jak określany jest ks. W. Bukowiński) rozjaś-
nia szereg nieścisłości, które pojawiły się w poprzednich edycjach. 
Wymagało to wielkiego trudu weryfikacji tekstu przez redaktora. 
W przedmowie do tejże edycji ks. J. Nowak zaznacza, iż ks. W. Bu-
kowiński: „Adresuje swoje wspomnienia do Przyjaciół, z którymi 
łączą go więzy krwi, a szczególnie do Księży ale pragnieniem jego 
było, aby dotarły te wspomnienia do wszystkich, nawet do wrogów” 
(s. 4). Sam Autor kładzie inny „akcent” dotyczący adresatów swojej 
książki niż jej redaktor: „Nie piszę osobno do świeckich, a osobno 
do duchownych. Przeciwnie, mam nadzieje, że świeccy przeczytają 
to, co piszę do Księży i odwrotnie” (s. 5). Jakkolwiek by było, to 
najważniejszy jest fakt, iż ks. W. Bukowińskiemu nie chodziło „o ja-
kieś względy subiektywne, a raczej o świadectwo prawdzie” (s. 5).

Książka Historia nauczycielką życia... napisana została przez 
ks. Bukowińskiego w łagrze w Dżezkazganie, gdzie Autor pracował 
w kopalni miedzi. W czasie jednego z nielicznych w Związku Sowie-
ckim strajków w łagrze, niezłomny duszpasterz prowadził wykłady 
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z historii Polski. Nie mając jakichkolwiek materiałów opracował 
dzieło „ku pokrzepieniu” więźniów i w ogóle zesłańców. Dzieło to 
„krążyło” w rękopisach („odpisach”) po domach Polaków – zesłań-
ców w Kazachstanie. Ks. J. Nowak w Przedmowie do tego dzieła 
zaznaczył, że „Historia Polski pisana w łagrze może ubogacić serca 
Polaków. Jest ona niezwykłą historią, wykładaną w niezwykłych 
warunkach, przez niezwykłego człowieka” (s. 8).

Skoncentrujmy się – po naświetleniu pasji naukowej ks. Jana 
Nowaka, którą wyznacza osoba i dzieło „Apostoła Kazachstanu” – 
na książce pt. Niezłomny pasterz... Dzieło to przedstawione zostało 
w maju 2015 r. jako rozprawa habilitacyjna w czasie przeprowadze-
nia postępowania habilitacyjnego na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Książka ukazała 
się nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjo-
narzy w Krakowie. Recenzję wydawniczą książki napisali: ks. prof. 
dr hab. Maciej Ostrowski oraz ks. prof. dr hab. Edward Staniek. 
Pozycja liczy 311 stron. Jej strukturę stanowią: Spis treści, Wykaz 
skrótów, Wstęp, sześć rozdziałów, Zakończenie, Aneks, Summary, 
Bibliografia, Indeks osobowy.

Na okładce zamieszczonych zostało kilka zdań wyjętych z re-
cenzji wydawniczych. Ks. M. Ostrowski zaznaczył: „Zachowuje ona 
[książka] dla pamięci wiele historycznych faktów. W pewien sposób 
jeszcze raz udowadnia, że Kościół jest instytucją nadprzyrodzoną, 
co mimo przeciwności zapewnia mu trwałość”. Ks. E. Staniek za-
notował następującą uwagę: „Książka ks. Jana Nowaka odsłania 
prawdę o zmaganiu świata z Jezusem i Jego Kościołem. Świadectwo 
ks. Bukowińskiego jest żywym słowem, które podaje klucz do roz-
wiązania wielu współczesnych problemów”.

Autor we Wstępie krótko (chyba jednak niewystarczająco) zapre-
zentował wybrane opracowania, w tym prace dyplomowe ukazujące 
życie i dzieło ks. W. Bukowińskiego. W tekstach tych – zaznacza 
– nie był bliżej przedstawiony aspekt duszpasterski działalności ka-
płańskiej Sługi Bożego. Książka ma zatem – podkreślmy – charakter 
oryginalnego studium. Ks. J. Nowak w tymże Wstępie wskazuje 
m.in. na artykuł, którego autorem jest ks. Wojciech Necel TChr, 
podając jednakże błędny jego tytuł: Władysław Bukowiński dusz-
pasterz Polaków w Karagandzie (s. 18). Powinno być: Ks. Władysław 
Bukowiński (1905-1974) – duszpasterz Polaków w Karagandzie. Tekst 
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ten ukazał się w redagowanym przez niżej podpisanego „Biulety-
nie Polonijnym” w „Collectanea Theolgica. Kwartalniku Teologów 
Polskich” 76 (2006), nr 2, s. 200-211.

Rozdział I – „Sytuacja społeczno-polityczna i religijna w miej-
scach pobytu ks. Władysława Bukowińskiego (1904-1974)” (s. 23-71) 
ma charakter wprowadzający. Przedstawił w nim Autor następujące 
punkty: Rosja carska; Polska niepodległa (1918-1939); Tereny Ukra-
iny Zachodniej w trakcie II wojny światowej (1939-1945); Związek 
Radziecki po rewolucji październikowej; Sytuacja Kościoła katoli-
ckiego w Karagandzie wg Państwowego Archiwum Województwa 
Karagandyjskiego w latach 1954-1970. Rozdział ten ma charakter 
popularnonaukowy. Można się zastanawiać nad zasadnością w ogó-
le wydzielenia tego rozdziału jako osobnej jednostki w strukturze 
książki. „Materiał” ten mógłby znaleźć się w poszerzonym Wstępie 
książki.

Przedmiot analizy podjętej w rozdziale II sygnalizuje jego tytuł – 
„Biografia ks. Władysława Bukowińskiego” (s. 73-117). Ks. J. Nowak 
zwrócił tu uwagę na następujące wątki biograficzne Sługi Bożego: 
Droga do kapłaństwa; Duszpasterstwo w Polsce; Praca w diecezji 
łuckiej (1936-1945); Więzienia, łagry i zesłanie do Karagandy (1945-
1954); Praca duszpasterska 1954-1974.

Życiorys ks. W. Bukowińskiego „pisany był” przez Opatrzność 
Bożą. Formacja do kapłaństwa, którą przeszedł w seminarium du-
chownym w Krakowie, a następnie studia prawa i teologii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim wywarły wpływ na całe przyszłe życie 
kapłana. Wszystkie okoliczności i doświadczenia uczyły go posłu-
szeństwa woli Bożej. Sługa Boży otwarty był na „znaki czasu” – 
jak powiedzielibyśmy językiem dzisiejszej teologii. Potrafił je „od-
czytywać” i w konsekwencji podejmować decyzję, np. powrotu na 
ziemie rodzinne – ziemie swoich przodków, do diecezji łuckiej na 
Wołyniu, do której został tuż przed wojną inkardynowany. Niektóre 
jego decyzje miały wymiar heroiczny, np. przyjęcie obywatelstwa 
Związku Sowieckiego w sytuacji możliwości wyjazdu do PRL (po-
wrotu do Polski). Nie mógł ks. W. Bukowiński, jak nie raz mówił, 
opuścić opuszczonych. Była to bezprecedensowa decyzja, którą 
tylko mógł podjąć człowiek gotowy na męczeństwo za wiarę. Speł-
niane przez tego kapłana w różnym okresie czasu rozliczne funkcje 
duszpasterskie (w tym proboszcza w katedrze w Łucku w czasie 
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II wojny światowej) przygotowywały go do duszpasterstwa w sytu-
acjach ekstremalnych, jakimi były czasy i okoliczności bezbożnego 
komunizmu. Ucząc się metod ewangelizacji w wolnej, przedwo-
jennej Polsce przygotowywał się do pracy reewanglizacyjnej wśród 
Polaków w Kazachstanie, ale też i Niemców – potomków dawnych 
osadników, czy też zesłańców na te tereny wcześniejszego imperium 
rosyjskiego. Był mężem nieugiętym, „niezłomnym”.

Biografia ks. W. Bukowińskiego przedstawiona została językiem 
niemal leksykograficznym. Szkic życiorysu Sługi Bożego ma cha-
rakter encyklopedycznego opracowania. Zabrakło jednakże w tym 
szkicu biograficznym bliższego opisania sytuacji rodzinnej Sługi 
Bożego i relacji między braćmi: ks. W. Bukowińskim i jego bratem 
przyrodnim Zygmuntem Bukowińskim, po wojnie stalinowskim 
wojskowym sędzią, wydającym wyroki śmierci na wrogów ustroju 
komunistycznego. Zastanawiający jest fakt przemilczenia, pomi-
nięcia tego ważnego wątku rodzinnego w omawianej rozprawie 
(a także i w innych opracowaniach). Kwerenda w Archiwum IPN 
we Wrocławiu na pewno okazałaby się cennym doświadczeniem 
badawczym. Notabene – prof. Krzysztof Szwagrzyk, wybitny znawca 
zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, w artykule publicystycz-
nym opisuje dramat rodziny Bukowińskich, na który wskazuje tytuł 
tekstu (zob. Bracia. Historia braci Bukowińskich mogłaby być źród-
łem dobrego hollywoodzkiego scenariusza: opowieści o wędrującym 
po stepach sowieckiego Kazachstanu księdzu oraz jego przyrodnim 
bracie, funkcjonariuszu komunistycznego aparatu represji, „Tygodnik 
Powszechny”, 9.05.2004 r., http://tygodnik.onet.pl/bracia/n1136; 
data dostępu: 7.04.2015 r.). Nie ma tej pozycji w Bibliografii. Zbyt 
skromnie rozdział ten został udokumentowany w przypisach. Moż-
na było „bardziej przywoływać” opracowania ks. Witolda Józefa 
Kowalówa (Vitold-Yosyf Kovaliv, Strona internetowa pt. Sługa Boży 
Ks. Władysław Bukowiński, http://www.wolaniecom.parafia.info.
pl/), który w środowisku IPN uchodzi za znawcę życia i działalności 
ks. W. Bukowińskiego.

W rozdziale III – „Duszpasterstwo w Kazachstanie w świetle 
świadectw i rękopisów” (s. 119-156) nasz Autor wskazał na księży 
aktywnych duszpastersko w łagrze Dżezkazgan (1950-1954). Przed-
stawił duszpasterzy – przyjaciół ks. W. Bukowińskiego: ks. Broni-
sława Drzepeckiego, ks. Aleksandra Stauba oraz biskupa Aleksan-



236 RECENZJE I OMÓWIENIA 

dra Chira. Zasygnalizował obecność w tym „kraju” duszpasterzy: 
o. Serafina Kaszuby i o. Michala Stońca, nadto ks. Michała Köhlera 
i bł. Aleksego Żareckiego.

Przybliżone czytelnikowi postacie bohaterów wiary, kapła-
nów poniżanych w swojej godności, więzionych i szykanowanych, 
ugruntowują w przekonaniu, iż niezmiennie przez ponad dwa tysią-
ce lat „krew męczenników jest posiewem chrześcijan”. Ich perma-
nentne, doświadczane w „imperium zła” męczeństwo, niewolnicza 
praca jako robotników bez wynagrodzenia, zsyłka, skazywanie na 
kary więzienia były „krwią męczenników” „budującą” Kościół, 
dającą życie prześladowanej społeczności chrześcijan, pozwalającą 
jej trwać na przekór sytuacjom i biegu historii. Niektórzy z nich 
byli wędrownym katechistami. Ich „parafią” była geograficzna 
przestrzeń, gdzie znajdowali się ludzie przyznający się do Kościoła 
katolickiego. Nie mając formalnych parafian, nie prowadząc ksiąg 
parafialnych, mieli parafian „personalnych”, oddalonych od siebie 
o setki kilometrów. Wszędzie tam docierali jako heroldzi Ewangelii, 
narażając się w każdej chwili władzy sowieckiej jako agenci Waty-
kanu i wichrzyciele komunistycznego porządku życia. Ks. J. Nowak 
podsumowując ten rozdział zacytował wypowiedź ks. prof. Roma-
na Dzwonkowskiego SAC, który jest jednym z najwybitniejszych 
w Polsce (i zapewne poza granicami kraju) znawców problematyki 
Kościoła katolickiego na Wschodzie, na terenach dawnej Rzecz-
pospolitej oraz w Rosji i w państwach byłych republik Związku 
Sowieckiego. „Ks. Roman Dzwonkowski podsumował pracę kapła-
nów w Kazachstanie, którą wybrali, kierując się motywacją wiary 
mimo ciągłego zagrożenia więzieniem i pozbawieniem wolności. 
«Dzięki nim jednak zostały położone fundamenty pod przyszłą or-
ganizację Kościoła katolickiego w Kazachstanie. Najwybitniejszym 
z nich, najdłużej i na najbardziej rozległym terenie pracującym, był 
ks. Władysław Bukowińskii»”, s. 155).

Rozdział IV pt. „Głosiciel Słowa Bożego” (s. 157-197) skonstru-
owany został „na podstawie” następujących punktów: Katecheza 
(Program katechetyczny; Katecheza o Opatrzności Bożej; Katecheza 
o miłości Chrystusowej; Katecheza o Kościele katolickim; Katecheza 
o życiu wiecznym; Katecheza o spowiedzi; Katecheza o Komunii 
Świętej); Kaznodziejstwo; Listy; Rodzina miejscem realizacji procesu 
katechetycznego.
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Katecheza, którą prowadził ks. W. Bukowiński, była jednym 
z najważniejszych sposobów ewangelizowania wiernych. Opraco-
wany, uporządkowany program katechezy służył przygotowaniu 
wiernych do przyjęciach sakramentów, przede wszystkim Pierwszej 
Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej. Tematy katechez 
były bardzo ogólne, fundamentalne, zważywszy na często nikłą 
wiedzę religijną katechizowanych. Przypominały one katechezę 
głoszoną w czasie pierwszej ewangelizacji ludów i narodów na tzw. 
terenach misyjnych (misja ad gentes). Katechizujący podejmował 
m.in. następujące tematy: Bóg, Jezus Chrystus, Kościół katolicki, 
Żywot wieczny, Spowiedź, Komunia Święta. Aktualność tematów 
tych nie przebrzmiała w realiach współczesnego świata, gdzie dla 
społeczeństw „potrzebujących” nowej ewangelizacji powinny być 
przedstawiane właśnie fundamenty wiary. Wymiar katechetyczno-
-kerygmatyczny miały także kazania głoszone przez Sługę Bożego, 
nadto rozmowy duszpasterskie oraz prowadzona przezeń kore-
spondencja z ludźmi różnych stanów, zawodów, miejsc zamieszka-
nia. Katechezą była modlitwa różańcowa upowszechniana przez 
ks. W. Bukowińskiego w rodzinach. Przykładał on wielką wagę do 
pielęgnowania zwyczajów i obrzędów chrześcijańskich. Troszczył 
się o śpiew religijny.

Adresatami głoszonego Słowa Bożego były przede wszystkim 
rodziny, nawet te pozostające w trudnej czy wręcz beznadziejnej 
(pod wieloma względami) sytuacji. Słowo Boże głoszone prze ks. 
W. Bukowińskiego pełniło funkcję pedagogiczną – wychowywało 
dzieci, rodziców i dziadków (ci ostatni, głównie – jak zaznaczał 
Sługa Boży – babcia, sami najczęściej byli pierwszymi katechetami 
dziecka, uczyli go modlitwy, znaku krzyż, stąd ważna była troska 
i o ich wiarę), tworzących jedną rodzinę, często bardzo poranioną 
przez okoliczności życia wygenerowane przez złowieszczy, anty-
ludzki komunizm.

Rozdział V – „Posługa liturgiczno-sakramentalna” (s. 199-235) 
podejmuje następujące tematy: Eucharystia („Dziękczynna Ofiara”; 
Sprawowanie Eucharystii; Moc Ofiary Chrystusa; Uczta paschalna 
– I Komunia Święta); Sakramenty wtajemniczenia (Chrzest; Bierz-
mowanie); Sakramentu Uzdrowienia (Powołanie kapłańskie; Sa-
krament małżeństwa); Modlitwa ustawiczna (Modlitwa kultyczna; 
Uświęcenie czasu; Nabożeństwa i sakramentalia).
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Sakramenty, które sprawował ks. W. Bukowiński, z natury są 
znakami łaski Boga wobec człowieka. Sakramenty celebrowane 
przez „Apostoła Kazachstanu” były bardzo wyraźnymi znakami 
łaski Bożej. Ks. W. Bukowiński wkładał cały swój trud i pasję w ich 
sprawowanie. Widział, że one – jako „widzialne znaki niewidzialnej 
łaski” – kształtują, formują, co więcej – „prowadzą” wspólnotę wie-
rzących. Czynią ją silną swoją słabością. Przyjmujący sakramenty 
i sakramentalia wzmacniali przekonanie o przynależności do jedne-
go Kościoła. „Sługa Boży – pisze w podsumowaniu tego rozdziału 
ks. J. Nowak – wzywał także do gorliwej modlitwy za nieprzyjaciół. 
Modlitwa stała się nie tylko formą obrony godności człowieka, ale 
także drogą uświęcania duszpasterza i wiernych” (s. 235). Modlitwa 
– indywidualna, rodzinna, we wspólnocie zgromadzonej na Mszy 
świętej stanowiła najskuteczniejsze antidotum na wszechobecne 
zło, kłamstwo, nienawiść do ludzi wierzących. Ks. W. Bukowiński 
wypełniał w stopniu heroicznym Chrystusowe przykazanie miłości 
nieprzyjaciół.

W rozdziale VI – „Posługa pasterska” (s. 237-278) nasz Autor 
skoncentrował się na następujących zagadnieniach: Wizja i sposo-
by duszpasterstwa ks. Bukowińskiego w Karagandzie (Podstawowe 
formy duszpasterzowania; Posługa charytatywna); Duszpasterstwo 
specjalne (Domowy Kościół; Przekazywanie wiary i wychowanie 
w rodzinie i małżeństwie; Działalność misyjna; Wzajemna formacja 
i pomoc kapłańska i katechetyczna); Duszpasterstwo indywidualne 
(Rozmowa duszpasterska i kierownictwo duchowe; Listy); Społecz-
ny, kulturowy i patriotyczny wymiar duszpasterstwa (Obrona przed 
ateizacją; Zaplecze materialne dla duszpasterstwa).

Ks. J. Nowak zwrócił w tym rozdziale uwagę na wielkie zaan-
gażowanie pasterskie ks. W. Bukowińskiego, którego źródłem była 
jego ewangeliczna, apostolska gorliwość. Ewenementem był fakt 
zorganizowania i prowadzenia duszpasterstwa przez Sługę Bożego 
w sytuacji braku struktur i organizacji eklezjalnej. Nie funkcjono-
wały, bo nie mogły, żadne kościelne instytucje. Sytuacja generowała 
metody pracy duszpasterskiej. Ks. J. Nowak wielokrotnie wskazywał 
na ks. W. Bukowińskiego jako prekursora Soboru Watykańskiego II. 
W  sytuacji permanentnego deptania godności człowieka, jego 
uprzedmiotowiania, czynienia z niego bezwiednego detalu machiny 
społecznej – ludzkiej masy, poddanej nieustannej manipulacji so-
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cjospołecznej, ks. W. Bukowiński podkreślał podmiotowość osoby 
ludzkiej. Widział godność każdego człowieka, bez względu na jego 
narodowość czy religię. Jasno postrzegał misję kapłana – prezbitera, 
jako tego, który służy dziełu zbawczemu Kościoła i sam jest narzę-
dziem w „rękach” Boga. Postrzegał sens i znaczenie zaangażowania 
osób świeckich w Kościele. Zresztą przy braku kapłanów oraz w sy-
tuacji permanentnego zagrożenia, że kapłan zostanie uwięziony, de-
portowany, skazany na niewolniczą pracę w obozach resocjalizacji 
więziennej (jako niebezpieczny agent Watykanu, występujący w roli 
przeciwnika sowieckiej władzy robotników i chłopów – taki agen-
turalny zarzut wielokrotnie stawiany był ks. W. Bukowińskiemu), 
jeszcze wyraźniej jawi się misja świeckich w Kościele.

W duszpasterstwie Sługi Bożego występowały elementy zarów-
no przedsoborowego, jak i posoborowego duszpasterstwa. Stosując 
bardzo proste, niewyszukane metody pracy ewangelicznej potrafił 
skutecznie się przeciwstawić metodom zmasowanej ateizacji, pro-
wadzonej pod patronatem państwa radzieckiego W sytuacji braku 
świątyń zainicjował „Kościół domowy”, tętniący życiem, dynami-
zmem w rozlicznych rodzinach, z którymi się spotykał. Wiedział, że 
rodzina (największy wróg każdego totalitaryzmu, w tym sowieckie-
go systemu władzy absolutnej) może być i jest ostoją prawd wiary 
oraz praktyki obrzędowej Kościoła. Prowadząc analizę ks. J. Nowak 
odwoływał się zarówno do nauczania Soboru Watykańskiego II, jak 
też do polskich teologów epoki posoborowej. Stanowi to o umie-
jętności wieloaspektowego, całościowego „spojrzenia” badacza na 
przedmiot swoich dociekań naukowych.

W książce są błędy literowe, edytorskie (np. „po usunięciu 
Chruszczowa objął władze Breżniew” (s. 60; powinno być – „wła-
dzę”); „Zygmunt starał się o przyjazd ks. Władysława do Polski, 
dzięki jego pomocy miało miejsce w 1965, 1969 i w latach 1972-73” 
(s. 75; zdanie niepoprawnie zbudowane); „katolicy potrafili się gro-
madzili się na nabożeństwach” (s. 234; brak korekty w tym zdaniu). 
Ponosi za nie odpowiedzialność nie Autor, lecz korektorka, której 
nazwisko podane zostało na stronie redakcyjnej.

Ks. J. Nowak w rozprawie pt. Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo 
ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie 1950-1974 podjął 
temat duszpasterstwa w kontekście systemowej ateizacji, będącej 
fundamentem sowieckiej ideologii totalitarnej. Przeprowadził ana-
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lizę duszpasterskiej pracy prowadzonej przez Sługę Bożego ks. Wła-
dysława Bukowińskiego, żyjącego nie tylko w opresji politycznej, ale 
też w otoczeniu różnych kultur, religii i wyznań, również prześlado-
wanych i niszczonych, czy wręcz unicestwianych (jak katolicyzm) 
przez komunizm. Skoncentrował się na pracy ewangelizacyjnej 
prowadzonej przez polskiego kapłana wśród Polaków, Niemców, 
Rosjan i ludzi innych narodowości, doświadczających – tak jak On 
sam – sytuacji ekstremalnej, można rzec „granicznej”. Omawiana 
praca napisana została przez duszpasterza, praktyka, mającego wiel-
kie i bogate doświadczenie w zaangażowaniu pasterskim. Nie jest 
to dzieło li tylko teoretyczne. Autor z autopsji zna pola aktywności 
pastoralnej. Z perspektywy Kościoła w Polsce analizuje sytuację 
Kościoła prześladowanego, niszczonego, uśmiercanego przez obłę-
dny system sowieckiej nienawiści do Boga, religii i w ogóle – osoby 
ludzkiej. 

Sumując, stwierdzam, że rozprawa ks. dra hab. Jana Nowaka 
posiada charakter syntetycznego studium z zakresu biografistyki 
kościelnej oraz duszpasterstwa w sytuacji opresji politycznej i prze-
śladowania Kościoła. Jest dziełem – mimo wszystko – niosącym 
nadzieję na zwycięstwo Jezusa Chrystusa – Niezłomnego Pasterza 
wszystkich pasterzy.



ROLAND PREJS OFMCAP

Robert Romuald Kufel, Internat Biskupi i Małe Seminarium Du-
chowne we Wschowie (1946-1956), Agencja Wydawnicza „PDN”, 
Zielona Góra 2012, ss. 180, fot.

Ustanowieni w 1945 r. administratorzy apostolscy w Gdańsku, 
Gorzowie, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu stanęli przed problemem 
zapewnienia kadr duchowieństwa w powierzonych sobie okręgach 
duszpasterskich. Wprawdzie pewną pomoc stanowili kapłani prze-
siedleni ze wschodnich diecezji Polski, które znalazły się w gra-
nicach Rosji sowieckiej, oraz kapłani przybyli z diecezji w Polsce 
centralnej lub z zakonów czy zgromadzeń zakonnych, wszystko to 
jednak nie wystarczyło, a ponadto było tylko doraźnym rozwią-
zaniem. Rozwiązaniem długofalowym mogło być jedynie zorga-
nizowanie własnych seminariów duchownych, to jednak wyma-
gało czasu i niezbędnego zaplecza. Krokiem w tym kierunku było 
natomiast powołanie do życia niższych seminariów duchownych, 
w których młodzi ludzie, sposobiąc się do podjęcia nauki w se-
minariach wyższych, zdobywali niezbędne wykształcenie średnie, 
a przede wszystkim otrzymywali formację religijną i duchową. For-
mą zastępczą było zorganizowanie internatu diecezjalnego, którego 
mieszkańcy uczyli się w szkołach publicznych, a ze strony Kościoła 
(diecezji) otrzymywali – oprócz mieszkania – formację duchową. 
W gorzowskiej administracji apostolskiej powstały dwa niższe semi-
naria: w Gorzowie i Słupsku oraz internat we Wschowie, z biegiem 
czasu także przekształcony w niższe seminarium. Jak na rozległe 
terytorium administracji apostolskiej, trzy tego rodzaju placówki 
to wcale nie było zbyt dużo, zwłaszcza że dla wielu młodych ludzi 
udanie się do Gorzowa, Słupska czy Wschowy to była przysłowiowa 
„podróż na krańce świata”.

Omawiana książka poświęcona jest internatowi biskupiemu, 
zwanemu też konwiktem biskupim, późniejszemu niższemu semi-
narium duchownemu we Wschowie. Podzielona została na czte-
ry rozdziały. W pierwszym Autor przedstawił okoliczności zało-
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żenia, organizację wewnętrzną placówki, podstawy materialne 
i okoliczności likwidacji. W drugim rozdziale czytamy o kadrze 
dydaktyczno-wychowawczej. W rozdziale trzecim znalazły się infor-
macje o alumnach, w szczególności o ich rekrutacji i pochodzeniu. 
Wreszcie rozdział czwarty traktuje o programach nauczania i wy-
chowania. Całości dopełniają indeksy, zestawienie bibliograficzne 
oraz dokumenty i fotografie.

Podstawowymi źródłami były archiwalia przechowywane w Ar-
chiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a dotyczące wschow-
skiej placówki, ale także akta personalne księży, zwłaszcza pracu-
jących we Wschowie. W tym ostatnim zakresie pomocne okazały 
się także akta archiwów archidiecezjalnych w Krakowie i Szczecinie 
oraz kilku innych archiwów kościelnych i państwowych, z których 
wykorzystano drobniejsze źródła. Zastrzeżenia trzeba natomiast 
zgłosić do zbioru określonego jako „Źródła drukowane”. W grupie 
tej znalazły się zarówno źródła drukowane, jak i opracowania, przy 
czym te ostatnie zostały wykorzystane wcale obficie, co omawianej 
książce wychodzi tylko na dobre, ale brak wyraźnego rozgranicze-
nia pomiędzy źródłami drukowanymi i opracowaniami zaciemnia 
przejrzystość wykorzystanej literatury, w szczególności utrudnia 
dokładniejsze rozeznanie stopnia i zakresu wykorzystania wyszcze-
gólnionych pozycji. Niezależnie od tej uwagi stwierdzić trzeba, że 
baza źródłowa jest dobrana prawidłowo, wystarczająca i pozwala-
jąca rozwiązać zagadnienie ujęte w tytule książki.

Struktura treściowa książki wyczerpuje zagadnienie i nie budzi 
wątpliwości. Wskazać musimy natomiast na szczególnie wartoś-
ciowe partie publikacji, którymi – w naszej ocenie – są: omówienie 
podstaw materialnych, zestawienie nazwisk wychowawców, na-
uczycieli i alumnów, a także próba charakterystyki pochodzenia 
społecznego tych ostatnich. Zauważyć musimy, że w pierwszych 
latach powojennych ludność przyszłych diecezji: gorzowskiej, ko-
szalińsko-kołobrzeskiej i szczecińsko-kamieńskiej stanowiła praw-
dziwy konglomerat przybyszów z  Wileńszczyzny i  Małopolski 
Wschodniej, Polski centralnej i niewielkiej grupy tzw. autochtonów. 
Wychowankowie konwiktu we Wschowie, czy później uczniowie 
niższego seminarium rekrutowali się z tych właśnie rodzin. Czy 
udało się im stworzyć prawdziwą wspólnotę przyszłych kapłanów, 
szczerze odpowiedzialnych za duszpasterstwo tak zróżnicowane-
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go środowiska? Na podstawie lektury książki wydaje się, że tak, 
choć dla pełnego obrazu należałoby zbadać trwałość tej wspólnoty 
w wyższym seminarium duchownym i w czasie pracy kapłańskiej, 
to jednak wykracza poza ramy omawianej publikacji. Niemniej do 
takiej analizy (a należałoby ją w przyszłości podjąć) książka stanowi 
znakomity punkt wyjścia.

Książka jest przyczynkiem do dziejów administracji apostolskiej 
w Gorzowie, dodajmy: przyczynkiem znaczącym, którego nie może 
pominąć nikt, kto zajmuje się dziejami Kościoła na Ziemiach Od-
zyskanych, a także dziejami Kościoła w powojennej rzeczywistości 
polskiej. Dzieje internatu biskupiego we Wschowie, a później niższe-
go seminarium duchownego, są swego rodzaju soczewką, w której 
skupiają się najnowsze dzieje Kościoła w Polsce, od względnej swo-
body funkcjonowania w pierwszych latach powojennych, poprzez 
czas zmagań z ograniczeniami narzucanymi przez system komuni-
styczny, aż po likwidację instytucji kościelnych. Podjęty temat jest 
ważny z tego względu, że stanowi pierwszy krok w kierunku badań 
prozopograficznych nad duchowieństwem administracji apostol-
skiej w Gorzowie. Jest to również wstęp do badań nad integracją 
społeczeństwa polskiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
oraz nad rolą Kościoła w tejże integracji. Aczkolwiek rola ta nie 
ulega wątpliwości, niemniej szczegółowe badania są potrzebne także 
z tego względu, by nie operować sądami domyślnymi, ale opartymi 
na faktach.

Po 1956 r. ani niższego seminarium we Wschowie, ani nawet 
internatu biskupiego nie reaktywowano. Administracja apostolska 
w Gorzowie prowadziła w tym czasie dwa niższe seminaria: w Go-
rzowie i w Słupsku, co dla rozległej terytorialnie, a ciągle będącej 
w stadium organizowania struktury kościelnej stanowiło niemałe 
(acz niezbędne) obciążenie i o nowych placówkach tego rodzaju 
można było ewentualnie myśleć w przyszłości, ta zaś nadeszła w zu-
pełnie innym kształcie. Oba niższe seminaria zostały zlikwidowane 
przez władze państwowe, a wschowski internat uniknął tego losu 
tylko dlatego, że już nie istniał. Miał wszakże za sobą zapisaną 
piękną, choć krótkotrwałą kartę.

Do naprawdę dobrego studium zgłosić musimy jedno zastrze-
żenie, choć nie dotyczy ono treści, ani w ogóle kwestii merytorycz-
nych, lecz raczej jest skutkiem pewnego niedopatrzenia. W spisie 
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treści znajdujemy bowiem pięć rozdziałów, przy czym ostatni ma 
traktować o likwidacji placówki. W rzeczywistości piątego rozdziału 
nie ma, a kwestia likwidacji znalazła się w pozostałych rozdziałach, 
w szczególności w pierwszym.



KRZYSZTOF R. PROKOP

Atlas Hierarchicus. Descriptio geographica et statistica insuper 
notae historicae Ecclesiae Catholicae (hanc novam sextam editio-
nem elaboravit Joannes Carolus Girardi SVD), Urbaniana Uni-
versity Press, Civitas Vaticana 2010, ss. XII + 68 (mapy) + 132*

W poprzednim tomie periodyku „Kościół w Polsce. Dzieje i Kul-
tura” piszący te słowa dokonał zwięzłego omówienia dwóch edycji 
ważnych w perspektywie badań nad kościelną geografią historyczną 
ziem związanych z dziejami Polski, mianowicie Atlas zur Kirche in 

-
chige Länder (Regensburg/Ratyzbona 2009) oraz Atlas historyczny 
(archi)diecezji lubelskiej 1805- -
lin (Arch)Diocese 1805-2010 (Lublin 2011)1. W owym niedługim 
czasie, dzielącym moment ukazania się jednej i drugiej spośród 
wyżej wskazanych edycji, do rąk zainteresowanych trafiło inne 
jeszcze dzieło kartograficzno-opisowe, ważne dla historyków Koś-
cioła – w mniejszym stopniu tych spośród nich, których interesują 
wyłącznie rodzime realia, w większym zaś tych, którzy spoglądają 
na przemiany dziejowe dokonujące się w całym Kościele Powszech-
nym. Rozwój jego struktury organizacyjnej (jednostek organizacji 
terytorialnej), dokonujący się w ślad za przyrostem liczby wiernych, 
pozwalają śledzić (czy też pozwalały, o ile z jakichś powodów prze-
stały już się ukazywać) takie wydawnictwa, jak – wyliczając w po-
rządku alfabetycznym – Annuaire Pontifical Catholique, Annuario 
Pontificio, Annuarium Statisticum Ecclesiae, La Gerarchia Cattolica 
czy również Guida delle Missioni Cattoliche (ostatnie z dotychcza-
sowych wydań, siódme, wyszło w roku 2005, poprzednie w 1989), 
a obok nich właśnie Atlas Hierarchicus, którego najnowszej edycji 
poświęcona jest niniejsza recenzja. W odróżnieniu od poprzednio 
wymienionych tytułów, w których dominują informacje podane 
w formie tekstowej lub też zobrazowane setkami liczb dane natury 

1 „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 14 (2015), s. 249-256.
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statystycznej, ta publikacja składa się przede wszystkim z map i war-
stwa kartograficzna jest w niej bez wątpienia najważniejsza, na co 
zresztą wskazuje sam tytuł, konsekwentnie stosowany począwszy 
od pierwszego wydania.

Miało ono miejsce w roku 1913, a zatem chodzi o cykliczne 
wydawnictwo o już przeszło wiekowej tradycji. Jego początki wią-
żą się z osobą pochodzącego z regionu czeskich Litomierzyc Karla 
Streita (1874-1935), od 1893 r. członka aktywnego na polu działal-
ności misjonarskiej zgromadzenia werbistów. W latach 1903-1920 
K. Streit pełnił funkcję (chyba nieznaną w innych zakonach oraz 
zgromadzeniach zakonnych) generalnego statystyka i kartografa 
swej macierzystej wspólnoty życia konsekrowanego, przygotowując 
w tym okresie wpierw Katholischer Missionsatlas (opublikowany 
w 1906 r. przez Verlag der Missionsdruckerei w Steyl), następnie 
właśnie Atlas Hierarchicus, opatrzony podtytułem Descriptio geo-
graphica et statistica Sanctae Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum 
Orientis (accedunt etiam nonnullae notae historicae necnon etno- 
graphicae), który mutatis mutandis został zachowany także w kolej-
nych edycjach. Owa pierwsza ukazała się w Paderborn, nakładem 
oficyny wydawniczej Bonifatius Pers (Typographia Bonifatiana), 
w roku 1913 – z zaznaczeniem, że miało to miejsce „anno Jubilaei 
Constantiniani”, tj. w 1600-lecie edyktu mediolańskiego cesarza 
Konstantyna Wielkiego (313). Warto przy tym zauważyć, że od 
strony kartograficznej dzieło to przygotowane zostało (na funda-
mencie dostarczonych przez autora materiałów) przez specjalizującą 
się w zakresie tego typu publikacji firmę Carl Flemming A.G. Glo-
gau–Berlin Verlag Buch – und Kunst-Druckerei z Głogowa, która 
w odnośnym zakresie odpowiadała również i za drugie wydanie – 
z roku 1929. Również ono ukazało się w Paderborn w opracowaniu 
Karla Streita, który w rok później założył w St. Gabriel koło Möd-
ling w Austrii Kartographisches Institut własnego zgromadzenia 
(1930), pod którego szyldem miały zostać przygotowane kolejne 
edycje dzieła Atlas Hierarchicus2.

2 W. Henkel, Streit Karl (1874–1935), Catholic mission cartographer, w: Bio- 
graphical Dictionary of Christian Missions, ed. G.H. Anderson, New York 1997 
[1999], s. 646–647; K.J. Rivinius, Streit Karl SVD, Kartographer, w: Lexikon für 
Theologie und Kirche, t. 9, Freiburg–Basel–Wien 20093, kol. 1044; R. Dziura, Streit 
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Dwie następne, tj. trzecia i czwarta, łączą się z nazwiskiem bę-
dącego członkiem zgromadzenia werbistów począwszy od 1922 r. 
Henricha Emmericha (1901-1984), w latach 1952-1983 generalnego 
statystyka i kartografa swej macierzystej wspólnoty (dalszego na-
stępcy na owej funkcji K. Streita), która jemu właśnie zawdzięcza 
własny atlas geograficzno-historyczny (wydania z lat 1952 i 1972). 
Na zlecenie watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary przygo-
tował on z kolei Atlas missionum a Sacra Congregatione de Propagan-
da Fide dependentium, opublikowany w 1958 r., natomiast w dekadę 
później ukazała się w jego opracowaniu trzecia edycja interesującego 
nas obecnie dzieła Atlas Hierarchicus (1968), zaś po zaledwie ośmiu 
latach czwarta (1976), co miało dokonać się na życzenie papieża Pa-
wła VI3. Na kolejną (czyli piątą) przyszło oczekiwać dłużej, bowiem 
aż po rok 1993, niemniej z perspektywy historyka Kościoła w Polsce 
zasługiwała ona na szczególniejszą uwagę, nie tylko bowiem, że 
uwzględniała już nowy podział na metropolie i diecezje w naszym 
kraju, zaprowadzony 25 III 1992 r. przez papieża Jana Pawła II 
bullą Totus Tuus Poloniae populus, ale przede wszystkim osobą, 
która firmowała swoim nazwiskiem tę edycję, był tym razem polski 
werbista Zenon Stężycki (* 1931), czynny wcześniej jako misjonarz 
w Indonezji. Nie dziwi zatem, że obszerniejszą recenzję dotyczącą 
tego wydania (podobnie jak dwa poprzednie – tj. z lat 1968 i 1976, 
ukazało się ono nakładem St. Gabriel Verlag w austriackim Mödling 
koło Wiednia) napisał na łamach półrocznika „Nasza Przeszłość” 
ks. prof. Bolesław Kumor, zwracając tym samym uwagę szerszemu 
gronu badaczy z Polski na to na gruncie rodzimym stosunkowo 
słabo znane z poprzednich wydań dzieło4.

Szósta edycja, której poświęcony jest niniejszy tekst recenzyjny, 
uroczyście została wręczona papieżowi Benedyktowi XVI dnia 6 VII 
2011 r. i dopiero po tej dacie mogła trafić do obiegu naukowego, 
jakkolwiek na karcie tytułowej widnieje jeszcze rok poprzedni (tj. 

Karl SVD, austriacki kartograf misji katolickich, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, 
Lublin 2013, kol. 1020.

3 K. Müller, Emmerich Heinrich (1901-1984), German Catholic missiologist 
and cartographer, w: Biographical Dictionary of Christian Missions, s. 200-201. 
Także: I. Kretschmer, Österreichische Atlanten 1919-1994 (Atlantes Austriaci, t. 2), 
Wien–Köln–Weimar 1995, s. 138-140.

4 „Nasza Przeszłość” 82 (1994), s. 395-402.
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2010). Opracowana, jak i wcześniejsze, przez werbistę – tym razem 
Włocha Giancarlo Girardiego (* 1950), opublikowana została pod 
firmą watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów nakładem 
wydawnictwa Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum (Pontificia 
Università Urbaniana) w Rzymie, podległego tejże Kongregacji5. 
O ile w poprzedniej edycji, tj. z roku 1993, na Atlas Hierarchicus 
składały się dwie osobne części (umieszczone we wspólnej kopercie 
kartonowej), mianowicie twardo oprawiona część kartograficzna, 
czyli właściwy atlas, oraz zbiór danych statystycznych (w oprawie 
broszurowej), tu obie są współoprawne, a jedynie odróżnia je ro-
dzaj papieru, na jakim zostały wydrukowane (mapy na papierze 
kredowym) oraz faktura barwna (w przypadku pierwszej) i czarno-
-biała (w przypadku drugiej). Rozwiązanie to, choć dotyczy kwestii 
w sumie drugorzędnej, wydaje się nawet dogodniejsze, przy czym 
również edycję z roku 2010 (2011) zaopatrzono w estetyczne etui 
z kartonu, obciągnięte czerwonym płótnem (w wydaniu z 1993 r. 
kolorystyka była granatowa), które stanowi dodatkowe zabezpie-
czenie tej dość kosztowej edycji, choć z drugiej strony przymnaża 
jej wagi.

Przechodząc do zagadnienia merytorycznej zawartości prezen-
towanego dzieła, którego precyzyjny opis bibliograficzny skądinąd 
nie jest prosty, bowiem na część kartograficzną składają się różnych 
rozmiarów mapy, nieraz składane, o cokolwiek skomplikowanym 
sposobie paginowania (po stronie „właściwej”, a niekiedy nawet 
przed nią, występują strony noszące ten sam numer, lecz z doda-
niem liter „a”, „b” lub „c”; strony 66-67 znajdują się z kolei na 
tylnej wyklejce oprawy atlasu, podczas gdy na przedniej wyklejce, 
choć także pokrytej mapami, paginacji brak), na samym począt-
ku zamieszczono w nim list (po łacinie) papieża Benedykta XVI 
z datą: Rzym, 1 IV 2010 r., w którym stwierdzone zostało m.in., 
iż Atlas Hierarchicus, „a Societate Verbi Divini inchoatus, nunc 
per consociatam operam Secretariae Status, Congregationis pro 
Ecclesiis Orientalibus, Congregationis pro Episcopis [et] Congre-
gationis pro Gentium Evangelizatione denuo editur” (s. VII). Po 
piśmie papieskim wydrukowano w czterech językach (włoskim, 

5 Zob. np.: W.M. Zarębczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz 
Polacy w nich pracujący, Historia i współczesność, Pelplin 2004, s. 77, 310-312.
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angielskim, francuskim i hiszpańskim) Wprowadzenie pióra wer-
bisty Giancarlo Girardiego, autora (czy raczej kompilatora) atlasu, 
zawierające – obok pozostałych treści – konsekwentnie powtórzoną 
w każdej z tych wersji językowych (a więc czterokrotnie) informację, 
że pierwsza edycja dzieła Atlas Hierarchicus, ukazującego się już 
po raz szósty, opublikowana została przez Heinricha Emmericha 
w roku 1976 [sic!], a przecież – jak była o tym wyżej mowa – wtedy 
światło dzienne ujrzało czwarte z kolei wydanie, natomiast pierwsze 
miało miejsce w 1913 r. (s. VIII-X). Z Wprowadzenia czytelnik do-
wie się także, iż uwidoczniony w tej edycji atlasu obraz organizacji 
diecezjalnej i metropolitalnej Kościoła katolickiego odzwierciedla 
stan na koniec roku 2009, przy czym dane statystyczne, odnoszące 
się do liczby katolików w świecie, odpowiadają sytuacji z początków 
2008 r. Stosowna faktografia zaczerpnięta została z najnowszego 
w tamtym momencie wydania Annuario Pontificio (z roku 2009), 
a spożytkowano także informacje zamieszczane w Acta Apostolicae 
Sedis, podobnie jak i materiał uzyskany z wyżej wspomnianych 
watykańskich urzędów (Sekretariat Stanu oraz wymienione kon-
gregacje), natomiast „fundament” kartograficzny stanowiły mapy 
zamieszczone w poprzednim wydaniu dzieła Atlas Hierarchicus, 
które pod względem wyglądu rzeczywiście są identyczne w obu 
tych edycjach, a jedynie naniesiono na nich wymagającego tego 
nowe dane.

Nie oznacza to jednak, że w omawianej publikacji nie przybyły 
jakiekolwiek nowe mapy, jeśli dokonać porównania z wydaniem at-
lasu z roku 1993. Co więcej, te nowo dodane bardzo łatwo dostrzec 
i odróżnić od starszych, gdyż zostały zakomponowane w zupełnie 
odmiennej manierze i w odczuciu piszącego te słowa są – niestety – 
o wiele mniej „miłe dla oka”, kontrastując użyciem szerszej palety 
barw (i w ogólności zupełnie inną kolorystyką) tudzież nieporów-
nanie bardziej schematycznym (żeby nie rzec, iż prymitywniejszym) 
wykonaniem, nie najlepiej świadcząc o czyimś poczuciu estetyki. 
Chodzi konkretnie o mapy: Ukraine-Latin Rite Catholic Church 
(s. 24), Ukraine-Greek Rite Catholic Church (s. 25), Dioceses of the 
Catholic Church in Russia (s. 26), Diocese of St. Joseph in Irkutsk 
(s. 27), Pastoral Zones of the Archdiocese of Mother of God in Moscow 
(s. 28), Archdiocese of Mother of God in Moscow – West Pastoral 
Zone (s. 29), Diocese of St. Clement in Saratov (s. 30) oraz Diocese of 
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Transfiguration in Novosibirsk (s. 31), a zatem wszystkie one odnoszą 
się do terytoriów objętych żywotnym zainteresowaniem badaczy 
dziejów oraz współczesności polskiego Kościoła, którego związki 
z losami katolicyzmu na dzisiejszej Ukrainie tudzież w Rosji nie 
wymagają uzasadniania w ramach obecnego tekstu recenzyjnego.

Co się tyczy samej Polski i aktualnego obrazu tutejszych struk-
tur diecezjalnych oraz metropolitalnych, stosowne przedstawienie 
zawiera mapa Central Europe na s. 18-19, gdzie uwidocznione zosta-
ły również najmłodsze spośród rodzimych diecezji, a więc bydgoska 
i świdnicka – obie erygowane w roku 2004. Spośród kilkudziesięciu 
nazw miejscowych znaczna część napisana jest poprawnie, choć 
z drugiej strony dalekie od prawdy byłoby stwierdzenie, że błę-
dów zdołano się ustrzec. Zwykle są one drobne (np.: Augustow, 
Bialystok, Bránsk, Glogów, Kamién, Lowicz, Mikolów, Pienież-
no, Radzyn, Sulechow, Sulecin, Swidnica, Torún, Tuchow, Wroc-
law), jednak zdarzają się i nieco poważniejsze zniekształcenia (jak 
„Wroclav–Gdask” na oznaczenie eparchii wrocławsko-gdańskiej 
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, czy umieszczona daleko na 
południe od Krakowa – dalej nie tylko aniżeli Tyniec, ale również 
Kalwaria [tu bez określenia Zebrzydowska] – cysterska Mogiła, na 
mapie oznaczana jako „Mogilan”; poniekąd też „Międzyrzesz” – 
miast Międzyrzecz), co pozwala nie wątpić, że i w odniesieniu do 
innych regionów świata tego rodzaju niezamierzone „modyfika-
cje” nazw występują. Północne obrzeża Polski widoczne są również 
u spodu mapy Scandinavian and Baltic Countries na s. 21, która 
obejmuje m.in. Litwę, Łotwę i Estonię oraz część Białorusi, przy 
czym ta ostatnia w całości uwzględniona została (jeśli nie liczyć 
nowo dodanej mapy na s. 28, z której jednak próżno próbować 
wywnioskować cokolwiek o strukturach diecezjalnych białoruskie-
go Kościoła) dopiero w „azjatyckiej” części atlasu, jako malutka 
„komórka” w narożu mapy zatytułowanej North Asia (s. 35), gdzie 
chyba raczej mało kto by tego się spodziewał. Tylko jednak w tym 
miejscu atlasu znaleźć można stolicę biskupią w Witebsku, podobnie 
jak stołeczny Mińsk i metropolitalny Mohylew (Mohylów), na co 
wskazuje pomieszczony na końcu dzieła Atlas Hierarchicus indeks 
zatytułowany Alphabetical List of the Ecclesiastical Circumscription 
(s. 115*-131*). Poprzedza go innego rodzaju indeks geograficzny, 
mianowicie Alphabetical List of Countries and Geographical Ter-
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ritories (s. 111*-113*), uwzględniający zarówno mapy, jak i część 
tekstową (ten kolejny wyłącznie mapy), w której to drugiej o Pol-
sce mowa jest na s. 15*-16*. Analogicznie, jak w odniesieniu do 
pozostałych krajów, pomieszczono tam wpierw dane statystyczne, 
zaczerpnięte z Annuario Pontificio, a następnie wyliczono wszystkie 
prowincje kościelne i diecezje istniejące na terenie kraju, co dla ro-
dzimego historyka Kościoła stanowi wprawdzie zasób danych, dla 
uzyskania których wcale nie musi docierać do nie tak częstej w ro-
dzimych księgozbiorach publikacji, jak Atlas Hierarchicus, niemniej 
niewątpliwą wartością owych zestawień jest zebranie w jednym 
miejscu i podanie w sposób przejrzysty tego typu materiału fakto-
graficznego dotyczącego wszystkich krajów na świecie, co właśnie 
stanowi zasadniczy cel przygotowywania kolejnych wydań owego 
kompilacyjnego dzieła kartograficzno-statystycznego.

Kończąc zwięzłą prezentację publikacji, której przeznaczenie 
jest zarówno doraźne (na użytek rozmaitych instytucji kościelnych, 
zwłaszcza organów Kurii Rzymskiej), jak i naukowe, gdyż porów-
nanie po latach kolejnych edycji tego atlasu będzie ułatwiać histo-
rykom śledzenie rozwoju struktur terytorialnych Kościoła katoli-
ckiego począwszy od drugiej dekady XX stulecia (także przemian 
dokonujących się w warstwie liczebności wiernych oraz duchowień-
stwa), trzeba nie po raz pierwszy wyrazić zakłopotanie wobec fak-
tu, iż – jeśli nie liczyć Atlasu Kościoła łacińskiego w Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów w XVIII wieku S. Litaka (2006), a poniekąd 
i wspomnianego już na wstępie Atlasu historyczny (archi)diecezji 
lubelskiej 1805-2010 (2011) – wciąż jak dotychczas nie dysponujemy 
wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom badaczy dziełem karto-
graficznym odnoszącym się do kościelnych losów ziem polskich. 
Pozostaje wyrazić nadzieję, że tego rodzaju atlas zapowiadany jako 
ostatni, dopełniający całości tom serii Dzieje chrześcijaństwa Polski 
i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ukazującej się nakładem Wy-
dawnictwa KUL począwszy od roku 2004, zapełni tę dotkliwą lukę 
w rodzimej historiografii, stając się ważnym narzędziem w pracy nie 
tylko historyków Kościoła, jak to ma właśnie miejsce w przypadku 
kolejnych edycji dzieła Atlas Hierarchicus, którego następne, siódme 
już wydanie, prędzej czy później niewątpliwie nadarzy ponowną 
sposobność dla przyjrzenia się bieżącym dokonaniom w zakresie 
geografii historycznej Kościoła katolickiego.





EUGENIUSZ SAKOWICZ

Jan Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie. Zarząd Główny, Gdańsk 2015, ss. 187

Tajemnica życia chrześcijańskiego wpisana jest w Drogę Krzyżo-
wą. Droga ta stanowi pielgrzymowanie wiary, wspinanie się na Górę 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przed laty 
odbyłem drogę do Ziemi Świętej. Tam dotarłem do wielu miejsc, 
w których do dziś Tradycja strzeże ślady obecności Syna Bożego. 
Przemierzał On jerozolimskie ścieżki, wskazując tym samym, iż 
każda przestrzeń ludzkiej egzystencji wyznaczona przez życiową 
wędrówkę ku zbawieniu, jest dla Niego niezmiernie ważna.

Pamiętam bardzo wyraźnie, mimo upływu blisko dwudziestu 
lat od czasu łaski nawiedzenia miejsc świętych, przestrzeń szcze-
gólną. Była i na zawsze pozostanie nią Świątynia „Ojcze nasz”. 
W tym miejscu, które jest sercem tożsamości chrześcijańskiej, Jezus 
Chrystus nauczył swoich uczniów, a zatem wszystkich ochrzczo-
nych w Imię Boga Trójjedynego swojej Modlitwy – Modlitwy Pań-
skiej. Otoczenie kościoła jest niezwykłe. W krużgankach znajdują 
się liczne mozaiki dość dużej wielkości, na których „wypisana” 
została modlitwa „Ojcze nasz” w różnych językach świata. Z wiel-
kim wzruszeniem stanąłem przed „tablicą modlitewną” w języku 
polskim. Na wszystkich mozaikach artysta – brat franciszkański 
uwiecznił kwiaty z polskich pól – chabry i maki. Na pewno wyraził 
w ten sposób tęsknotę za Polską, którą być może dawno „widział”. 
Kwiaty wskazywały na jego ojczyznę. To szczególne polonika, o któ-
rych chyba nie wszyscy przewodnicy mówią. Stanąłem też przed 
drugą mozaiką, właśnie co wykonaną, na której widniała modlitwa 
„Ojcze nasz” w języku kaszubskim. Kaszubi muszą być naprawdę 
blisko Pana Jezusa, skoro słowa wyrażonej w ich języku modlitwy 
samego Zbawiciela znalazły się w tak ważnym miejscu. Pan Jezus 
zna język kaszubski i słyszy głos swoich wiernych Kaszubów, ko-
chających Go i miłujących Kościół. Zresztą każdy lud, naród czy 
plemię bliski jest Zbawiciela.
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Wspominam też teraz, mając przed oczyma książkę ks. Jana 
Perszona pt. Kaszubi, tożsamość, rodzina, na pewno pierwszego Ka-
szubę, którego poznałem w swoim życiu. Był nim proboszcz mojej 
rodzinnej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu 
na Pomorzu, ks. Leon Kuchta. Był to kapłan dostojny, stateczny, 
emanujący powagą i godnością spełnianego powołania pasterza 
niełatwej parafii czasów PRL. Troszczył się nie tylko o tych, którzy 
przychodzili do kościoła, ale też pieczą swoją ogarniał tych, którzy 
mieli zakaz wstępowania w progi świątyń. Na terenie parafii miesz-
kały bardzo licznie rodziny żołnierzy zawodowych. Obowiązywał 
ich wydany administracyjnie zakaz prowadzenia życia religijnego. 
Ich domy były inwigilowane przez różne tzw. siły zewnętrzne. Zmu-
szano nawet do zdejmowania symboli religijnych poprzez straszenie 
różnymi kontrolami. Dzieci wywożone były na krańce Polski, by 
tam wśród rodziny lub znajomych przystąpić do I Komunii Świę-
tej. Dziś wspominam mojego proboszcza Kaszubę z wielką atencją, 
respektem, także wdzięcznością za postawę na miarę powołania, 
którym Bóg go obdarzył. Był to kapłan według Serca Jezusowego. 
Skoro taki był pierwszy Kaszuba, którego poznałem w dzieciństwie, 
to na pewno – sądziłem z upływem lat – podobni muszą być do 
niego inni jego pobratymcy, szanujący swoją tożsamość i godność, 
otaczający respektem innych.

Prezentując daną książkę, pisząc recenzję czy po prostu pro-
mując jakieś dzieło, wypada dwa słowa powiedzieć o jego autorze. 
Ks. Jan Perszon (ur. 1958) jest profesorem tytularnym nauk teolo-
gicznych. Po ukończeniu nauki i formacji w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie przyjął w 1983 r. święcenia kapłańskie. 
W latach 1987-1990 odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologii 
Fundamentalnej KUL. W 1900 r. został doktorem teologii na pod-
stawie dysertacji Zwyczaje, wierzenia i obrzędy doroczne w regionie 
wejherowskim. W latach 1990-2000, jako pracownik Towarzystwa 
Przyjaciół KUL był delegatem rektora tej uczelni do spraw kon-
taktów z Polonią w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W 2000 r. 
uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na podstawie dorobku 
naukowego oraz rozprawy pt. Na brzegu życia i śmierci. Zwycza-
je, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach 
(Lublin 1999).
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Od 2000 do 2005 r. był proboszczem w Pucku. Od 2001 r. pra-
cuje na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, gdzie w latach 
2005-2012 był dziekanem tegoż Wydziału. W 2011 r. został profe-
sorem nauk teologicznych. Od szeregu lat popularyzuje kulturę i ję-
zyk kaszubski. Wydał szereg publikacji po kaszubsku. Jest jednym 
z organizatorów Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę.

Refleksje powyższe wraz z „zaprezentowaniem” osoby ks. Jana 
Perszona towarzyszą mi w czasie zaprezentowania książki Kaszubi, 
tożsamość, rodzina. Dzieło wydane zostało w 2015 r. w Gdańsku 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny. Pierwsze 
wrażenie, które wywołuje określona książka, jeszcze przed podję-
ciem jej lektury, wiąże się z jej okładką. Na okładce książki – na jej 
froncie zaprezentowana została czarno-biała fotografia. Na planie 
pierwszym widnieje krzyż dźwigany przez ministranta. Obok idą 
mężczyźni, jeden starszy wiekiem, dźwigający chorągwie w kolo-
rze bordowym z centralnie umieszczonymi na nich symbolami. 
Na jednej chorągwi widnieje na niebieskim tle chrystogram – IHS, 
„mówiący” o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. Na drugiej na żół-
tym tle ukazany został krzyż jerozolimski. Wokół większego krzyża 
w polach wyznaczonych przez jego ramiona znajdują się identyczne, 
lecz mniejsze krzyże. Symbol ten wskazuje na uniwersalność nauki 
Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawczego, które ogarnia cały świat. 
Tuż za krzyżem – odczytujemy ze zdjęcia – idzie kapłan wraz z wier-
nymi. Na tyle książki, na jej tzw. plecach widzimy u góry niewielką 
fotografię ukazującą orszak procesyjny, utworzony przez licznych 
wiernych. Na pewno pielgrzymów Drogi Krzyżowej uwiecznionych 
na fotografii jest setki, a może i więcej. Okładka dzieła mówi wiele, 
streszcza jego treść. Kaszubi gorliwie, na przekór wszelkim okolicz-
nościom życia czy trudom drogi modlą się (procesja ta odbywała 
się w mroźnej scenerii, na co wskazuje zarówno śnieg, jak i ubrania 
pielgrzymów).

Na okładce wykorzystane zostało zdjęcie z nabożeństwa wiel-
kopostnej Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej autorstwa 
Leszka Okonia z  Archiwum Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego 
w Wejherowie, które określane jest przez tradycję jako Jerozolima 
Kaszubska. Kaszubi od wieków idą w pielgrzymce wiary przez swoje 
życie, w którym tak bardzo ceniona jest wspólnota, rodzina, jed-
ność. Kaszubi – wierni Jezusa Chrystusa Zbawiciela, idą drogami 
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swojego życia pod sztandarem krzyża, kochają Kościół, którego 
serce bije w Jerozolimie.

Kaszuby to region Pomorza Gdańskiego i wschodniej części Po-
morza Zachodniego, zamieszkiwany przez grupę regionalną i et-
niczno-kulturową o bardzo silnym poczuciu odrębności językowej 
i kulturowej. Elementami kaszubskiej „identyczności” są: język, 
specyficzne zwyczaje i obrzędy, a także bardzo silne przywiązanie 
do Kościoła katolickiego. Wartością najbardziej cenioną przez Ka-
szubów jest życie rodzinne. W relacjach do innych Polaków pod-
kreślają mocno swoją etniczną tożsamość, odrębność. Na wartości 
te wskazuje omawiana książka.

Strukturę książki wyznaczają następujące części: Od autora, 
Wstęp, pięć rozdziałów.

W rozdziale pierwszym – „Pobożność ludowa – zmierzch czy 
transformacja?” (s. 13-37) Autor zwraca uwagę na głęboką symbiozę 
katolickiej religii, jej doktryny z obrzędami, rytuałami, głównie 
agrarnymi, charakterystycznymi dla Kaszubów. Omawia religij-
ność ludową, będącą zawsze probierzem tożsamości kaszubskiej. 
W XX wieku praktyki pobożności tej osłabły, miejscami zanikły. 
Było to skutkiem takich powojennych przemian, jak: transformacja 
ustrojowa, siłą narzucona Rzeczpospolitej Polskiej przez sowieckich 
okupantów (czego Autor nie akcentuje, a co trzeba koniecznie po-
wiedzieć), „utrata” oraz przymusowa migracja ludności niemieckiej 
do Niemiec. Czynnikiem generującym zmiany w praktykach religij-
nych było masowe przemieszczenie się ludności wiejskiej do miast, 
w poszukiwaniu pracy i dostatku ekonomicznego. Nie bez znaczenia 
była nadto przemiana kultury rolnej. Wraz z mechanizacją rolni-
ctwa dokonana została redukcja szeregu wcześniej żywych tradycji 
związanych z uprawą ziemi. Czynnikiem o dużej sile oddziaływania 
były środki masowego przekazu. Spowodowały one rozluźnienie 
więzi rodzinnych oraz zanik licznych, wcześniej pielęgnowanych 
ludowych zwyczajów. Według Autora, trudno się spodziewać, że 
w zmieniających się okolicznościach życia kulturowego i społeczne-
go zwyczaje będą kontynuowane tak jak wcześniej, czy też nastąpi 
ich rewitalizacja. Ważne jest dziś, konstatuje ks. J. Perszon, odkrycie 
form sakralizacji życia codziennego przystających do sytuacji wy-
zwań doby współczesnej.
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Rozdział drugi, pt. „Tożsamość kaszubska. Zagrożenia i nadzie-
je” (s. 39-52), podejmuje ważny dylemat, wyznaczony pytaniem, 
czy w sytuacji postępującej globalizacji jest możliwe zachowanie od 
zapomnienia, ocalenie a nawet rozwój fundamentalnych wartości 
kaszubskiej tożsamości? Wszystko zdaje się wskazywać na wielkie 
trudności zachowania własnej specyfiki, etnicznej „oryginalności”. 
Odgórny sponsoring finansowy Unii Europejskiej, zatroskanej szcze-
gólnie o zachowanie języka mniejszości etnicznych i narodowych, 
w tym grupy etnicznej, którą stanowią Kaszubi, dać może nikłe 
rezultaty. Działania instytucji ponadrządowych, rządowych, poza-
rządowych nie odniosą skutku bez oddolnego ruchu Kaszubów za-
troskanych o zachowanie własnej tożsamości, godności. Konieczna 
jest aktywność promotorów kultury kaszubskiej, zarówno ją chro-
niących przed wszelkimi zniekształceniami, jak też ją upowszech-
niających. Rolę wyjątkową może i powinien odegrać tu Kościół ka-
tolicki, który służył jedności Kaszubów z polskim narodem. Kościół 
tworzył bezpieczną dla Kaszubów „niszę”, w której tradycyjna ich 
kultura rolna była zachowana, pielęgnowana.

„Rodzina – środowiskiem wiary? Pobożność maryjna młodych 
Kaszubów” (s. 53-92) – to tytuł rozdziału trzeciego. Autor wskazuje 
tu na odwieczną rolę rodziny jako środowiska, w którym przodko-
wie przekazują swoim potomnym dziedzictwo kulturowe. To przede 
wszystkim w rodzinie człowiek żyje na sposób określonej kultury, 
tu poznaje język, wchodzi w tajemnice wiary, przejmuje dziedzi-
ctwo kulturowe tych, którzy go wychowują. Rodzina chrześcijańska 
stanowiła zawsze „Kościół domowy”, w którym rodzinna liturgia 
stymulowana była oraz inspirowana przez Kościół parafialny. Sze-
reg obrzędów celebrowanych w świątyni służyło jedności rodziny, 
wzmacnianiu więzi w niej obecnych, udoskonalaniu relacji między 
pokoleniami. Przyczyniały się też te ceremonie i ryty do wzmac-
niania rodzinnej pobożności. To poprzez kulturowe naśladowni-
ctwo, czynienie tego, co czynili przodkowie, tradycja pielęgnowana 
w kaszubskich rodzinach była i wciąż jeszcze pozostaje żywą. „By 
kontynuować tradycję ojców, wystarczyło «robić to, co wszyscy»” 
(s. 10). W młodym pokoleniu jednakże zanikło szereg praktyk reli-
gijnych. „Coraz wyraźniej widać «pęknięcie» międzypokoleniowej 
tradycji w kontynuacji wielu zwyczajów, wierzeń i zachowań rytu-
alnych” (s. 10). Znakiem nadziei pozostaje przywiązanie młodzieży 
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do lokalnych, kaszubskich sanktuariów maryjnych. Wprawdzie i tu, 
konstatuje Autor, dostrzec można pewne „duchowe spłycenie”.

Przedmiotem rozdziału czwartego – „Kaszubskie pielgrzymo-
wanie na Jasną Górę. Kontekst historyczno-teologiczny” (s. 93-154) 
jest fenomen odrodzenia, ożywienia dawnych tradycji peregrynacji 
do świętych miejsc. Od wieków Kaszubi pielgrzymują do Wejhero-
wa, gdzie w kościele Franciszkanów pod wezwaniem Trójcy Świętej 
otoczony jest kultem wizerunek Matki Bożej Wejherowskiej z XVII 
wieku, ukoronowany w 1999 r. koronami papieskimi przez św. Jana 
Pawła II. Udają się też z pielgrzymką do Swarzewa, gdzie w kościele 
parafialnym znajduje się łaskami słynąca rzeźba Matki Bożej z XV 
wieku. W 1982 r. zainicjowana została Piesza Pielgrzymka Kaszub-
ska na Jasną Górę. Jest to najdłuższa trasa pielgrzymkowa w Polsce, 
wyznaczona ponad 600-kilometrowym pątniczym „odcinkiem”. 
Pątnicy od lat wytrwale „wędrują” z Wejherowa do Częstochowy, 
co jest znakiem nadziei na przyszłość. Pielgrzymka ta stanowi wy-
raz witalności wiary młodego pokolenia Kaszubów. Przewodni-
kiem idącym do Matki Bożej Częstochowskiej na czele kaszubskich 
pielgrzymów jest jej współorganizator, Autor omawianej książki, 
ks. J. Perszon. Z dużym wzruszeniem od szeregu lat odbieram od 
Niego kartki pocztowe – zawsze o treści Maryjnej, zaopatrzone 
w kaszubską pieczęć „poczty polowej”, wiernie wysyłane do mnie 
z trasy pielgrzymkowej. Wzruszające są słowa pozdrowienia i za-
pewnienie o modlitwie, które kieruje do mnie i mojej rodziny wier-
ny oraz wytrwały kaszubski pątnik – ks. J. Perszon.

W rozdziale piątym, ostatnim, zatytułowanym „Cmentarz jako 
«przestrzeń spotkania»” (s. 155-181), ks. J. Perszon wskazuje na 
śmierć i żałobę u Kaszubów jako ważny fakt w życiu jednostki, ro-
dziny i w ogóle społeczności lokalnej czy „szerszej”, np. w środowi-
sku danej osady. Wydarzenie śmierci osoby bliskiej jest niezmiernie 
ważne w każdej lokalnej społeczności kaszubskiej. Kaszubi pozo-
stają ze swoimi zmarłymi w dalszej relacji, co wpisuje się na pewno 
w punkt credo, którym jest wiara w świętych obcowanie. Cmentarze 
kaszubskie stanowią raczej przestrzeń tajemniczej komunii żywych 
i zmarłych niż miejsce płaczu, czy miejsce „smutnych pomników 
triumfu śmierci” (por. s. 11).

Najwięcej o swoim dziele powiedzieć może sam Autor. Wzrusza-
jące słowa zapisał on na okładce książki. Są one powtórzeniem zapi-



 RECENZJE I OMÓWIENIA 259

su podanego wcześniej – na 8 stronie: „Nie ukrywam, że z biegiem 
lat odczuwam coraz większą dumę z bycia Kaszubą, a jednocześnie 
coraz wyraźniej dociera do mnie, żem długu wdzięczności wobec 
mojej Ojcowizny nie spłacił. Niech ta książka, pozbierana z tekstów 
i zagadnień, nad którymi ostatnimi laty pracowałem, będzie choćby 
cząstkowym tego długu spłaceniem”.

Lektura książki ks. Jana Perszona może przyczynić się do po-
dobnego wyznania. Dziś i ja zaczynam coraz odważniej i częściej 
mówić idąc tokiem myślenia naszego Kaszuby: „Nie ukrywam, że 
z biegiem lat odczuwam coraz większą dumę z bycia potomkiem 
rodziny pochodzącej z Kresów Rzeczpospolitej, z Wileńszczyzny, 
zawsze wiernej Polsce i Kościołowi”... Dziękuję ks. Janowi za przy-
pomnienie mi wartości mojej „ojczyzny” – mojej „Ojcowizny”, któ-
ra pozostała tam, gdzie fizycznie mnie nie ma, ale gdzie duchowo 
obecny jestem codziennie – w każdej chwili swojego życia. Przecież 
wszyscy: Kaszubi, Pomorzanie, Wilnianie i inni śpiewamy uroczy-
ście: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...”.

Kaszubski poeta XIX wieku, zwany „budzicielem Kaszub”, 
Florian Ceynowa (zm. w 1881 r.) uważał, że nie każdy Polak – to 
Kaszuba, ale każdy Kaszuba – to Polak. Znakiem i probierzem toż-
samości Kaszuby właśnie jako Kaszuby i jako Polaka był i wciąż jest, 
i oby pozostał, Kościół katolicki. Tego i innych prawd o Kaszubach 
dowiadujemy się z rekomendowanej przeze mnie książki.





KS. JAN WALKUSZ

Z teologii literatury, czyli krytyczne spojrzenie 
na twórczość ks. Stefana Radziszewskiego

Znamiennym rysem polskiej twórczości literackiej, lub też dzie-
jów literatury polskiej, jest dość wyrazista w niej obecność twórców, 
reprezentujących stan kapłański. Nie miejsce tutaj, by wymieniać 
takich pisarzy, poetów i badaczy legitymujących się wcale bogatym 
i uznanym dorobkiem, ale jednemu z nich warto poświęcić nieco 
refleksji. Należy do nich bez wątpienia stosunkowo młody, choć 
znany już w świecie badaczy i krytyków, kapłan diecezji kieleckiej, 
ks. dr hab. Stefan Radziszewski. Swój własny proces poszukiwań 
naukowych i publikacji rozpoczął od zagadnień typowo teologicz-
nych. Były to zrazu rozważania maryjne, a później analiza spuści-
zny kaznodziejskiej biskupa kieleckiego Mieczysława Jaworskiego. 
A choć idzie w tym wypadku przede wszystkim o kerygmat wiary 
i zbawczego planu Boga wobec człowieka, to już w tej pracy1zwrócił 
on uwagę na stronę językową kazań, ich stylistykę oraz ekspresję 
przekazu, wzmocnioną metaforyką, odpowiednimi figurami reto-
rycznymi i właściwą temuż kaznodziei frazeologią. Dopiero zetknię-
cie się z prof. Mirosławą Ołdakowską-Kuflową, kierownikiem Kate-
dry Literatury Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, uczestnictwo w prowadzonym przez nią seminarium, 
a zwłaszcza inspirowane tam dyskusje, związały ks. S. Radziszew-
skiego z filologią polską, głównie literaturoznawstwem. Literatura, 
zwłaszcza współczesna, tak polska, jak i światowa, stały się odtąd 
autentyczną pasją ks. Stefana, który – zgłębiając jej wielowymia-
rowe tajniki – ma zarazem w tej dziedzinie wiele do powiedzenia. 
Widać to już w pracy doktorskiej, zatytułowanej Pomiędzy duchem 

1 S. Radziszewski, Katechizm sercem pisany, Kielce 2010. W pierwotnej wer-
sji, jako rozprawa doktorska, tytuł tej pracy brzmiał: Przepowiadanie homilijne 
biskupa Mieczysława Jaworskiego jako odpowiedź na zasadnicze wyzwanie czasów 
współczesnych, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Władysława Głowy.
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a materią. Wokół współczesnej poezji Anny Kamieńskiej 1945-19702, 
ukazującej – według poetyckiej interpretacji poetki – niezwykłe 
rozdarcie człowieka „pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy radoś-
cią a smutkiem, pomiędzy szczęściem a rozpaczą, pomiędzy wiarą 
a niewiarą, pomiędzy już teraz a jeszcze nie”. Właśnie z analizy 
wczesnej twórczości poetyckiej Anny Kamieńskiej wyniósł S. Radzi-
szewski niezwykłą subtelność i wyjątkowe wyczucie na styku ducha 
i materii, a więc światów wydawać by się mogło przeciwstawnych, 
pomiędzy którymi jest wszak miejsce na najistotniejsze pytanie, 
bo egzystencjalne, dotyczące wartości i sensu ludzkiego życia. Uni-
wersalizm wygenerowany owym procesem zasadza się na odkryciu 
zupełnie nowej rzeczywistości, notabene – jak dowodzą konstata-
cje ks. dr. hab. S. Radziszewskiego – doświadczanej przez autorkę 
Twarzy Księgi, czyli wieczności i możliwości spotkania z Bogiem.

Ów swoisty dualizm i wręcz metafizyczna ambiwalencja, obecne 
we wczesnej poezji Anny Kamieńskiej, wytyczyły – jak wolno sądzić 
z dość bogatego dorobku – ks. S. Radziszewskiemu drogę dalszych 
poszukiwań o charakterze historycznoliterackim. Przekonują o tym 
na sposób dość komplementarny zbiory artykułów, opracowań, 
wygłoszonych przy różnych okazjach referatów i esejów z kotem 
w tytule3. A choć kolejne tytuły o odcieniu niepokojąco-awangar-
dowym mogą wydawać się aż nadto surrealistyczne i oderwane od 
rzeczywistości, w istocie obejmują treści dotyczące człowieka w jego 
psychofizycznej złożoności tudzież nieustannym bytowaniu pomię-
dzy materią a duchem, tutejszością a wiecznością, wiarą a ciągłym 
poszukiwaniem Tego, który jest ostatecznym sensem.

W takiej więc konwencji analizuje ks. Radziszewski twórczość 
literacką autorów światowych, jak i polskich, dokumentując za każ-
dym razem – co warto podkreślić – niemałą erudycję, oryginalność 
interpretacji, szerokie horyzonty literackie, dojrzały warsztat uczo-
nego-analityka oraz – ważne w całym tym procesie – panoramiczne 
spojrzenie teologa. Stąd – by odwołać się do drobnej egzemplifikacji 
w funkcji pars pro toto – zatrzymanie się nad przesłaniem filozofów: 

2 Druk: Kamieńska ostiumiczna, Kielce 2011.
3 Kot czarny. Literatura dla odważnych, Kielce 2011; Kot biały. Literatura dla 

samutnych, Kielce 2012; Kot zielony. Literatura dla wrozpaczych, Kielce 2014.
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M. de Unamuno z Salamanki4 i Sørena Kierkegaarda5, przedsta-
wicieli literatury powszechnej: Jose Saramago6, Franza Hohlera, 
twórców polskich: Cypriana K. Norwida7, Adama Zagajewskiego8, 
Ernesta Brylla9, Jana Darowskiego10, pisarzy-duchownych: Karola 
Wojtyły11, Józefa Baki12, Kazimierza Wójtowicza13. Tym, co przy-
kuwa uwagę S. Radziszewskiego u wybiórczo wskazanych tylko 
autorów, to zagadnienie prawdy, konieczności jej poszukiwania, 
odnajdywania siebie i swego życia w jej kontekście. Czasami są 
to proste pytania, lecz bez zgody na tanie rozwiązania i drogę na 
skróty, jak w dziele M. Unamuno Miłość i pedagogika. Innym razem 
– jak w ujęciu K. Wojtyły i S. Kierkegaarda – będzie to totalna utrata 
i pozorne przegranie, aby ostatecznie odzyskać wszystko na powrót. 
Obrazem właśnie takiego dążenia do odczytania sensu i prawdy jest 
biblijny Hiob, bohater utworów zarówno późniejszego Jana Pawła 
II, jak i duńskiego filozofa. Stanowi on bardzo czytelny punkt w od-
czytaniu prawdy o sensie cierpienia, przybierającego różne postaci, 
a obecnego – mniej lub bardziej – w życiu każdego człowieka. Stąd, 
po wnikliwej analizie i komparatystyce obu wizji literackich, upraw-
niona wydaje się konstatacja ks. Radziszewskiego: „Prawdziwy Hiob 
nie jest człowiekiem rozpaczy, ale człowiekiem nadziei i oczekiwa-
nia (...). Hiob pielgrzymuje przez wieki. Nieustannie rozpala serca 
ludzi. Powstają kolejne wersje poematu o cierpieniu. Bez wcześ-
niejszych umów twórcy próbują przeniknąć tajemnicę. A Hiob...? 

 4 Uśmiechnij się: jesteś martwy, w: S. Radziszewski, Kot czarny, s. 77-85.
 5 Mów niezapomniany Hiobie! Portret cierpiącego Hioba w ujęciu K. Wojtyły 

i S. Kierkegaarda, w: tamże, s. 137-150.
 6 Lepiej nie wi(e)dzieć, czyli Miasto Bez Imienia. Apokaliptyczna wizja ludzkości 

w „Mieście ślepców” J. Saramago, w: tamże, s. 36-44.
 7 Kobiety są z Wenus, czyli Norwid zwycięzca, w: tamże, s. 86-100.
 8 Do kogo należy ziemia...? Niewidzialny władca, czyli Adam Zagajewski i jego 

refleksje o człowieku, w: tamże, s. 52-64.
 9 Polski homo viator. Ekfratyczna symfonia Ernesta Brylla, w: tamże, s. 33-56; 

Gdy Ojciec odchodzi. Bryll, Kilar i Kolski – o papieżu Janie Pawle II, w: S. Radzi-
szewski, Kot biały, s. 29-44.

10 Historia Malchusa, czyli o modlitwie, która się nie modli. Uwagi do wiersza 
„Ucho” Jana Darowskiego, w: S. Radziszewski, Kot biały, s. 11-28.

11 Mów niezapomniany Hiobie!, s. 137-150.
12 Chaos czy porządek? Figury pośpiechu w „Uwagach śmierci niechybnej” 

ks. Józefa Baki, w: S. Radziszewski, Kot czarny, s. 103-119.
13 Siedemnaście uwag o poezji, w: S. Radziszewski, Kot biały, s. 198-211.
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Hiob prorok, Hiob poeta – pozwala im dotknąć prawdy, która poza 
zasłoną jaśnieje:

Bądź pochwalony – Boże-Jahwe,
Żeś mi to zjawił – pochwalony;

gdzie Bóg sądzi, tam człowiek traci się. Zapomina o bólu dzięki 
miłości Wychowawcy”.

Tak jak w Hiobie z literackich kreacji twórców widzi ks. Radzi-
szewski przewodnika po cierpieniu i odnajdywaniu sensu nawet 
w największej tragedii, tak w poetyckim świecie przedstawionym 
C.K. Norwida i A. Zagajewskiego dostrzega on w lirycznym pod-
miocie podobnego sprzymierzeńca, prowadzącego rodzaj osobli-
wej rozmowy z czytelnikiem. I właśnie to wydaje się sednem ba-
dawczych odkryć ks. Radziszewskiego, sytuujących jego refleksje 
w nurcie teologii literatury, albowiem – i to nie tylko w przypadku 
wskazanego tu Norwida czy Zagajewskiego – zwraca on uwagę na 
metafizyczną stronę ich poezji, afirmującą duchowość człowieka. 
Należy zatem sądzić, że w podobnej optyce trzeba postrzegać także 
ściśle korespondujące z tymi badaniami i ważkimi dla literaturo-
znawstwa oraz teologii ustaleniami, pozostałe formy aktywności 
dr. hab. Radziszewskiego. Chodzi w tym miejscu przede wszystkim 
o rodzaj szczególnej antologii14, prezentującej poetyckie utwory 
ośmiu kapłanów, „których łączy żywioł poezji”, a także ciekawy 
i bogaty tom studiów na temat postaci księdza w literaturze15. Nie-
zwykle wartościowy wydaje się pomysł wspomnianej antologii, 
gdzie – oprócz reprezentatywnych wierszy księży: J. Ihnatowicza, 
J. Szymika, J. Kobierskiego, W. Buryły, S. Kobielusa, G. Stachury, 
J. Sochonia i K. Wójtowicza – Autor w konsekwentnej konstrukcji 
tomu pomieścił swoje słowo o ich poezji oraz wypowiedzi na temat 
twórczości samych poetów.

Badania nad poezją Anny Kamieńskiej, w której znajduje się 
sporo odniesień do Biblii, wygenerowały – jak można sądzić – 
u ks. S. Radziszewskiego bardzo ważny i owocny obszar poszukiwań 
literaturoznawczo-teologicznych, odwołujących się już to wprost do 
Pisma Świętego, już to do pewnych obrazów i figur biblijnych. Ich 
zbiór ukazał się w postaci dwóch opracowań książkowych. Pierw-

14 Poezja w sutannie, Kielce 2011.
15 Postać księdza w literaturze, red. G. Gołąb, S. Radziszewski, Radom 2014.
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szy to Siedem kamyków wiary. Z teologii literatury16, składający się 
z siedmiu w istocie luźno ze sobą powiązanych tekstów, z których 
dwa były już publikowane we wcześniejszych zbiorach. Na dobrą 
sprawę – gdyby chcieć koniecznie szukać jakiegoś lejtmotywu – je-
dynym elementem zwornikowym jest tu zagadnienie wiary (relacji 
do Boga) i roli chrześcijaństwa, przy czym najciekawsze wydają się 
dwa pierwsze rozdziały, w których znać kunszt i precyzję badawczą 
autora. Bóg jest poetą. W poszukiwaniu sacrum w poezji (s. 7-29) to 
wskazanie na podobieństwo doświadczeń poetyckich i religijnych, 
bo – jak chce Alfred Whitehead – prowadzą one ku wartościom 
prawdy, dobra i piękna. Ponieważ poezja przekracza to, co zmysło-
we, i w prostej linii wiedzie do tych rzeczywistości, które są właś-
ciwe religii, ks. S. Radziszewski dokonał komplementarnej analizy, 
z pozoru tylko odmiennych strategii poetyckich, naznaczonych 
piętnem sacrum. W jego dyskursie E. Stachura, J. Hartwig, Z. Her-
bert, E. Bryll i W. Wencel dowodzą swej wiary bądź uzewnętrzniają 
swoją niewiarę, lecz w każdym przypadku jest to bardzo osobisty 
stosunek do Boga i świadectwo prób poszukiwania Go. W rozdziale 
pt. Starości, dodaj mi skrzydeł. Portret zagubionej mądrości w na-
ukach mnichów chrześcijańskich (s. 33-51) Autor odwołuje się do 
wskazań i przemyśleń dawnych mnichów (m.in. św. Antoni Pustel-
nik, Joachim Badeni, Rita A. Rizza) i współczesnych duchownych 
(Leon Knabit, Jan Paweł II i jego List do osób w podeszłym wieku), 
dostrzegając w ich mądrości i świadectwie życia receptę na rewita-
lizację współczesnej cywilizacji europejskiej. A receptą ową – jak 
podkreśla Autor – są wartości chrześcijańskie, na których została 
zbudowana cała cywilizacja i kultura europejska.

O wiele bardziej usystematyzowany, a przy tym monotema-
tyczny, jest drugi zbiór literackich esejów ks. S. Radziszewskiego17. 
Z wyjątkową precyzją, widoczną ponad wszelką wątpliwość eru-
dycją i podziwu godną znajomością literatury polskiej i światowej 
kreśli autor psychologiczny portret zdrajcy Chrystusa, składający 
się w efekcie z siedmiu kreacji, jakże odmiennych pod względem 
kulturowym i religijnym twórców. Jest to zatem Judasz marzy-

16 Kraków 2015.
17 Siedem twarzy Judasza. Kochałbym Cię, Boże, ale mi się nie chce..., Kraków 

2012.
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ciel, „zdradzony przez Boga” i obłąkaniec argentyńskiego pisarza 
Abelardo Castillo, Judasz – intelektualista, teolog i wnikliwy au-
toanalityk, niczym współczesny James Bond angielskiego pisarza 
i leksykografa Johna A. Cuddona, Judasz – uniwersalny człowiek 
uwikłany w namiętności i zdrady, samobójca Jana Grzegorczyka, 
Judasz – zdrajca, za którym przed oskarżycielami wstawia się jego 
córka Noemi, odwołując się do ludzkiej miłości i Bożego miłosier-
dzia Janiny Hertz, Judasz – szukający prawdy i miłości, który – choć 
pragnie być wiernym – sam zdradzony, musi być skazany na klęskę 
Ireneusza Iredyńskiego, Judasz – nadczłowiek wspomagający misję 
Jezusa i ostateczny zwycięzca Nikosa Kazantzakisa czy w końcu 
Judasz – opętany pychą i chciwością stawiającą tamę przed praw-
dziwą miłością Leo Perutza.

Jakkolwiek by oceniać niezwykle przystępnie przybliżone histo-
rie zdrajcy z Iskariotu, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Radzi-
szewski stworzył w ten sposób swoisty przewodnik po literaturze 
minionego wieku analizującej nie tyle samą postać zdrajcy, ile zło-
żoną psychologię zdrady. A ta, niestety – na miarę wizji stworzo-
nych przez przywołanych wyżej autorów – dotyczy w jakiś sposób 
każdego człowieka. Stąd ma w pełni rację ks. Radziszewski, twier-
dząc w podsumowaniu: „W każdym z nas siedzi kawałek tchórzli-
wego Piotra, okruch niewiernego Tomasza, skrawek Judasza zdrajcy. 
Warto popatrzeć na apostołów, aby zrozumieć własne życie. Jak 
oni – i my idziemy za Jezusem. Próbujemy w swoim bełkocie i nie-
poradności wyszeptać nasze ludzkie: Panie, Ty wszystko wiesz...”.

Wolno – jak się wydaje – twierdzić nadto, że ks. dr hab. S. Ra-
dziszewski swoimi tekstami dyskretnie zaprasza do tego, by nie 
tylko wzorować się na apostołach, którzy mieli – jak zwykli ludzie – 
swoje małe i większe upadki oraz jeszcze większe, bo uświadomione 
wzloty, lecz poddaje pod refleksję zbeletryzowane bądź udramaty-
zowane postaci czy też wydarzenia biblijne jako pytanie o kondycję 
duchową współczesnego człowieka. Tak bowiem – by odwołać się 
do wybiórczej tylko egzemplifikacji – należy widzieć metafizycznie 
zinterpretowaną parafrazę Samsona w wydaniu E. Orzeszkowej18, 

18 Anioł modlitwy w noweli „Silny Samson” Elizy Orzeszkowej, w: S. Radzi-
szewski, Kot zielony, s. 204-226.
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biblijne aluzje wierszy Jana Darowskiego19, Męczeństwo Zbawiciela 
Karola Balińskiego20, czy Wieczernik E. Brylla21. To, co zasługuje 
tutaj na podkreślenie, a co misternie wydobywa z owych kreacji 
S. Radziszewski, to odwieczne zmaganie się człowieka z pytaniem 
o Boga, Jego sprawiedliwość i miłosierdzie, o życie i jego sens, o cier-
pienie, o ludzkie przeznaczenie, o miłość. Mówiąc inaczej, ks. Ra-
dziszewski, analizując bogatą i zróżnicowaną twórczość literacką, 
potrafi swym skojarzeniem i dyskursem wejść w obszar, który jest 
pomiędzy wiarą i niewiarą, duchem i materią, miłością i nienawiś-
cią, przebaczeniem i zemstą, łagodnością i podłością, wiernością 
i zdradą. I dlatego cały jego dorobek sytuuje się w kręgu teologii 
literatury, a w sferze formalnej jest bardzo wyrazistym mistycy-
zmem słowa.

Cokolwiek by zatem powiedzieć na temat przybliżonej powyżej 
i scharakteryzowanej twórczości ks. dr. hab. S. Radziszewskiego, 
trzeba przede wszystkim podkreślić jego kompetencje naukowo-
-interpretacyjne, panoramiczne spojrzenie na analizowane zagad-
nienia, odwagę i bezkompromisowość w stawianiu tez, odpowied-
nio zresztą uzasadnionych, głęboką wiedzę i erudycję. Głównym 
walorem naukowych zmagań analizowanego tutaj Autora są jakże 
wyraziste elementy jego twórczości, określające z jednej strony toż-
samość warsztatu badacza, z drugiej zaś stanowiące o oryginalności 
twórczej. Ks. S. Radziszewski bowiem w swych pracach historycz-
noliterackich, krytycznoliterackich i typowo literaturoznawczych 
stawia konkretne pytania i próbuje formułować uniwersalne odpo-
wiedzi dotyczące głównie Boga, człowieka, świata, celu i sensu życia 
oraz zagadnień aksjologicznych. Jego logika w prezentacji treści 
i wnioskowaniu jest logiką humanisty i teologa, a myślenie – nade 
wszystko myśleniem wiary. Interesują go głównie teksty ocierające 
się o tajemnice, a w ich interpretowaniu ma odwagę i umiejętność 
wyrażania tego, co niewyrażalne; poszukuje w utworach literackich 
przede wszystkim prawdy o człowieku. Bez wątpienia S. Radziszew-
ski obraca się w klimacie z jednej strony dość wyrazistego sacrum, 

19 Historia Malchusa.
20 Polski Mel Gibson? Pasja Chrystusa w poemacie „Męczeństwo Zbawiciela” 

Karola Balińskiego, w: S. Radziszewski, Kot zielony, s. 175-203.
21 Polski homo viator.
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z drugiej zaś interesuje go także bardzo tzw. sacrum świeckie, które 
przemienia się w mistyczne nasłuchiwanie aż do spotkania z Tajem-
nicą. Teksty zaś jego nasycone są głęboką znajomością świata Biblii 
(komplementarna analiza motywów i obrazów biblijnych), teologii, 
kultury, psychologii i literatury tak światowej, jak i krajowej. Ponad-
to Autor ze swobodą obraca się w bogatym świecie aluzji, parabol, 
stylizacji i odwołań, co jego twórczość czyni lekką i przystępną.



JANUSZ MARIAŃSKI

Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – per-
spektywy, red. Janusz Mariański, Zakład Wydawniczy NOMOS, 
Kraków 2015, ss. 976

Socjologia moralności zajmuje się empiryczno-naukowym wy-
jaśnianiem wzajemnych stosunków między moralnością i społe-
czeństwem. Jej podstawami są: moralny wymiar społeczeństwa 
i społeczny wymiar moralności. Za pomocą technik i metod empi-
rycznych socjologia bada, w jaki sposób czynniki moralne wnikają 
w proces tworzenia się społeczeństwa, jaką rolę odgrywa moralność 
w konstytuowaniu się grup społecznych i jaki wpływ wywierają 
wartości i normy moralne na postępowanie ludzi i interpretację 
ich życia. Socjolog próbuje analizować, jak czynniki społeczne od-
działują na życie moralne, a zwłaszcza na wartości, normy i wzo-
ry zachowań moralnych (społeczne uwarunkowania moralności). 
Przedmiotem tej subdyscypliny socjologicznej są więc społeczne 
formy moralności, jak i moralne formy wyrazu życia społecznego. 
Ogólnie mówiąc, chodzi o analizę wzajemnego przenikania się spo-
łeczeństwa i moralności.

Socjologia jako nauka empiryczna bada moralność od strony 
jej społecznego tworzenia się i funkcjonowania (moralność jako 
konstrukt społeczny), od strony społecznych uwarunkowań tych 
wszystkich zjawisk, które składają się na dziedzinę moralności. Ana-
lizuje społeczne warunki jej rozwoju, zróżnicowania lub regresu. 
Moralność rozumiana jako zewnętrznie funkcjonujący zespół war-
tości, norm i wzorów zachowań oraz wewnętrzny składnik indywi-
dualnej świadomości jest empirycznie dostępna i stanowi właściwy 
przedmiot badań socjologii, jak i innych dyscyplin opisowych (np. 
psychologii). Socjologia, w przeciwieństwie do psychologii analizu-
jącej psychiczną strukturę ludzkich działań, przedstawia strukturę 
społeczną działań moralnych, wskazuje na empiryczne przyczyny 
kształtowania się określonych form współżycia i współdziałania 
ludzkiego. Także wartości i normy moralne, które współokreślają 
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ludzkie działania, bada w sposób analityczno-deskryptywny, nie 
zaś normatywny, czyli jako pewną obiektywną rzeczywistość. Mo-
ralność będąca przedmiotem badań socjologii, jest rzeczywistością 
społecznie konstruowaną. Socjolog określa wzajemne związki zja-
wisk społecznych i moralnych, inaczej mówiąc, bada moralność 
w społeczno-kulturowym kontekście.

Wśród głównych problemów podejmowanych przez socjologię 
moralności Krzysztof Kiciński wymienia: a) zagadnienie genezy mo-
ralności; b) zagadnienie kulturowego zróżnicowania moralności, któ-
re obejmuje m.in. problem uniwersalności i relatywności standardów 
moralnych; c) konstruowanie typologii moralności, tzn. wyodrębnie-
nie mniej lub bardziej spójnych jej form (np. moralność mieszczań-
ska, moralność chrześcijańska); d) badanie uwarunkowań moral-
ności przez różne czynniki i sytuacje społeczne, a także jej wpływy 
na te sytuacje; e) analizowanie w kategoriach ogólnych funkcji spo-
łecznych pełnionych przez moralność; f) problematyka z pogranicza 
socjologii i psychologii moralności dotycząca rozwoju moralnego 
jednostek (np. teoria Jeana Piageta, teoria Lawrence’a Kohlberga). 
Współcześnie problematykę socjologii moralności określają w dużym 
stopniu aktualne wydarzenia i procesy społeczne, jak globalizacja, 
sieciowość, wydarzenia społeczno-polityczne, konflikty kulturowe, 
procesy integracji i dezintegracji społecznej, patologie społeczne, 
przemiany w systemach wartości współczesnych społeczeństw1.

Socjologowie respektują aspektowość badań nad moralnością. 
Nie aspirując do tworzenia rzeczywistości normatywnej, opisują 
faktycznie funkcjonujące w społeczeństwie wartości, normy i wzo-
ry zachowań moralnych. Z respektowania czy nierespektowania 
wartości i norm moralnych nie wyciągają wniosków o ich słuszno-
ści czy niesłuszności. Wiedza o tym, jakie postawy i zachowania 
są w społeczeństwie chwalone czy uznawane za słuszne, jakie zaś 
są ganione i uznawane za niesłuszne, ma ze społecznego punk-
tu widzenia doniosłe znaczenie. Z twierdzeń empirycznych tego 
rodzaju nie mogą być jednak wyprowadzane sądy wartościujące 
i wypowiedzi normatywne. Także obowiązujący w życiu społecz-
nym aktualny system wartościowania w kategoriach dobra i zła nie 

1 K. Kiciński, Socjologia moralności, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 25, red. 
J. Wojnowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 312-313.
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rozstrzyga o obiektywnej czy słusznej moralności, a przystosowanie 
się do obowiązujących w danym społeczeństwie zasad codziennego 
postępowania nie rozstrzyga o moralności człowieka.

Ważne dla socjologów moralności jest wyraźne określenie przed-
miotu swoich badań, tj. czym jest moralność. Czy moralność, którą 
badają, jest tylko wytworem społeczeństwa, czy należy ona do isto-
ty ludzkiego bytowania? Czy jest wynikiem procesów socjalizacji, 
czy też te procesy poprzedza i jest zakotwiczona w najgłębszych 
pokładach człowieczeństwa? Czy dla socjologa interesująca jest 
tylko ta moralność, za którą stoi sankcja społeczna, czy też bada 
moralność zindywidualizowaną, autonomiczną, wewnętrzną, roz-
proszoną, mozaikową? Jeżeli pojęcia, przekonania, wyobrażenia, 
oceny, wartości i normy moralne stają się rzeczywistością prywatną, 
czy można jeszcze zjawiska społeczne tematyzować w kategoriach 
moralnych? Czy można mówić o moralności społeczeństwa czy tyl-
ko o moralności w społeczeństwie? Jak kształtują się relacje między 
moralnością i różnymi dziedzinami życia społecznego, polityczne-
go, gospodarczego, kulturalnego i religijnego? Czy możemy mó-
wić o kryzysie moralnym społeczeństw współczesnych, czy raczej 
o transformacjach i rekonstrukcji moralności? Jaka jest przydatność 
socjologii moralności w budowaniu dobrego społeczeństwa? Czy 
współczesna socjologia moralności może być także teorią działania 
społecznie właściwego, czy ludzkie sposoby myślenia i działania 
zawierają w sobie pewne orientacje normatywne?

Empiryczna socjologia moralności opisuje, jakie wartości ludzie 
wybierają, co cenią, jakich wartości i norm poszukują, w jakie roz-
wiązania życiowe są skłonni zainwestować swoje myślenie, emocje 
i działania, jak wygląda ich życie w sytuacjach paradoksalnych i ry-
zykownych? Ale ludzie chcą też wiedzieć, jak wybierać, jak kształ-
tować swoją tożsamość, jak uwolnić się od złowrogiej niepewności 
i lęku, w jaki sposób nadać swojemu życiu wartościowy sens, jak 
kształtować swoje strategie i projekty życiowe, jak znajdować nowe 
sposoby samookreślenia i tożsamości moralnej? Socjologia będąca 
w służbie człowieka, nawet jeżeli nie jest w stanie wskazać na ak-
sjologiczne summum bonum, mogłaby pomóc w zrozumieniu jego 
społecznych odniesień. Wizja wartościowego człowieka i moralnego 
społeczeństwa wiąże się nierozerwalnie z indywidualnym szczęś-
ciem i udanym (przyzwoitym) życiem. Jedynie wtedy, gdy wartości 
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i normy moralne będą określane decyzją większości, nie będzie 
istnieć – choćby w minimalnym zakresie – wspólna dla wszystkich 
i wiążąca w kategoryczny sposób moralność. W sferze publicznej 
narastają trudności w budowaniu społeczeństwa moralnego. Strefa 
publiczna, jeżeli ma się owocnie rozwijać, musi opierać się na zasa-
dach moralnych: sprawiedliwości, dobra wspólnego, pomocniczości, 
solidarności, wolności, lojalności i innych elementach pożądanego 
ładu moralnego. Autonomia i podmiotowość jednostkowa są z pew-
nością wielkimi wartościami, ale nie na tyle, by stanowić cel sam 
w sobie. Wydaje się, że socjologia w swoich nowych paradygmatach 
badania moralności wychodzi naprzeciw postulatom „remoraliza-
cji” nauk społecznych i refleksji socjologicznej.

Wiele problemów teoretycznych i metodologicznych, trudnych 
do rozwiązania w socjologii moralności, jest – być może – jedną 
z wielu przyczyn swoistego dystansu socjologów wobec tej dyscypli-
ny naukowej. Zygmunt Bauman podkreśla, że problematyka moral-
na wpływa w nieznacznym stopniu na rozwój refleksji socjologicz-
nej, a kwestie dotyczące zachowań i wyborów moralnych zajmują 
w pracach socjologów pozycję marginalną. Współcześnie większość 
koncepcji socjologicznych obywała się bez wyraźnych nawiązań do 
moralności, a sami socjologowie zacierali jakościową odrębność 
zjawisk moralnych lub włączali je do zjawisk społecznych.

„Strategie te oraz wynikające z nich działania doprowadziły 
do zakwestionowania niezależnego sposobu istnienia norm mo-
ralnych. Jeżeli w ogóle uznawano moralność za odrębny element 
rzeczywistości społecznej, przypisywano jej wtórny i pochodny 
charakter, co miało czynić ją wytłumaczalną poprzez odniesienie 
do zjawisk spoza dziedziny moralnej, a więc poddających się peł-
nej i jednoznacznej wykładni w kategoriach nieteleologicznych. 
Sama idea specyficznie socjologicznego podejścia do badań nad 
moralnością sprowadzała się w gruncie rzeczy do swoistej redukcji 
socjologicznej, opartej na założeniu, że zjawiska moralne dają się 
wyjaśniać w sposób całościowy i wyczerpujący w kategoriach właś-
ciwych instytucjom moralnie neutralnym, które użyczają zjawiskom 
moralnym podstaw legitymizacji”2. Współcześnie coraz częściej py-

2 Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, tł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2009, s. 351.
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tamy o moralne podstawy społeczeństwa, a socjologia moralności 
może dostarczyć treści ważnych dla dyskursu publicznego. „Nauki 
społeczne powinny priorytetowo potraktować sprawę stworzenia 
nowej etyki, będącej wyrazem postaw moralnych w określonych 
sytuacjach społecznych”3.

Socjologowie w Polsce mówią o atrofii więzi moralnej, o kul-
turowym syndromie braku zaufania, o chaosie normatywnym, 
o destrukcji normatywności, o patologicznym rozpadzie tkanki 
społecznego zaufania, o dryfowaniu całego systemu normatywne-
go, a nawet o aksjologicznej pustce. Wieloraki kryzys o wymiarze 
cywilizacyjnym, ekologicznym, gospodarczym, politycznym, orga-
nizacyjnym, a także ideowym i moralnym, jaki dotknął społeczeń-
stwo polskie przed rokiem 1989, nie został w pełni usunięty, nawet 
jeżeli zmieniły się jego kontury ilościowe i jakościowe. W dalszym 
ciągu jesteśmy skłonni opisywać społeczeństwo polskie w katego-
riach kryzysu społecznego, w tym i kryzysu moralnego, anomii, 
dewiacji i różnych anomalii społecznych.

Szybkim zmianom społecznym towarzyszy na ogół atrofia wię-
zi moralnych. Po 1989 roku pojawiły się nowe tendencje zmian 
w życiu społeczno-moralnym. „Po krótkim okresie euforii następu-
je wyraźny kryzys zaufania, zarówno wertykalnego – do nowych 
instytucji politycznych i gospodarczych, a także do elit władzy 
i własności, jak i zaufania horyzontalnego – do współobywateli. 
Zagrożenia i niepewność, a także nowe nęcące możliwości awansu 
i kariery, wyzwalają indywidualistyczne działania obronne lub bez-
względne, egoistyczne poczynania konkurencyjne, z zawieszeniem 
zasad lojalności czy solidarności. [...]. W rezultacie rozprzestrzenia 
się kultura cynizmu, manipulacji i obojętności. Treść więzi moral-
nych ulega daleko posuniętej erozji. Idzie z tym w parze zawężanie 
zasięgu więzi, rosnąca ekskluzywność kategorii «my», wyznaczanej 
już nie w skali ogólnonarodowej, lecz na podstawie identyfikacji 
regionalnej, klasowej, zawodowej, «sektorowej», partyjnej itp.”4.

3 A. Touraine, Po kryzysie, tł. M. Frybes, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, 
s. 95.

4 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, 
lojalność, solidarność, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości 
i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa–Kraków 1999, s. 276.



274 RECENZJE I OMÓWIENIA 

W społeczeństwie będącym w fazie przejścia od tradycji do po-
nowoczesności, od społeczeństwa losu do społeczeństwa wyboru, 
sytuacja życiowa ludzi jest o wiele trudniejsza niż w społeczeństwie 
tradycyjnym. Coraz więcej spraw nie nadaje się do jednoznacznej 
oceny moralnej, pojawia się coraz więcej dylematów o charakterze 
niemal nierozstrzygalnym, konfliktów o charakterze destrukcyj-
nym. W warunkach załamywania się istniejącego dotychczas ukła-
du kulturowego „rozmywanie się” ocen moralnych rodzi u wielu 
ludzi poczucie zagubienia i kryzys tożsamości osobowej. Wielu nie 
wie, co należy uznać za właściwe, a co za niewłaściwe, i stara się 
być otwartym na wszystko, co jest możliwe. Inni nauczyli się już 
żyć w zróżnicowanych, niekiedy sprzecznych systemach aksjolo-
gicznych, w warunkach erupcji zróżnicowanych poglądów, opinii 
i zachowań. Przejście od „losu” do „wyboru” stwarza nowe szanse 
i nowe pułapki modernizacyjne, wywołuje sytuacje pełne sprzecz-
ności i różnorodności, napięć, konfliktów i dylematów moralnych.

Zadania badawcze w zakresie diagnozy kondycji moralnej spo-
łeczeństwa polskiego dadzą się sprowadzić do kilku priorytetów: 
a) rozpoznania stopnia zaawansowania i dynamiki zmian w war-
tościach i zachowaniach moralnych w kontekście zasadniczych 
przemian, jakie zostały zapoczątkowana w Polsce po 1989 roku na 
płaszczyźnie politycznej, społecznej i gospodarczej; b) wykrycia, 
o ile to będzie możliwe, niektórych metapostaw moralnych porząd-
kujących postawy cząstkowe, odnoszące się do bardziej konkretnych 
i szczegółowych kwestii; c) określenia tego, co w dokonujących się 
przemianach wynika z przeszłości, co jest odzwierciedleniem aktu-
alnych tendencji i trendów; d) ustalenia tego, co w polskich transfor-
macjach moralnych wydaje się uniwersalne (ogólnocywilizacyjne), 
a co jest raczej specyficzne dla naszego kraju, uwarunkowane długo-
trwałą sytuacją anomii społecznej i swoistą próżnią aksjologiczną; 
e) prognozowania dalszego biegu procesów przeobrażeń moralnych, 
nie wyłączając ostatecznego punktu dojścia, w kontekście zjawisk 
ogólnocywilizacyjnych: od jakiego typu moralności oddala się świa-
domość zbiorowa Polaków, w jakim kierunku zaś zmierza5.

5 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjolo-
giczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 16-17.
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Jest oczywiste, że tego rodzaju zamierzenia mogą być zrealizo-
wane tylko częściowo, bez roszczeń do ostatecznych i niepodwa-
żalnych rozstrzygnięć. Łatwiej będzie z pewnością opisać niektóre 
preferencje, postawy, oczekiwania i wybory aksjologiczne Polaków, 
to co oceniają oni pozytywnie lub negatywnie w kwestiach moral-
nych, niż przedstawić dynamikę wartości, norm i wzorów moral-
nych w zbiorowej świadomości, w jej wielorakich uwarunkowaniach 
i zróżnicowaniach. Współczesna socjologia moralności powinna 
w sposób bardziej wyraźny zająć się rzeczywistością wirtualną. 
Mediatyzacja elektroniczna staje się dzisiaj trwałym elementem 
codziennego życia i kształtuje relacje międzyludzkie różnego typu 
i o różnej intensywności.

Nowe technologie medialne sprzyjają myśleniu w kategoriach 
relacji i funkcji, zdobywaniu wiedzy i tworzeniu się nowych wspól-
not wirtualnych. Z drugiej strony poprzez rozmywanie tożsamości 
osobowej mogą przyczyniać się do zagubienia w życiu codziennym, 
pewnej dezorientacji, a nawet pojawienia się przeżyć traumatycz-
nych o wielorakich konsekwencjach osobowych i  społecznych. 
Nowe technologie odpowiadają potrzebom zdywersyfikowanego, 
ponowoczesnego społeczeństwa. Internet i inne technologie to coś 
znacznie więcej niż źródło informacji i potężne narzędzie prze-
kazywania informacji na odległość, ale to także nowy styl życia 
i komunikowania się między ludźmi. Magiczność nowego medium 
oddziałuje na ludzi wszystkich pokoleń, świat staje się coraz mniej-
szy, dzięki tym mediom dokonują się przemiany wielu fundamental-
nych obszarów życia ludzkiego. Nowe technologie nie mogą jednak 
zastąpić wzajemnych i bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. 
Warto także pamiętać, że przynależność do wspólnoty realnej daje 
znacznie większe poczucie bezpieczeństwa i pewności, niż obecność 
w sieci i przynależność do wspólnoty wirtualnej. Niemniej przy-
szła socjologia moralności musi w większym zakresie uwzględniać 
w swoich badaniach rzeczywistość cyfrową.

Zarówno w Polsce, jak i w świecie socjologia moralności jest 
wciąż w stadium pewnego niedorozwoju. Na przykład Jonathan 
H. Turner i Stephen Turner w opisie socjologii amerykańskiej wy-
mieniają jako główne subdyscypliny socjologiczne: socjologię ro-
dziny, socjologię wychowania, socjologię religii, socjologię polity-
ki, socjologię nauki, socjologię medycyny, socjologię ekonomiczną 
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i socjologię historyczną. Wśród mniej popularnych subdyscyplin 
socjologicznych omawiają: socjologię sztuki, socjologię kultury 
masowej, socjologię czasu wolnego, socjologię sportu, socjologię 
wojska, socjologię mass mediów i komunikacji, socjologię muzyki, 
socjologię literatury, socjologię kliniczną, socjologię stosowaną. 
Brakuje w tym wykazie socjologii moralności6.

Socjologia moralności jest wciąż wielkim nieobecnym w bada-
niach socjologicznych. Niektórzy badacze ogłaszają jednak powrót 
problematyki moralnej do socjologii i renesans socjologii moralno-
ści7. Zjawiska moralne można badać jako fakty społeczne zarówno 
z pozycji zewnętrznego obserwatora, jak i od wewnątrz z perspek-
tywy obserwacji uczestniczącej. Moralność staje się coraz częściej 
przedmiotem badań socjologów, chociaż nie osiąga takiego poziomu 
zainteresowania badawczego, jaki miała w pierwszej fazie swojego 
rozwoju (od Émile Durkheima do Talcotta Parsonsa).

Socjologia moralności, podobnie jak socjologia religii, ma 
w Polsce swoją ponad 100-letnią tradycję. Znalazła ona swój naj-
pełniejszy wyraz w pracach Marii Ossowskiej, która sformułowała 
i realizowała program tzw. nauki o moralności, czyli nauki o zja-
wiskach uważanych za moralne. Pragnęła ona zachować postawę 
badacza faktów z dziedziny moralności, opisując i wyjaśniając to 
wszystko, co w przekonaniach ludzi należy do dziedziny moralno-
ści. Nie uprawiała etyki normatywnej, lecz naukę o moralności, 
postulując jej programową bezzałożeniowość. W opisowym badaniu 
moralności chciała rozpoznać faktyczny stan rzeczy, a więc analizo-
wać i wyjaśniać panujące w danym środowisku społecznym oceny 
moralne i obowiązujące normy, ustalić motywy działań zarówno 
aprobowanych, jak i dezaprobowanych w danym środowisku. Na-
uka o moralności, w tym i socjologia moralności, ogranicza się do 
opisu, systematyzacji oraz analizy panujących poglądów moralnych 
i faktycznego postępowania ludzi. Jako dyscyplina opisowa jest wol-

6 J.H. Turner, S. Turner, Socjologia amerykańska w poszukiwaniu tożsamości, tł. 
E. Mokrzycki, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993.

7 G. Abend, What’s New and What’s Old about the New Sociology of Morality, 
w: Handbook of The Sociology of Morality, ed. by S. Hitlin, S. Vaisey, Springer, New 
York 2013, s. 561-584.
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na od ocen i zaleceń w zakresie moralności, formułuje diagnozy 
i postulaty społeczne odnoszące się do różnych zagadnień.

W zasadzie Ossowska nie dążyła do zbudowania jednolitej i spój-
nej teorii ogólnej w zakresie moralności, lecz raczej do podważania 
prawomocności teorii już istniejących. Socjologia moralności, jako 
jeden z działów nauki o moralności, zajmuje się badaniem zjawisk 
moralnych, czyli rozumienia ocen i uznawanych norm odnoszących 
się do faktycznie podejmowanych decyzji i postępowania ludzkiego, 
od strony ich uwarunkowań różnymi czynnikami społecznymi oraz 
związków zachodzących między zjawiskami moralnymi i innymi. 
Jeżeli nawet socjologia moralności u Ossowskiej nie została osta-
tecznie ukonstytuowana, to z pewnością stworzono dla niej jako 
odrębnej dyscypliny naukowej ważne podwaliny, co gwarantowało 
jej dalszy rozwój. Poprzez swój program nauki o moralności, która 
nic nie zaleca i niczego nie gani, przyczyniła się do wyraźnego po-
stępu w zakresie badań nad moralnością8.

Dzisiaj socjologia moralności nie chce zajmować miejsca etyki 
normatywnej, interesuje się tylko teoretyczno-empirycznym pozna-
niem rzeczywistości moralnej, a wypowiedzi na temat powinno-
ści moralnych pozostawia innym dyscyplinom naukowym. Etycy 
w swoich poszukiwaniach badawczych wchodzą sporadycznie na 
teren socjologii moralności. Ich opracowania z dziedziny etyki są 
interesujące dla socjologa moralności. Pod koniec XX wieku straciły 
na znaczeniu spory o naukowy charakter etyki normatywnej mię-
dzy zwolennikami nauki o moralności i przedstawicielami norma-
tywnych nauk o moralności. Pomimo pewnego niedorozwoju socjo-
logia moralności w Polsce nie jest pozbawiona znacznych osiągnięć 
naukowych, zwłaszcza w formie szczegółowych konstatacji empi-
rycznych, hipotez i uogólnień średniego zasięgu. Jej twierdzenia 
mogą być przedstawiane w formie teorii naukowej.

W polskiej literaturze przedmiotu nie ma opracowania będące-
go encyklopedycznym ujęciem zjawisk moralnych z perspektywy 
socjologicznej, słownikowym przeglądem definicyjnie usystema-
tyzowanych pojęć i zagadnień socjologii moralności, podsumowu-
jącym bogaty dorobek badawczy i interpretacyjny polskich socjo-

8 M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1985.
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logów. Życie moralne społeczeństwa polskiego jest w ustawicznej 
zmianie, zmienia się także jego socjologiczny opis i interpretacja. 
Prezentowany Leksykon socjologii moralności jest próbą opisania, 
zinterpretowania i wyjaśniania prowadzonych przez socjologów 
polskich badań socjologicznych nad moralnością. Porządkuje on 
wiedzę socjologiczną o moralności i dookreśla przedmiot badań 
socjologii moralności, która w Polsce jest już na tyle rozwiniętą 
subdyscypliną socjologiczną, że jej przedstawiciele są uprawnieni 
do opracowania i opublikowania niniejszego Leksykonu.

Hasła dotyczące dziedziny szeroko rozumianej moralności znaj-
dują się w różnych opracowaniach encyklopedycznych, słownikach 
i leksykonach. Można tu wymienić wiele takich opracowań: En-
cyklopedia katolicka wydana w 20. tomach w latach 1973-2014; 
Encyklopedia PWN – Religia opublikowana w 9. tomach w latach 
2001-2003 (red. Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski); Encyklopedia 
socjologii w 4. tomach wydawana w latach 1998-2005 przez Oficynę 
Naukową (red. Władysław Kwaśniewicz); Leksykon socjologii religii 
– VERBINUM. Wydawnictwo Księży Werbistów (Warszawa 2004, 
red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Janusz Mariański); Leksykon 
pedagogiki religii – VERBINUM. Wydawnictwo Księży Werbistów 
(Warszawa 2007, red. Cyprian Rogowski); Encyklopedia bioetyki. 
Personalizm chrześcijański, red. Andrzej Muszala, Polskie Wydaw-
nictwo Encyklopedyczne, Radom 2007; Encyklopedia nauczania 
społecznego Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński, Polskie Wydaw-
nictwo Encyklopedyczne, Radom 2003; Jan Paweł II. Encyklopedia 
nauczania moralnego, red. Janusz Nagórny, Krzysztof Jeżyna, Pol-
skie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005; Encyklopedia 
filozofii wychowania, red. Stanisław Jedynak, Jerzy Kojkoł, Oficyna 
Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2009.

Ważne są słowniki zawierające hasła dotyczące moralności z za-
kresu socjologii, filozofii i teologii: Mały słownik etyczny, red. Sta-
nisław Jedynak, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1999; 
Słownik teologiczny, red. Andrzej Zuberbier, Księgarnia św. Jacka, 
Katowice 1998; Słownik katechetyczny, tł. Krystyna Kozak, red. Ka-
zimierz Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007; 
Słownik małżeństwa i rodziny, red. Edward Ozorowski, Wydaw-
nictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc Rodzinie, 
Warszawa–Łomianki 1999; Słownik katolickiej nauki społecznej, red. 
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Władysław Piwowarski, Instytut Wydawniczy Pax i Wydawnictwo 
Misjonarzy Klaretynów „PALABRA”, Warszawa 1993; Słownik spo-
łeczny, red. Bogdan Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004; 
Adam Jan Karpiński, Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, Wy-
dawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2005; 
Maksymilian Pacholski, Andrzej Słaboń, Słownik pojęć socjologicz-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Kraków 2010; Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjo-
logiczny, Ryszard Gregrowicz – Wydawnictwo Gaffiti BC, Toruń 
2002.

Warto jeszcze wymienić: Słownik terminologiczny nauk moral-
nych, opublikowany w 1975 r. przez Stanisława Witka w roczniku 
naukowym pt. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (t. 30), za-
wierający znaczenia 3430 terminów z zakresu nauk moralnych; 
a także – Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji Janusza 
Mariańskiego (wyboru dokonał Marek Marczewski), wydanej przez 
Wydawnictwo POLIHYMNIA (Lublin 2013); Socjologia prawa. 
Główne problemy i postacie, red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiń-
ski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 
Janusz Mariański, Moralność w kontekście społecznym, Zakład Wy-
dawniczy NOMOS, Kraków 2014.

Leksykon socjologii moralności nie ma wprost odpowiedników 
w literaturze europejskiej. Można jedynie wymienić encyklopedie, 
leksykony czy słowniki, w których są umieszczone hasła z socjologii 
moralności: Karl Hörmann, Lexikon der christlichen Moral, Tyrolia 
Verlag, Innsbruck 1969; Vocabulaire des sciences sociales, éd. Paul 
Foulquié, Presses Universitaires de France, Paris 1978; Katholisches 
Soziallexikon, hrsg. von Alfred Klose, Wolfgang Mantl, Valentin 
Zsifkovits, Tyrolia-Styria, Innsbruck 1980; Wörterbuch der Sozio-
logie, Bd. I-II, hrsg. von Günter Endruweit, Gisela Trommsdorff, 
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1989; Wörterbuch der Religions-
soziologie, hrsg. von Rudolf Dunde, Gütersloher Verlagshaus, Gü-
tersloh 1994; Vardy Peter, Grosch Paul, Etyka, tł. Jerzy Łoziński, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995; Encyclopedia of Sociology, 
vol. I-IV, ed. by Edgar F. Borgatta, Marie L. Borgatta, Macmillan 
Publishing Company, New York 1992; Słownik socjologii i nauk spo-
łecznych, red. Gordon Marshall, tł. Marek Tabin, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005; Lexikon Soziologie und Sozialthe-
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orie. Hundert Grundbegriffe, hrsg. von Sina Farzin, Stefan Jordan, 
Philipp Reclam jun., Stuttgart 2008; Michael Klöcker, Monika i Udo 
Tworuschka, Etyka wielkich religii. Mały słownik, tł. Marek M. Dzie-
kan, Marek Mejor, Paweł Pachciarek, VERBINUM. Wydawnictwo 
Księży Werbistów, Warszawa 2009.

Leksykon socjologii moralności jest dziełem zbiorowym. Autora-
mi kilkuset haseł są pracownicy naukowi, głównie socjologowie, ale 
i psychologowie, przedstawiciele nauk pedagogicznych, etnologicz-
nych, religioznawczych, często różniących się między sobą warszta-
tem badawczym, preferowaniem odmiennych teorii, interpretacjami 
i wyjaśnianiem pojęć oraz faktów moralnych, niektórzy z nich pre-
ferują wykład ściśle socjologiczny, inni uwzględniają w swoich opra-
cowaniach także pewne aspekty normatywne, filozoficzne, a nawet 
teologiczne. Szeroki dobór autorów haseł zapewnia wieloaspekto-
we ujęcie problematyki socjomoralnej, wynikającej z odmiennych 
założeń teoretycznych i metodologicznych, ale utrzymujących się 
w granicach socjologii moralności. Dobór haseł w Leksykonie może 
być dyskusyjny, z pewnością wymaga on uzupełnienia, w niektó-
rych hasłach poszerzenia treściowego. Wiedza dotycząca socjologii 
moralności jest ogromna, stąd łatwo o przeoczenia czy nawet nie-
dokładności lub wyraźne błędy. W krótkim haśle nie jest możliwe 
całościowe ujęcie zagadnienia, celowo pominięto – poza nielicznymi 
wyjątkami – odniesienia empiryczne oparte na wynikach badań 
socjologicznych i sondażach opinii publicznej.

Hasła rzeczowe zawierają definicję pojęć, historię zagadnienia 
w literaturze polskiej i zagranicznej, odwołują się do różnych teorii 
i interpretacji zjawisk moralnych. Większość haseł zamieszczonych 
w Leksykonie ma charakter syntetycznego omówienia wybranego 
zagadnienia, niektóre z nich ukazują nie tylko treść omawianych 
pojęć, ale także prezentują szersze tło funkcjonowania danego 
zjawiska, najważniejsze stanowiska teoretyczne i metodologiczne 
obecne w refleksji socjologicznej. Niektóre z haseł nawiązują do 
nowej tematyki badawczej we współczesnej socjologii moralności, 
jak: internet a moralność, społeczeństwo sieciowe a moralność, bio-
logia i moralność, panika moralna, New Age a moralność, eventy 
a moralność, socjologia zła, mózg a moralność, ciało jako wartość. 
Dodana do rzeczowych haseł krótka bibliografia dokumentuje stan 
wiedzy światowej i polskiej z zakresu socjologii moralności. Lek-
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sykon socjologii moralności jest dziełem zbiorowym, autorzy haseł 
mieli pełną swobodę w ich przygotowywaniu, stąd wynika pewna 
dysproporcja w objętości poszczególnych tematów i swoista „kolo-
rystyka” autorskich haseł.

Hasła osobowe prezentują badaczy społecznych, ich dorobek 
naukowy, zarówno klasyków socjologii moralności (krajowych i za-
granicznych), jak i ich współczesnych kontynuatorów oraz polskich 
socjologów moralności ze stopniem doktora habilitowanego. Omó-
wiony został dorobek naukowy i główne teorie klasyków socjolo-
gii moralności (np. Émile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, 
Edward Westermarck, Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Thomas 
Luckmann), oraz polskich naukowców podejmujących tematykę 
socjoloralną, zarówno tych zaliczanych już do klasyków (np. Broni-
sław Malinowski, Florian Znaniecki, Józef Chałasiński, Maria Os-
sowska, Józef Majka, Władysław Piwowarski), jak i współczesnych 
(np. Józef Baniak, Aleksandra Jasińska-Kania, Krzysztof Kiciński, 
Jolanta Kopka, Janusz Mariański, Wojciech Pawlik, Andrzej Tar-
czyński, Danuta Walczak-Duraj, Sławomir H. Zaręba). Biogramy 
socjologów prezentują nie tylko drogi ich kariery naukowej, pod-
stawowe dzieła, które weszły do kanonu socjologicznych lektur, 
ale i przedstawiają najważniejsze zagadnienia, którymi się zajmują, 
oraz ich osiągnięcia. Biogramy uczonych pokazują niezmiernie sze-
rokie spektrum zainteresowań i kierunków badawczych socjologów 
moralności.

Leksykon jest adresowany nie tylko do socjologów, ale i do 
naukowców z dziedzin pokrewnych, jak psychologia moralności, 
pedagogika moralności, etnologia moralności, kulturoznawstwo, 
politologia, etyka i teologia moralna, ale i do wszystkich intere-
sujących się problematyką moralną, historią i współczesną moral-
nością, relacją moralności i życia społecznego. Może być on cenną 
pomocą dla tych wszystkich, którzy czynnie uczestniczą w życiu 
społecznym i kształtują jego zmieniające się oblicze – polityków, 
działaczy gospodarczych, działaczy i liderów społecznych, publi-
cystów, dziennikarzy, duszpasterzy. Redaktor Leksykonu socjologii 
moralności w imieniu własnym i autorów haseł wyraża serdeczne 
podziękowanie Zakładowi Wydawniczemu NOMOS za opubliko-
wanie Leksykonu.





GUSTAW OSTASZ

Józef Mandziuk, Kazania, Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewo-
rek, Warszawa–Boguchwała 2014, ss. 220

Ksiądz profesor dr hab. Józef Mandziuk, historyk Kościoła 
w Polsce, rzadki erudyta, nauczyciel akademicki Politechniki Rze-
szowskiej nazywany Złotoustym, opublikował okazałą księgę Ka-
zania, owoc długoletniej pracy kaznodziejskiej. Owoc naprawdę 
dojrzały, który – dzięki walorom merytoryczno-duchowym oraz li-
terackim – będzie pozyskiwał czytelników do wielokrotnych lektur. 
W Słowie wstępnym Autor wyznał, iż czuje się najpierw kapłanem, 
a dopiero potem uczonym-historykiem. I że zawsze z radością prze-
mawia podczas mszy świętych, nabożeństw, pogrzebów, rekolekcji; 
od 1976 do 2014 r. czynił to aż 5384 razy. Ogłoszone drukiem 
kazania (67 tekstów) mogły zaistnieć za sprawą wersji mówionych 
– utrwaliły je rękopisy (konspekty) – zrealizowanych przez księdza 
w świątyniach krajowych i zagranicą w ciągu pięćdziesięciu lat po-
sługi duszpasterskiej. Na przykład, często, w Złotym Stoku, w róż-
nych kościołach wrocławskich, w Legnicy, w Secyminie-Nowinach, 
Rzeszotarach, Błoniu, Bieczu, Jaśle, Jodłowej, rzadziej w Krakowie, 
Lublinie, Maria Buchen, Wilnie, Grodnie. Dla potrzeb druku Au-
tor, jeśli to uznał za konieczne, bruliony nieco rozwinął, nadał im 
piękną formę literacką – pamiętając, że verba volant, scripta manent 
– opatrzył stosownymi notami.

Księga, przygotowana fachowo – przez Wydawnictwo AME-
LIA Aneta Siewiorek – uzyskała walory bibliofilskie; sygnuje je gu-
stowna, znacząca okładka oraz inkrustacje wielu kart niedużymi 
fotografiami barwnymi. Zawiera siedem cykli tematycznych, które 
określają całokształt kaznodziejskich zatrudnień uczonego dusz-
pasterza, odpowiadających przesłaniom II Soboru Watykańskiego. 
Cykl I – Kazania katechetyczne (razem 15 tekstów); cykl II – Kazania 
eschatologiczne (13 tekstów); cykl III – Kazania Maryjne (7 tekstów); 
cykl IV – Kazania o świętych (7 tekstów); cykl V – Kazania okolicz-
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nościowe (14 tekstów); cykl VI – Kazania patriotyczne (6 tekstów); 
cykl VII – Kazania pasyjne (5 tekstów).

Niemal wszystkie teksty – przedstawiam je syntetycznie – mają 
swój temat odrębny, wokół którego narrator rozwija fabularyzowa-
ną wypowiedź. Mimo to wiele spośród nich zazębia się między sobą 
merytorycznie albo nawzajem uzupełnia. Kazania katechetyczne 
mówią przecież o modlitwie różańcowej, o Krzyżu Pana Jezusa, 
o duchowym wymiarze cierpienia, o Zmartwychwstaniu tożsamym 
z fundamentem wiary, o Eucharystii, Bożym miłosierdziu, wyróżni-
kach chrześcijanina, o cudach, tajemnicy Trójcy Świętej. Uczoność 
narratora daje znać o sobie jakby mimo woli w jego różnorakich 
objaśnieniach. Na przykład. „Chrześcijaninem być, to znaczy oprzeć 
swoje życie, cierpienia, całą swoją osobowość o głębię wiary. Ta 
wiara musi być żywa [...]” (s. 21), aby stawała się źródłem naszej 
egzystencji. W każdym z tekstów spotkamy ilustracyjny, fabular-
ny przykład, służebny wobec tematu, krótką, stosowną modlitwę, 
sporo zdań apelujących do rozumu i serca czytelnika. Trudnym 
pięknem, ale też odwieczną mądrością mogą urzekać Kazania es-
chatologiczne. W pewnej mierze kontynuują tematykę cyklu Kazań 
katechetycznych. Poruszają zagadnienia egzystencjalne: przemijania, 
śmierci, spraw ostatecznych, przed którymi nikt nie zdoła uciec 
ani się uchronić. Wiążą naszą – czytelników – percepcję świata 
z ojczyzną identyfikowaną geograficznie, historycznie, kulturowo. 
Nic dziwnego, że przy zaistniałej okazji – była nią przecież tragedia 
smoleńska – rejestrują bolesną, niepokojącą powtarzalność zdarzeń 
dziejowych, niosą naukę-przestrogę o szczególnej semantyce – du-
chowo-religijnej, narodowej, politycznej (Tragedia narodowa – drugi 
Katyń). Tymczasem Kazania Maryjne i Kazania o świętych prezen-
tują najwyższe wzory postaw i zachowań chrześcijańskich. Spośród 
nich jedne można uznać za adresowane do całej populacji ludzkiej 
(Maryja przodująca w wierze; Maryja – Matka wszystkich ludzi; Św. 
Józef – patron doskonały; Św. Juda Tadeusz – patron w trudnych spra-
wach życiowych; Bł. Jan Paweł II – Papież z rodu Polaków). Inne zaś 
wydają się kierowane przede wszystkim do Polaków (Św. Stanisław 
Biskup i Męczennik – główny patron Polski; Św. Jadwiga Królowa – 
opiekunka ubogich i chorych; Kim jest dla mnie Ojciec Święty Jan 
Paweł II?). Siłą rzeczy różnorodna tematyka cechuje Kazania oko-
licznościowe. Rozprawiają one, na przykład, o misjach katolickich 
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w świecie, o  funkcjach świątyń, o sztuce sakralnej, powołaniu 
nauczyciela, roli kapłana, o historykach-księżach z królewskiego 
Biecza, heroizmie strażaków, itd. Również cechę „okolicznościowo-
ści” należałoby przypisać Kazaniom patriotycznym – inspirowanym 
przecie rocznicami – erudycyjnym, osadzonym w dziejach narodu 
i Kościoła, ukazującym nierozerwalny związek duchowości katoli-
ckiej z polskością (Walka o prawa człowieka; Wolność ojczyzny; Rok 
Prymasa Tysiąclecia; Oddać życie za ojczyznę; Pamięć o bohaterach). 
Natomiast cykl VII, Kazania pasyjne – głoszone przed laty (1976) 
w katedrze wrocławskiej – to duchowe zwieńczenie, albo swego 
rodzaju epilog pięknej księgi kazań uczonego kapłana Józefa Man-
dziuka.

Klarowne teksty ujawniają szczerość i głębię jego wiary, a przy 
tym erudycję biblijną, teologiczną, filozoficzną, literacką, historycz-
ną, znajomość dziejów sztuki sakralnej – malarstwa, rzeźby, archi-
tektury – zaangażowanie intelektualno-duchowe. Napisane zostały 
z dbałością o dobry kontakt z czytelnikiem, na co wskazuje swada 
kaznodziei, ujawniająca się w swej istocie jako sprawna narracja, 
osiągnięta, po pierwsze, dzięki prostej, dialogowanej fabule, a po 
drugie, dzięki elementom erudycyjnego wykładu uniwersyteckiego, 
i po trzecie, dzięki przestrzeganiu zasad retoryki greckiej i łacińskiej. 
Nic dziwnego, że w pewnym sensie zapraszają odbiorcę do skupie-
nia, inspirują go, aby w trakcie lektury prowadził sam ze sobą dialog 
wewnętrzny. Są rzeczowe, szanują zdolność percepcji domniemane-
go czytelnika (słuchacza), mają szansę wpływać na jego wolę i uczu-
cia. Ani trochę nie czynią go obojętnym wobec relacjonowanych 
zdarzeń i spraw natury religijnej, duchowej, ogólnoludzkiej, czy też 
wobec komentarzy do Pisma Świętego, do podstaw wiary i nauk 
moralnych. Po prostu, angażują odbiorcę duchowo, a siłą rzeczy – 
zgodnie z ich niepisanym założeniem – uszlachetniają.

A przecież to nie wszystko, bowiem kontakt z nami bezwiednie 
nawiązują nie tylko przeróżne elementy strukturalne omawianych 
kazań – narrator, czyli sprawca wypowiadanej fabuły, czasoprze-
strzeń, postaci, napomknienia o rzeczywistości bożo-ludzkiej, re-
fleksje religijno-filozoficzne – również terminy z zakresu genologii 
piśmiennictwa religijnego. Otóż dla polonisty, redagującego niniej-
szą wypowiedź, istotne jest choćby to, że Kazania Księdza Profesora 
kontynuują tradycję gatunku literackiego zwanego homilią albo 
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kazaniem. Ową tradycję, która liczy dwa tysiące lat z okładem, 
i która – niejako po drodze czasu – zostawiała i zostawia, tu i tam, 
rzeczy klarowne, na dobrym poziomie literackim, a bywa nawet, 
że o randze arcydzieł. To, na przykład, starożytne, rękopiśmienne 
zbiory kazań, homiliarze z wczesnego średniowiecza, późniejsze 
teksty francuskojęzyczne Jacques’a Bénigne’a Bossueta, czy polsko-
języczne: Piotra Skargi, Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły (Jana 
Pawła II). Do takiej samej, wysokiej, klasy tekstów jak najbardziej 
pretendują Kazania Józefa Mandziuka.

Trudno się temu dziwić, wszak chrześcijaństwo sublimuje zja-
wiskową – z gruntu migotliwą – materię słowa, obdarzywszy je 
szacunkiem przedziwnym, poniekąd kultem. „Na początku było 
Słowo”, czytamy w Prologu do Ewangelii wg świętego Jana. Tak 
rozumiane Słowo, w starotestamentalnej Księdze Rodzaju na swój 
sposób dokumentując Boże stwarzanie świata, uzyskało później 
– w niedookreślonym fizykalnie czasie – dodatkową semantykę. 
Oznacza przecież zarówno księgi Pisma Świętego, jak i osobę bożo-
-ludzką Jezusa Chrystusa razem z Jego nauką, co uwydatnia – tak 
wiele mówiąca – metonimia „Słowo Wcielone”. Zapewne stąd zwykł 
się brać pietyzm osób duchownych, ażeby ich komentarze do ksiąg 
Starego i Nowego Testamentu cechowały się niewątpliwą asercją. 
Także stąd, już u początków Kościoła, musiała zaistnieć apoteoza 
kaznodziejstwa, dyskretnie obecna w Dziejach Apostolskich i w li-
stach świętych Apostołów: Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy; jej 
źródłem były zachowania Mistrza z Nazaretu (Łk 4,15 i Łk 24,13-
33). Siłą rzeczy wówczas zaczął się formować gatunek wypowiedzi 
literackiej, homilia, pisemny odpowiednik kazania mówionego, 
nie bez racji nazywanego „słowem”. Aby rzucić właściwe światło 
na kwestie terminologiczne – z semantyką synonimów – splątane 
poprzez wieki, skorzystajmy ze spostrzeżeń znawcy przedmiotu, 
Bogusława Miguta. Pisze on: „W okresie wczesnochrześcijańskim 
na określenie przepowiadania kościelnego stosowano różnorodną 
terminologię; w języku greckim używano najczęściej pojęć: homi-
lia (spotkanie), dialeksis (dialog, rozmowa), logos (mowa), w języ-
ku łacińskim upowszechniły się głównie terminy sermo (mowa) 
i (pod wpływem języka greckiego [...]) homilia; innymi stosowanymi 
terminami były: tractatus (rozprawa), expositio (wykład) i enarra-
tio (komentarz); polski termin kazanie [...] jest odpowiednikiem 
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łacińskiego praedicare [głoszenie]; stąd też za kazanie uznaje się 
każdą formę przepowiadania kaznodziejskiego (w tym też homi-
lię)”. Biorąc jednak pod uwagę „tendencje w homiletyce po Sobo-
rze Watykańskim II”, za kazania należałoby uznawać tylko taką 
formę „przepowiadania kaznodziejskiego”, która „nie ma związku 
z liturgią [Mszy Świętej], a jedynie z nabożeństwami, rekolekcjami 
i misjami ludowymi; w takim ujęciu kazanie i homilia są dwoma 
różnymi formami „przepowiadania kaznodziejskiego (w praktyce 
duszpasterskiej i mowie potocznej brak jednak wyraźnego rozróż-
nienia między tymi pojęciami [...])”1.

Gdy wczytujemy się w teksty Kazań Józefa Mandziuka, pośród 
których jedne bywają homiliami, inne zaś rozprawami, traktatami, 
wykładami, komentarzami – oswoiwszy się z ich materią językowo-
-stylistyczną, odbierając bogatą informację o rzeczywistości Bożo-
-ludzkiej – mimo woli stykamy się z niezwykle ciepłą osobowością 
Autora. Sygnalizują one przecież niezachwianą wiarę kaznodziei, 
bezgraniczne zaufanie Panu Bogu, wdzięczność za dar życia, ale 
też zgodę na przemijanie. Z tym wiąże się ujmująca życzliwość 
narratora wobec każdego człowieka, szacunek do kraju ojczystego, 
pełna synowskiej miłości pamięć o rodzicach – o mamie, według 
autora Kazań, osobie świętej, zawsze radosnej, choć wiele lat bardzo 
cierpiała chorując (Rozmowa przy grobie Matki); o ojcu, żołnierzu 
drugiej wojny światowej, poległym pod Wadowicami – o nauczycie-
lach akademickich, zwłaszcza o ks. biskupie Wincentym Urbanie, 
ks. kanoniku Zygmuncie Kozłowskim, ks. prof. dr hab. Bolesławie 
Kumorze, ks. prof. dr hab. Edwardzie Nawrocie (cykl 2 – Kazania 
eschatologiczne).

Język – jak to nas, wszystkich użytkowników polskiej mowy, 
instruował Juliusz Słowacki2 – giętki, sprawny, adekwatny do kwe-
stii, które podjął narrator, odpowiada właściwie pojętej uczoności 
kapłana. Funkcjonalna erudycja – z zakresu Pisma Świętego, ha-
giografii, teologii, filozofii, historii, literatury pięknej – niejako siłą 
rzeczy zdaje się mówić, że każdy kaznodzieja, z racji powołań i obo-
wiązków, jest skazany na ciągłe samokształcenie w służbie Chry-

1 B. Migut, Kazanie, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, szp. 1266.
2 Juliusz Słowacki, Beniowski; pieśń V, w. 133-134. „Chodzi mi o to, aby język 

giętki / Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.
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stusowi, prawdzie odwiecznej. Niektóre teksty kazań objaśniają 
mimochodem różnice doktrynalne pomiędzy Kościołem katolickim 
a Kościołem reformowanym (Eucharystia – źródłem jedności chrześ-
cijan, s. 39-44). Określają swego typu bolesną wyrwę duchową, 
kulturową, mentalną, jaka na skutek reformacji zaistniała w obrębie 
chrześcijaństwa, wyrwę oddzielającą protestantów od katolików. 
Tym samym, paradoksalnie, argumentują ową tradycję, która była 
i jest strażniczką depozytu nauki Chrystusa według zasady iota 
unum (jedności w każdej jocie). W pewnym stopniu niosą również 
apel, aby bastionem wiary okazywał się ludzki rozum, zdrowy, nie-
zachwiany.

Widać to dobrze w tekstach kazań skupionych wokół dziejów 
sztuki sakralnej (Świątynia – domem spotkania człowieka z Bogiem, 
s. 147-150; Rola sztuki sakralnej w życiu Kościoła, s. 150-153). Ujaw-
niają one relację architektury, ikonografii, rzeźby, muzyki do ściśle 
określonych epok chrześcijaństwa; do duchowości znamiennej dla 
tych epok. Uczoność narratora nie jest tu ani trochę zbędnym ba-
lastem, wszak pełni rolę służebną wobec celu głównego – zbliżenia 
odbiorcy (słuchacza) do prawd wiary i uzmysłowienia mu, iż, choć 
„przemija postać świata”, to Kościół, osadzony na Skale, zachowuje 
trwałość, bowiem, jak zapowiedział jego Twórca, „bramy piekielne 
go nie przemogą” (Mt 16,18). Rzecz oczywista, teksty kazań księdza 
profesora Józefa Mandziuka nie sprawią trudności percepcyjnych 
owym czytelnikom, którzy mają pełną świadomość relacji czasowo-
-duchowych w człowieczym doświadczeniu egzystencjalnym. Uło-
żone z dbałością o precyzję wykładu są przecież, przynajmniej do 
pewnego stopnia, mowami uczonego kaznodziei, który intuicyjnie 
wyczuwa, co i kiedy trzeba powiedzieć słuchaczom, aby im pomóc 
rozumieć siebie i świat, a jednocześnie odnowić kontakt z Bogiem.



EUGENIUSZ SAKOWICZ

Jan Walkusz, Przez okno czasu, Wydawnictwo Bernardinum, 
Pelplin 2014, ss. 128

Przez okno czasu – tytuł zbioru poezji księdza Jana Walkusza 
„daje do myślenia”. Zresztą, takie jest zadanie poezji. Jest ona ni-
czym „okno”, które otwarte, czy uchylone, pozwala, by do „takiego, 
czy innego” pomieszczenia weszło świeże, ożywcze powietrze. Ono 
jest wszakże warunkiem życia, ożywienia, ono daje życie. Podobnie 
i poezja – chce odpowiedzieć na kluczowe pytania życia.

Nad oknem czuwać musi człowiek! Przez niedomknięte wrota, 
którymi są okna, wtargnąć może w czasie wichury, zawieruchy, 
wietrzysko, które już nie ożywia, lecz niszczy. Najbardziej smutne 
są okna w domach, w których już nikt nie mieszka. Z biegiem czasu 
ulegają całkowitej destrukcji, rozpadają się.

W potocznej mowie wskazuje się na fakt „wychodzenia okna”. 
„To okno wychodzi na świat...”. A zatem nie jest ono przedmio-
tem li tylko martwym. Ono żyje spojrzeniami tych, którzy jego 
„dotykają”, którzy przez przezroczystą powłokę, zasłonę, kurtynę 
przechodzą „na drugą stronę”, np. z wnętrza na zewnątrz. Są okna 
„mistyczne”, jak witraże, które stanowią niepowtarzalny traktat 
filozoficzny i teologiczny.

Tak jak okno nie powstaje samo i samo nad sobą nie panuje, 
tak poezja nie jest samorodna i sobą nie włada. Panuje nad nią 
poeta. Czuwa, by słowa jego nie niszczyły, lecz stwarzały. Pierw-
szym wszakże i niedoścignionym Poetą jest Bóg, Kreator każdego 
zapisanego słowa, a wcześniej słowa pomyślanego. Poeta chce odpo-
wiedzieć na fundamentalne pytania życia, chce o życiu powiedzieć 
to i tak, co i jak język innego przekazu nie jest w stanie wyrazić.

„Oknem” każdej książki jest okładka. Spójrzmy zatem na okład-
kę poezji księdza Jana. Autor wybaczy na pewno tę „familiarność” 
w moim o Nim mówieniu. Znamy się wszakże ćwierć wieku... To 
niemałe przecież „okno czasu”. Kolorem dominującym okładki jest 
niebieski w jego różnych odcieniach i intensywności: od ciemnonie-
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bieskiego, przez błękit do koloru morskiego. Część tytułu książki, 
widniejąca na ciemnym kolorze niebieskim, tak jakby na morskiej 
tafli, zapisana została na biało. Zwykle białą – przezroczystą jest 
szyba w ramach okiennych umocowana. Nie jest to kolor pustki, 
wręcz przeciwnie – wszystkie kolory zbiegają się w bieli. Słowo ty-
tułu dzieła poetyckiego – „czasu” przybrało barwę ciemnożółtą. 
Jest to kolor jesieni – symbolu upływu czasu, przemijania, ale też 
i owocowania. Bez upływu czasu nie byłoby przemijania.

Niemal całą stronę okładki wypełnia okno złożone z kilkunastu 
mniejszych okien. Właściwie jest to jedna przestrzeń podzielona 
na mniejsze „kwatery”. Całość – przy odrobinie wyobraźni – przy-
pominać może jedyny w swoim wyrazie ikonostas. Każda część tej 
większej kompozycji, zeń wyjęta, stanowić by mogła osobne okno. 
Fotograf uchwycił niezwykły obraz, odbijający się w szybie, którą 
można też potraktować jako mozaikę czy lustro. Mozaika-lustro 
przedstawia odbicie drzew w późnojesiennej barwie, prawie wy-
łącznie złotej. Kolor ten w symbolologii, szczególnie w ikonografii 
wskazuje na Niebo duchowe, przestrzeń eschatologii, wieczności, 
w której czasu upływającego nie będzie. Niebo jest przecież niewy-
czerpaną pełnią.

Tytuł dzieła kapłana-poety, którego posługa wiąże się z upły-
wającym czasem i życiem człowieka, wyobrażanym właśnie jak 
drzewo, stanowi „streszczenie” wszystkich utworów z tomiku za-
wartych.

*

Całość dzieła skomponowana została na wzór tryptyku. Pierw-
szy „obraz” tego tryptyku tworzy kilka utworów, oznaczonych 
wspólnym tytułem, czy raczej nadtytułem: Między popiołem zmar-
nowanych szans a pocałunkiem Nieba i Ziemi. Popiół może wyrażać 
utratę tego, co cenne, co nie zostało właściwie spożytkowane, np. 
niewykorzystane szanse pojawiające się od czasu do czasu, czy też 
czasami na ludzkich drogach życia. Popiół może też wskazywać na 
rodzące się życie. Popiół Środy Popielcowej zapowiada nawrócenie, 
które nie jest tylko innym spojrzeniem na swoje życie, ale życiem 
innym, wiernym wartościom: prawdzie, dobru i pięknu. Niebo i Zie-
mia – dzieła Bożej miłości, skłaniają się ku sobie, by przekazywać 
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pocałunek życia – znak pokoju. Przestrzeń tę wypełnia czas nowej 
nadziei. Dla niej – przekonuje nas nasz poeta – trzeba zrobić miejsce, 
dać szansę na rozwój (zawsze przebiegający w czasie) i owocowa-
nie. Pięknie o wymiarach czasu mówi inny poeta – z kart Starego 
Testamentu wywodzący się – Kohelet. To wielokrotne powracanie 
słowa „czas” w tomie poezji księdza Jana może odsyłać do tegoż 
Męża Bożego, który poznał tajemnicę upływu chwil, lat, dziejących 
się wydarzeń.

Czas ma swoje „okno”! W poezji księdza Jana jawi się on jako 
rzeczywistość sakralna. Wigilia, o której nieraz mówi w tomie swo-
ich refleksji, nie jest aczasowa. Ona mówi nie tylko językiem białego 
chleba – łamanego opłatka. A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO – cytat 
z Ewangelii św. Jana w pierwszym utworze księdza Jana podany, 
został zapisany wielkimi literami. To jedyny wers w całym tomie 
tak oznaczony. Czas – od czasu, gdy nastąpił cud Wcielenia Syna 
Bożego, nabrał innego wyrazu. Nie jest już Chronosem, znanym 
również w mitologii, ale Kairosem, czasem dynamicznym, twór-
czym, zbawczym, będącym darem samego Boga. Jest czasem pro-
-Chrystusowym, ku-Chrystusowym. To Syn Boży przyjmując ludz-
kie ciało – w darze od każdego człowieka, otworzył okno naszego 
życia. Dał nadzieję, na co wskazuje werset ostatni: „Więc jeszcze 
nie jest za późno”, wyjęty z pierwszego wiersza pt. Opłatek, czyli 
nowa nadzieja.

W utwory poetyckie księdza Jana w tej części zamieszczone 
wkomponowane zostały słowa modlitwy, kierowanej do Pana: 
„Chcę Ci więc, Panie, / hymn wyśpiewać wdzięczności / za czło-
wieka, / który ciągle jest / a to tak wiele znaczy” (Człowiek z okru-
chami wigilijnego opłatka). Autor rozmawia z Panem, który Jego jest 
natchnieniem: „Zanim nowy początek / w powszedniość się odzieje 
/ przychodzę do Ciebie, Panie / z różańcem trzystu sześćdziesięciu 
pięciu dni (...)”; „Oto idę, Panie / z nowym kalendarzem / i świeżą 
nadzieją / idę odnajdywać fragmenty utraconego raju / w gąszczu 
wydarzeń / zadanego czasu” (Kalendarz z miejscem na nadzieję).

*

Druga część poetyckiego tryptyku oznaczona została tytułem: 
Słowa z odległej pustyni pozbierane nadzieją na drodze z Jerozolimy 
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do Emaus. Pustynia nie musi być i nie jest pusta. Na niej rodzić 
się mogą słowa, gdy tam udajemy się, by w imię Słowa Jedynego 
– Jezusa Chrystusa odkryć ich wartość oraz orzeźwiający smak. 
Nadzieja ma siłę „zbierania słów” rozproszonych, być może zagu-
bionych, niewypowiedzianych, zasypanych pustynnym piaskiem, 
miałkością myśli, ulotnością pragnień, ciężarem grzechu. Na pu-
styni, gdzie odczuwa się brak wody, czas inaczej „płynie”. Raczej 
„przesypuje się” jak w klepsydrze, prymitywnym i starożytnym 
jednocześnie czasomierzu – zegarze piaskowym wskazującym na 
umieranie. Przecież zapisany „komunikat” o śmierci człowieka, 
podany do publicznej widomości, też nosi nazwę klepsydry. Każdy 
bez wyjątku chrześcijanin, również ten, który nie zna topografii 
świętych miejsc w Ziemi Świętej, idzie nieraz drogą z Jerozolimy 
do Emaus. Ludowa pobożność wręcz nakazuje, by po śniadaniu 
wielkanocnym, na którym każda potrawa ma staro- i nowotesta-
mentową wymowę, wstać od stołu i pójść do Emaus, czyli na pola, 
które już zaczynają się budzić z czasu snu do czasu życia – wegetacji. 
Niedługa droga dzieląca Miasto Pokoju – Święte Jeruzalem od – dziś 
powiedzielibyśmy – podmiejskiej osady zajmuje pieszemu niewiele 
czasu. Kilkukilometrowy odcinek przejść można naprawdę szyb-
ko, chyba że idzie się obciążonym smutkiem, cierpieniem, bólem 
istnienia i przemijania. Wówczas droga trwać może i zwykle trwa 
dłużej. Na drodze do Emaus, podjętej przez Jezusowych uczniów 
i Jego uczniów doby współczesnej, czas doczesny „dotknięty” został 
przez Zmartwychwstałego Pana. Słowa Jezusa otworzyły zamknięte 
oczy (nazywane bywają one „oknami duszy”) wędrowców. Jezus 
– Słowo, które stało się ciałem, odsłonił spojrzenie uczniów. Gest 
łamania chleba przełamał ich zapatrzenie się we własne, pełne lęku 
słowa. Każda ludzka droga, znaczona nie tylko punktami geografii 
zbawienia w ogóle, czy jedną z jej tras: Jerozolima – Emaus, prze-
biega w czasie. W doczesność wpisana jest jednakże ponadczasowa 
wieczność. Poezja religijna jest w pewnym sensie ponadczasowa, 
może dotrzeć do serc i sumień ludzi różnych czasów, każdego czasu. 
Taka chce być poezja księdza Jana.

I w drugiej części zbioru naszego Autora znajdujemy słowa 
modlitewnego wyznania, gotowości: „Panie – / więc pójdę za Tobą 
/ zanim nie będzie za późno” (Między czasem jednym a drugim). 
W różnych okolicznościach życia, w których nie tylko uczestniczy 
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Weronika, Poeta jest świadomy prawdy najważniejszej. Stwierdza 
wprost: „Tylko Chrystus wciąż ten sam / z własnym krzyżem / po-
śród bezimiennego tłumu / tłumaczy mowę Boga / na język ludz-
ki / słowami pierwszej miłości” (Gdyby Weronika miała kapelusz). 
Woła o dar łez, który w mistyce chrześcijańskiej wskazuje zawsze 
na bliskie obcowanie z Bogiem; „Panie – / przywróć mi mój własny 
płacz (...)” (Przed czasem ostatniego proroctwa). Ksiądz Jan nie tylko 
woła o ludzkie łzy, ale i o łzy samego Syna Bożego: „Więc przyjdź, 
Panie, / póki nie wszyscy zasnęli / i zapłacz jerozolimskimi łzami 
/a potem pokaż im ręce/ i bok (...)” (Zanim prorok wróci do swoich). 
W wierszach uwidacznia się adwentowa tęsknota Autora: „Panie, 
przyjdź / zanim popełnimy kolejne dziejowe głupstwo” (Zanim pro-
rok wróci do swoich).

*

Trzecia część tryptyku – ostatnia oznaczona została przez Poe-
tę tytułem Szlakiem wypalonych gwiazd z rękami o dotyku chleba 
i wejrzeniem z widokiem na Niebo. Niezmiernie trudno jest wyob-
razić sobie szlak – drogę wypalonych gwiazd. Czy w ogóle szlak 
taki może być wyznaczony? Przecież wypalonych gwiazd już nie 
ma. Może wprawdzie pozostać po nich światło biegnące przez kos-
miczną przestrzeń miliony lat świetlnych. „Ręce o dotyku chleba” 
to bardzo wymowna metafora. Skoro każdy święty człowiek jest 
„tak dobry, jak chleb”, to i jego ręce są dobre. Kapłan dokonują-
cy przeistoczenia chleba w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, wraz 
z wiernymi spożywający konsekrowaną hostię – komunikanty, zna 
prawdziwy, wieczny smak chleba. Kapłan-Poeta wie, jaki smak ma 
chleb wieczności. „Wejrzenie z widokiem na Niebo” – nie jest ono 
nieuważnym rzucaniem spojrzenia, lecz wnikliwym wchodzeniem 
w tajemnicę tego, co się widzi, co dane jest do zobaczenia. „Widok 
na Niebo” odsyła zaś patrzącego dalej.

W tym „rozdziale” również Autor kieruje miejscami słowa żarli-
wej modlitwy do Pana Jesusa: „Proszę, cię, o to, Panie, / ze względu 
na siebie i innych/ abyśmy wyzbyli się pokusy / upodobnienia się 
tylko do ludzi” (Przedwakacyjna modlitwa); „Panie/ naucz nas się 
modlić / byśmy nie byli podobni tylko do ludzi” (Modlitwa czyli 
oddech Pana Boga).
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*

Autor w tomie poezji darowanej czytelnikowi podejmuje sze-
reg egzystencjalnych wątków, mówi o świętowaniu i codzienności, 
w tym codzienności akademickiej – jest wszakże profesorem historii 
Kościoła, o przemijaniu, o polskości i patriotyzmie, o dylematach 
moralnych życia powszedniego, o nawracaniu się... Wraz z księdzem 
Janem i jego poezją spróbujmy pójść ku naszej metanoi, przemianie 
serca, nawróceniu.



GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA

W co wierzyć, jak żyć? W 10. rocznicę śmierci ks. prałata Ada-
ma Kaźmierczyka, red. ks. Stanisław Gurba i Katarzyna Gruca, 
Brzeska Oficyna Wydawnicza, Grybów 2014, ss. 253

14 stycznia 2014 roku minęła 10. rocznica śmierci prostego 
i ubogiego kapłana, a zarazem gorliwego patrioty, oddanego Bogu 
i drugiemu człowiekowi duszpasterza – księdza prałata Adama Kaź-
mierczyka. Jego sylwetka i świadectwo życia na stałe wpisały się 
w dzieje Sądecczyzny, zwłaszcza w życie i pamięć parafian, a także 
w historię miasta Grybowa (diecezja tarnowska). Przez ponad dwa-
dzieścia lat ten „wielki duchem” kapłan, jako proboszcz, dziekan 
i kustosz sanktuarium Matki Bożej Przedziwnej sprawował pieczę 
nad powierzonymi mu wiernymi.

 Staraniem obecnego proboszcza parafii św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, kustosza bazyliki mniejszej i sanktuarium w Grybowie 
– księdza Ryszarda Soroty, uczczono rocznicę „odejścia do Domu 
Ojca” jednego ze swoich poprzedników. Z tej zatem okazji przygo-
towano książkę, a na jej treść składają się odpowiednio usystema-
tyzowane, opublikowane wcześniej artykuły księdza Adama Kaź-
mierczyka. Przedsięwzięcia tego podjął się rodowity grybowianin, 
duchowny diecezji sandomierskiej, ksiądz Stanisław Gurba1 – dok-
torant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz 
Katarzyna Gruca, absolwentka tejże uczelni.

1 Ks. Stanisław jest także autorem innych publikacji naukowych i okazjo-
nalnych, poświęconych ks. Kaźmierczykowi: Represja gestapo wobec alumnów 
seminarium w Błoniu k. Tarnowa. Ze wspomnień ks. prałata Adama Kaźmierczyka 
– świadka początków męczeńskiej drogi bł. ks. Romana Sitki, „Tarnowskie Studia 
Teologiczne” 32(2013)2, s. 89-102; Komunikacja nauczyciel–uczeń w procesie re-
socjalizacji młodzieży. Działalność pedagogiczna ks. Adama Kaźmierczyka w Za-
kładzie Poprawczym w Tarnowie, w: Nauczyciel, wychowawca, pedagog: wyzwania 
i zadania, red. P. Juśko, M. Borys, Tarnów 2014, s. 38-47; Osiem błogosławieństw 
w nauczaniu ks. Prałata Adama Kaźmierczyka, Grybów 2014.
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Ksiądz Adam Kaźmierczyk pochodził z  Jasienia Brzeskiego, 
gdzie przyszedł na świat 18 listopada 1920 r. Po maturze, w roku 
1939 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 
Święcenia przyjął z rąk biskupa Stanisława Rosponda 24 kwietnia 
1945 r. Posługę wikariusza pełnił w Ropczycach. W latach 1948-
1962 był rektorem kościoła Matki Bożej Szkaplerznej na Burku 
w Tarnowie i równocześnie kapelanem w tamtejszym Zakładzie 
Poprawczym. W latach 1962-1987 był proboszczem w podsądeckiej 
parafii. Głównie w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku publikował 
w młodzieżowym czasopiśmie „Wzrastanie” artykuły poświęcone 
problematyce wiary w codziennym życiu człowieka. Recenzowana 
publikacja stanowi właśnie zbiór wybranych, sześćdziesięciu dzie-
więciu felietonów tegoż duchownego.

Książka W co wierzyć, jak żyć? W 10. rocznicę śmierci ks. prałata 
Adama Kaźmierczyka została – poza słowem wstępnym aktualnego 
proboszcza parafii – podzielona na trzy części. Każdy zaprezentowa-
ny w publikacji artykuł został opatrzony przypisem – określającym 
miejsce pierwodruku. Połączenie tytułów dwóch pierwszych części 
stanowi tytuł publikacji, co jest nowatorskim zabiegiem Autorów. 
W co wierzyć? (s. 7-120) – pierwsza część została poprzedzona glosą 
Redaktorów (s. 7), w której pytają: czy warto wierzyć? dlaczego nie-
którzy ludzie nie wierzą w Boga? czy wielcy ludzie wierzyli w Boga? 
Pytania te stanowią tytuły publikacji księdza Prałata (s. 9-18). Na 
te i inne pytania czytelnik może znaleźć odpowiedź w prezento-
wanych artykułach. Część ta zawiera trzydzieści jeden publikacji 
traktujących o tematyce chrześcijańskiego Credo. Analizując zapre-
zentowane tutaj felietony wydaje się, iż Redaktorzy tak je dobrali 
i ułożyli, by kolejno następujące tytuły tworzyły klucz Wyznania 
wiary. Znajdziemy więc tutaj artykuły traktujące o kwestii wia-
ry w życiu człowieka (s. 9-22), jego pochodzeniu (s. 23-29), duszy 
i jej nieśmiertelności (s. 30-33), o Jezusie Chrystusie, Jego cudach, 
przypowieściach, bóstwie, śmierci i zmartwychwstaniu (s. 34-57, 
96-97), Duchu Świętym (s. 58-61), Kościele powszechnym (s. 62-73), 
wierze w „świętych obcowanie”, odpuszczeniu grzechów (s. 74-
80) i rzeczach ostatecznych (s. 81-95, 98-119). Ksiądz Kaźmierczyk 
w przytoczonych tekstach zachęca do poznawania Boga – Stwór-
cy, Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i Człowieka oraz Ducha 
Świętego. Wyjaśnia także, co stanowi Credo chrześcijanina: wiara 
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w jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół, świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie.

Druga część publikacji Jak żyć? (s. 121-234), poprzedzona rów-
nież krótkim słowem wprowadzenia Redaktorów (s. 121), została 
podzielona na sześć rozdziałów. Ich tytuły zostały zaczerpnięte 
z Dekalogu. Całość rozdziału została poprzedzona czterema felie-
tonami księdza Prałata, traktującymi o wierze jako skarbie człowie-
ka, sumieniu, obowiązkach wobec Boga i aktualności Dziesięciu 
Przykazań (s. 122-137). Pierwszy rozdział – „I. Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede mną” (s. 138-160), zawiera siedem artyku-
łów poświęconych tematyce: „bożka” pieniądza, modlitwy, święto-
kradztwa. Paragraf drugi – „II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga 
Twego nadaremno” (s. 161-166), tworzą dwa teksty duchownego: 
o święceniu Imienia Bożego i krzywoprzysięstwie. Na trzeci rozdział – 
„III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (s. 167-178), składają się 
cztery publikacje księdza Prałata: o świętowaniu niedzieli, spędza-
niu jej w gronie rodzinnym oraz uczestnictwie w Eucharystii. Kolej-
ny paragraf – „IV. Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze 
ci się powodziło na ziemi” (s. 179-195), zawiera pięć artykułów 
o należnym szacunku, wdzięczności i czci dla swoich rodziców, oraz 
o miłości do Matki – Ojczyzny. Piąty rozdział – „V. Nie zabijaj” (s. 
196-225), składa się z dziewięciu felietonów o przemocy, obronie 
życia, eutanazji, samobójstwach, nałogu tytoniowym i alkoholo-
wym, oraz o AIDS i HIV. Ostatni rozdział w tej części publikacji 
Redaktorzy zatytułowali „VI. Nie cudzołóż; IX. Nie pożądaj żony 
bliźniego swego” i zamieścili w nim trzy artykuły księdza Kaźmier-
czyka (s. 226-235): o pornografii i uciesze cielesnej, która może stać 
się celem i sensem życia człowieka. Druga część recenzowanej pub-
likacji stanowi jakby kontynuację pierwszej i jest bazą do odpowie-
dzi na zawarte w tytule książki pytanie. Po pierwszej części, gdzie 
czytelnik poprzez teksty księdza Prałata mógł poznać podstawowe 
prawdy wiary i ich wpływ na życie chrześcijanina, teraz następuje 
czas spojrzenia przez ich pryzmat na ziemski byt człowieka. W tej 
części Redaktorzy tak dobrali i ułożyli artykuły, iż podpowiadają 
czytelnikowi – Dekalogiem – który pomaga człowiekowi iść drogą 
codzienności i mówi jak żyć. Ksiądz Adam Kaźmierczyk w felie-
tonach tu zaprezentowanych analizuje problemy współczesnego 
człowieka w odniesieniu do Dziesięciu Przykazań Bożych. W ten 
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sposób ostrzega przed niebezpieczeństwami czyhającymi na dro-
dze życia, utratą wiary, a także zachęca do życia i przebywania 
w bliskości Boga.

Ksiądz Prałat w odpowiedzi na egzystencjalne pytania i na 
wątpliwości w wierze, które mogą budzić się w sercu człowieku, 
przytacza teksty Pisma Świętego, opisy cudów i interwencji Boga 
w ludzkie życie, także w oparciu: o swoje kapłańskie świadectwo 
i przykłady problemów, ich rozwiązań, z jakimi spotykał się w cza-
sie posługi duszpasterskiej; o kwestie, z jakimi dane mu było bory-
kać się w trakcie katechez z młodymi ludźmi. We wszystkich przy-
toczonych artykułach grybowski Proboszcz wiele razy przywołuje 
wypowiedzi ludzi ze świata nauki – wierzących, ateistów, nawró-
conych. Charakterystyczny dla jego pisarstwa jest fakt, iż często 
czyni odwołania do: dokumentów Kościoła (głównie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego), encyklik, listów, katechez, homilii, prze-
mówień papieży (Pawła VI i Jana Pawła II), słów Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, twórczości księdza Rogowskiego2, przykładów i syl-
wetek osób wpisanych w historię polski i świata, a także do różnych 
sytuacji, problemów czy świadectw jemu współczesnych, a poja-
wiających się na łamach gazet. Ksiądz Prałat w swoich felietonach 
często powołuje się na informacje i fakty zawarte w popularnych 
w tamtych czasach dziennikach, miesięcznikach ogólnopolskich, a 
także w prasie lokalnej. Nadaje to jego tekstom pewne indywidualne 
znamię, co zmniejsza dystans dotarcia do odbiorcy. Lektura staje 
się nie tyle przyjemna, ile bardzo wartościowa, gdyż bogactwo tre-
ści i przesłania religijno-moralnego winno kształtować i umacniać 
w czytelniku postawę iście chrześcijańską. Specyfiką dla twórczości 
piśmienniczej Duchownego jest opatrzenie większości artykułów 
przykładem nieodosobnionym, ale wziętym z codziennego, zwy-
czajowego podwórka codzienności. Wyjątkowe są również krótkie 
sentencje, zawierające mądrości życiowe, a tak swoiste dla księdza 
Prałata, jak choćby: „Nie czytaj książek dobrych! Czytaj książki 

2 Urodzony w 1936 r. Profesor zw., dr hab. dogmatyki. Był wykładowcą 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jest autorem wielu pozycji 
naukowych. Po częstych odwołaniach ks. Kaźmierczyka do dzieł ks. Rogowskiego 
wnioskować można, iż jego twórczość była mu bardzo dobrze znana i wykorzy-
stywana w działalności duszpasterskiej.
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bardzo dobre, bo i na te nie wystarczy Ci życia”, czy „Dobrze jest 
Pismo Święte mieć, lepiej mieć i czytać, a najlepiej mieć, czytać 
i według niego żyć”. Z całą pewnością, po lekturze recenzowanego 
dzieła należy stwierdzić, iż felietony księdza Kaźmierczyka – pisane 
przeszło dwadzieścia lat temu – nie straciły na aktualności i nadal 
mogą służyć nie tylko jako pomoc duszpasterska w katechezie czy 
kapłańskim przepowiadaniu, ale przede wszystkim stają się niejako 
podszeptem dla człowieka, który poszukuje odpowiedzi na funda-
mentalne pytania, a także dla pogłębienia wiedzy religijnej.

Ostatnia część publikacji zatytułowana „Świadectwo życia” 
(s. 235-246) stanowi przedruk artykułów poświęconych sylwetce 
naszego Duchownego. Znajduje się tutaj wywiad z księdzem Pra-
łatem, który odsłania drogę życia, powołania i pracy, zwłaszcza 
jako kapelana w zakładzie poprawczym. To tutaj czytelnik może 
odkryć proste i usłane nieraz cierpieniem życie Autora prezentowa-
nych artykułów. Bardzo budujący staje się fakt, że człowiek, który 
był świadkiem życia i aresztowania bł. ks. Romana Sitki – rektora 
tarnowskiego seminarium, umocniony jego wzorem, szedł przez 
życie niełatwe jak na powojenne czasy, z pokorą i ewangeliczną 
prostotą, nie jeden raz posuniętą do radykalizmu. Z rękami pustymi 
w dobra materialne, ale z pełnymi dobroczynności oraz miłości do 
Boga i człowieka – jak przystało na autentycznego świadka Jezusa 
Chrystusa.

Całość publikacji jest zakończona Wykazem artykułów prze-
drukowanych z bibliografią oraz Spisem treści. Zastanawiające jest 
kryterium, jakim kierowali się Redaktorzy przy doborze owych teks-
tów, gdyż nie zostało ono nigdzie w publikacji wskazane. Rzecz 
oczywista, że przy tak znacznych rozmiarach publikacji trudno było 
wyeliminować wszystkie usterki. Na stronie 71 w ostatnim akapicie, 
w pierwszym zdaniu występuje złożenie liter: „ostatnich lalach” 
(z pewnością powinno być: „ostatnich latach”). W piątym zdaniu 
drugiego akapitu ze strony 154 występuje błędna odmiana: „zabiły” 
(prawidłowa, która tu winna się pojawić, to: „zabity”). Natomiast 
na stronie 216, w dziesiątym zdaniu pierwszego akapitu występuje 
źle odmienione słowo płaca (jest: „płacę”, prawidłowe brzmienie 
to: „płacą”). Data występująca w drugim zdaniu trzeciego akapitu 
z 219 strony została omyłkowo zapisana przez zamianę cyfr (jest: 
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„1897”, z całą pewnością ksiądz Kaźmierczyk powoływał się tutaj 
na rok „1987”).

Dokonując oceny książki należy zaznaczyć, że jest ona przykła-
dem wzorowego warsztatu pracy, umiejętności prowadzenia i po-
szukiwania źródeł. Możliwe to jest dzięki wytrwałej pracy i analizie 
materiałów. Publikacja księdza Stanisława Gruby i Katarzyny Grucy 
jest bardzo starannie i rzetelnie przygotowana oraz wydana w ład-
nej szacie graficznej. Bogactwo zawartych w niej treści zachęca do 
odkrycia na nowo felietonów księdza Adama Kaźmierczyka i wsłu-
chania się w jego wciąż żywe słowa. Zaprezentowane tutaj artykuły 
mogą stanowić kapitalny materiał do naukowych analiz i kolejnych 
publikacji o przesłaniu Duchownego, ciągle aktualnym, a także do 
pracy poświęconej sylwetce tego Kapłana.
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KS. JAN WALKUSZ, MAREK ROBERT GÓRNIAK

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA 
POLSKICH HISTORYKÓW KOŚCIOŁA ZA ROK 2014 

Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2000-2013

Niniejszy rejestr publikacji, będący pokłosiem działalności na-
ukowo-badawczej polskich historyków Kościoła z różnych ośrod-
ków, stanowi kontynuację przedsięwzięcia z wcześniejszych lat. 
Bieżący wykaz zawiera publikacje oraz zestaw wypromowanych 
magisteriów i doktoratów – w takim samym ujęciu jak uprzednio1 
– za rok 2014 oraz uzupełnienia za lata 2000-2013.

Uświadamiając sobie, iż tego rodzaju opracowanie z  jednej 
strony wymaga niezbędnej dyscypliny dokumentalnej, z drugiej 

1 Zob. J.  Walkusz, P.  Janowski, Bibliografia podmiotowa polskich historyków 
Kościoła za lata 2000-2002, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 3(2004), s. 229-350; 
J. Walkusz, P. Strycharski, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za 
rok 2003 z uzupełnieniami za lata 2000-2002, tamże 4(2005), s. 295-348; J. Walkusz, 
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zaś stanowi niezwykle cenną pomoc w codziennych przedsięwzię-
ciach badawczych, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
autorom-historykom za życzliwość i współpracę, a zarazem prosić 
– szczególnie nieuwzględnionych dotąd badaczy przeszłości kościel-
nej – o nadsyłanie kolejnych materiałów.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; od 
1973 roku Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 
rozpoczął współpracę naukową z Papieskim Wy-
działem Teologicznym, a od 1981 roku z Wydzia-
łem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie]

Perspectiva – „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Hi-
storyczne [półrocznik], Wyd. Papieski Wydział 
Teologiczny we Wrocławiu – Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji Legnickiej, red. B.  Drożdż, 
S. Araszczuk, J. Jaroszewicz, K. Jaworska i in., Leg-
nica 2002-

PR WZM ZNH – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 
Wydział Zarządzania i Marketingu, Zakład Nauk 
Humanistycznych

PSB – Polski słownik biograficzny, Wyd. Wydawnictwo 
Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności 
(realizowane przez Instytut Historii im. Tadeusza 
Manteuffla PAN), tomy: XLI (2002), XLII (2003-
2005), XLIII (2005-2006), XLIV (2006-2007), XLV 
(2008-2009), XLVI (2009-2010), XLVII (2010-2011), 
XLVIII (2012-2013), XLIX (2013-2014), L (2014-
2015, w 2014 roku wydano zeszyty nr 202, 203 
i 204); uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL 
(2002), red. A. Romanowski, M. Czeppe, S.T. Sroka 
i in., Kraków 1935-

PWT Wr – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
PWT Wwa – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
PZH – „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” [półrocznik, 

wcześniej czasopismo nieregularne], Wyd. Wydaw-
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nictwo „Rys”, red. A. Czabański, H. Lisiak, A. Żok 
i in., Poznań 2003-

PzStTeol – „Poznańskie Studia Teologiczne” [półrocznik]. Stu-
dia Theologica Posnaniensia, Wyd. Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, red. 
F. Lenort i in., Poznań 1972-

RA BI WSP Cz – „Res Academicae”. Biuletyn informacyjny Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w  Częstochowie (od 
nr 6/2004 podtytuł Biuletyn informacyjny Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie zmiana 
nazwy wydawcy: Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie), red. M. Makowski, Częstochowa 
1997-

RBL – „Ruch Biblijny i Liturgiczny” [De Actione Biblica 
et Liturgica] kwartalnik Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego poświęcony głównym źródłom ży-
cia chrześcijańskiego: Biblii i liturgii, Wyd. Polskie 
Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, Sekcja Bi-
blijno-Liturgiczna, red. S. Wronka, S. Jędrzejewski, 
J. Chmiel i in., Kraków 1948-

RHK – „Roczniki Historii Kościoła” Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II. Annales de l’Histoire 
de l’Église; Annals of Church History [kontynuowa-
ły również numerację „Roczników Teologicznych”], 
Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. J. Walkusz, 
T. Moskal i in., Lublin 2009-[2013].

RSal – „Rodzina Salezjańska” Biuletyn Inspektorii św. 
Wojciecha z siedzibą w Pile, red. I. Bryłka i in., Piła 
2002-

RoczTeol – „Roczniki Teologiczne” Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (Annales de Théologie = Annals of The-
ology). W latach 2009-2013 z poszczególnych zeszy-
tów „Roczników Teologicznych”, utworzono samo-
dzielne tytuły z odrębnym ISSN i nową numeracją 
tomów. Jednocześnie kolejny tom każdego nowego 
tytułu posiadał równoległą numerację ciągłą na-
wiązującą do tytułu poprzedniego. W tym okresie 
(2009-2013) wychodziły: „Roczniki Historii Kościo-
ła”, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, „Rocz-
niki Nauk o Rodzinie”, „Roczniki Pastoralno-Ka-
techetyczne”, „Roczniki Teologii Dogmatycznej”, 
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„Roczniki Teologii Duchowości”, „Roczniki Teolo-
gii Ekumenicznej”, „Roczniki Teologii Fundamen-
talnej i Religiologii”, „Roczniki Teologii Moralnej”. 
W 2014 roku powrócono do pierwotnej koncepcji 
wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ra-
mach jednego tytułu „Roczniki Teologiczne”, który 
w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, za-
chowując ciągłą numerację. W związku z tym wyło-
nione zostały następujące tytuły zeszytów: 1. Praca 
Socjalna; 2. Teologia Dogmatyczna; 3. Teologia Mo-
ralna; 4. Historia Kościoła; 5. Teologia Duchowości; 
6. Teologia Pastoralna; 7. Teologia Ekumeniczna; 8. 
Liturgika; 9. Teologia Fundamentalna i Religiologia; 
10. Nauki o Rodzinie; 11. Katechetyka; 12. Homi-
letyka; Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teolo-
gii, kom. red. T. Moskal, J. Walkusz (od 2015 roku: 
A. Zaborowska, J. Gorbaniuk, A. Zadroga), Lublin 
1992 [-2008], kontynuacja od 2014-

RoczWin – „Roczniki Wincentyńskie”, Wyd. Wydawnictwo 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [po-
przedni tytuł „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń 
św. Wincentego à Paulo” wydawano 1895-1938; 
periodyk poświęcony studiom wincentyńskim, 
1981-1993 kwartalnik, czasopismo nie ukazywało 
się w latach 1994-2002], red. M. Chorzępa, S. Ro-
spond, Kraków 1981-1993, 2003-2010.

RTKat – „Rocznik Teologii Katolickiej” („Rocznik Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku”), Wyd. 
Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Ka-
tolickiej, red. A. Proniewski, L.M. Jakoniuk i in., 
Białystok 2002-

RV – „Resurrectio et Vita” (wcześniejszy tytuł „Rok świę-
ty”). Pismo Polskiej Prowincji Zmartwychwstań-
ców, Wyd. Wydawnictwo Zmartwychwstańców 
„Alleluja”, red. A. Napiecek, Kraków 1933-

RWP – „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ig-
natianum w Krakowie” (2000-2002 jako „Rocznik 
Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozo-
ficzno-Pedagogicznej »Ignatianum« w Krakowie”, 
następnie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicz-
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nej Ignatianum w Krakowie; w 2014 r. periodyk po 
raz pierwszy ukazał się jako „Studia Paedagogica 
Ignatiana”. Rocznik Wydziału Pedagogicznego 
Akademii Ignatianum w Krakowie; od 2015 roku 
„Studia Paedagogica Ignatiana” wydawane są jako 
półrocznik), red. W. Kubik, G. Łuszczak, J. Nosal 
i in., Kraków 2003-[2014].

SBDML – Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii 
lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny świa-
towej 1939-1945, Wyd. Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża, red. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, 
Opole 2007.

SCh – „Saeculum Christianum”. Pismo historyczno-
-społeczne [półrocznik], Wyd. Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Histo-
rycznych i Społecznych (do 1999 roku Akademia 
Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk 
Historycznych i  Społecznych), red. W. Graczyk, 
A. Glusiuk i in., Warszawa 1994-

SHCSR – „Spicilegium Historicum Congregationis SSMI Re-
demptoris” [Spicilegium Historicum Congregatio-
nus Sanctissimi Redemptoris; półrocznik]. Istituto 
storico della Congregazione del Santissimo Reden-
tore, Collegium S. Alfonsi de Urbe, Roma 1953-

SPTK – Słownik polskich teologów katolickich, t. 9 (2006; 
A-Z) stanowi kontynuację obejmującą biogramy te-
ologów zmarłych w latach 1994-2003 [wcześniejsze: 
1(1981; A-G) – red. M. Banaszak i in.; t. 2(1982; 
H-Ł), 3(1982; M-R), 4(1983; S-Ż) – H.E. Wyczawski, 
5(1983; A-J), 6(1983; K-P), 7(1983; R-Z) – L. Grze-
bień, t. 8(1995; A-Z) – J. Mandziuk. Lexicon theolo-
gorum catholicorum Poloniae, Wyd. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
[wcześniej Akademia Teologii Katolickiej], red. 
J. Mandziuk, Warszawa 1981-

StClar – „Studia Claromontana” [Studia Jasnogórskie], 
Wyd. Wydawnictwo Zakonu Ojców Paulinów, red. 
J. Zbudniewek, J. Dzięgielewski, T. Krawczak i in., 
Częstochowa 1981-

StDRad – „Studia Diecezji Radomskiej”, Wyd. Radomskie Wy-
dawnictwo Diecezjalne „Ave”, red. Z.M. Niemirski, 
Radom 1998-
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Stegna – „Stegna”. Dodatek literacki do miesięcznika spo-
łeczno-kulturalnego „Pomerania” wydawany w ję-
zyku kaszubskim, ukazuje się jako kwartalnik, 
Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Kaszëbskò-
Pòmòrsczé Zrzeszenié), red. D. Majkowski, Gdańsk 
2006-

StElb – „Studia Elbląskie” – czasopismo naukowe Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w El-
blągu, afiliowanego do Wydziału Teologii Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyd. 
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, 
red. S. Ewertowski, Z. Bieg, W. Borowski i in., El-
bląg 1999-

StEłc – „Studia Ełckie” – czasopismo z zakresu wybranych 
nauk humanistycznych [kwartalnik od 2013 roku, 
rocznik w latach 2006-2012; 1999 „Lux Veritatis”; 
2000-2005 „Ełckie Studia Teologiczne”], Wyd. 
Wydawnictwo Diecezjalne „Adalbertinum”, red. 
A. Skowroński, T. Kopiczko i in., Ełk 2006-

StFran – „Studia Franciszkańskie”. Studia Franciscana, Wyd. 
Ojcowie Franciszkanie, red. S.B. Tomczak, T. Otto, 
Poznań 1984-

StPar – „Studia Paradyskie”. Studia Paradisensia, Wyd. Wyż-
sze Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-
-Gorzowskiej, Uniwersytet Szczeciński. Instytut 
Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Wydział 
Teologiczny – Sekcja w Paradyżu (wcześniej Go-
rzowskie Wyższe Seminarium Duchowne), Gościko-
wo-Paradyż 1985-1992, Paradyż 1993-2000, Poznań 
2001-2002, red. G.  Chojnacki, P.  Łobaczewski, 
A. Daraguła i in., Szczecin – Paradyż 2003-

StPelp – „Studia Pelplińskie”. Rocznik Diecezji Pelplińskiej, 
Wyd. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pel-
plińskiej, red. J. Szulist i in., Pelplin 1969-

StPł – „Studia Płockie”, Wyd. Płocki Instytut Wydawniczy, 
red. M. Kosek, T. Lewicki, P. Niewinowski, Płock 
1973-

StPo – „Studia Polonijne” – rocznik naukowy o charakterze 
interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumia-
nej problematyce migracyjnej i poruszający kwe-
stie związane z wychodźstwem polskim i Polakami 
przebywającymi za granicą, Wyd. Towarzystwo Na-
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ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpaster-
stwem Polonijnym – Wydział Nauk Humanistycz-
nych KUL Jana Pawła II, red. T. Panfil, P. Sieradzki, 
P. Janowski, S. Zych (od 1.09.2014 roku red. naczel-
ny J. Gołębiowski), Lublin 1976-

StRz – „Studia Rzeszowskie”. Wyd. Instytut Europejskich 
Studiów Społecznych w Rzeszowie, Instytut Pamię-
ci Narodowej – Okręgowa Komisja Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, red. J. Draus, Rze-
szów 1995-

StSalet – „Studia Saletyńskie”, Wyd. Wydawnictwo La Sa-
lette Księży Misjonarzy Saletynów, red. B. Dutko, 
J. Kopciński, Kraków 2000-[2003].

StSand – „Studia Sandomierskie”. Teologia, filozofia, historia 
(1980-2003 rocznik, 2004-2010 kwartalnik, 2011-
2013 półrocznik, a od 2014 roku powróciło do for-
my rocznika), Wyd. Wydawnictwo Diecezjalne, red. 
B. Stanaszek, P. Tylec i in., Sandomierz 1980-

StŚl – „Studia Śląskie” (Silesian Studies = Schlesische 
Studien). Periodyk naukowy o charakterze interdy-
scyplinarnym, początkowo (w latach 1949-1952) 
ukazywały się pojedyncze tomy serii jako numery 
nadzwyczajne „Przeglądu Zachodniego”, po czym 
wydawane były w różnej częstotliwości – odpo-
wiednio jako półrocznik lub rocznik. Od 2013 
roku powrócono do formuły wydawania dwóch to-
mów periodyku w ciągu roku kalendarzowego (po-
szczególne tomy mają stałą strukturę z 2 działami: 
„Studia” oraz „Materiały i przyczynki”), Wyd. Pań-
stwowy Instytut Naukowy, Stowarzyszenie Instytut 
Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, red. 
B. Linek, Opole 1958-

StTeol BDŁ – „Studia Teologiczne”. Białystok – Drohiczyn – Łom-
ża [rocznik – czasopismo naukowe o tematyce z za-
kresu szeroko rozumianej humanistyki], Wyd. Kuria 
Metropolitalna w Białymstoku, red. A. Skreczko, 
W. Turowski, S. Biały i in., Białystok 1983-

StTeol Op – „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskie-
go” (rocznik; poprzedni tytuł 1968-1970 „Rocznik 
Teologiczny Śląska Opolskiego”). Studia Theolo-
gica et Historica Silesiae Opoliensis. Publikowane 
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są w nim główne teksty teologiczne i historyczno-
-teologiczne, ponadto artykuły z pogranicza teo-
logii i pokrewnych teologii dyscyplin naukowych 
(z  zakresu filozofii, religioznawstwa, pedagogiki 
religii, psychologii religii, sztuki religijnej, prawa 
kanonicznego), Wyd. Redakcja Wydawnictw Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, red. 
T. Dola, A. Anderwald i in., Opole 1973-

StWłoc – „Studia Włocławskie”. Teologiczne Towarzystwo 
Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku. Czasopismo jest rocznikiem nauko-
wym prezentującym tematykę z zakresu teologii, 
historii, prawa kanonicznego i filozofii oraz Vladis-
laviensia, sprawozdania i recenzje, Wyd. Włocław-
skie Wydawnictwo Diecezjalne, red. L.S. Król i in., 
Włocławek 1998-

ŚlStHTeol – „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” [pół-
rocznik naukowy]. Publikowane są w nich prace 
z zakresu historii oraz teologii, przy tym przedsta-
wiana problematyka historyczna ograniczona jest 
do historii Śląska i losów ludności, która obecnie 
zamieszkuje tereny Śląska., Wyd. Instytut Teologicz-
no-Pastoralny. Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, red. J. Kempa, W. Surmiak, 
D. Bednarski i in., Katowice 1968-

ŚwNar – „Światło Narodów”. Biuletyn wewnętrzny Papie-
skich Dzieł Misyjnych [1981-1993 periodyk niere-
gularny; 1994 i 1998-2000 kwartalnik; 1995-1997 
dwumiesięcznik]. Od 2011 roku wychodzi pod 
nazwą „Lumen Gentium. Zeszyty Misyjne”, Wyd. 
Papieska Unia Misyjna Kleru Diecezjalnego i Za-
konnego Światło Narodów – Sekretariat Krajowy 
PUMKDiZ, red. J. Piotrowski i in., Warszawa 1981-
2010.

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UG IH – Uniwersytet Gdański, Instytut Historii
UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie
US – Uniwersytet Szczeciński
UŚl WNS – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk 

Społecznych
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VCons – „Via Consecrata”. Pismo życia konsekrowanego 
[miesięcznik]. Wyd. Wydawnictwo Zmartwych-
wstańców „Alleluja”, red. K. Wójtowicz, Kraków 
1998-

WACz – „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”. Organ 
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Wyd. Kuria 
Metropolitalna w Częstochowie, red. J. Mielczarek, 
P. Wolnicki, Częstochowa 1992-

WAKa – „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice]. Organ 
urzędowy Kurii Metropolitalnej w  Katowicach 
(1925-1992 „Wiadomości Diecezjalne”), red. P. Sła-
boń, A. Sekściński i in., Katowice 1992-

WALb – „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” (1918-1992 
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, od 1997 roku 
podtytuł „Dicta et facta memoranda”). Od 2012 
roku pismo wychodzi pod tytułem „Memoranda: 
Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, Wyd. Kuria 
Metropolitalna w Lublinie, red. Z. Wójtowicz, Lub-
lin 1992-2011.

WAŁdz – „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” (1921-1992 
„Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”), Wyd. Archi-
diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, red. R. Leśni-
czak, Łódź 1992-

WarmWA – „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” (dwu-
miesięcznik, 1948-1992 „Warmińskie Wiadomości 
Diecezjalne”), Wyd. Kuria Metropolitalna Archi-
diecezji Warmińskiej, red. B. Matczak i in., Olsztyn 
1992-

WDS – „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” (miesięcznik, 
organ urzędowy Kurii Diecezjalnej Siedleckiej; wy-
dawany w latach 1918-1992 jako „Wiadomości Die-
cezjalne Podlaskie”), Wyd. Wydawnictwo Diecezji 
Siedleckiej UNITAS, red. M. Paluszkiewicz, Siedlce 
1992-

WH UWM IHSM – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, Instytut Historii i Stosunków Mię-
dzynarodowych

WHDK PAT Kr – Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)

WKAB  – „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 
(poprzedni tytuł 1991-1992 „Wiadomości Kościelne 
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Diecezji Białostockiej”), Wyd. Kuria Metropolitalna 
w Białymstoku, red. S. Hołodok, Białystok 1992-

WłocSB – Włocławski słownik biograficzny [t. 1(2004), 2(2005), 
3(2005), 4(2006), 5(2008), 6(2011)], Wyd. Włoc-
ławskie Towarzystwo Naukowe, red. S. Kunikowski, 
Włocławek 2004-2011.

WNS StWol IP – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki

WNS StWol IS – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w Stalowej Woli, Instytut Socjologii

WNSS UWM INP – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut 
Nauk Politycznych

WrPTeol – „Wrocławski Przegląd Teologiczny” [półrocznik]. 
Pismo poświęcone jest studiom z zakresu: filozo-
fii chrześcijańskiej, historii Kościoła, nauk biblij-
nych, nauk społecznych oraz teologii (głównie sy-
stematycznej, duchowości oraz pastoralnej), Wyd. 
Papieski Wydział Teologiczny, red. S.  Stasiak, 
A. Rambiert-Kwaśniewska i in., Wrocław 1993-

WSD ACz – Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Czę-
stochowskiej w Częstochowie

WSłM – „W Służbie Miłosierdzia” [1998-2003 „Czas Miło-
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Leszczyński Jan Tomasz (imię zakonne Prokop), w: Słownik biograficzny 

miasta Lublina, t. 4, Lublin 2014, s. 135-136.
Osoba i przesłanie św. Franciszka, „Polonia Sacra” 18(2014), nr 1, s. 7-23.
Pierwszy Zakon Franciszkański na Ziemiach Zachodnich i Północnych w la-

tach 1945-1972. Stan badań, StFran 24(2014), s. 207-218.
Polityka personalna biskupa Franciszka Jaczewskiego względem lubelskiego 

konsystorza, w: Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia bio-
graficzne z okazji 100. rocznicy śmierci, red. J.R. Marczewski, Lublin 
2014, s. 127-162.

Próba odbudowy? Z dziejów Prałatury Pilskiej (luty – sierpień 1945 roku), 
w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora 
Stanisława Wilka, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 201-209.

Vitae, EncK XIX, kol. 97.
Vives y Tuto Jose Calasanz, EncK XX, kol. 105.
Wawrzyniec z Brindisi św., EncK XX, kol. 297-298.
Wawrzyniec O’Toole, Lorcán O’Tuathil, św., EncK XX, kol. 299.
Wilk Bronisław, EncK XX, kol. 626.
Wit św., EncK XX, kol. 699-700 [wespół z A. Kołtunowską].
Wojnar Jan, EncK XX, kol. 856-857.
Wolak Kasjan, EncK XX, kol. 876.
Wysłouch Izydor Kajetan, EncK XX, kol. 1079-1080.
„Z Ojcem Pio” (od 2000 „Głos Ojca Pio”), EncK XX, kol. 1477.
Zakonnicy franciszkańscy po powstaniu styczniowym. Dzieje i postawy, 

w: Powstanie styczniowe. Motywy – walka – dziedzictwo, red. A. Ma-
ziarz, Warszawa 2014, s. 141-150.

Zaleski Wojciech, EncK XX, kol. 1209-1210.
Zamoro Giovanni Maria, EncK XX, kol. 1230.
Zdarzil Jakub, EncK XX, kol. 1322.
Zelanci, EncK XX, kol. 1343-1344.
Zelatorki, EncK XX, kol. 1344.
Zgromadzenia bezhabitowe, zgromadzenia niehabitowe, EncK XX, 

kol. 1370-1371.
Ziller Kajetan, EncK XX, kol. 1406.
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Życiorysy Matki Bożej, EncK XX, kol. 1636.
Żywoty świętych, EncK XX, kol. 1664.

C. Recenzje:
Karczewski D., Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średnio-

wieczu. Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna, Kraków 2012, 
w: StFran 24(2014), s. 438-441.

Pater J., Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej 
w latach 1945-1951, Wrocław 2012, w: „Kościół w Polsce. Dzieje i Kul-
tura” 13(2014), s. 285-289.

D. Przeprowadzone magister ia [WTKUL]:
Bałchanowski A., Znaczenie terminu hostia w antyku chrześcijańskim i śred-

niowieczu, Kielce–Lublin 2014.
Kotwica P., Motyw sądu ostatecznego w chrześcijańskiej poezji późnego an-

tyku i średniowiecza, Kielce–Lublin 2014.

22. Sitnik Aleksander Krzysztof OFM

A. Publ ikac je ksią żkowe:
„Idę do Ciebie Janie...”. Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli, 1414-

2014, red. D. Godzik, Dukla 2014 [wespół z D. Godzikiem i M. Okoń-
skim].

B. Ar tykuł y:
Działalność religijna, kulturowa i patriotyczna bernardynów w Kole nad 

Wartą od drugiej połowy XV do XXI wieku, w: Zakony i zgromadzenia 
zakonne na ziemi kolskiej. Ich dzieje, rola i znaczenie, red. K. Witkowski, 
Koło 2014, s. 77-92.

Elżbieta Helena Mińska, Kronika klasztoru ss. Bernardynek w Wieluniu, 
1908-1920, StFran 24(2014), s. 219-343.

Gospodarka klasztoru bernardynów w Kole nad Wartą na podstawie „Książ-
ki przychodu i rozchodu”, 1887-1903, „Rocznik Kolski” 7(2014), s. 189-
211.

Informator o  pseudonimie „Kazek”, 1959-1960, „Studia Pastoralne” 
10(2014), s. 522-537.

Konferencja naukowa „Pięćsetlecie objawień Maryi w Rzeszowie (1513-2013) 
oraz dwieście pięćdziesięciolecie koronacji Figury Matki Bożej (1763-
2013)”, Rzeszów 25-26 XI 2014 roku, „Przegląd Kalwaryjski” 18(2014), 
s. 303-320.
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Próba pozyskania Augustyna Stanisława Chadama OFM przez Urząd Bez-
pieczeństwa na tajnego współpracownika, 1977-1983, „Przegląd Kal-
waryjski” 18(2014), s. 139-159.

„Przegląd Kalwaryjski”, „Hereditas Monasteriorum” 4(2014), s. 445-454 
[wespół z M. Derwichem].

Vitrier, Vitrarius, Voirier Jean, EncK XX, kol. 101.
W 390 rocznicę fundacji kościoła pw. św. Karola Boromeusza na Karczówce 

w Kielcach (1624-2014), „Przegląd Kalwaryjski” 18 (2014), s. 125-138.
Wiercioch Benedykt Walenty, EncK XX, kol. 535.
Wierzbicka Franciszka, EncK XX, kol. 541.
Wiggers Nikolas, EncK XX, kol. 560.
Wilk-Witosławski Feliks Piotr, EncK XX, kol. 631.
Willakrecjanie, EncK XX, kol. 633.
Winzler Johann, EncK XX, kol. 680.
Witzel Theophil, EncK XX, kol. 732-733.
Władysław z Gielniowa bł., EncK XX, kol. 746-747.
Wspomnienia bernardynki łowickiej Weroniki Kempy z okresu II wojny świa-

towej, ABMK 102(2014), s. 205-236.
Wyczawski Hieronim Eugeniusz, EncK XX, kol. 1047-1048.
„Wzlot Seraficki”, EncK XX, kol. 1116.
Zielejewicz Eleuteriusz, EncK XX, kol. 1373.
Zieliński Daniel, EncK XX, kol. 1377.
Zumárraga Juan de, EncK XX, kol. 1498.

C. Recenzje:
Krawczyk M., Stan W., Bernardyni radomscy. Zarys dziejów, Radom 2013, 

w: StFran 24(2014), s. 441-443.
Chrzanowski S.M., Kościół i klasztor pobernardyński pod wezwaniem św. 

Antoniego z Padwy w Ratowie (1686-1868), „Courier” Ratowo, Żuro-
min 2014, w: StFran 24(2014), s. 443-444.

Jan z Komorowa, Kronika Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów (1209-
1536), tłum. K. Żuchowski OFM, Wydawnictwo Calvarianum, Kal-
waria Zebrzydowska 2014, w: StFran 24(2014), s. 449-451.

Knapik D., Bernardyni alwernijscy. Dzieje klasztoru oo. Bernardynów w Al-
werni, 1616-2010, Kraków 2014, w: StFran 24(2014), s. 444-446.

Paluch J., Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej, Wągrowiec 2014, w: StFran 
24(2014), s. 446-448.

D. Przeprowadzone magister ium [WT UPJPIIwK]:
Gawlik P.K., Dzieje kultu Matki Bożej Piotrkowskiej przed i po koronacji 

obrazu w 2003 roku, Kraków 2014.



350 BIBLIOGRAFIA 

23. Szot Adam ks.

A. Publ ikac je ksią żkowe:
Krahel T., Diecezja wileńska. Studia i szkice, Białystok 2014 [współred. 

T. Kasabuła].
„Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie”. Listy ks. Stanisława 

Żuka z lat 1944-1983, Białystok 2014 [wybór źródeł, oprac. i współred. 
E. Chrzanowska].

W małej salce... Katechizacja na Białostocczyźnie w okresie PRL, Białystok 
2014 [red.].

B. Ar tykuł y:
Abp Romuald Jałbrzykowski (1876-1955) z Łętowa-Dębu k. Wysokiego 

Mazowieckiego, w: Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów północno-
-wschodnich, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2014, s. 413-418.

Książki o Solidarności, „Drogi Miłosierdzia” 5(2014), nr 1, s. 16.
Nieznani męczennicy „czerwonego terroru”: Anna Bartoszewicz – s. Bogu-

miła (1896-1946), „Rocznik Zabłudowski” 7(2014), s. 91-97.
O dziejach Wileńskiego Kościoła, „Drogi Miłosierdzia” 5(2014), nr 12, s. 23.
O papieżu, który czuł się Polakiem... Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. 

w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku 15.08.2015 roku, 
WKAB 42(2014), nr 3, s. 151-155.

Od Redakcji, w: W małej salce... Katechizacja na Białostocczyźnie w okresie 
PRL, red. A. Szot, Białystok 2014, s. 13-14.

Okólnik nr 26 Ministerstwa Oświaty z 4 sierpnia 1958 roku i jego reperkusje 
na terenie archidiecezji w Białymstoku, czyli o „wszelkich śladach nieto-
lerancji, dyskryminacji i fanatyzmu”, w: W małej salce... Katechizacja na 
Białostocczyźnie w okresie PRL, red. A. Szot, Białystok 2014, s. 61-80.

Powstanie parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku – 
w 35-lecie jej erygowania, WKAB 42(2014), nr 3, s. 143-148.

Wasilków, EncK XX, kol. 268-269.
Wybierać muszę..., „Solidarność. Wierni ideałom sierpnia 1980. Biuletyn 

Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych” [Białystok] 
12(2014), s. 3.

Zabłudów, EncK XX, kol. 1139-1140.
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24. Tylus Stanisław SAC

B. Ar tykuł y:
Kościół i parafia Modliborzyce od połowy XVII do początku XIX wieku, 

w: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, red. D. Szulc, 
Lublin–Modliborzyce 2014(-2015) [wespół z D. Szulcem], s. 258-324.

Vadstena, EncK XX, kol. 20-21.
Visconti Antonio Eugenio, EncK XX, kol. 94.
Wacławiczek (Václavíček, Wacław Wilhelm abp), EncK XX, kol. 135.
Walafrid Strabo, EncK XX, kol. 152.
Walburga (Walpurga) św. – 1. Życie, EncK XX, kol. 152-153.
Walombrozjanie, EncK XX, kol. 183-184.
Walombrozjanki, EncK XX, kol. 184-185.
Watykański Sobór II – 6. Dokumenty, EncK XX, kol. 290-292.
Wawrzyniec Justynian (Wawrzyniec Giustiniani) św., EncK XX, kol. 298-

299.
Wazo z Liège, EncK XX, kol. 304.
Wędzioch Czesław, EncK XX, kol. 403.
Wibert z Gembloux, EncK XX, kol. 458.
Wienneński Sobór, EncK XX, kol. 533-534.
Wierzbica Stanisław, EncK XX, kol. 540.
Wiktor III (Dezydery z Monte Cassino bł.), EncK XX, kol. 577-578.
Wiktor IV (Grzegorz Conti), EncK XX, kol. 579-580.
Wiktor IV (Ottaviano di Crescenzi), EncK XX, kol. 580.
Wilczek Bernard, EncK XX, kol. 586.
Wilczogórski Walerian, EncK XX, kol. 587-588.
Wilhelm z Saint Thierry (bł.), EncK XX, kol. 613-614.
Wilhelm z Jumièges (Calculus), EncK XX, kol. 619.
Wilhelm z Volpiano, EncK XX, kol. 623-624.
Wincenty Pallotti (św.), EncK XX, kol. 659-661.
Wittmann Pius, EncK XX, kol. 728.
Włodzimierska diecezja, EncK XX, kol. 806-807.
Wnukowski Apolinary, EncK XX, kol. 831.
Wojtkiewicz Adam, EncK XX, kol. 866.
Wolski Konstanty, EncK XX, kol. 902.
Wołłowicz Andrzej, EncK XX, kol. 909.
Wróbel Józef, EncK XX, kol. 979.
Wyżycki Mikołaj Ignacy, EncK XX, kol. 1114.
Ximenes Francisco, EncK XX, kol. 1120-1122.
Zawidzki Józef, EncK XX, kol. 1281.
Zerr Antoni Jan, EncK XX, kol. 1353-1354.
Zieliński Konstanty Józef, EncK XX, kol. 1378.
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Zygmunt Luksemburski, EncK XX, kol. 1548.

25. Walkusz Jan ks.
A. Publ ikac je ksią żkowe:
Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku, 

Lublin 2014.

Rec.: Flaga J., Jan Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Stu-
dia i szkice z XIX i XX wieku [L’Èglise sur les routes du passé poméraniem. 
Ètudes et croquis des XIXe et XXe siècles], Lublin 2014, p. 387, w: „Revue 
d’histoire ecclésiastique” 109(2014), nr 3-4, s. 1102-1105; Grygiel M., Jan 
Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX 
i XX wieku. Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 387, w: „Resovia Sacra” 
21(2014), s. 557-563; Marczewski M., Jan Walkusz, Kościół na drogach po-
morskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2014, ss. 387, w: „Homo Dei” 83(2014), nr 4, s. 236-239; tenże, Jan 
Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX 
i XX wieku, Wyd. KUL, Lublin 2014, ss. 387, w: NP 122(2014), s. 227-232

„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 13(2014) [red.].
Przez okno czasu, Pelplin 2014 [poezje].

Rec.: Drączkowski F., Kerygmat Dobrej Nowiny w poetyckim ujęciu, MD-
Pelp 24(2015), nr 4-6, s. 111-113; Janke S., Ksiądz profesor pisze wiersze, 
„Pielgrzym” 25(2014) nr 17, s. 11; Łazar A., Przez okno czasu, „Niedziela” 
57(2014), nr 49, s. 27; Paszkowska T., Jan Walkusz, Przez okno czasu, Pel-
plin 2014, ss. 128, w: „Życie Konsekrowane” 22(2015), nr 3, s. 130-131; 
taż, Przez okno czasu w nowy rok, „Niedziela” 58(2015), nr 2, s. 30-31; 
M. Ziółkowska, Poetyckie spojrzenie „przez okno czasu”. Wieczór autorski 
ks. prof. dra hab. Jana Walkusza, „Przegląd Uniwersytecki” 27(2015), nr 1, 
s. 49.

Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Stanisła-
wa Wilka, Lublin 2014 [współred. M. Krupa].

B. Ar tykuł y:
Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2012 z uzu-

pełnieniami za lata 2000-2011, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
13(2014), s. 317-380 [wespół z M.R. Górniakiem].

Łączyła ich nie tylko świętość, Przegląd Uniwersytecki” 26(2014), nr 2, 
s. 6-8.

Matka naszych dróg i naji historii, „Stegna” 9(2014), nr 3, s. 35.
Misyjne drogi Kościoła: Specyfika – geografia – charakterystyka, „Kościół 

w Polsce. Dzieje i Kultura” 13(2014), s. 7-19.



 BIBLIOGRAFIA 353

Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Z księdzem profesorem Janem Walkuszem 
rozmawia Stanisław Janke, „Pomerania” 51(2014), nr 10, s. 28-31.

Od Kościoła europejskiego do Kościoła rodzimego. Misyjne nauczanie papie-
skie XX wieku, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 13(2014), s. 113-
128.

Od Piusa IX do Pawła VI, czyli Kościół na drogach soborowych przeobra-
żeń, w: Parare vias Domini. Księga inspirowana działalnością naukową 
i duszpasterską księdza biskupa pelplińskiego prof. dr. hab. Jana Ber-
narda Szlagi (1940-2012), red. K. Charamsa, W. Pytlik, Pelplin 2014, 
s. 807-823.

Słowo wprowadzające, w: M. Leszczyński, W służbie ewangelizacji. Szkice 
z historii Kościoła w Polsce XX wieku, Lublin 2014, s. 7-9.

W kręgu nauk pomocniczych historii. Ks. dr hab. Tomasz Moskal i jego do-
robek naukowy, „Resovia Sacra” 21(2014), s. 595-609.

W kręgu oddziaływania dobra i miłości, w: Tyś Kaszub Królową. Antologia 
wierszy laureatów Konkursu Poezji Maryjnej w Kościerzynie 2009-2013, 
red. S. Janke, Kościerzyna 2014, s. 5-11.

Wątki autobiograficzno-historyczne w twórczości literackiej ks. Jana Wiś-
niewskiego (1876-1943), w:  Universitati serviens, red. J.  Walkusz, 
M. Krupa, Lublin 2014, s. 265-272.

Willxycki Jan Jerzy, EncK XX, kol. 631.
Worzała Augustyn, EncK XX, kol. 927.
Wróblewski Franciszek, EncK XX, kol. 982.

C. Recenzja:
Leszczyński M., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach 

Polski 1944-1992, Lublin 2011, ss. 456, w: „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 13(2014), s. 277-283.

D. Przeprowadzone magister ia:
Garbal R., Idea jedności Kościoła według Włodzimierza Sołowiowa, Lublin 

2014 [AKUL].
Sawicka D., Reformacja w Anglii w XVI wieku w świetle współczesnej hi-

storiografii polskiej i niemieckiej, Lublin 2014 [AKUL].
Wojtasiak M., Obraz Pomorza w świetle listów pasterskich biskupów cheł-

mińskich okresu międzywojennego, Toruń 2014 [WT UMK].
Zawadzki T., Wyższe Seminarium Duchowne w  Lublinie (1943-1965) 

w świetle wspomnień wychowanków, Lublin 2014 [AKUL].

E. Przeprowadzony doktorat [AKUL]:
Piekarski R., Biskup Walenty Wójcik. Życie i działalność (1914-1990), Lub-

lin 2014.
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26. Zając Paweł OMI

A. Publ ikac je ksią żkowe:
Acta Nuntiaturae Polonae – t. 54: Ioannes Andreas Archetti (1776-1784), 

Vol. 1: (8 IV 1775-25 VII 1776), Academia Scientiarum et Litterarum 
Polona, Cracoviae 2013 [ed.].

„Annales Missiologici Posnanienses” 19(2014) [red].
From the French Revolution to the New Evangelization. Eugene de Mazenod 

and his charism between XVIII and XXI century, Rome 2013 [red].

B. Ar tykuł y:
Between observance and fraternity. Ideas of the Oblate religious communitty, 

1926-1972, „Oblatio. Review of Oblate Life” 3(2014), nr 1, s. 17-58.
„Jeden z najszczęśliwszych dni króla Stanisława Augusta” – Grodno, 24 

października 1784 roku, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów 
XVIII i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Da-
nilczyk, Warszawa 2014, s. 311-338.

Kościół katolicki i jego hierarchia w Rzeczypospolitej XVIII wieku w ujęciu 
Władysława Konopczyńskiego, w: Władysław Konopczyński jako ba-
dacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 
2014, s. 73-92.

Les souvenirs de la révolution française dans les écrits de saint Eugène de 
Mazenod, w: From the French Revolution to the New Evangelization. 
Eugene de Mazenod and his charism between the XVIII and the XXI 
century, red. P. Zając, Rome 2013, s. 9-33.

Niepokoje nuncjusza o „depravazione del secolo” w Rzeczypospolitej, 1776-
1784, „Wiek Oświecenia” 30(2014), s. 111-136.

Seumois André, EncK XVIII, kol. 70.
Stempor Wilhelm, EncK XVIII, kol. 937-938.
Stolarek Konrad, EncK XVIII, kol. 974.
Stopa Alfons Marceli, EncK XVIII, kol. 983.
Sylla Antoni, EncK XVIII, kol. 1277.
Taberd Jean Louise, EncK XIX, kol. 426.
Taché Alexandre Antonin, EncK XIX, kol. 437-438.
The Constitutions and Rules in daily life between 1862 and 1912, „Oblatio. 

Review of Oblate Life” 2(2013), nr 1, s. 35-55.
Tonkińscy Męczennicy, EncK XIX, kol. 889-890.
Turquetil Arsène, EncK XIX, kol. 1169-1170.
Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej 

w okresie pocysterskim w latach 1836-1861, „Ecclesia. Studia z dziejów 
Wielkopolski” 8(2013), s. 167-205.

Wrodarczyk Ludwik Jan, EncK XX, kol. 975.
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Wybrane aspekty życia księży filipinów świętogórskiego sanktuarium w XVI-
II wieku, w: Dom cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-le-
cia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, red. A. Adamski, 
J. Przybylski, M. Kulig, Święta Góra 2015, s. 139-160.

Zago Marcello, EncK XX, kol. 1172-1173.
XVIII-wieczne obrazy misji katolickich w Ameryce Północnej – między tra-
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IV. NEKROLOGI 
I WSPOMNIENIA





ANNA KOWALSKA

KS. KANONIK TADEUSZ ŻEBROWSKI (1925-2014) 
– HISTORYK MAZOWSZA

Ks. kan. Tadeusz Żebrowski, historyk Kościoła, znakomity 
znawca dziejów Mazowsza, był wieloletnim dyrektorem Biblioteki 
i Archiwum Diecezjalnego w Płocku oraz wykładowcą w Wyższym 
Seminarium Duchownym (WSD) w Płocku. Jego badania koncentro-
wały się na okresie średniowiecza i czasach nowożytnych. Szczegól-
nie interesowały go dzieje Płocka i płockiego ośrodka kościelnego. 
Swoje pierwsze prace badawcze dotyczące historii Płocka zatytuło-
wane: Dzieje kolegiaty św. Michała i szkoły kolegiackiej (1180-1611) 
oraz Kolegium jezuickie w Płocku i szkoła przezeń prowadzona (1615-
1773) opublikował w 1958 r. w Księdze pamiątkowej Zjazdu Mała-
chowiaków 1180-1957/58. W 1960 r. ks. Żebrowski został członkiem 
Towarzystwa Naukowego Płockiego, a w 1971 r. członkiem Sekcji 
Historycznej TNP1, należał również do Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego i Heraldycznego. W 1961 r. na łamach „Notatek Pło-
ckich” opublikował artykuł pt. W sprawie pochodzenia nazwy Pło-
cka, przedstawiając najnowszy stan badań nad tym zagadnieniem. 
W 1966 r. w „Roczniku Diecezji Płockiej” ukazały się jego prace 
z zakresu historii Kościoła płockiego: Rys historyczny diecezji pło-
ckiej, Biskupi płoccy, Biskupi sufragani płoccy. W publikacji wydanej 
przez Towarzystwo Naukowe Płockie Dziesięć wieków Płocka. Wy-
brane tematy w pytaniach i odpowiedziach zaprezentował Niektóre 
płockie przywileje królewskie i książęce oraz Z dawnych klęsk wojen-
nych i żywiołowych w Płocku. W 1976 roku ukazała się jego książka 
Zarys dziejów diecezji płockiej. Ks. Żebrowski był również autorem 
licznych haseł w Polskim Słowniku Biograficznym, m.in.: Paweł 

1 M. Chudzyński, Pamięci ks. Profesora Tadeusza Żebrowskiego, „Notatki Pło-
ckie” 4 (2014), s. 56.
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z Gołymina, Stanisław Pawłowski, Michał Prażmowski, a wspólnie 
z S.M. Szacherską także: Paweł z Orłowa, Paweł z Borzewa. Ponadto 
opracowywał hasła do Słownika pracowników książki polskiej: Sta-
nisław Łubieński, Władysław Mąkowski, Antoni Julian Nowowiejski. 
Ks. Żebrowski był także współautorem wielu monografii miast ma-
zowieckich, m.in.: Stolica książąt mazowieckich i płockich w latach 
1138-1495. Mazowsze i Płock w wieku XII i pierwszej połowie XIII 
wydanej w 1973 r. w pracy zbiorowej pod red. naukową Aleksandra 
Gieysztora Dzieje Płocka czy Sierpc w średniowieczu i XVI wieku 
w publikacji pod red. Mariana Chudzińskiego Dzieje Sierpca i zie-
mi sierpeckiej wydanej w 2003 r. Dla badań nad historią Kościoła 
płockiego w średniowieczu bardzo ważne pozostają także prace 
ks. Żebrowskiego Kościół (X-XIII w.) oraz Kościół (XIV – począ-
tek XV w.), przygotowane do pracy zbiorowej pod red. Aleksandra 
Gieysztora i Henryka Samsonowicza Dzieje Mazowsza do 1526 roku.

Prace naukowe autorstwa ks. Żebrowskiego należą do kanonu 
lektur podstawowych każdego historyka, który swoje badania prag-
nie poświęcić ziemi mazowieckiej w okresie średniowiecza i czasach 
nowożytnych. Stanowią nieocenione źródło informacji o dziejach 
najważniejszych ośrodków władzy świeckiej i duchownej na terenie 
Mazowsza, jak choćby Płocka, Sierpca, Pułtuska. Ukazują wiel-
kość, rolę i odmienność Mazowsza w stosunku do pozostałych ziem 
Rzeczypospolitej. Ks. Żebrowski był doskonałym genealogiem oraz 
heraldykiem. Jego działalność naukowa związana była również z or-
ganizowaniem konferencji i sympozjów naukowych poświęconych 
historii Mazowsza. Jako dyrektor Archiwum i Biblioteki Semina-
rium Duchownego w Płocku niestrudzenie uzupełniał zniszczony 
po II światowej księgozbiór seminaryjny. Poszukiwał wywiezionych 
przez Niemców w 1941 r. najcenniejszych ksiąg – inkunabułów i sta-
rodruków. Dodatkowo wyposażał bibliotekę w najwartościowsze 
publikacje naukowe. W maju 2001 r. biskup płocki Stanisław Wiel-
gus odznaczył go Wielkim Orderem św. Zygmunta za działalność 
na rzecz diecezji płockiej.

Ks. Żebrowski urodził się 13 września 1925 r. we wsi Brodowo 
Wity w parafii Winnica. Był najstarszy z pięciorga dzieci Mieczy-
sława Żebrowskiego i Zofii z domu Rutowskiej. Szkołę podstawową 
ukończył w Strzegocinie. W 1938 r. rozpoczął naukę w Gimna-
zjum im. Lelewela w Warszawie, którą musiał przerwać w związku 
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z wybuchem II wojny światowej. W czasie okupacji młody Tade-
usz pracował na roli, pomagając ojcu w utrzymaniu gospodarstwa. 
W 1944 r. został członkiem Armii Krajowej, do jego głównych za-
dań konspiracyjnych należało przewożenie pieniędzy i meldunków2. 
Aby nie przerywać edukacji, uczęszczał na tajne nauczanie, tak uda-
ło mu się ukończyć II i III klasę gimnazjum, IV klasę ukończył już 
po zakończeniu wojny, w 1945 r. w Pułtusku. W tym samym roku 
przyłączył się do Ruchu Oporu AK3. W latach 1945-1946 uczęszczał 
do Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku. Podejrzany o działalność 
konspiracyjną, został aresztowany w czerwcu 1946 r. i osadzony 
w więzieniu w Pułtusku, uwolniono go w listopadzie tego samego 
roku dzięki akcji zorganizowanej przez Armię Krajową. W czerwcu 
1947 r. zdał maturę w Liceum im. Klementyny Hoffmanowej i zaraz 
po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pło-
cku. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 września 1952 r. z rąk bp. Ta-
deusza Pawła Zakrzewskiego. Następnie decyzją biskupa płockiego 
w październiku 1952 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie na Wydziale Teologicznym. Pod kierunkiem ks. 
prof. Tadeusza Glemmy przygotował pracę: „Początki diecezji pło-
ckiej”, którą obronił pod koniec 1954 r., otrzymując tytuł magistra 
teologii. Następnie podjął studia na Wydziale Historycznym UJ. Pod 
opieką naukową prof. Zofii Budkowskiej napisał pracę „Zaćmienia 
słońca w polskim rocznikarstwie średniowiecznym”, którą obronił 
jesienią 1956 r.4 Po zakończeniu studiów magisterskich planował 
podjąć studia doktoranckie, jednak biskup płocki skierował go do 
pracy w diecezji, 1 stycznia 1957 r. ks. Żebrowski wrócił do Płocka5. 
Został dyrektorem Biblioteki i Archiwum Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku. Dodatkowo uczył religii w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego oraz w Szkole Odzieżo-
wej w Płocku. W 1958 r. został ojcem duchownym w Niższym Semi-
narium Duchownym (NSD), uczył także religii w dwóch płockich 

2 I. Mroczkowski, Strażnik Archiwum i Biblioteki, „ Studia Płockie” 38 (2010), 
s.322-323.

3 Tamże, s. 325.
4 Ks. M. M. Grzybowski, 45-lecie pracy dydaktyczno-naukowej ks. prof. Tade-

usza Żebrowskiego, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2 (2002), s. 101.
5 W związku z „odwilżą” 1956 r. do szkół polskich wprowadzono na nowo 

lekcję religii i potrzebni byli księża do jej nauczania.



366 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 

szkołach podstawowych. W związku z problemami zdrowotnymi 
musiał zrezygnować z nauczania, do którego udało mu się wrócić 
w 1960 r. Prowadził wykłady najpierw NSD, a od 1961 r. rozpoczął 
nauczanie historii Kościoła w WSD, w późniejszym czasie uczył 
również patrologii. W 1974 r. w związku z wciąż powracającymi 
problemami zdrowotnymi, zrezygnował z prowadzenia biblioteki 
seminaryjnej i zajęć w NSD. Do 1996 r. prowadził jednak wykłady 
w WSD. Archiwum WSD znajdowało się pod jego opieką aż do 
2000 r. Ks. kan. Tadeusz Żebrowski zmarł 8 października 2014 r. 
w szpitalu w Winnicach w wieku 89 lat, pochowano go na tamtej-
szym cmentarzu parafialnym.
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MICHAŁ T. GRONOWSKI OSB

O. MARIAN KANIOR OSB (1929-2014)1

Urodził się 29 XI 1929 r. w Rudniku w rodzinie wiejskiej. Szko-
łę podstawową ukończył w Dobczycach w 1944 r. Po ukończeniu 
klasy szóstej zapisał się na komplety tajnego nauczania – Dobczyce-
-Dziekanowice – na których zdążył przerobić materiał 1 i 2 klasy 
gimnazjalnej. Po wojnie rodzina Konstantego i Karoliny Kaniorów 
przeniosła się do Krakowa. Po maturze w 1948 r. u młodego Maria-
na po raz pierwszy pojawiła się myśl o powołaniu do kapłaństwa. 
Odkładając decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego, pod-
jął w 1948 r. studia ekonomiczne w Akademii Handlowej w Kra-
kowie, przemianowanej w 1950 r. na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. 
Zgodnie z ówczesnym wymogiem, po ukończeniu studiów podjął 
pracę zawodową w Wojewódzkim Banku Inwestycyjnym w Krako-
wie (1952). Wówczas też odżyło ze zwiększonym natężeniem prag-
nienie poświęcenia się służbie Bożej. Po wygaśnięciu nakazu pracy 
w czerwcu 1955 r., wstąpił w październiku tegoż roku do Wyższe-
go Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie po 6-letnich 
studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa Franciszka Korszyńskiego 21 V 1961 r. Po rocznej 
pracy duszpasterskiej w Przezpolewiu koło Kalisza, a następnie 
w Kowalu pod Włocławkiem otrzymał od biskupa A. Pawłowskiego, 
ordynariusza włocławskiego, urlop naukowy w roku akademickim 
1962-1963 na dokończenie studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Krakowie. Po powrocie do diecezji z dyplomem magistra nauk 

1 Sylwetkę naukową o. Kaniora nakreślił we wstępie do dedykowanej mu 
księgi pamiątkowej: J.M. Małecki, „Ojca Mariana Kaniora droga do wiedzy”. Księga 
pamiątkowa dla uczczenia o. Prof. Mariana Kaniora OSB, „Folia Historica Cra-
coviensia” 6(1999), s. 19-28. Również i sam o. Kanior opracował swój biogram 
w: tegoż, Tyniec wczoraj i dziś życie i działalność benedyktynów tynieckich w latach 
1939-2009, Kraków 2009, s. 82-85.
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ekonomicznych został mianowany 1 IX 1963 r. notariuszem kurii 
diecezjalnej we Włocławku.

Po śmierci matki w 1965 r. oraz po powtórnym ożenku ojca, 
pojawiło się u ks. Mariana Kaniora głębsze pragnienie życia ducho-
wego i postanowił wstąpić do benedyktyńskiego opactwa w Tyńcu. 
Po otrzymaniu zgody biskupa na wstąpienie, rozpoczął nowicjat 
kanoniczny w Tyńcu 1 II 1969 r., 8 XII 1970 r. złożył pierwsze 
śluby czasowe, a 8 XII 1973 r. profesję wieczystą. Podczas przeszło 
czterdziestoletniego życia w klasztorze spełniał wiele obowiązków: 
kantora, prefekta gości, bibliotekarza, intencjonariusza.

Zainteresowania badawcze o. Kaniora można podzielić zasad-
niczo na trzy główne obszary, wyznaczające jednocześnie kolejne 
etapy jego naukowej kariery. Pierwszy, związany z jego wykształce-
niem ekonomicznym, to historia gospodarcza. Jeszcze podczas pracy 
w kurii włocławskiej podjął prace badawcze z zakresu XVIII-wiecz-
nej historii diecezji włocławskiej pod kierunkiem prof. Stanisława 
Hoszowskiego, prorektora Uniwersytetu Toruńskiego, a następnie 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Efektem tych badań 
była praca doktorska: „Gospodarstwo folwarczne w dobrach po-
morskich biskupstwa włocławskiego w drugiej połowie XVIII w.”; 
jej obrona odbyła się 15 I 1969 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, 
promotorem pracy był prof. Hoszowski, a recenzentami profesoro-
wie S. Inglot i L. Żytkiewicz.

Decyzja o wstąpieniu do opactwa w Tyńcu otworzyła nie tylko 
nowy etap w życiu M. Kaniora, lecz także w jego zainteresowaniach 
i publikacjach naukowych. Tym drugim obszarem, z którym zwią-
zał się już na całe życie, była historia monastycyzmu. Początkowo 
zajął się najbliższym swym dotychczasowym zainteresowaniom 
XVIII wiekiem i działającą wówczas kongregacją polskich opactw 
benedyktyńskich pw. św. Krzyża. Opracował ustrój prawno-ad-
ministracyjny kongregacji, zagadnienia nowicjatu i całej formacji, 
sprawowanej liturgii czy życia codziennego, jak również dziejów 
kongregacji, aż do kasaty ostatniego z opactw w 1864 r. Przy okazji 
publikował też biogramy poszczególnych XVIII-wiecznych mni-
chów zasłużonych z uwagi na zaangażowanie w organizowanie 
kongregacji, czy też twórczość literacką. Owocem tych wieloletnich 
badań była praca: Polska Kongregacja Benedyktyńska św. Krzyża 
1709-1864, będąca podstawą kolokwium habilitacyjnego w maju 
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1983 r. W wyniku tego przewodu o. Marian Kanior otrzymał 8 V 
1985 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie historii Kościoła 
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wersja książkowa 
rozprawy została opublikowana dopiero 15 lat później. Stopniowo 
jednak o. Kanior rozszerzał swe zainteresowania historią mona-
stycyzmu, podejmując różne zagadnienia z historii Tyńca, innych 
klasztorów męskich i żeńskich, w tym zwłaszcza kwestii związa-
nych z pobożnością i kultem maryjnym dawnych benedyktynów. 
Podsumowaniem tych zainteresowań był trzytomowy podręcznik – 
synteza dziejów chrześcijańskiego monastycyzmu. W założeniu miał 
on obejmować okres od narodzin ruchu w IV wieku aż do czasów 
współczesnych. Ostatecznie jednak wyszły dwa tomy: prezentują-
ce okresy starożytności i średniowiecza, a jako tom trzeci ukazała 
się synteza całości dziejów monastycyzmu na ziemiach polskich. 
Planowanego tomu obejmującego nowożytność i współczesność o. 
Marian nie zdążył już przygotować.

Trzecim nurtem badawczym, który pojawił się w pracach o. 
Kaniora, była historia i funkcjonowanie Wydziału Teologicznego 
UJ – znów w jego „ulubionym” XVIII wieku. Podjęcie tego tematu 
wiązało się z przygotowaniami do obchodów przypadającego na 
rok 2000 jubileuszu 600-lecia odnowienia krakowskiej wszechnicy 
i ustanowienia tamże Wydziału Teologicznego. O. Kanior opracował 
okres obejmujący lata 1780–1880, czyli od reformy Kołłątajowskiej 
aż do reorganizacji Wydziału. Owocem badań była, poprzedzona 
cyklem artykułów, monografia: Wydział Teologiczny w dziejach Uni-
wersytetu Krakowskiego (1780-1880) (Studia do Dziejów Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 8), Kraków 1998, 
która stała się podstawą do nadania mu tytułu profesora.

Celem doskonalenia naukowego warsztatu o. Marian wielokrot-
nie podróżował do różnych ośrodków badawczych oraz zagranicz-
nych bibliotek. Dzięki stypendium naukowemu na przełomie roku 
1976/1977 mógł w Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia) 
pogłębiać metody badawcze z zakresu historii. Po powrocie do kraju 
wyniki swych badań publikował w licznych artykułach, także w ję-
zyku niemieckim i francuskim. W roku akademickim 1988 dzięki 
stypendium naukowemu na Katolickim Uniwersytecie w Waszyng-
tonie podjął badania w zakresie historii duchowości chrześcijań-
skiej. Dobrą okazją do prowadzenia kwerend bibliograficznych były 
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dla o. Mariana również pobyty w opactwach benedyktyńskich (we 
Włoszech, Austrii czy Belgii), gdzie praca w bibliotece była zawsze 
obowiązkowym punktem.

Twórczość naukowa o. Mariana wiązała się integralnie z za-
jęciami dydaktycznymi. Tuż po habilitacji zaangażowany został 
jako wykładowca z historii Kościoła w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy w Krakowie (w latach 1983-1986), a następnie 
w Papieskiej Akademii Teologicznej jako: doktor habilitowany – 
adiunkt (1985); docent (8 V 1989 r.); profesor nadzwyczajny historii 
Kościoła (8 V 1995), a w końcu profesor nauk teologicznych (15 IX 
1998). W strukturach Papieskiej Akademii Teologicznej o. Marian 
kierował Katedrą Historii Teologii (1985-1992), a następnie, aż do 
przejścia na emeryturę, Katedrą Zakonów 1993-2000. O. Kanior był 
promotorem pracy doktorskiej s. Małgorzaty Syskiej: „Dzieje Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokala-
nie Poczętej Starowiejskich w (Archi)diecezji Krakowskiej w latach 
1869-1992”, obronionej w marcu 1999 r. w Papieskiej Akademii 
Teologicznej. Ponadto był recenzentem dwóch prac doktorskich 
na Wydziale Historii Kościoła PAT: Władysława Wlaźlaka, „Dzieje 
diecezji częstochowskiej w okresie działalności biskupa Zdzisława 
Golińkiego (1951-1963)” – obrona w marcu 2000 r.; Józefa Kachela, 
„Dzieje kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Zbarażu (1628-
1946)” – obrona w listopadzie 2001 r.

Po przejściu na emeryturę w 2000 r. o. Marian nadal pracował 
naukowo nad historią monastycyzmu, wygłaszając referaty na wielu 
konferencjach i publikując kolejne artykuły. Z okazji obchodów 
75-lecia odnowy opactwa tynieckiego (2009) przygotował mo-
nograficzne ujęcie współczesnych dziejów opactwa oraz sylwetek 
poszczególnych jego mnichów. Jednocześnie chętnie włączał się 
w działalność rekolekcyjną w tynieckim domu gości, prowadząc dni 
skupienia i warsztaty związane z tematyką chrześcijańskiej śmierci 
i życia wiecznego. Wygłaszane konferencje i prelekcje publikował 
następnie na internetowym blogu.

Śmierć zabrała go nieoczekiwanie, w pełni sił i w trakcie róż-
nych zaangażowań i projektów. Zmarł – w wigilię uroczystości Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, którą całe życie tak gorliwie czcił – na 
skutek wylewu krwi, podczas spaceru w sierpniowe popołudnie 
w nadmorskich Międzyzdrojach, gdzie pojechał na swój doroczny 
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odpoczynek. Żegnany przez współbraci, rodzinę i przyjaciół spo-
czął 30 sierpnia 2014 r. na tynieckim cmentarzu obok szczątków 
mnichów, których dzieje tak wytrwale badał i opisywał.
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KS. JÓZEF MANDZIUK, KS. SŁAWOMIR KOWALSKI

KS. INFUŁAT PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW BOCHNAK 
(1934-2014) 

– HISTORYK KOŚCIOŁA LEGNICKIEGO

Historię tworzą ludzie, którzy w swoim krótszym lub dłuższym 
życiu piszą księgę, która ubogaca wielką bibliotekę świata, z księ-
gozbiorami wielkich i małych ojczyzn, a także powszechnego i lo-
kalnego Kościoła, jako dzieła zbawczego. Na kartach tej księgi są 
uwiecznione wydarzenia, które były udziałem jej autora. Różny 
jest ich zakres, znaczenie i wartość, a liczą się te, które prowadziły 
do wytworu dobra zarówno prywatnego, jak i wspólnego. Jednym 
z twórczych współczesnych autorów był ks. Władysław Bochnak, 
wspaniały człowiek, gorliwy kapłan, znakomity organizator struk-
tur kościelnych, wybitny uczony, wierny przyjaciel. Odszedł do 
domu Ojca w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 XI 2014 r. Prze-
stał pisać swoją księgę, gdy miał jeszcze wizję skreślenia ostatniego 
rozdziału z kilkoma paragrafami.

Małą ojczyzną ks. Władysława było Podhale, gdzie przyszedł 
na świat 11 VIII 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu 
jako syn Władysława i Anieli z d. Klikoszowian. W domu rodzin-
nym panowała atmosfera głębokiej religijności i przywiązania do 
tradycji ojczystych. Małżeństwo rodziców pobłogosławił proboszcz 
ks. Jan Kanty Madej, senator RP. Cztery dni po urodzeniu dziecko 
ochrzczono w kościele parafialnym w Białce Tatrzańskiej. Naukę 
z zakresu szkoły powszechnej Władysław pobierał w miejscowo-
ści rodzinnej w warunkach okupacyjnych. Po zakończeniu działań 
wojennych ciotka Maria Kalafut zaproponowała, aby jej chrześniak 
wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywało ze 
strony matki aż 18 osób. Matka chrzestna obiecała wykształcić 
siostrzeńca i w przyszłości przekazać mu rodzinne przedsiębior-



388 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 

stwo. Młodzieniec miał jednak inną wizję: chciał zostać kapłanem 
w kraju.

Pod koniec lat czterdziestych starsi synowie Bochnaków: Jan 
i Józef znaleźli pracę w Nowej Hucie i ściągnęli na plac budowy 
16-letniego Władysława. Ciężka praca fizyczna nadwyrężyła siły 
młodzieńca, który nabawił się choroby i musiał poddać się leczeniu 
szpitalnemu. W tym czasie zetknął się on z miejscowymi cystersami, 
mającymi swoje opactwo w Mogile, o proweniencji średniowiecz-
nej. Myślał nawet o wstąpieniu do tego zakonu, lecz ówczesny opat 
Augustyn Ciesielski radził mu uzyskanie świadectwa maturalnego 
i realizowanie powołania w gronie duchowieństwa diecezjalnego. 
I rzeczywiście w 1952 r. przybył do zrujnowanego Wrocławia i roz-
począł naukę z zakresu szkoły średniej w tamtejszym Niższym Se-
minarium Duchownym. W 1955 r. uzyskał świadectwo dojrzałości 
i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 
Studia filozoficzno-teologiczne nie sprawiały mu trudności, a on 
sam wykazywał uzdolnienia literackie i aktorskie. Wraz z grupą 
czternastu diakonów przyjął święcenia kapłańskie 14 VIII 1960 r. 
w  archikatedrze wrocławskiej z  rąk Andrzeja Wronki, biskupa 
pomocniczego we Wrocławiu. Pozostali koledzy kursowi przyjęli 
sakrament kapłaństwa w marcu 1961 r. Mszę św. prymicyjną od-
prawił w erygowanej w 1958 r. parafii św. Jacka w Groniu, jako 
pierwszy jej prymicjant.

Pracę duszpasterską ks. Władysław rozpoczął jako wikariusz 
i katecheta w parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu. Do 
parafii należało miasto Milicz z kościołem parafialnym i dwoma 
kościołami pomocniczymi oraz 16 wsi z kościołem filialnym i kapli-
cą pomocniczą. Gorliwy wikariusz włączył się w prace remontowe 
przy miejscowym kościele pomocniczym św. Anny. W punktach 
katechetycznych nauczał religii w wymiarze 34 godzin lekcyjnych 
tygodniowo.

W lecie 1963 r. ks. Bochnak pożegnał Milicz i przeniósł się do 
Legnicy, gdzie w parafii Trójcy Świętej duszpasterzował tylko do 
9 grudnia t.r. W tym bowiem czasie otrzymał dekret z nominacją 
na wikariusza w Chojnowie. W mieście były dwie świątynie, a do 
parafii należało 17 wsi z czterema kościołami filialnymi. Dla pro-
boszcza i trzech wikariuszy pracy duszpastersko-katechetycznej było 
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nad wyraz dużo, lecz ogromny był też entuzjazm i młodzieńczy 
zapał kapłanów dolnośląskich.

30 VII 1965 r. ks. Władysław wrócił do parafii Trójcy Świętej 
w Legnicy i przejął pieczę nad poprotestanckim kościołem pw. św. 
Jacka. W ciągu niespełna trzech lat dokonał on przy współpracy 
z dziekanem i proboszczem ks. Tytusem Korczykiem gruntownej 
odbudowy świątyni wraz z zapleczem katechetycznym. Osobiście 
miał tygodniowo 24 godzin katechezy z dziećmi i młodzieżą. Roz-
winął duszpasterstwo młodzieży i kółek różańcowych, powiększając 
w parafii liczbę róż z 15. do 65. Z własnej inicjatywy zorganizował 
w parafii przedstawienia jasełkowe, w które zaangażował aż 302. 
aktorów. Odwiedzając w 1967 r. parafię w La Porte w stanie India-
na, której proboszczem był jego krewny, ks. Jan Buczyna, otrzymał 
propozycję pracy kapłańskiej w USA. Powrócił jednak do Legnicy, 
gdzie kontynuował działalność duszpasterską, współpracując z za-
angażowanym laikatem, inteligencją oraz nauczycielami.

Na wiosnę 1968 r. ks. Bochnak otrzymał kurialną propozycję 
objęcia parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bogaty-
ni. Była to bardzo trudna placówka duszpasterska ze względu na 
spalanie świątyni parafialnej i oziębłość wiernych, wśród których 
szerzyło się pijaństwo, rozwiązłość seksualna, rozwody i pospolite 
przestępstwa. Z ogromnym zaangażowaniem nowy proboszcz od-
budował zniszczoną świątynię, której poświęcenie nastąpiło 26 X 
1969 r., a jej konsekracji dokonał 14 VI 1970 r. abp Bolesław Komi-
nek. Proboszcz bogatyński potrafił nawiązać braterską współpracę 
z wikariuszami a także z kapłanami dekanatu węglinieckiego. Na-
tomiast wierni darzyli go wyjątkowym szacunkiem i wdzięcznością 
za dzieła, których dokonał w parafii, oraz za styl duszpasterstwa.

Na początku 1971 r. rozpoczął się nowy, tym razem wrocław-
ski, okres w życiu ks. Władysława Bochnaka. Otrzymał propozycję 
objęcia trzech ważnych funkcji diecezjalnych: dyrektora admini-
stracyjnego PWT, prokuratora WMSD i wychowawcy seminaryj-
nego. Z żalem opuścił parafię bogatyńską i przeniósł się na Ostrów 
Tumski. Wielkim jego przedsięwzięciem była rozbudowa gmachu 
seminaryjnego, gdzie w pomieszczeniach na strychu urządził pokoje 
dla 120. osób wraz z salą wykładową i pomieszczeniami dla przeło-
żonych. Jako moderator seminaryjny sprawował opiekę nad jednym 
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z roczników, zdobywając wielki szacunek swoich podopiecznych 
wobec własnej osoby.

Do 1986 r. ks. Bochnak był referentem kurialnym ds. budow-
nictwa sakralnego. Z mandatu prymasa Polski w latach 1973-1986 
pełnił funkcję komisarza Zakonu Sióstr św. Marii Magdaleny od 
Pokuty. Z ogromnym zaangażowaniem i konsekwencją doprowadził 
do rozwoju duchowego, materialnego i liczebnego wspólnoty zakon-
nej o proweniencji średniowiecznej. W latach 1975-1981 prowadził 
budowę domu dla księży emerytów. Będąc od 1981 r. przewodni-
czącym Bratniej Pomocy Kapłańskiej troszczył się o wrocławskich 
księży, przebywających w domach emerytów w Strzelinie, Pieszy-
cach i Polanicy Zdroju. W tym samym roku otrzymał nominację 
na dyrektora dobroczynności chrześcijańskiej i roztoczył troskę 
o potrzeby materialne biednych, zwłaszcza wielodzietnych rodzin, 
w 70 dekanatach archidiecezji wrocławskiej. Wielkie zdolności or-
ganizacyjne wykazał zwłaszcza w okresie stanu wojennego, kiedy 
wraz z Komitetem Arcybiskupim otoczył opieką osoby represjono-
wane i ich rodziny. Dla ludzi specjalnej troski organizował co roku 
pielgrzymki do sanktuarium Maryjnego w Bardzie Śląskim. Dużą 
wagę przywiązywał do duchowej formacji pracowników charyta-
tywnych. Troszczył się o organizowanie w październiku każdego 
roku tygodnia miłosierdzia. W 1983 r. został wiceprezesem Towa-
rzystwa im. św. Brata Alberta Chmielowskiego dla bezdomnych, 
będącego wielkim dziełem ks. Jerzego Adama Marszałkowicza. Tę 
wszechstronną działalność doceniał ordynariusz wrocławski kard. 
Henryk Gulbinowicz i na jego prośbę 26 IX 1985 r. papież św. Jan 
Paweł II obdarzył go godnością szambelana papieskiego.

W „okresie wrocławskim” ks. prałat Władysław Bochnak podjął 
studia z zakresu historii Kościoła i odtąd działalność naukowa stała 
się jego pasją życiową. Dotychczas nie miał możliwości ani sprzy-
jających warunków do podejmowania badań naukowych i studiów 
archiwalnych. Tylko dzięki ogromnej pracowitości i wizji twórczej 
doszedł do najwyższych tytułów naukowych. W 1974 r. na Wydzia-
le Teologicznym KUL uzyskał stopień magistra teologii z zakresu 
historii Kościoła na podstawie pracy pt.: Bractwa w archidiakonacie 
wrocławskim w okresie potrydenckim, którą napisał pod kierunkiem 
ks. prof. Bolesława Kumora. Na jej podstawie w 1975 r., po złożeniu 
odpowiednich egzaminów w PWT we Wrocławiu, otrzymał tytuł 
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licencjata nauk teologicznych. W 1984 r. zdobył doktorat z teologii 
na PAT w Krakowie na podstawie rozprawy naukowej pt.: Religijne 
stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej 
od XVI w. do 1810 r., której promotorem był również ks. prof. Bole-
sław Kumor. Po doktoracie podjął wykłady monograficzne z zakresu 
historii zakonów i teologii życia zakonnego na Studium licencjacko-
-doktoranckim PWT we Wrocławiu.

W 1988 r. nastąpił trzeci – legnicki – okres w życiu ks. Wła-
dysława Bochnaka. Mianowicie 21 stycznia t.r. objął on funkcję 
proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy 
oraz dziekana dekanatu legnickiego. Ta decyzja kard. Henryka 
Gulbinowicza stanowiła dla niego wielkie zaskoczenie. Miała ona 
jednak swoje uzasadnienie w przygotowaniu Legnicy – dawnego 
„miasta kwiatów” – na stolicę przyszłej diecezji. Działając z inspi-
racji swojego ordynariusza, nowy duszpasterz legnicki nawiązał 
dobre kontakty z dowództwem Armii Czerwonej, wycofującej się 
z Legnicy, a zwłaszcza z gen. W. Dubyninem. Na cele nowej diece-
zji legnickiej udało mu się uzyskać okazały gmach Domu Oficera 
oraz położony obok budynek księgarni sowieckiej. Po ugaszeniu 
groźnego pożaru Domu Oficera ulokowano w nim degasterie ku-
rialne, pomieszczenia seminaryjne z piękną kaplicą, biblioteczne 
i mieszkalne. Budynek księgarni poddano generalnemu remontowi 
i rozbudowie, urządzając w nim rezydencję biskupa legnickiego. Ta 
działalność niezwykłego duszpasterza legnickiego powinna docze-
kać się naukowego opracowania, opartego o materiały IPN-owskie. 
Pół roku po przybyciu do Legnicy, proboszcz przystąpił do wielkich 
prac remontowo-budowlanych w poprotestanckim kościele parafial-
nym. W 1992 r. całkowicie odrestaurowana świątynia neogotycka 
stała się katedrą nowo erygowanej diecezji legnickiej.

Ks. Władysław Bochnak wielką wagę przywiązywał do upra-
wiania różnych form duszpasterstwa. Tuż po objęciu funkcji pro-
boszczowskich zaprowadził w swoim kościele msze św. za Ojczy-
znę 16. dnia każdego miesiąca. Wprowadził wieczystą adorację 
Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej w 13. dniu każdego miesiąca. Odnowił kult słynące-
go łaskami obrazu Matki Bożej z Nadwórnej, przywiezionego po 
II wojnie światowej z archidiecezji lwowskiej. Wielką jego zasługą 
było zorganizowanie duszpasterstwa wojskowego w Legnicy wraz 
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z duszpasterstwem dla studentów Szkoły Podchorążych. Pełniąc 
funkcję kapelana, otrzymał stopień wojskowy majora Wojska Pol-
skiego. Ponadto troszczył się o duszpasterstwo Policji i Straży Po-
żarnej, pełniąc również obowiązki kapelana. Wspomnieć też na-
leży o jego opiece duszpasterskiej nad sowieckimi oficerami i ich 
rodzinami, wszak Legnica nosiła miano „małej Moskwy”. Służył 
im duchową pomocą, udzielając niekiedy sakramentów świętych.

Obok gorliwej pracy duszpasterskiej we własnej parafii, ks. Bo- 
chnak z ogromnym oddanie służył nowemu biskupstwu dolnoślą-
skiemu, pełniąc w nim odpowiedzialne stanowiska. 17 VII 1993 r. 
został wikariuszem generalnym ordynariusza bpa Tadeusza Rybaka, 
który wysoko cenił jego służbę rozległej diecezji. Po erygowaniu 
25 III 1994 r. legnickiej kapituły katedralnej, wszedł do jej grona, 
otrzymując godność prepozyta. Wreszcie 25 III 1999 r. otrzymał 
godność protonotariusza apostolskiego z prawem udzielania sakra-
mentu bierzmowania. Tę godność cenił sobie bardzo wysoko, prze-
mierzając diecezję legnicką z posługą sakramentalną. Był ceniony 
jako wybitny kaznodzieja i prelegent występujący w telewizji i w ra-
diu. Dość powszechne było mniemanie, że ks. infułat Władysław 
miał wszelkie dane, aby otrzymać sakrę biskupią.

Wszechstronną działalność ks. Bochnaka doceniły władze świe-
ckie. I tak za jego zasługi dla powstania nowej diecezji w Legnicy 
władze miasta w 2004 r. obdarzyły go tytułem Honorowego Obywa-
tela Miasta Legnicy. W tym samym roku otrzymał dyplom uznania 
za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o „Sybirackiej Golgocie” oraz 
za pełną poświęcenia działalność na rzecz Wspólnoty Sybirackiej. 
W 2007 r. przyjął nagrodę za zasługi dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Ponadto 
przekazano mu w tym samym czasie dyplom uznania i nagrodę 
z okazji 60. rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Ze 
strony środowisk naukowych otrzymał w 2001 r. nagrodę imienia 
Juliusza Ligonia, przyznaną mu przez Katolickie Stowarzyszenie „Ci-
vitas Christiana”. W roku następnym z okazji 300-lecia Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu władze uczelniane nadały mu medal 
z napisem Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis.

Ogrom pracy duszpasterskiej nie przeszkodził ks. infułatowi 
Bochnakowi w prowadzeniu działalności naukowej w zakresie ba-
dań nad dziejami Kościoła śląskiego, a zwłaszcza nowego biskup-
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stwa legnickiego. Swoją życiową pasję realizował poprzez działal-
ność dydaktyczną, ogłaszanie drukiem licznych publikacji oraz 
zdobywanie kolejnych stopni naukowych. 15 XII 1997 r. na PWT we 
Wrocławiu przeprowadził przewód habilitacyjny w oparciu o doro-
bek naukowy i rozprawę pt.: Dzieje zakonu Magdalenek od Pokuty na 
Dolnym Śląsku i Łużycach. Recenzentami byli profesorowie: ks. Bo-
lesław Kumor, Krystyn Matwijowski i ks. Józef Swastek. Po uzyska-
niu stopnia doktora habilitowanego podjął wykłady monograficzne 
z zakresu historii Kościoła na studium licencjacko-doktoranckim 
PWT we Wrocławiu, a w Legnicy kontynuował działalność wykła-
dowcy seminaryjnego. Był organizatorem i czynnym uczestnikiem 
sympozjów naukowych. 21 VIII 2001 r. rzymska Kongregacja pro 
Institutione Catholica nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego. 
Na podstawie ośmiu druków zwartych, w tym książki profesor-
skiej pt.: Księżna Anna Śląska 1204-1265. W służbie ludu śląskiego 
i Kościoła (Wrocław 2007, ss. 392) oraz 38. artykułów naukowych, 
uzyskał w 2008 r. tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie 
teologii. W ten sposób dzięki swoim uzdolnieniom badacza i ogrom-
nej pracowitości doszedł do najwyższych tytułów naukowych.

Bibliografia podmiotowa ks. prof. dra hab. Władysława Boch-
naka liczy ok. 160. pozycji drukowanych. Można ją podzielić na 4 
działów tematycznych: 1. prace z zakresu dziejów nowo erygowanej 
diecezji legnickiej; 2. publikacje dotyczące monasterologii śląskiej; 
3. opracowania związane z biografistyką osób duchownych; 4. re-
cenzje, artykuły popularne i druki okolicznościowe. Na szczególną 
uwagę zasługują prace dyplomowe, związane z historią Kościoła 
śląskiego.

W związku ze zbliżającymi się jubileuszami ks. infułata Bochna-
ka: 75-leciem urodzin w 2009 r. i 50-leciem kapłaństwa w 2010 r. 
ukazała się księga pamiątkowa pt.: Z miłości do Kościoła. Sam ju-
bilat po przejściu w stan spoczynku nie potrafił się znaleźć w no-
wej sytuacji życiowej. Pragnął nadal być czynny, gdy tymczasem 
opuszczały go siły i wzmogły się dolegliwości zdrowotne. Zmarł 
1 XI 2014 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy i został pochowany 
w podziemiach katedry legnickiej.

Na podstawie dorobku badawczego ks. W. Bochnaka można 
z całą pewnością wysnuć wniosek, że był to nieprzeciętny kapłan 
i naukowiec, który z pasją zajmował się historią Kościoła – sku-
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piając się przede wszystkim na historii Kościoła partykularnego, 
zatem tam gdzie posługiwał jako duszpasterz. Jego zainteresowania 
skupiały się na historii zakonów, przygotowywał biogramy ludzi 
Kościoła śląskiego, jak też wiele uwagi poświęcał opracowując prace 
związane ze stowarzyszeniami i ruchami religijnymi – szczególnie 
bliskie było mu bractwo św. Józefa, którego został diecezjalnym 
opiekunem po erygowaniu bractwa w 1995 r. Publikował mono-
grafie, jak i artykuły m.in. w czasopismach: „Perspectiva”, „Szkice 
Legnickie”, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, „Nowe Życie”, 
„Homo Dei”, „Legnickie Wiadomości Kościelne”, „Sobótka”, „Sło-
wo Polskie”, a także w roczniku historycznym „Kościół w Polsce. 
Dzieje i Kultura”.
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„Perspectiva” 3 (2004), nr 1(4), s. 214-225.
XIII-letnia posługa duszpasterska w kościele legnickim, Legnica 2005.
Kościół Mariacki w Bolesławcu ośrodkiem kultu maryjnego, Bolesławiec 

2005.
Legnickie Pole miejscem jedności chrześcijańskiej Europy, Legnica 2006.
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Księżna Anna Śląska, 1204-1265 – w służbie ludu śląskiego i Kościoła, 
Wrocław 2007.

Refleksje z 35 rocznicę śmierci metropolity wrocławskiego Bolesława kardy-
nała Kominka, Wrocław 2008.

Z dziejów parafii Groń-Leśnica na Podhalu, Legnica 2009.
Życie i duchowość księżnej Anny Śląskiej (1204-1265), „Kościół w Polsce. 

Dzieje i Kultura” 8 (2009), s. 43-55.
Nobilissimo et bono magistro: księga pamiątkowa ku czci ks. infułata Bole-

sława Kumora, [red.], Legnica 2011.
Książę Henryk II Pobożny jako kandydat do chwały ołtarzy, Legnica–Brzeg 

Dolny 2012.
Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, Legnica–Brzeg Dolny 2014.

Ponadto ks. prof. W. Bochnak na przestrzeni lat swojej działalności na-
ukowej zrecenzował ponad 200 prac magisterskich.



KS. ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI

KS. PROF. DR HAB. DANIEL OLSZEWSKI (1934-2015) 
– BIOGRAM ORAZ BIBLIOGRAFIA 
PODMIOTOWA I PRZEDMIOTWA

Daniel Olszewski urodził się dnia 5 września 1934 r. w Wolicy 
koło Jędrzejowa jako syn Piotra i Zofii z domu Stępień. Rodzice 
prowadzili gospodarstwo rolne i posiadali młyn. Pochodził z pa-
rafii Jędrzejów, w której żył i zmarł w XIII wieku bł. Wincenty 
Kadłubek. Z parafią, w której została zredagowana Kronika polska, 
związane było wczesne życie religijne przyszłego historyka Kościo-
ła. W dniu 1 września 1935 r. został ochrzczony w kościele Świętej 
Trójcy w Jędrzejowie (nr aktu 205). Po utworzeniu przez bp. Cze-
sława Kaczmarka parafii w Jasionnej (1949 r.) miejscowość Wolica 
weszła w skład okręgu nowej parafii Jasionna. W latach 1941-1946 
uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Rakowie koło Jędrzejowa, 
następnie kontynuował naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Ję-
drzejowie (1946-1948). W latach 1948-1951 kształcił się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Jędrzejowie. Po uzyskaniu matury przez rok 
pracował w młynie rodziców.

Dnia 11 września 1952 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kielcach. W latach 1952-1958 odbył sześcioletnie stu-
dia teologiczne. Przyjął kolejno: tonsurę (16 X 1954) ostiariat i lek-
torat (17 X 1954), egzocystat i akolitat (30 X 1955), subdiakonat (30 
I 1957), diakonat (6 II 1957). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk 
ks. bp. Czesława Kaczmarka w dniu 31 maja 1958 r. w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Młodzawach. W latach 1958-1961 pracował 
jako wikariusz w parafii Pilica. W 1961 r. decyzją ks. bp. Czesława 
Kaczmarka został skierowany na studia historyczne na Wydziale 
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
zakończone w roku 1966 uzyskaniem dyplomu magistra w zakre-
sie historii. Tytuł pracy magisterskiej: „Struktura duchowieństwa 



400 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 

parafialnego w archidiakonacie kurzelowskim w początkach XVI 
wieku”. Promotorem pracy magisterskiej był prof. Jerzy Kłoczowski.

Po zakończeniu studiów pracował przez trzy lata (1966-69) 
w duszpasterstwie akademickim w Kielcach. Od czerwca 1969 do 
sierpnia 1973 roku korzystał z urlopu naukowego. W tym czasie 
przygotował i obronił rozprawę doktorską. Od lat sześćdziesiątych 
XX wieku prowadził badania historyczne nad duchowieństwem 
diecezji kieleckiej pierwszej połowy XIX wieku. Badania prowadzo-
ne na źródłach wytworzonych przez Konsystorz Generalny Kiele-
cki były pionierską pracą naukową, która ukazała wartość źródeł 
i możliwości koncepcyjne przedstawiania uzyskanej wiedzy. Metody 
zastosowane do badań nawiązywały do prac badawczych prowa-
dzonych w Pracowni Badań Struktur Społecznych Instytutu Historii 
PAN w Warszawie. Tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych 
uzyskał w dniu 5 grudnia 1972 r. na Wydziale Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego; promotorem rozprawy doktorskiej był 
prof. Stefan Kieniewicz. Temat pracy związany był z badaniami 
nad duchowieństwem diecezji kielecko-krakowskiej. Praca została 
opublikowana w 1974 r. pod tytułem: Struktura społeczna ducho-
wieństwa diecezji kielecko-krakowskiej (1835-1864). Dnia 31 sierpnia 
1973 r. został mianowany przez bp. Jana Jaroszewicza profesorem 
historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. 
Prowadzone przez 37 lat wykłady historii Kościoła zaowocowały 
opracowaniem syntetycznego podręcznika Dzieje chrześcijaństwa 
w zarysie, który został czterokrotnie wydany.

Od roku 1970 współpracował z Instytutem Geografii Histo-
rycznej Kościoła w Polsce przy Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Od roku 1971 podjął współpracę z Instytutem Tomistycznym 
oo. Dominikanów w Warszawie. Szczególnie owocne okazały się 
prace w instytucie tomistycznym – umożliwiły przeprowadzenie 
kwerendy dotyczącej polskiej kultury religijnej. Znajomość metod 
badawczych stosowanych w zachodnich ośrodkach uzyskał dzięki 
przyznawanym kilkakrotnie zagranicznym stypendiom naukowym. 
W 1975 r. otrzymał półroczne stypendium naukowe w Paryżu, rów-
nież półroczne stypendium w 1978 r. w Wiedniu, ponadto w 1980 r. 
przebywał kilka tygodni w Rzymie. Najbardziej owocne okazało się 
stypendium umożliwiające roczny pobyt (1981-1982) w środowi-
sku Uniwersytetu Katolickiego Louvain-la-Neuve w Belgii. W czasie 



 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 401

tegoż stypendium zapoznał się z zachodnioeuropejską metodolo-
gią badań dotyczących historii religii. Pobyt w Louvain-la-Neuve 
związany był z opracowaniem tezy habilitacyjnej na temat życia 
religijnego polskiego społeczeństwa na przełomie XIX/XX wieku.

W roku 1982 złożone zostało Studium Teologiczne w Kielcach, 
przekształcone w roku 1993 w Świętokrzyski Instytut Teologiczny, 
który był afiliowany do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 
1982 r. ks. D. Olszewski był wykładowcą historii Kościoła w ramach 
tychże instytucji. Z inicjatywy ks. bp. Kazimierza Ryczana w roku 
1997 założone zostało czasopismo naukowe „Przegląd Pastoralno-
-Homiletyczny”. Ks. Olszewski stał się jego redaktorem naczelnym 
i faktycznym organizatorem czasopisma, które prowadził aż do re-
zygnacji przyjętej przez biskupa w dniu 4 listopada 1999 r.

W latach osiemdziesiątych na gruncie diecezjalnym brał udział 
w pracach zmierzających do reaktywowania wydawnictwa Jedność. 
Brał udział w pracach Komisji Wydawniczej Wydawnictwa Jedność 
aż do rezygnacji z funkcji w roku 1993. Pierwszą książką wydaną 
w reaktywowanym wydawnictwie „Jedność” była praca pod re-
dakcją ks. D. Olszewskiego Cystersi w Polsce, w 850-lecie fundacji 
opactwa jędrzejowskiego (1990). Wszedł do komitetu redakcyjne-
go wydającego dzieła ks. Jana Wiśniewskiego. Reprint obejmujący 
14 tomów dotyczących dziejów diecezji kieleckiej, sandomierskiej 
i częstochowskiej wydany został w 2000 r.

W roku 1983 rozpoczął zajęcia dydaktyczne na Wydziale Hi-
storii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w  Krakowie. 
W 1986 r. uzyskał na tymże wydziale dyplom doktora habilitowa-
nego z zakresu historii Kościoła. Po habilitacji prowadził badania 
nad polską kulturą religijną. Rozszerzenie zainteresowań polegało 
na podjęciu zagadnień religioznawstwa, rozpoczęciu badań nad ru-
chem honorackim. W 1989 roku zrezygnował z zajęć dydaktycznych 
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W październiku 
1990 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kiel-
cach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Był 
pierwszym duchownym zatrudnionym na tejże uczelni, począt-
kowo w charakterze adiunkta (w wymiarze 1/2 etatu), a od lute-
go 1993 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (w pełnym 
wymiarze godzin) w Zakładzie Historii Kultury, Oświaty i Nauki 
WSP w Kielcach. W 1998 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk 
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humanistycznych, w 2000 r. zaś otrzymał nominację na stanowisko 
profesora zwyczajnego.

Zainteresowania badawcze skupiały się na: duchowieństwie, 
duszpasterstwie, przemianach społeczno-religijnych, polskiej kul-
turze religijnej przełomu XIX i XX wieku; ponadto ważne miejsce 
w dorobku zajmuje ruch honoracki. Wyniki badań przedstawiał na 
sympozjach i kongresach historycznych zarówno krajowych, jak 
i międzynarodowych. Brał udział w kolokwiach i kongresach histo-
rycznych zachodnioeuropejskich (w Lille, Rzymie, Kevelaer), a także 
w sympozjach poświęconych problematyce środkowoeuropejskiej 
(Białoruś, Litwa, Ukraina i Polska). Praca w seminarium kieleckim 
i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach przyczyniła się do 
aktywizacji organizacyjnej i udziału w konferencjach naukowych 
dotyczących cystersów jędrzejowskich i wąchockich, bożogrobców 
miechowskich i benedyktynów świętokrzyskich. Wyniki konferencji 
znalazły miejsce w zbiorowych publikacjach naukowych. Ponadto 
badania nad dziejami parafii zaowocowały monografiami, których 
był współautorem (monografie parafii: Kije, Skalbmierz, Jędrzejów, 
Chmielnik).

Daniel Olszewski był autorem jedenastu książek, ponadto 
współautorem czterech książek, jak też redaktorem bądź współre-
daktorem kilku wydawnictw zbiorowych. Jego bibliografia obejmuje 
355 publikacji, z których wiele zostało dodatkowo przedrukowa-
nych. Artykuły zostały opublikowane na łamach około 40. periody-
ków. Był promotorem 79. prac magisterskich (70 prac – WSP Kielce, 
8 prac – WSD Kielce, 1 praca – Świętokrzyski Instytut Teologiczny) 
oraz dwóch rozpraw doktorskich; był recenzentem 17. doktoratów, 
4. rozpraw habilitacyjnych, trzykrotnie był też recenzentem dorobku 
naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profeso-
ra. Był członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Rady Naukowej Insty-
tutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL, Komisji 
Badań Porównawczych nad Kościołami (Comission Internationale 
d’Histoire Ecclesiastiąue Comparee – sekcja polska), Komitetu Nauk 
Historycznych PAN, Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjal-
nego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, Towarzystwa Na-
ukowego KUL. W 1996 r. za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę 
indywidualną I stopnia rektora WSP w Kielcach, a w 1997 r. uzyskał 
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nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za książkę 
Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku.

W związku z wkładem pracy w rozwój nauki ks. bp Stanisław 
Szymecki mianował ks. D. Olszewskiego dnia 6 października 1992 
roku kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Kielcach. 
Po szybkim złożeniu rezygnacji z godności nominat został w dniu 
11 grudnia 1992 r. zwolniony przez biskupa z obowiązków kano-
nika. Ponownie kwestia godności kanonika pojawiła się w okresie 
posługi rządów kolejnego ordynariusza kieleckiego. Bp Kazimierz 
Ryczan minował ks. Daniela Olszewskiego Promotorem Sprawiedli-
wości w Sądzie Biskupim w Kielcach (1993), następnie kanonikiem 
honorowym Kapituły Katedralnej w Kielcach (1994).

W roku 2005 przeszedł na emeryturę jako pracownik Akademii 
Świętokrzyskiej (WSP w Kielcach w roku 2000 została przekształ-
cona w Akademię Świętokrzyską). W 2010 r. zakończył wykłady 
w WSD w Kielcach. Jako emeryt ukończył pracę zatytułowaną: 
Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Pub-
likacja ukazała się po kilkuletnim oczekiwaniu w 2014 r. w serii 
„Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. 
Ostatnie lata życia poświęcił przygotowywaniu pracy na temat za-
konów w XIX wieku, która była przewidywana we wspomnianej 
serii. W 2013 r. zakończył kwerendę i przygotowywał plan pracy. 
Dnia 29 sierpnia 2013 uległ wypadkowi, który uniemożliwił dalszą 
pracę. Zmarł 5 lutego 2015 r. w Domu Księży Emerytów Diecezji 
Kieleckiej w Kielcach. W testamencie pozostawił zapis: „Wielbię 
Boga za dar kapłaństwa. Godność kapłaństwa uznaję za najwyższą 
wartość w moim życiu”. Dnia 9 lutego 2015 r. został pochowany na 
cmentarzu w rodzinnej parafii Jasionna koło Jędrzejowa.1

1 W biogramie wykorzystano dane z bibliografii podmiotowej i przedmio-
towej ks. D. Olszewskiego oraz źródło kancelaryjne: Archiwum Kurii Kieleckiej, 
Akta personalne ks. Daniela Olszewskiego, sygn. XO.VI. Ponadto niektóre dane 
pochodzą z autopsji i wspomnień autora.
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BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA KS. PROF. DANIELA OLSZEWSKIEGO 
ZA LATA 1969-2014

1969
Akta Konsystorza Kieleckiego jako podstawa źródłowa do badań nad parafia-

mi i duchowieństwem pierwszej połowy XIX wieku, ABMK 19 (1969), 
s. 5-30.

1973
Duchowieństwo parafialne archidiakonatu kurzelowskiego w początkach XVI 

wieku, „Summarium” 20 (1973) [za 1971], s. 30-34.
Drogi karier duchowieństwa diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim w la-

tach 1835-1864, tamże, s. 59-65.
Status społeczny wikariuszów w pierwszej połowie XIX wieku i jego reperku-

sje pastoralne (na przykładzie diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim), 
RTK 20 (1973), z. 6, s. 29-51.

1974
[Rec.:] W.A. Djakow, Piotr Ściegienny i jego spuścizna, Warszawa 1972, 

RHE 69 (1974), s. 983-984.
Początki kapituły wiślickiej i jej kulturotwórcza rola, KPD 50 (1974), s. 185-

194 [współautor: Z. Nocoń].
Struktura społeczna duchowieństwa diecezji kielecko-krakowskiej (1835-

1864), w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o uwar-
stwieniu i mobilności społecznej, t. 6, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 
1974, s. 129-183.

Świadomość wspólnoty religijnej i jej społeczne uwarunkowania w Kościele 
polskim XIX wieku, STV 12 (1974), nr 1, s. 230-240.

1975
Źródła archiwalne do badań religijności w środowisku przemysłowym Zagłę-

bia Dąbrowskiego, „Summarium” 22 (1975) [za 1973], nr 2, s. 214-219.
Poziom religijnego uświadomienia ludu w Królestwie Polskim w XIX wieku 

(wstępna interpretacja źródeł), tamże, s. 220-224.
Noty: W. Urban, Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie legnickim 

w czasach nowożytnych do XIX wieku, Wrocław 1973; W. Urban, 
Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim w czasach 
nowożytnych, Wrocław 1971; A. Zieliński, Początek wieku. Przemiany 
kultury narodowej w latach 1807-1831, Łódź 1973; Z. Zieliński, Kościół 
katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, Lublin 
1973, RHE 70 (1975), s. 971-974.
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[Rec.:] Z. Zieliński, Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w la-
tach 1848-1865, Lublin 1973, ZNKUL 18 (1975), nr 1, s. 73-75.

Jaki katolicyzm wynieśliśmy z zaborów? WDr 3 (1975), nr 9, s. 14-23.
Le clerge du diocese de Cracovie dans le Royaume de Pologne de 1835 à 1864, 

„Fasciculi Historici” 8 (1975), s. 47-52.
Duszpasterstwo a przemiany społeczno-religijne w Zagłębiu Dąbrowskim 

w XIX wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 8 (1975), 
s. 131-153.

Z zagadnień religijności w diecezji płockiej w XIX wieku, SP 3 (1975), s. 333-
358.

1976
Noty o: Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ru-

chliwości społecznej, red. W. Kula, Warszawa 1965-1968, t. 1-3; PK 11 
(1968) – 16 (1973), t. 1-3; Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. 
Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W. Kula, L. Leskie-
wiczowa, Warszawa 1970-1972, t. 4-5; PK 11 (1968) – 16 (1973); RHE 
71 (1976), s. 681-684.

Wybrane zagadnienia z metodologii historii, [rec.:] Faire de l’histoire, red. 
J. Le Goff, P. Norra, Paris 1974, t. 1-3, ABMK 32 (1976), s. 281-288.

Początki mariawityzmu. Studium historyczno-pastoralne, RTK 23 (1976), 
z. 6, s. 81-90.

1977
Diecezja kielecka w XIX wieku. Zarys problematyki badawczej, w: Księga 

jubileuszowa 1727-1977. 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach, 
Kielce 1977, s. 221-233.

Reorganizacja Seminarium Duchownego w Kielcach za rektoratu ks. Macieja 
Majerczaka (1841-1848), KPD 53 (1977), nr 4-5, s. 229-243.

[Dwieście pięćdziesiąt] 250 lat dziejów kieleckiego środowiska teologicznego, 
KPD 53 (1977), nr 6, s. 269-277.

1978
Podstawa źródłowa do badań mentalności kleru XIX wieku (na przykładzie 

Akt Konsystorza Kieleckiego), „Summarium” 23 (1978) [za 1974], nr 3, 
s. 115-118.

Zagadnienie modernizmu i integryzmu w Polsce, tamże, s. 124-129.
[Rec.:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań–

Warszawa 1974, t. 1, cz. 1-2, RHE 73 (1978), s. 578-579.
Wystawa jubileuszowa, KPD 54 (1978), nr 3, s. 122-125 [współautor: 

Z. Nocoń].
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Źródła i problematyka badań nad religijnością polską XIX wieku, KH 85 
(1978), z. 1, s. 65-73.

1979
Noty: S. Kieniewicz, L’Italie et 1’insurrection de 1863, Wrocław 1975; Na 

okazanie drogi. Praca zbiorowa poświęcona pokoleniu księdza Piotra 
Wawrzyniaka, Poznań 1975; 75 lat działalności salezjanów w Polsce. 
Księga pamiątkowa, Łódź–Warszawa 1974; L. Müllerowa, Sieć para-
fialna Kościoła katolickiego w Polsce 1970-1972, Lublin 1975; Verbum 
Crucis. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, Wrocław 1974; 
Dei virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, Wrocław 
1974, RHE 74 (1979), s. 295-298.

Episkopat, duchowieństwo, duszpasterstwo, w: Historia Kościoła w Polsce, 
t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań–Warszawa 1979, 
s. 437-449 (zabór rosyjski); s. 525-533 (zabór pruski); s. 584-592 (zabór 
austriacki – współautor: B. Kumor).

Polish religiosity during the partition of Poland, „Migrat Echo. Culture. 
Ethnicity. Religion” 1979, nr 3, s. 135-149.

Wokół kryzysu modernistycznego, WDr 7 (1979), nr 4, s. 83-91.

1980
Biskup Maciej Majerczak (1800-1870) – reformator życia kościelnego w diece-

zji kielecko-krakowskiej, w: Chrześcijanie, red. B. Bejze, t. 5, Warszawa 
1980, s. 9-39.

Kulturowe zakorzenienie myśli religijnej i teologicznej na przykładzie sytua-
cji panującej na ziemiach polskich w XIX wieku, STV 18 (1980), nr 2, 
s. 129-149.

W okresie ucisku i głębokich przemian społecznych (1864-1914), w: Chrześci-
jaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 
1980, s. 243-269; wyd. 2 zm. i poszerz.: Okres wzrastającego ucisku 
i  głębokich przemian społecznych (1864-1914), w: Chrześcijaństwo 
w Polsce. Zarys przemian 966-1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, 
s. 457-506; przekł. wł.: Dal fallimento dell’Insurrezione di Gennaio fino 
alla prima guerra mondiale (1864-1914), w: Storia del cristianesimo 
in Polonia, red. J. Kłoczowski, Bologna 1980, s. 287-414; przekł. fr.: 
Oppression accrue etprofondes mutations sociales (1864-1914), w: Histo-
ire religieuse de la Pologne, red. J. Kłoczowski, Paris 1987, s. 393-428.

Chrześcijanin w świecie współczesnym (materiały do rekolekcji), w: Odno-
wiona liturgia małżeństwa. Pokuta chrześcijańska, red. W. Wojdecki, 
Warszawa 1980, s. 239-260.
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1981
Śp. ksiądz Władysław Nosek, KPD 57 (1981), nr 6, s. 287-289.
Motywy pasyjne w religijności polskiej XIX i XX wieku, w: Męka Chrystusa 

wczoraj i dziś, red. H.D. Wojtyska, J. Kopeć, Lublin 1981, s. 80-94.

1982
Życie religijne w diecezji kieleckiej w XIX wieku, NP 57 (1982), s. 115-153.
Kazanie jako źródło badań dziejów kultury i mentalności religijnej (na przy-

kładzie rękopisów biskupa kieleckiego Macieja Majerczaka 1800-1870), 
„Studia z Historii Kaznodziejstwa i Homiletyki” 3 (1982), s. 72-91.

Le rôle des Églises dans les processus nation-formateurs en Europe centrale et 
orientale au déclin du XIXe et au début du XXe siècle, w: The Common 
Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium 
in the Vatican, vol. 2, Written contributions to the twelve carrefours, 
Florence 1982, s. 1110-1114.

Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982; wyd. 2 Katowice 1983; 
wyd. 3 poszerz. Kraków 1996; wyd. 4 poszerz. Kraków 1999.

1983
Z problematyki postaw społeczno-religijnych w diecezji kieleckiej na przeło-

mie XIX i XX wieku, KPD 59 (1983), nr 3-4, s. 145-166.
Stan i perspektywy badań nad religijnością XIX i początku XX wieku, NP 

59 (1983), s. 5-68.
Dollinger Johann Joseph Ignaz, w: EK,  4, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 

1993,  kol. 44-46 [współautor: R. Łukaszyk].
Dubois Louis Ernest, tamże, kol. 271-272.
Mazurek Franciszek, w: SPTK, red. L. Grzebień, t. 6, Warszawa 1983, 

s. 440-441.

1984
Polska religijność XIX wieku w badaniach Instytutu Tomistycznego, PrzTom 

1 (1984), s. 249-270.
Powstaniec-zakonnik (o. Rafał Kalinowski), WA 12 (1984), nr 4, s. 127-132.
Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie 

XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984.
Odejście, PKat 72 (1984), nr 12, s. 3; przedruk: „Biuletyn Ekumeniczny” 

26 (1997), nr l, s. 71-75.
Kolokwium historyczne w Kielcach w dniach 15-16 listopada 1983 roku, 

KPD 60 (1984), nr l, s. 48-59.
Śp. ks. Władysław Wójcik, KPD 60 (1984), nr 2, s. 155-159.
Śp. ks. Bolesław Kastek, KPD 60 (1984), nr 5, s. 370-371.
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Wpływ wiary na postawy społeczno-moralne Polaków. Analiza historyczna, 
KPD 60 (1984), nr 5, s. 310-318.

Rola Kościoła w życiu narodowym Polaków (analiza historyczna), KPD 60 
(1984), nr 6, s. 396-402.

Czy rzeczywiście ciemne średniowiecze?, „Niedziela” 27 (1984), nr 52-53, 
s. 6-7, 10.

1985
Polska chrześcijańska. Zarys dziejów (966-1984), Kielce 1985 (wyd. bro-

szurowe).
Jak korzystać w kaznodziejstwie z „Żywotów świętych Pańskich”? WA 

13 (1985), nr l, s. 150-165.
Naukowe spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Skorze-

szycach (11-12.IV.1985 r.), KPD 61 (1985), nr 2, s. 139-142.
Ksiądz prałat Tomasz Wróbel (1908-1985) – archiwista i historyk Kościoła. 

Wspomnienia pośmiertne, KPD 61 (1985), nr 5, s. 365-373.
Kto powołał do istnienia inkwizycję?, „Niedziela” 28 (1985), nr 11, s. 1, 7.
Inkwizycja podporządkowana polityce monarchów, „Niedziela” 28 (1985), 

nr 14-15, s. 1, 13.
Sprawa świętego Stanisława, „Niedziela” 28 (1985), nr 18, s. 1,7.
Sprawa Galileusza, „Niedziela” 28 (1985), nr 24, s. 1,5.
Chrzest Polski a umocnienie państwowości, „Niedziela” 28 (1985), nr 29, 

s. 1, 7.
Polsko-francuskie kolokwium historyczne w Rogoźnie, „Niedziela” 28 (1985), 

nr 30, s. 4-5.
Renesansowe przemiany religijności, „Niedziela” 28 (1985), nr 40, s. 1,8.
[Rec.:] P.P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 

i Śląska 1773-1914, Lublin 1984, NP 64 (1985), s. 281-284.
Les rapports religieux franco-polonais au declin du XIXe et au debut du XXe 

siécle. Influences, ressemblances, contactes, w: Les contacts religieux 
franco-polonais du Moyen Age à nos jours. Relations, influences, images 
d’un pays vu par l’autre. Colloque international organisé par le C.N.R.S., 
Greco no 2. Histoire religieuse moderne et contemporaine et le Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes des Religiom de l’Universite de Lille III. Lille 
5-6 octobre 1981, Paris 1985, s. 369-381,433-435.

Dechrystianizacja, ST1 1, s. 119-121; ST2, s. 113-115.
Jansenizm, ST1 1, s. 220-222; ST2, s. 214-215 [współautor: W. Łydka].
Kontemplacja, ST1 1, s. 253-256; ST2, s. 244-246.
Misje, ST1 1, s. 313-316; ST2, s. 298-300.
Mistyka, ST1 1, s. 318-320; ST2, s. 302-304. 15.
Modernizm, ST1 1, s. 323-325; ST2, s. 306-308.



 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 409

1986
Wokół religioznawstwa marksistowskiego, KPD 62 (1986), nr 5, s. 374-377.
Ewolucjonistyczne teorie pochodzenia religii, KPD 62 (1986), nr 5, s. 377-

380 [współautor: W. Łydka].
Interpretacja religii jako zjawiska społecznego, KPD 62 (1986), nr 5, s. 380-

383.
Psychoanalityczna teoria religii, KPD 62 (1986), nr 5, s. 383-386.
Humanistyczna koncepcja religii, KPD 62 (1986), nr 5, s. 386-389.
Motywy maryjne w polskiej religijności XIX wieku, KPD 62 (1986), nr 6, 

s. 458-471.
W sprawie poglądów na temat masonerii (list do redakcji), „Ład” 1986, 

nr 7, s. 11.
Mariawityzm – początki i rozwój, „Więź” 29 (1986), nr 2-3, s. 121-132.
W sprawie genezy schizmy wschodniej, „Niedziela” 29 (1986), nr 2, s. 4-5, 8.
Wokół monastycyzmu chrześcijańskiego, „Niedziela” 29 (1986), nr 11, s. 1, 

6.
Fenomen polskiego Kościoła. Średniowiecze, „Niedziela” 29 (1986), nr 25, 

s. 1, 5.
Fenomen polskiego Kościoła. Tradycje tolerancji, „Niedziela” 29 (1986), 

nr 29, s. 1, 7.
Korespondencja bł. Rafała Kalinowskiego, [rec.:] J. Kalinowski, Listy, red. 

G. Gil, Kraków 1983, t. 1, cz. 1-2, „Niedziela” 29 (1986), nr 29, s. 6.
Fenomen polskiego Kościoła. Rodzima religijność, „Niedziela” 29 (1986), 

nr 37, s. 1,5.
Kościół na ziemi brzozowskiej, [rec.:] Chwalcie z nami Panią świata. Z dzie-

jów Kościoła na ziemi brzozowskiej, red. Z. Grzebień, Kraków 1986, 
„Niedziela” 29 (1986), nr 49, s. 8.

Fenomen polskiego Kościoła. W warunkach niewoli, „Niedziela” 29 (1986), 
nr 50, s. 1, 6; przedruk: Polski Kościół w warunkach niewoli, „Posłaniec 
Serca Jezusowego” 1987, marzec-kwiecień, s. 17-23.

Kultura polskiego średniowiecza, [rec.:] Kultura Polski średniowiecznej, red. 
J. Dowiat, Warszawa 1985, PKat 74 (1986), nr 35, s. 3.

Archiwalia diecezjalne jako podstawa źródłowa do badań religijności społe-
czeństwa polskiego w XIX wieku, PrzTom 2 (1986), s. 263-274.

Nauczanie kościelne w Królestwie Polskim w XIX wieku, ACr 18 (1986), 
s. 491-520.

Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice 1986; przedruk: Zagadnienie 
średniowiecznej tolerancji – inkwizycja, w: Problemy współczesnego Koś-
cioła, red. M. Rusecki, Lublin 1996, s. 313-326.

Diecezja kielecka w XIX wieku. Przemiany społeczno-religijne, w: Księga 
jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), do druku przygot. 
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E. Sztafrowski przy współpracy D. Olszewskiego, Kielce 1986, s. 293-
306.

Życie religijne polskich środowisk emigracyjnych na przełomie XIX i XX 
wieku (zarys problematyki badawczej), RH 34 (1986), z. 2, s. 387-392.

1987
Ksiądz Jerzy Matulewicz w  kieleckim środowisku diecezjalnym, KPD 

63 (1987), nr 3, s. 175-186 ; przedruk: KST 4 (2005), s. 75-89.
Marksistowska interpretacja historii Kościoła w konfrontacji z historyczną 

rzeczywistością, KPD 63 (1987), nr 5, s. 347-354.
Duchowość błogosławionego Rafała Kalinowskiego, KPD 63 (1987), nr 6, 

s. 420-424.
Polski antysemityzm w czasie okupacji i po wojnie?, [rec.:] M. Hillel, Le 

massacre des survivants. En Pologne apres 1’Holocauste 1945-1947, Paris 
1985, ZCz 7-8 (1987), s. 85-95.

Chrześcijaństwo wśród religii. Średniowiecze, PKat 75 (1987), nr 6, s. 1-2.
Chrześcijaństwo wśród religii. Kościół w czasach nowożytnych, PKat 75 

(1987), nr 7, s. 1, 3.
Fenomen polskiego Kościoła. Pobożność maryjna, „Niedziela” 30 (1987), 

nr 6, s. 1, 7.
Posłannictwo błogosławionego arcybiskupa Jerzego Matulewicza, „Niedzie-

la” 30 (1987), nr 31, s. 1,4-5.
Fenomen polskiego Kościoła. Inteligencja katolicka, „Niedziela” 30 (1987), 

nr 37, s. 1,7.
Kościół katolicki a ruchy społeczne na ziemiach polskich w końcu XIX i na 

początku XX wieku, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. 8, 
red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1987, s. 227-279.

Maryja w polskiej kulturze religijnej. Zarys historyczny, „Wiadomości Die-
cezjalne Łódzkie” 61 (1987), nr 10-11, s. 235-245.

Przemiany religijności w diecezji kieleckiej na początku XX wieku, PrzTom 
3 (1987), s. 281-296.

Pobożność pątnicza w polskiej kulturze religijnej przełomu XIX i XX wieku, 
StCl 7 (1987), s. 70-85.

Postawy społeczno-religijne inteligencji polskiej (XIX-XX w.), w: Nurty ży-
cia społecznego, red. M. Kiliszek, J. Leskiewiczowa, H. Szwankowska, 
Warszawa 1987, s. 3-31.

1988
Związki bł. Jerzego Matulewicza z kieleckim środowiskiem diecezjalnym, 

KPD 64 (1988), nr l, s. 7-8.
Kult Matki Bożej w XIX i XX wieku. Miejsce Polski i krajów słowiańskich, 

KPD 64 (1988), nr 4, s. 294-302.
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Kult maryjny w Polsce. Zarys historyczny. Refleksje do dyspozycji zespołów 
synodalnych na marzec 1988, KPD 64 (1988), nr 5, s. 364-369.

Ósma rocznica Sierpniowych Porozumień, KPD 64 (1988), nr 5, s. 381-384.
Jasna Góra w życiu narodu polskiego. Analiza historyczna, KPD 64 (1988), 

nr 6, s. 421-425.
Biskup Czesław Kaczmarek. Zarys problematyki badawczej, KPD 64 (1988), 

(nr specjalny), s. 3-6.
Religijność polska czasu zaborów. Mozaika wyznań i narodowości, PKat 76 

(1988), nr 6, s. 1,4.
Religijność polska czasu zaborów. Kościół ludowy, PKat 76 (1988), nr 7, 

s. 2, 4-5.
Religijność polska czasu zaborów. Nowe koncepcje i postawy, PKat 76 (1988), 

nr 8, s. 6.
Religijność polska czasu zaborów. Na wychodźstwie, PKat 76 (1988), nr 9, 

s. 5.
Podręcznik religioznawstwa. Nowy podręcznik – przestarzałe poglądy, „Nie-

dziela” 31 (1988), nr 2, s. 1, 6-7.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej. Słowiańszczyzna w średnio-

wiecznym chrześcijaństwie, „Niedziela” 31 (1988), nr 16, s. 1, 5.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej. W epoce Trydentu i reformacji, 

„Niedziela” 31 (1988), nr 30, s. 1, 4-5.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej. Kościoły w kształtowaniu świa-

domości narodowej, „Niedziela” 31 (1988), nr 40, s. 1, 4.
Charyzmat błogosławionego Honorata Koźmińskiego, „Niedziela” 31 (1988), 

nr 43, s. 4-5.
Sługa Boży ojciec Honorat Koźmiński na tle epoki, AK 111 (1988), nr 477-

478, s. 187-201.
Życie religijne w diecezji kieleckiej w latach 1918-1939, ACr 20 (1988), s. 451-

468.
Wpływ Francji na polską kulturę religijną w drugiej połowie XIX i na po-

czątku XX wieku, STV 26 (1988), nr 2, s. 55-66.
Wstęp, w: Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały 

do katalogu, red. B. Lesisz, C. Drapińska, K. Marciniak, D. Olszewski, 
Warszawa–Lublin 1988, s. 5-11.

Motywy maryjne w polskiej religijności XIX wieku, w: Niepokalana. Kult 
Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, C. Kra-
kowiak, Lublin 1988, s. 69-86.

Typologia problemów białych plam, Kościół – Rosja, w: Białe plamy, red. 
M. Kiliszek, J. Leskiewiczowa, H. Szwankowska, D. Grochulska, War-
szawa 1988, s. 50-62.

Z zagadnień religioznawstwa, Łódź 1988; przedruk, wyd. broszurowe: Kiel-
ce 1986, z. 1-4.
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Diecezja kielecka. Zarys dziejów, Kielce 1988.

1989
Rozwój kultury religijnej na obszarze diecezji kieleckiej. Zarys historyczny, 

KPD 65 (1989), nr 3, s. 195-199.
Parafia Jasionna – geneza, powstanie, rozwój, KPD 65 (1989), nr 4, s. 278-286.
Maryja – Królowa Polski [materiały], WA 17 (1989), nr 2, s. 28-30.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej. W nowych strukturach pań-

stwowych, „Niedziela” 32 (1989), nr 7, s. 1, 6.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej. W latach drugiej wojny świa-

towej, „Niedziela” 32 (1989), nr 11, s. 4.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej. W warunkach powojennych, 

„Niedziela” 32 (1989), nr 33, s. 1, 6-7.
Kanonizacja Brata Adama Chmielowskiego, „Niedziela” 32 (1989), nr 46, 

s. 1,5.
List do redakcji [w sprawie biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego], PKat 

77 (1989), nr 20, s. 4.
Synteza historii chrześcijaństwa w Polsce dla środowisk zagranicznych, [rec.:] 

Histoire religieuse de la Pologne, red. J. Kłoczowski, Paris 1987, ZCz 16 
(1989), s. 195-205.

Przepowiadanie w Kościele polskim na przełomie XIX i XX wieku. Kierunki 
przemian, PrzTom 4 (1989), s. 209-276.

Książka religijna na terenie Królestwa Polskiego w XIX wieku, RŚw 16 (1989), 
s. 147-173.

Reformacja, ST1 2, s. 191-194; ST2, s. 492-494.
Schizmy, ST1 2, s. 231-232; ST2, s. 523-525.
Scholastyka, ST1 2, s. 233-234; ST2, s. 525-526.
Sekularyzacja, ST1 2, s. 236-238; ST2, s. 528-530.
Tolerancja, ST1 2, s. 312-315; ST2, s. 590-592 [współautorka: A. Dylus].
Zakony, ST1 2, s. 397-403; ST2, s. 665-669 [współautor: E. Sztafrowski].

1990
Diecezja kielecka w dokumentach papieskich, NPiel 1990, nr 1, s. 6-7, nr 2, 

s. 5-6.
Papiestwo w modlitwie liturgicznej kieleckiej diecezji, NPiel 1990, nr 3, 

s. 4-5; 1991, nr 5, s. 3-4.
Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, KPD 

66 (1990), nr 5, s. 376-380.
Rodzina w nauczaniu biskupów kieleckich, NPiel 1990, nr 4, s. 3-4.
Nowa synteza historii Kościoła, [ec.:] Historia Kościoła, red. J.Z. Rogier, 

R.  Aubert, M.  D.  Knowles, Warszawa 1984-1988, t.  1-5, „Więź” 
33 (1990), nr 7-8, s. 190-202.
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Kultura religijna Kielecczyzny, GKiel 1990, nr 7, s. 4-5.
Kontrowersje wokół Wincentego z Kielc, GKiel 1990, nr 17, s. 8.
Korzenie kultury państwa polsko-litewskiego. Sprawozdanie z sympozjum 

historyków w Rzymie, ZCz 19 (1990), s. 147-153.
Charyzmat bł. Franciszki Siedliskiej, „Niedziela” 33 (1990), nr 9, s. 1,4-5.
Posłannictwo sióstr zmartwychwstanek, „Niedziela” 33 (1990), nr 45, s. 4-5.
Średniowiecze, w: Chrześcijaństwo wśród religii, red. M. Wojciechowski, 

Warszawa 1990, s. 157-163.
Kościół w czasach nowożytnych, tamże, s. 164-170.
Wstęp, w: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, 

red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 7-9.
Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, tamże, s. 151-166.
Polska religijność na przełomie XIX i XX wieku, w: Uniwersalizm i swoistość 

kultury polskiej, red. J. Kłoczowski, Lublin 1990, s. 221-245.

1991
La piété mariale du peuple polonais au XIXe siècle. Etude comparée, w: De 

cultu mariano saeculis XIX-XX. Acta congressus mariologici-mariani 
internationalis in sanctuario mariano Kevelaer (Germania) anno 1987 
celebrati, vol. 1, Romae 1991, s. 262-275.

Kult Matki Bożej Łaskawej w kościele katedralnym w Kielcach, KPD 67 (1991), 
nr 1, s. 51-60 [współautorka: A. Witkowska].

Działalność dobroczynna sióstr albertynek w  diecezji kieleckiej, KPD 
67 (1991), nr 5, s. 390-395.

Siostry albertynki w służbie kieleckiemu kościołowi, NPiel 1991, nr 6, s. 4-5.
Tradycje katolickiej szkoły w diecezji kieleckiej, NPiel 1991, nr 8, s. 7-8.
Tradycje kultu maryjnego w diecezji kieleckiej, NPiel 1991, nr 9, s. 6.
Między Wschodem i Zachodem. Sprawozdanie z kolokwium historyków 

w Lublinie (18-20 VI 1991), ZCz 23 (1991), s. 146-151.
[Rec.:] R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, tłum. B. Białecki, Kraków 

1990, TPow 36 (l991), nr 32, s. 8.
Jan Paweł II a Kościół kielecki, w: Krajowa wystawa filatelistyczna „Totus 

tuus – Kielce 91”, Kielce 1991, s. 20-21.
Akcja Katolicka, w: Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży. Bóg – człowiek 

– świat, Katowice 1991, s. 9.
Inkwizycja, tamże, s. 87-88 [współautor: M. Rola].
Katolicyzm społeczny, tamże, s. 108-110 [współautorzy: A. Konopczyna, 

I. Mierzwa].
Laicyzacja, tamże, s. 153-154.
Mariawici, tamże, s. 163.
Misje, tamże, s. 172-173.
Reformacja, tamże, s. 238.
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Schizma, tamże, s. 255-256.
Tolerancja, tamże, s. 286.
Zakony i zgromadzenia zakonne, tamże, s. 308-311 [współautorzy: K. Dę-

bowska, P.P. Gach].
Diecezja kielecka 1981-1990. Kronika wydarzeń, w: S. Szymecki, Chrystus 

w Kościele, Kielce 1991, s. 244-258.
Kultura teologiczna w Kielcach, w: Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z dziejów 

kultury chrześcijańskiej, red. Z. Kaczanowski, A. Massalski, D. Olszew-
ski, J. Szczepański, Kielce 1991, s. 65-78.

W służbie cierpiącym. Charyzmat Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927), 
Niepokalanów 1991.

1992
Źródła i problematyka teologiczna w warsztacie badawczym historyka: 

refleksje, sugestie, oczekiwania, „Summarium” 13 (1992) [za 1984], 
s. 123-136.

Spuścizna historyczna Cyryla i Metodego, [rec.:] Cyryl i Metody. Apostołowie 
Słowian, red. J.S. Gajek, Z. Górka, Lublin 1991,1.1-2, ZCz 25 (1992), 
s. 138-150.

Wstęp, w: J. Gurda, Parafia Książnice Wielkie. Zarys dziejów, Kielce 1992, 
s. 5-12.

Kielce ośrodkiem życia kościelnego, w: Skarby Kielc, red. H. Witczyk [redak-
cja naukowa: Z. Nocoń, D. Olszewski], Kielce 1992, s. 83-110.

Życie religijne małego miasta. Zarys problematyki badawczej, w: Miasteczka 
polskie w XIX-XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, red. 
R. Kołodziejczyk, Kielce 1992, s. 89-103.

1993
O działalności dobroczynnej sióstr albertynek w diecezji kieleckiej, GośćN 

(dodatek kielecki) 70 (1993), nr 17, s. 6.
Życiorys sługi Bożego Józefa Pawłowskiego, KPD 69 (1993), nr 1, s. 43-47.
Społeczno-kulturalna rola Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku. 

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kielcach, KPD 69 (1993), nr 1, 
s. 47-51.

Parafia Kije – monografia historyczna, KPD 69 (1993), nr 4, s. 375-380.
Wzgórze Karczówka w historii, literaturze i ekologii (sprawozdanie z sesji 

popularno-naukowej w Kielcach), KPD 69 (1993), nr 5, s. 451-455.
Studium historyczne o mariawityzmie, [rec.:] S. Rybak, Mariawityzm. Stu-

dium historyczne, Warszawa 1992, „Więź” 36 (1993), nr 8, s. 162-166.
Hiszpania. Pod panowaniem Arabów, w: EK,  6, red. J. Walkusz i in., Lublin 

1993, kol. 1034-1036 [współautor: J. Warmiński].
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Życie religijne w diecezji kieleckiej (XIX-XX w.). Problematyka i stan badań, 
RŚw 20 (1993), s. 7-17.

Wstęp, w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku. Materiały z sesji na-
ukowej 1991 roku, red. A. Massalski, D. Olszewski, Kielce 1993, s. 7 
[współautor: A. Massalski].

Fundacje cysterskie na Kielecczyźnie. Stan badań, tamże, s. 9-21.
Działalność ks. Bronisława Markiewicza a sytuacja Kościoła na przełomie 

XIX i XX wieku, w: Dzieło – myśl – duchowość ks. Bronisława Mar-
kiewicza (1842-1912), red. W. Moroz, Marki–Struga 1993, s. 19-35.

Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993 [współautor: E. Wiśniowski].

1994
Paula Johnsona wizja dziejów chrześcijaństwa, [rec.:] P. Johnson, Historia 

chrześcijaństwa, Gdańsk 1993, „Więź” 37 (1994), nr 2, s. 176-182.
Przepowiadanie kościelne w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Zarys proble-

matyki badawczej, „Saeculum Christianum” 1 (1994), nr 2, s. 47-64.
Działalność konspiracyjna biskupa Jana Gurdy w Inspektoracie „Maria”, 

KPD 70 (1994), nr 5-6, s. 302-305 ; przedruk: KST 4 (2005), s. 359-362.
Kielecki szlak cystersów, „Ikar” 2 (1994), nr 9, s. 28-30.
Fundacja opactwa jędrzejowskiego a sprawa misji ruskiej, „Ikar” 2 (1994), 

nr 12, s. 32-35.
Program reform papieża Grzegorza VII – walka o inwestyturę, „Wychowaw-

ca” 1994, nr 12, s. 29-30.
Rola polskich cystersów w akcji misyjnej XII-XIII wieku, w: Cystersi mi-

sjonarze Europy. Jędrzejów – Koprzywnica – Sulejów – Wąchock. Ma-
teriały z sesji zorganizowanej w Kielcach 17-18 września 1994 roku 
z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, red. K. Głowacki, 
Kielce 1994, s. 7-24.

Polski katolicyzm a sprawa narodowa na przełomie XIX i XX wieku. Stan 
i problematyka badań, w: Naród i religia. Materiały z sesji naukowej, 
red. T. Stegner, Gdańsk 1994, s. 34-46.

Funkcje społeczno-kulturowe parafii na przełomie XIX i XX wieku, w: Spo-
łeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX 
wieku, red. R. Renz, M. Meducka, Kielce 1994, s. 31-42.

Święty Stanisław Kostka – patron Gimnazjum Biskupiego w Kielcach. Rozwój 
kultu na Kielecczyźnie, w: Szkoła „na górce”. 70 lat Gimnazjum i Liceum 
im. św. Stanisława Kostki i V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra 
Ściegiennego, red. A. Massalski, Kielce 1994, s. 45-54.

Gruszczyńska Kazimiera, w: Siostry zakonne w Polsce. Słownik biograficzny, 
t. 1, red. K. Dębowska, J. Kłoczowski, D. Olszewski, Niepokalanów 
1994, s. 106-110.
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Polska religijność w warunkach niewoli, w: Belarus – Lithuania – Poland – 
Ukraine. The foundations of historical and cultural traditions in East 
Central Europe. International Conference Rome, 28 April – 6 May 1990, 
red. J. Kłoczowski i in., Lublin–Rome 1994, s. 322-339.

[Rec.:] Wiesław Caban, Społeczeństwo Kielecczyzny 1832-1864. Studia nad 
strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Ży-
dów, Kielce 1993, ss. 213, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego, RŚw 21 (1994), s. 167-168.

1995
Wpływ zachodnich ośrodków naukowych na kulturę teologiczną w Kielcach 

u schyłku niewoli narodowej, SK 1 (1995) [redakcja naukowa D. Ol-
szewski], s. 27-32.

Początki chrześcijaństwa w Polsce, „Wychowawca” 1995, nr 1, s. 25-26.
Wokół chrystianizacji Litwy, „Wychowawca” 1995, nr 2, s. 33-34.
Historyczna doniosłość zjazdu gnieźnieńskiego, „Wychowawca” 1995, nr 5, 

s. 26-27.
Czy mroki średniowiecza?, „Wychowawca” 1995, nr 10, s. 24-25.
Odrodzenie Polski – rok 1918, „Wychowawca” 1995, nr 11, s. 32-33.
Wartości chrześcijańskie w kulturze renesansu, „Wychowawca” 1995, nr 12, 

s. 24-25.
System represji stalinowskich wobec Kościoła – na przykładzie biskupa Cze-

sława Kaczmarka, KPD 71 (1995), nr 6, s. 588-593.
Czym była Akcja Katolicka? TPow 40 (1995), nr 18, s. 10.
Bożogrobcy miechowscy (sprawozdanie z sesji historycznej w Miechowie), 

GośćN 72 (1995) (dodatek kielecki), nr 48, s. 13.
Gurda Jan, w: SPTK, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 209-211.
Kuc Leszek, tamże, s. 319-324.
Łydka Władysław, tamże, s. 350-354.
Piwoński Henryk, tamże, s. 463-464.
Piwowarczyk Wojciech, tamże, s. 464-465.
Rybczyk Józef, tamże, s. 504-506.
Sztafrowski Edward, tamże, s. 563-568.
Włudyga Stanisław, tamże, s. 615-616.
Wójcik Władysław, tamże, s. 635-636.
Wróbel Tomasz, tamże, s. 639-641.
Wiśniewski Jan, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, 

red. R. Bender i in, Lublin 1995, s. 180-181.
Zelek Roman, tamże, s. 211.
Aktywność społeczno-kulturalna duchowieństwa diecezji kieleckiej w XIX 

wieku. Zarys problematyki badawczej, w: Aktywność społeczno – kul-
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turalna Kościołów i grup wyznaniowych w Polsce XIX i XX wieku, red. 
M. Meducka, R. Renz, Kielce 1995, s. 23-36.

Wspólnoty bernardynów i pallotynów na Karczówce, w: Karczówka. Histo-
ria – literatura – architektura – przyroda, red. J. Z. Olszewski, Kielce 
1995, s. 37-50.

1996
Unia brzeska – fakty i kontrowersje, „Wychowawca” 1996, nr 5, s. 32-33.
U świętego Wojciecha, „Ikar” 4 (1996), nr 5, s. 22-25.
Kościół wobec zajść antyżydowskich w Kielcach. (Rozmowa z ks. prof. Da-

nielem Olszewskim, historykiem, członkiem Komisji Kościelnej przygo-
towującej obchody 50. rocznicy pogromu – Joanna Pisiewicz), „Słowo-
-Dziennik Katolicki” 1996, nr 124 (dodatek codzienny), s. 1.

Adam Stanowski w oczach osób bliskich i współpracowników, w: Adam 
Stanowski. Wychowawca – społecznik – chrześcijanin. Senator ziemi 
lubelskiej, red. A. Bień, W. Smoliński, Lublin 1996, s. 42-43.

Sługa Boży ks. Józef Pawłowski (1890-1942), w: Męczennicy za wiarę 1939-
1945, red. W. M. Moroz, A. Datko, Warszawa 1996, s. 101-106.

Przemiany polskiej religijności ludowej w drugiej połowie XIX wieku (na 
przykładzie działalności misyjnej i rekolekcyjnej polskich zakonów 1864-
1914), w: Franciszkanie w Polsce XIX wieku, red. J. Kłoczowski, Nie-
pokalanów 1996, s. 177-198.

Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kielecko-krakowskiej 
w dobie międzypowstaniowej, w: Ksiądz Piotr Ściegienny. Epoka, dzieło, 
pokłosie, red. W. Caban, Kielce 1996, s. 61-75.

Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
Ks. Ignacy Kłopotowski. Życie i apostolat, Warszawa 1996; przedruk na 

łamach miesięcznika „Różaniec”: Dzieciństwo i młodość, 1995, nr 3, 
s. 7; Lata szkolne, 1996, nr 4, s. 1; Powołanie do kapłaństwa, nr 5, s. 1; 
Młody kapłan, nr 6, s. 1; Działalność po ukazie tolerancyjnym, nr 7, 
s. 1; W środowisku warszawskim, nr 9, s. 1; Działalność charytatywna, 
nr 10-11, s. 1; Proboszcz i dziekan, nr 12, s. 1; Początki zgromadzenia, 
nr 15, s. 1; Apostołki pracy, 1997, nr 1, s. 1; Pierwsze instytucje dobro-
czynne, nr 2, s. 1; W trosce o formację duchową, nr 3, s. 1; Tajemnica 
Bożego wezwania, nr 4, s. 1; Duch miłości, nr 7-8, s. 1; Będę nad wami 
czuwał, nr 9, s. 1; Trudności i kryzysy, nr 10, s. 1; W kręgu tradycji 
benedyktyńskiej, nr 11, s. 1; W trosce o opuszczonych i potrzebujących, 
nr 12, s. 1; Lubelskie domy zarobkowe, 1998, nr 1, s. 1; Dom pracy dla 
kobiet zaniedbanych moralnie, nr 2, s. 1; Przytułki dla żebraków, nr 3, 
s. 1; Warszawskie instytucje charytatywne, nr 4, s. 1; Organizowanie 
akcji dobroczynnej w praskiej parafii, nr 5, s. 1; Charakterystyczny rys 
działalności dobroczynnej, nr 6, s. 1; Chrześcijańska interpretacja pra-
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cy, nr 7-8, s. 1; Msza święta środkiem otrzymania miłosierdzia, nr 11, 
s. 1; Przyjmuję cię moja miłości, nr 12, s. 1; Pokuta i uświęcenie, 1999, 
nr 1, s. 1; Pogłębianie wiary katolickiej, nr 2, s. 1; Doświadczenie męki 
Pańskiej, nr 3, s. 1; Modlitwy jubileuszowe, nr 4, s. 1; Tradycje maryjnej 
pobożności, nr 5, s. 1; Kult Matki Bożej Częstochowskiej, nr 7-8, s. 1; 
Modlitwa i praca, nr 9, s. 1; Wiele może modlitwa, nr 10, s. 1; Strzec 
wiary i miłować modlitwę, nr 11, s. 1; Maryja patronką loretanek, nr 12, 
s. 1; Bronił doktryny, nie potępiał ludzi, 2000, nr 1, s. 1; Nie ustawać 
w modlitwie, nr 2, s. 1.

1997
Reforma katolicka czy kontrreformacja, „Wychowawca” 1997, nr 2, s. 32-

33.
Święty Wojciech w kulturze Europy, „Wychowawca” 1997, nr 4, s. 39-40.
Prymasowska stolica w Gnieźnie, „Wychowawca” 1997, nr 6, s. 37-39.
Grzegorz XVI a Powstanie Listopadowe, „Wychowawca” 1997, nr 12, s. 32-

33.
Święty Wojciech w kulturze polskiej i europejskiej, „Ikar” 5 (1997), nr 5, 

s. 9-12.
Struktura i funkcje parafii w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX 

wieku, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie”. Seria: Zeszyty Histo-
ryczne 4 (1997), s. 123-132.

W narodowej pamięci, w: Którym winniśmy pamięć. Odsłonięcie tablic pa-
miątkowych na Karczówce, Kielce 1997, s. 5-6.

Archiwalia diecezji kieleckiej jako podstawa źródłowa do badań działalności 
społecznej Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, w: Na przełomie stu-
leci. Naród – Kościół – państwo w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa 
dedykowana profesorowi Ryszardowi Benderowi, red. M. Piotrkowski, 
Lublin 1997, s. 715-721.

Nauczanie Pisma Świętego w kieleckim seminarium w XIX wieku. Zarys 
problematyki badawczej, w: W posłudze słowa Pańskiego. Księga pa-
miątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 
70-lecia urodzin, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce 1997, 
s. 473-481.

Jaroszewicz Jan, w: EK,  7, red. S. Wielgus i in., Lublin 1997, kol. 1051-1052.
Zagadnienie dechrystianizacji polskiego społeczeństwa w XIX i XX wie-

ku, w: Między Odrą i Dnieprem – wyznania i narody, red. T. Stegner, 
Gdańsk 1997, s. 10-22.

Funkcje społeczno-kulturalne polskiej parafii na przełomie XIX i XX wieku, 
w: Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, red; 
J. Ziółek, Lublin 1997, s. 9-90.
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1998
Pius IX a Powstanie Styczniowe, „Wychowawca” 1998, nr 1, s. 26-27.
Jasna Góra w historii narodu, „Wychowawca” 1998, nr 7-8, s. 57-59.
Organizacja wyznań chrześcijańskich na ziemi kielecko-radomskiej w XIX-

-XX wieku, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Nauko-
wego” 33 (1998), z. 2-4, s. 7-30.

Nowe parafie w diecezji kieleckiej w pierwszym pięcioleciu posługi paster-
skiej biskupa Kazimierza Ryczana (1993-1998), KPD 74 (1998), nr 5, 
s. 395-402; przedruk w: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa po-
święcona Księdzu Biskupowi Profesorowi dr. hab. K. Ryczanowi z okazji 
60-lecia urodzin, red. R. Kamiński i in., Kielce 1999, s. 70-77.

[Rec.:] H. Koźmiński, Pisma, t. 1-2, red. H. I. Szumił, G. Bartoszewski, 
Warszawa 1997, StFr 9 (1998), s. 403-405.

Stolica prymasowska w Gnieźnie i jej rola w dziejach narodu polskiego, 
w: Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Hen-
ryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 77-91.

Problemy warsztatu naukowego historyka kultury religijnej, w: Christianitas 
et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, 
red. H. Gapski, cz. 1, Lublin 1998, s. 725-729.

Histoire de l’Eglise, w: La théologie en Pologne aujourd’hui, red. H. Bour-
geois, Paris 1998, s. 68-73.

O wielkodusznej miłości i bezdusznym legalizmie, [rec.:] J. Kracik, Świę-
ty Kościół grzesznych ludzi, Kraków 1998, „Znak” 52 (2000), nr 3, 
s. 122-126.

Relacje między Kościołem łacińskim i greckokatolickim w Galicji Wschodniej 
na przełomie XIX i XX wieku, „Nomos” 1998/1999, 24-25, s. 113-127.

1999
Wincenty z Kielc – życie i działalność, KPD 75 (1999), nr 1, s. 66-73.
Wokół polskiej tolerancji religijnej, „Wychowawca” 1999, nr 1, s. 32-33.
Beatyfikowani męczennicy polscy, „Wychowawca” 1999, nr 6, s. 30-31.
Jubileusze 1300-2000, „Wychowawca” 1999, nr 12, s. 34-36; przedruk: 

„Ikar” 8 (2000), nr 1, s. 4-5.
Benedyktyni na Świętym Krzyżu, „Ikar” 8 (1999), nr 3, s. 8-9.
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  tolickiej w Polsce
NPiel – „Nasz Pielgrzym” (czasopismo wydawane z  okazji  
  pielgrzymki Jana Pawła II do Kielc)
PK – „Prawo Kanoniczne”
PKat – „Przegląd Katolicki”
PPH – „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny”
PSB – Polski Słownik Biograficzny
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RHE – „Revue d’histoire Ecclésiastique”
RTK – „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”
RŚw – „Rocznik Świętokrzyski”
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WA – „Współczesna Ambona”
WDr – „W drodze”
ZCz – „Znaki Czasu”
ZNKUL – „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
  belskiego”



WŁODZIMIERZ BIELAK

KS. PROF. DR HAB. MAREK TOMASZ ZAHAJKIEWICZ 
(1934-2015) – W SŁUŻBIE NAUKI 

I KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Marek Tomasz Zahajkiewicz urodził się 18 lutego 1934 r. w Bo-
rysławiu w rodzinie Marii i Stanisława Zahajkiewiczów. Do koń-
ca drugiej wojny światowej mieszkał w Stryju. Tutaj rozpoczął 
naukę w szkole podstawowej. Z początkiem roku 1945, gdy stało 
się jasne, że Kresy Wschodnie znajdą się poza granicami Polski, 
jego rodzice wyemigrowali do Chełma. W Chełmie dokończył na-
ukę na poziomie podstawowym, następnie uczęszczał do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarneckiego. Więzi koleżeńskie 
zawiązane w czasach licealnych utrzymywał do końca życia i czę-
sto z sentymentem wspominał tamte lata. Maturę zdał w czerwcu 
1951 r. i wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, rozpo-
czynając studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Po ukończeniu seminarium w 1956 r. kontynuował studia 
zmierzając do zdobycia specjalizacji w zakresie historii Kościoła. 
Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1956 r. Niedobór liczeb-
ny duchowieństwa diecezji lubelskiej skłonił biskupa lubelskiego 
Piotra Kałwę do skierowania ks. Marka Zahajkiewicza do pracy 
duszpasterskiej. W latach 1957-1959 był wikariuszem w parafii 
św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Po dwóch latach prze-
rwy powrócił w 1959 r. na uczelnię. Dokończył studia i ponownie 
został wikariuszem, tym razem w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła w Lublinie. Nie zerwał w tym czasie kontaktów z uniwer-
sytetem. W 1962 r. uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. 
Liturgia mszy świętej w świetle „Tractatus sacerdotalis” Mikołaja 
z Błonia napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Rechowicza, 
który stał się jego mistrzem i przewodnikiem naukowym. W 1965 r. 
rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie 
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Lubelskim na stanowisku asystenta. Początkowo był zatrudniony 
w Katedrze Historii Liturgii, a następnie w Katedrze Historii Koś-
cioła w Średniowieczu. Doktorat zdobył w 1967 r. przedstawiając 
pracę doktorską pt. Msza święta w Polsce przed soborem tryden-
ckim w świetle rodzimych komentarzy (Expositiones missae). Studium 
historyczno-liturgiczne. Promotorem w przewodzie doktorskim był 
oczywiście ks. prof. Marian Rechowicz. W roku natępnym awanso-
wano go na starszego asystenta. Od stycznia 1972 r. podjął wykłady 
w Seminarium Duchownym w Lublinie. Wykładał tu najpierw pa-
trologię, później historię Kościoła: średniowiecze i czasy nowożytne.

W sierpniu 1972 r. wyjechał na pięciomiesięczne zagraniczne 
stypendium naukowe, podczas którego przebywał w ośrodkach 
akademickich w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Francji, Włoszech 
i Austrii, zbierając materiały do rozprawy habilitacyjnej. Po po-
wrocie ze stypendium został adiunktem. Kontakty z ośrodkami 
naukowymi za granicą utrzymywał w dalszych latach, szczególnie 
ceniąc sobie Louvain-la-Neuve.

Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Marka Zahajkiewicza odbyło 
się 4 listopada 1976 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego za-
twierdził Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w maju 
1977 r. 22 października 1977 r., na podstawie uchwały Senatu KUL, 
zatwierdzonej w rok później przez ministerstwo, został docentem. 
Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał 25 listopada 1991 r.

W czasie pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił 
następujące funkcje: 1978-2006 – kierownik Katedry Historii Koś-
cioła w Średniowieczu; 1983-2004 – kierownik Instytutu Histo-
rii Kościoła; 1985-2006 – kierownik Ośrodka Archiwów Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych; 1987-2006 – członek Komisji Episkopatu 
Polski ds. Sztuki Kościelnej.

Był członkiem instytucji i towarzystw naukowych: Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzy-
stwo Teologiczne, Komisja Historyczna Oddziału PAN w Lublinie, 
Komisja Episkopatu Polski ds. Sztuki Kościelnej.

W czasie działalności naukowej wypromował siedmiu doktorów, 
pod jego kierunkiem napisano 149 prac magisterskich i 3 licencja-
ckie.

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. Marek Zahaj-
kiewicz ma wielkie zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
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skiego na polu administracyjnym i majątkowym. Po przemianach 
politycznych w Polsce, jakie zaszły w 1989 r., pojawiła się szansa 
odzyskania przez uniwersytet zagrabionego po II wojnie światowej 
mienia. Chodziło o kilka nieruchomości w Lublinie oraz majątek 
na terenie ówczesnego województwa bydgoskiego ofiarowany uczel-
ni przez Anielę hrabinę Potulicką. Przez kilka lat ks. prof. Zahaj-
kiewicz, z upoważnienia Rektora i Senatu KUL, prowadził wielce 
trudne pertraktacje z władzami państwowymi i kościelnymi róż-
nych szczebli oraz działania zmierzające do rewindykacji utraco-
nych dóbr. Ostatecznie udało się odzyskać tzw. Fundację Potulicką 
oraz trzy nieruchomości na terenie Lublina, co stanowi tylko część 
majątku KUL zagarniętego w okresie PRL. Zabiegi związane z od-
zyskiwaniem mienia uczelni, regulowaniem spraw majątkowych, 
nadzorowaniem rozwoju Fundacji Potulickiej (niemalże do końca 
życia pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej) pochła-
niały ogromną część sił i czasu Profesora, które mógłby poświęcić 
na pracę naukową, tak że po latach z pewnym żalem wyznawał: 
„może za mało napisałem prac naukowych, ale całe serce poświę-
ciłem dobru i sprawie uniwersytetu”.

W zainteresowaniach naukowych ks. prof. Zahajkiewicza do-
minowały zagadnienia z historii średniowiecza, epoki, którą zaj-
mował się z prawdziwą pasją. Najwcześniejsze jego badania nauko-
we dotyczyły historii liturgii, zwłaszcza mszy świętej. Jego uwagę 
szczególnie skupiały polskie średniowieczne traktaty teologiczne, 
będące w zasadzie podręcznikami dla duszpasterzy, tzw. expositio-
nes missae. Powstawały one w okresie dążeń do reformy Kościoła 
na przełomie XIV i XV wieku. W oparciu o nie Profesor starał 
się odtworzyć nie tylko obraz średniowiecznej liturgii, ale również 
pokazywał siłę polskiej teologii w średniowieczu na tle dorobku 
teologii europejskiej. Szczególnie cenił Tractatus sacerdotalis Mi-
kołaja z Błonia, którym zajmował się już na etapie pisania pracy 
magisterskiej, a w kolejnych latach poświęcił mu szereg artykułów 
i obszerną monografię (Polskie traktaty teologiczno-duszpasterskie 
okresu przedtrydenckiego, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 
21 (1970), s. 199-210; Liturgia mszy świętej w świetle „Tractatus 
sacerdotalis de sacramentis” Mikołaja z Błonia. Studium historyczno-
-liturgiczne, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, red. M. Rechowicz, 
W. Schenk, Lublin 1973, s. 31-93; Teologia mszy świętej i udział 
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wiernych w nauce polskiej okresu przedtrydenckiego (Expositiones 
missae), Acta Mediaevalia, t. 1, Lublin 1973, s. 65-103).

Oprócz opracowań dotyczących liturgii w średniowieczu i wspo-
mnianych expositiones missae, wydał drukiem jeden z traktatów: 
„Tractatus de abusionibus missarum” Jana Isnera (Acta Mediaevalia, 
t. 2, Lublin 1974), stanowiący ciekawe świadectwo rozwiązywania 
praktycznych problemów, z jakimi mógł się spotkać celebrans mszy 
świętej.

Z dziejami liturgii wiązały się kwestie duszpasterstwa średnio-
wiecznego. Ks. Marek Zahajkiewicz badał je zarówno od strony teo-
rii duszpasterstwa – zasad ogólnych, na których się ono opierało, jak 
i od strony praktycznej, czyli roli znaczenia wysiłku duszpasterzy 
dla kondycji Kościoła. Szczególną uwagę zwracał na czasy reform 
Kościoła w XIV i XV wieku, kiedy to odpowiedni poziom moralny 
i intelektualny duszpasterzy był jednym z głównych wymogów dą-
żeń reformatorskich. I na tym polu wkład Polaków, w szczególności 
uniwersyteckiego ośrodka w Krakowie, był znaczący. Na ten fakt, 
będący powodem chluby dla polskiego Kościoła w średniowieczu, 
zwracał uwagę ks. prof. Zahajkiewicz już w swoich wczesnych opra-
cowaniach (np. Z dziejów polskiej myśli reformy Kościoła w pierwszej 
połowie XV wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL” 24 
(1977), z. 4, s. 251-262; Z badań nad reformą Kościoła w średnio-
wiecznym ośrodku krakowskim (w. XIV-XV), Acta Mediaevalia, t. 4, 
Lublin 1983, s. 131-146).

Sprawy reformy Kościoła w średniowieczu, liturgii i duszpaster-
stwa pozostały w orbicie zainteresowań Profesora w latach później-
szych. Powracał do nich niejednokrotnie przy różnych okazjach: Do 
spraw ogólnych dodawał opracowania szczegółowych zagadnień 
duszpasterskich: kaznodziejstwo (np. Średniowieczne kaznodziej-
stwo maryjne na Jasnej Górze, „Studia Claramontana” 1 (1981), 
s. 157-165; Działalność duszpasterska średniowiecznego Kościoła 
w trosce o człowieka. Z problematyki teorii duszpasterstwa, „Rocz-
niki Teologiczne” 40 (1993), z. 4, s. 5-26; Kaznodziejstwo w Polsce 
średniowiecznej w świetle ustawodawstwa synodalnego, „Roczniki 
Teologiczne” 51 (2004), z. 4, s. 101-110), rola zakonów w duszpaster-
stwie (Miejsce zakonów w duszpasterstwie średniowiecznych miast, 
w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Der-
wich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław 2000, s. 309-314).
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Drugim znaczącym polem badań naukowych ks. prof. Marka 
Zahajkiewicza była działalność misyjna średniowiecznego Kościoła. 
Badał teorię misji, modele pracy misyjnej obowiązujące w średnio-
wieczu i praktykę misyjną (Theorie et practique de l’evangélisation 
dans le „processus” de christianisation de la Lithuanie, Città del Va-
ticano 1987; Zasady misji wśród pogan w świetle polskiej średnio-
wiecznej myśli teologiczno-prawniczej, w: Chrześcijaństwo a kultura 
polska. V Kongres Teologów Polskich, Lublin 14-16 IX 1983, red. 
M. Jaworski, A. Kubiś, Lublin 1988, s. 207-109; Metody chrystiani-
zacji na ziemiach polskich na przykładzie misji pomorskiej św. Otto-
na z Bambergu, „Roczniki Teologiczne” 47 (2000), z. 4, s. 37-46; 
Średniowieczna teoria misji, „Studia Płockie” 30 (2002), s. 65-72). 
Nosił się z zamiarem monograficznego opracowania misji średnio-
wiecznego Kościoła polskiego. Pod tym kątem przydzielał swoim 
seminarzystom tematy prac magisterskich, by przy tej okazji zbierać 
materiały do szerszego opracowania tego zagadnienia. Sam stał się 
inicjatorem zbadania chrystianizacji Litwy i do tej pracy udało mu 
się zaangażować znanych i cenionych historyków Kościoła. Owo-
cem tej inicjatywy jest praca zbiorowa pod jego redakcją, w której 
zamieścił też swoje artykuły (Chrzest Litwy. Geneza – przebieg – 
konsekwencje, Lublin 1990). Znaczenie dla Kościoła pracy misyjnej 
pokazał w artykule dotyczącym okresu wczesnego średniowiecza, 
poświęconym nawróceniu króla Franków, Chlodwiga – jak ten nie-
pozorny epizod z końca V wieku zmienił oblicze Europy Zachodniej 
pogrążonej w chaosie po wędrówkach ludów (Chrzest Chlodwiga 
i jego wymiar historyczny, „Nurt SVD. Kwartalnik Misjologiczno-
-Religioznawczy” 30 (1996), z. 4, s. 103-111). Swoich zamierzeń 
ksiądz Profesor nie zdążył niestety zrealizować do końca.

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku pojawił się w dorob-
ku naukowym ks. Zahajkiewicza wątek poświęcony zagadnieniom 
metodologii historii Kościoła. Ta problematyka rodziła się na kan-
wie rosnących tendencji, zwłaszcza wśród historyków nieobezna-
nych z teologią, do ujmowania dziejów Kościoła w sposób jedynie 
socjologiczny z pominięciem jego zadań wynikających z celów re-
ligijnych i miała swe źródło w trosce Profesora o właściwe przed-
stawianie dziejowej roli Kościoła z uwzględnieniem misji zbawczej. 
Według niego przy opisie przeszłości Kościoła w wymiarze ogólnym 
lub poszczególnych instytucji kościelnych nie powinno zabraknąć 
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odniesień do duszpasterstwa: nauczania, liturgii, sprawowania sa-
kramentów itd. (np. Wykład historii Kościoła w świetle zasad me-
todologii, „Roczniki Teologiczne” 43 (1996), z. 4, s. 297-306; Jak 
traktować historię Kościoła średniowiecznego?, w: Średniowieczny 
Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej, red. 
M.T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 9-14; Historia Kościoła 
wśród dyscyplin teologicznych, w: Ku prawdzie i miłości. Księga pa-
miątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie, 
red. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 263-266).

Z chwilą gdy ks. prof. Zahajkiewicz został kierownikiem Ośrod-
ka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, jego zainteresowa-
nia naukowe zaczęły kierować się w stronę kulturotwórczej roli 
Kościoła. Wymagała tego specyfika kierowanego przez niego od 
1985 r. zakładu naukowego, którego zadaniem, od początku istnie-
nia, było służenie pomocą merytoryczną i praktyczną instytucjom 
kościelnym gromadzącym i przechowującym elementy dziedzictwa 
kulturowego. W związku z corocznymi konferencjami naukowy-
mi, gromadzącymi ludzi związanych z archiwami, bibliotekami 
i muzeami, spod pióra księdza Profesora wyszło szereg artykułów 
poświęconych tejże problematyce (np. Ochrona i konserwacja za-
bytków podstawowym zadaniem muzeologów, „Archiwa Bibliote-
ki i Muzea Kościelne” 57 (1988), s. 61-63; Zarys dziejów i znacze-
nie bibliotek kościelnych, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 
56 (1988), s. 133-138; Archiwa kościelne ich znaczenie i zadania, 
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 58 (1989), s. 7-10; Miejsce 
bibliotek kościelnych w kulturze i rozwoju nauki, „Archiwa Biblioteki 
i Muzea Kościelne” 65 (1996), s. 11-17; Zjawisko szybkiego narasta-
nia materiału archiwalnego, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 
75 (2001) s. 91-99). Relacje między Kościołem i kulturą poruszał 
też przy innych okazjach (Kościół katolicki a kultura polska, w: Naj-
ważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Waleriana Słomki, Lublin 1999, s. 521-527; Kościelne zbiory biblio-
teczne średniowiecznej Polski źródłem do badań nad wykształceniem 
duchowieństwa, Acta Mediaevalia, t. 18, Lublin 2005, s. 421-430). 
Zawsze chodziło mu o podkreślenie znaczenia Kościoła dla rozwoju 
cywilizacji.

Ks. prof. Marek Zahajkiewicz poprzez swe pochodzenie był 
szczególnie mocno związany z Kresami Wschodnimi Rzeczypo-
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spolitej. Badanie przeszłości kościelnej tych terenów stanowiło 
naturalny nurt jego zainteresowań naukowych. Niestety, nie uda-
ło mu się ukończyć monografii poświęconej dziejom Kościoła na 
Kresach, chociaż materiały do niej gromadził od lat. Jedynie na-
pisał kilka artykułów stanowiących przyczynek do poznania tego 
zagadnienia (Zagadnienie gromadzenia dokumentacji źródłowej do 
badań nad dziejami Kościoła łacińskiego na wschodnich ziemiach 
kresowych dawnej Polski, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 61 
(1992), s. 145-166; Źródła i kierunki badań nad przeszłością archidie-
cezji lwowskiej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 62 (1993), 
s. 7-26; Specyfika katolicyzmu kresowego. Refleksja historyczna o re-
ligijności na Kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospo-
litej Polskiej, „Saeculum Christianum” 11 (1994), nr 2, s. 305-315; 
Kościół wschodni na Rusi w świetle „Roczników, czyli Kronik sław-
nego Królestwa Polskiego” Jana Długosza, w: Kościół i historia. Drogi 
i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Anzelma Weissa, red. S. Tylus, J. Walkusz, Lublin 2001, s. 353-362).

Wreszcie wśród kierunków badań naukowych ks. prof. Mar-
ka Zahajkiewicza należy wymienić dzieje jego rodzimej diecezji 
lubelskiej. Już w latach osiemdziesiątych minionego wieku za su-
gestią ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka rozpoczął 
pracę nad zarysem dziejów wszystkich parafii diecezji lubelskiej. 
Kilkuletnie prace w archiwach zaowocowały publikacją pt. Diece-
zja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985 
(została ona uaktualniona przez ks. Jarosława Marczewskiego i ks. 
Włodzimierza Bielaka i wydana w 2000 r.). Z okazji jubileuszu dwu-
stulecia powstania diecezji lubelskiej pod redakcją ks. Zahajkiewicza 
powstały Dzieje Archidiecezji Lubelskiej 1805-2005 (Lublin 2005), 
w której znalazło się pięć jego artykułów: Źródła i kierunki badań 
przeszłości Archidiecezji Lubelskiej (s. 13-24), Diecezja, jej granice 
i organizacja terytorialna (s. 25-49), Centralne urzędy i instytucje die-
cezjalne (s. 51-83), The history of the Lublin Archdiocese (s. 413-415, 
Posłowie (s. 411-412). Oprócz ogólnych dziejów diecezji, w twór-
czości naukowej ks. Zahajkiewicza znalazło się miejsce dla histo-
rii ośrodków, z którymi był związany osobiście: Kościół katolicki 
w dziejach Krasnegostawu, „Ziemia Krasnostawska” 2 (1996), nr 12 
(24), Dodatek, s. 1-4; Kościół łaciński w Chełmie w okresie przed-
rozbiorowym, w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, 
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Chełm 1996, s. 265-276. Historia poszczególnych parafii, instytucji 
diecezji lubelskiej była przedmiotem licznych prac dyplomowych 
pisanych na seminarium prowadzonym przez Profesora i pod jego 
kierunkiem.

Swoją działalnością naukową i społeczną, życzliwością i kulturą 
osobistą ks. prof. Marek Zahajkiewicz zaskarbił sobie uznanie i sza-
cunek w gronie współpracowników, uczonych i uczniów. W pełni 
zasłużył na miano Mistrza i Przyjaciela. Jego zasługi były docenione 
i nagradzane przez władze kościelne (kanonik Kapituły Katedralnej 
w Lublinie – 1985, kanonik gremialny Kolegiaty Chełmskiej – 1993, 
kapelan honorowy Ojca Świętego – 1999), państwowe (Złoty Krzyż 
Zasługi – 1993, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2002, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej) i uniwersyteckie (dwie nagrody 
Rektora KUL za ofiarną pracę społeczną dla Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego – 1996, 2005, Medal Signum Universitatis – 2015). 
Uczniowie w 2003 r. ogłosili go Pedagogiem Roku.

Ks. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz zmarł w Lublinie 
25 lipca 2015 r.
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253-254.
Średniowieczne kaznodziejstwo maryjne na Jasnej Górze, „Studia Claro-

montana” 1 (1981), s. 157-165.

1983
Błogosławiony Jakub Strzemię, „Studia Lubaczoviensia” 1 (1983), s. 165-

173.
Bp Marian Rechowicz (1910-1983), „Summarium. Sprawozdania Towa-

rzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 11-12 
(31-32) (1982-1983), s. 373-376.

Du Plessis Mornay, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 366.
Eberhard I abp, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 634.
Eliasz z Wąwolnicy, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 891-892.
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Engelbert św., abp, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 1001--1002.
Eryk z Auxerre, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 1103.
Eugeniusz I, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 1294.
Eugeniusz II, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 1294.
Eugeniusz III, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 1294.
Expositio missae, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, kol. 1467-1468.
Z badań nad reformą Kościoła w średniowiecznym ośrodku krakowskim 

(w. XIV-XV), w: Acta Mediaevalia, t. 4, Lublin 1983, s. 131-146.

1984
Bibliografia prac ks. biskupa Mariana Rechowicza (l934-1983), „Nasza Prze-

szłość” 62 (1984), s. 225-235.
Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910-1983). Życie i działalność, „Nasza 

Przeszłość” 62 (1984), s. 211-224.
Podstawowe zasady pracy misyjnej wśród pogan w świetle średniowiecznych 

źródeł polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984), z. 4, 
s. 137-147.

1985
Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985 

(ss. 495 + 2 mapy).
Średniowieczna koncepcja historii Kościoła, „Roczniki Teologiczno-Kano-

niczne” 33 (1985), z. 4, s. l6l-172.

1987
Historia Kościoła w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego, „Rocz-

niki Teologiczno-Kanoniczne” 34 (1987), z. 4, s. 185-194.
Instytut Historii Kościoła, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II. 

Recepcja – Doświadczenia – Perspektywy, red. J. Homerski, F. Szulc, 
Lublin 1987, s. 192-197.

Otwarcie Konferencji (kierowników muzeów kościelnych), „Archiwa Biblio-
teki i Muzea Kościelne” 54 (1987), s. 28-29.

[Rec.:] ks. Józef Swastek, Święta Brygida Szwedzka i Zakon Najświętszego 
Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach pol-
skich, Lublin 1986, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34 (1987), z. 
4, s. 199-203.

Theorie et pratique de l’évangélisation dans le „processus” de christianisation 
de la Lithuanie, Città del Vaticano 1987 (ss.19).

1988
Ochrona i konserwacja zabytków podstawowym zadaniem muzeologów, 

„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 57 (1988), s. 6l-63.
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Zarys dziejów i znaczenie bibliotek kościelnych, „Archiwa Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 56 (1988), s. 133-138.

Zasady misji wśród pogan w świetle polskiej średniowiecznej myśli teologicz-
no-prawniczej, w: Chrześcijaństwo a kultura polska. V Kongres Teologów 
Polskich, Lublin 14-16 IX 1983, red. M. Jaworski, A. Kubiś, Lublin 
1988, s. 207-209.

1989
Archiwa Kościelne, ich znaczenie i zadania, „Archiwa Biblioteki i Muzea 

Kościelne” 58 (1989), s. 7-10.
Florus z Lyonu, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 349.
Foltynowicz Marcin, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, kol. 375.
Francja. Kościół katolicki. Średniowiecze, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, 

kol. 390-394.
[Rec.:] Hieronim Eugeniusz Wyczawski OM, Kalwaria Zebrzydowska. 

Historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Kalwaria Ze-
brzydowska 1987, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36 (1989), 
z. 4, s.150-155.

Średniowieczne ustawodawstwo synodalne Kościoła polskiego źródłem 
do badań dziejów duszpasterstwa, „Studia Theologica Varsaviensia” 
27 (1989), nr 1, s. 130-143.

Theorie et pratique de l’évangelisation dans le processus de christianisation 
de la Lituanie, w: La cristianizzazione della Lituania, Città del Vaticano 
1989, s. 205-218.

1990
Chrzest Litwy, w: Chrzest Litwy. Geneza – Przebieg – Konsekwencje, red. 

M.T. Zahajkiewicz, Lublin 1990 s. 33-56.
Liettuvos Krikstas. Geneza – eiga – konsekvencijos, w: Chrzest Litwy. Ge-

neza – Przebieg – Konsekwencje, red. M.T. Zahajkiewicz, Lublin 1990, 
s. 275-276.

Posłowie, Chrzest Litwy. Geneza – Przebieg – Konsekwencje, red. M.T. Za-
hajkiewicz, Lublin 1990, s. 271-274.

Troska o przetrwanie w dobrym stanie kościelnych zbiorów (bibliotecznych), 
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 59 (1990), s. 169-171.

Wprowadzenie, w: Chrzest Litwy. Geneza – Przebieg – Konsekwencje, red. 
M.T. Zahajkiewicz, Lublin 1990, s. 7-13.

Źródła i badania dziejów średniowiecznej liturgii w Polsce, „Studia War-
mińskie” 27 (1990), s. 67-88.



446 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 

1992
Spojrzenie na dzieje Braci Mniejszych w średniowieczu, „Archiwa Biblioteki 

i Muzea Kościelne” 61 (1992), s. 380-388.
Wprowadzenie, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia 

z dziejów Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, 
Lublin 1992, s. 5-8.

Zagadnienie gromadzenia dokumentacji źródłowej do badań nad dziejami 
Kościoła łacińskiego na wschodnich ziemiach kresowych dawnej Polski, 
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 61 (l992), s. 145-166.

1993
Działalność duszpasterska średniowiecznego Kościoła w trosce o człowie-

ka. Z  problematyki teorii duszpasterstwa, „Roczniki Teologiczne” 
40 (1993), z. 4, s. 5-26.

Fascynacja świętością osobistą i wielkością dzieła bł. Honorata Koźmińskie-
go, w: Błogosławiony Honorat Koźmiński (Pokłosie Beatyfikacji), red. 
G. Bartoszewski, R. Prejs, Warszawa 1993, s. 60-67.

Hadrian I, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 456-457.
Hadrian II, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 457.
Hadrian III, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 457.
Henrvk Letgalczvk (Henryk Łotysz), w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 715.
Henrvk Suzo bł., w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 688--689.
Henryk z Hesji St., w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 712--713.
Henryk z Lozanny, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 716--717.
Honoriusz z Autun, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 1215.
Hugon z Saint-Cher, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 1291-1292.
Źródła i kierunki badań nad przeszłością łacińskiej archidiecezji lwowskiej, 

„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 62 (1993), s. 7-26.

1994
Co rzutuje na proces gromadzenia zbiorów muzealnych?, „Archiwa, Biblio-

teki i Muzea Kościelne” 63 (1994), s. 77-79.
Gromadzenie zbiorów bibliotek kościelnych, „Archiwa Biblioteki i Muzea 

Kościelne” 63 (1994), s. 487-488.
Specyfika katolicyzmu kresowego. Refleksja historyczna o religijności na Kre-

sach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, „Saecu-
lum Christianum” 11 (1994), nr 2, s. 305-315.

Zagadnienie gromadzenia i kształtowania zbiorów archiwalnych, „Archiwa 
Biblioteki i Muzea Kościelne” 63 (1994), s. 489-490.
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1995
Biskup Jan Śrutwa. Rektor KUL w latach 1988-1989, „Przegląd Uniwersy-

tecki” 7 (1995), nr 5 (37), s. 10-11.
Instytut Historii Kościoła (Sprawozdanie za r. ak. 1994/1995), „Przegląd 

Uniwersytecki” 7 (1995), nr 5 (37), s. 21.
Integracyjna rola Kościoła w Polsce średniowiecznej, w: Pamiętnik XV Po-

wszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 1, cz. 1, red. J. Staszewski, 
Gdańsk–Toruń 1995, s. 181-193.

Kancelaria i archiwum kościelne. Wzajemne relacje z uwzględnieniem wa-
runków polskich, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 64 (1995), 
s. 11-13.

Ks.Wojciech Danielski – kapłan, którego dni upłynęły w szczególnej bliskości 
Mszy świętej w życiu i studiach, w: Życie uczynił liturgią. Ks. Wojciech 
Danielski 10 IV 1935-24 XII 1985, Lublin 1995, s. 144-147.

Zarys dziejów benedyktynów w średniowiecznej Polsce, w: Z przeszłości 
opactwa łysogórskiego, Poznań 1995, s. 5-19.

1996
Chrzest Chlodwiga i jego wymiar historyczny, „Nurt SVD. Kwartalnik Mi-

sjologiczno-Religioznawczy” 30 (1996), nr 4, s. 103-111.
Instytut Historii Kościoła, „Przegląd Uniwersytecki” 8 (1996), nr 5 (43), 

s. 16.
Kościoły rzymskokatolickie Lublina, Lublin 1996 (ss. 46).
Kościół katolicki w  dziejach Krasnegostawu, „Ziemia Krasnostawska” 

2 (1996), nr (12) 24, Dodatek, s. 1-4.
Kościół łaciński w Chełmie w okresie przedrozbiorowym, w: Chełm i Chełm-

skie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996, s. 265-276.
Miejsce bibliotek kościelnych w kulturze i rozwoju nauki, „Archiwa Biblioteki 

i Muzea Kościelne” 65 (1996), s.11-17.
Pojęcie Boga w polskich średniowiecznych traktatach duszpasterskich, w: In 

Te Domine speravi, red. Cz. Bartnik, H. Langkammer, K. Góźdź, Lub-
lin 1996, s. 273-281.

[Rec.:] Henryk Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 
1285-1918. Studium historycznoprawne, Lublin 1995, ss. 230, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 39 (1996), nr 1-2 (153-154), s. 177-179.

Wojny w Imię Boga? Jak spoglądać na średniowieczne wyprawy krzyżowe?, 
w: Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, Lublin 1996, 
s. 303-312.

Wykład historii Kościoła w świetle zasad metodologii, „Roczniki Teologicz-
ne” 43 (1996), z. 4, s. 297-306.
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1997
Eucharystia w duszpasterstwie średniowiecznej Polski, w: Jezus Euchary-

styczny, red. M. Rusecki, M. Cisło, Lublin 1997, s. 87-94.
Izaak ze Stella, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 587.
Jakub Strzemię, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, kol. 712.
Jan Isner, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, kol. 901.
Jan z Dąbrówki, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, kol. 885.
Jan z Kamienia, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, kol. 906.
Jan z Oświęcimia, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, kol. 927.
Jerozolimskie Królestwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, kol. 1215-1216.
Muzea kościelne w kręgu zainteresowań badaczy przeszłości Kościoła i wy-

nikająca z tego, m.in. konieczność dobrego opracowania zbiorów tych 
instytucji, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 67 (1997), s. 13-15.

Święty Wojciech – Misjonarz i Patron jednoczącej się Europy, „Wiadomości 
Archidiecezji Lubelskiej” 71 (1997), nr 10-12, s. 469-478.

1998
Polskie archiwa kościelne – liczące się zasoby i obiekt zainteresowań badaw-

czych, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 70 (1998), s. 11-15.
Wzór świętej kobiety prezentowany w „Kronice” Jana Długosza, „Studia 

Warmińskie” 35 (1998), cz. 1, s. 129-135.

1999
Bibliografia publikacji Profesora Henryka Damiana Wojtyski CP, „Roczniki 

Teologiczne” 46 (1999), z. 4, s. 15-24.
Jak traktować historię Kościoła średniowiecznego?, w:  Średniowieczny 

Kościół Polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej, red. 
M.T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 9-14.

Kościół katolicki a kultura polska, w: Najważniejsza jest miłość. Księga pa-
miątkowa ku czci księdza profesora Waleriana Słomki, Lublin 1999, 
s. 521-527.

Problem opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych, „Archiwa Biblio-
teki i Muzea Kościelne” 71 (1999), s. 13-15.

Średniowieczna twórczość teologiczno-pastoralna środowisk uniwersyteckich 
Europy Środkowowschodniej na użytek duszpasterzy, w: Średniowieczny 
Kościół Polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej, red. 
M.T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 121-135.

Wie soll die Geschichte der mittelalterlichen Kirche betrachtet werden?, 
w: Średniowieczny Kościół Polski. Z dziejów duszpasterstwa i organiza-
cji kościelnej, red. M.T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 15-20.

Znaczenie wydawania źródeł dla poznania przeszłości Kościoła katolickiego 
na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, w: S. Tylus, Fundacje kościołów 
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parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej, Lublin 1999, 
s. 29-31.

Życie i działalność Prof. dr. hab. Henryka Damiana Wojtyski CP, „Rocz- 
niki Teologiczne” 46 (1999), z. 4, s. 7-14.

2000
[Rec.:] ks. Roman Kostynowicz, W cieniu trzech katedr. Z dziejów kon-

serwacji zabytków sakralnych w Polsce północno-zachodniej, Szczecin 
1999, ss. IX + 274 + 7 nlb. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 
73 (2000), s. 474-476.

[Rec.:] Ks. Stanisław Skorodecki, Jestem świadkiem, Szczecin 1999, ss. 55 + 
16 nlb., „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 73 (2000), s. 476-478.

Kałwa Piotr, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 434.
Metody chrystianizacji na ziemiach polskich na przykładzie misji pomor-

skiej św. Ottona z Bambergu, „Roczniki Teologiczne” 47 (2000), z. 4, 
s. 37-46.

Miejsce zakonów w duszpasterstwie średniowiecznych miast, w: Klasztor 
w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-
-Lenartowicz, Wrocław 2000, s. 309-314.

Trwałe wartości średniowiecznej liturgii, „Studia Warmińskie” 37 (2000), 
cz. 1, s. 61-68.

Współautor (teksty historyczne): Archidiecezja lubelska. Historia i admini-
stracja, Lublin 2000, ss. 759 + 8 nlb.

Wstęp, w: Archidiecezja Lubelska. Historia i administracja, Lublin 2000, 
s. 7-10.

Zarys historii archidiecezji lubelskiej, w: Archidiecezja lubelska. Historia 
i administracja, Lublin 2000, s. 101-116.

Zbiory kościelne. Wartości znane i nieznane, „Archiwa Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 73 (2000), s. 461-470.

2001
[Rec.:] Kartuzi. Teksty, książki, biblioteki, t. 1, red. Sönke Lorenz, Edward 

Potkowski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1999, ss. 278, „Rocz-
niki Teologiczne”, 48 (2001) z. 4, s. 329-331.

Archiwa parafialne jako przedmiot szczególnej troski, „Poznańskie Studia 
Teologiczne” 11 (2001), s. 329-335.

Kościół wschodni na Rusi w świetle „Roczników, czyli Kronik Sławnego Kró-
lestwa Polskiego” Jana Długosza, w: Kościół i historia. Drogi i wzajem-
ne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci księdza Profesora Anzelma 
Weissa, red. S. Tylus, J. Walkusz, Lublin 2001, s. 353-362.
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Przedmowa. Przepowiadanie w  działalności duszpasterskiej Kościoła, 
w: R. Skrzyniarz, Kazania Świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wie-
ku, Lublin 2001, s. 13-14.

Zjawisko szybkiego narastania materiału archiwalnego, „Archiwa Biblioteki 
i Muzea Kościelne” 75 (2001), s. 91-99.

2002
[Rec.:] Bolesław Przybyszewski, Adam Stefan Kardynał Sapieha. Pasterz 

Dobry. Książę niezłomny. 1867-1951, Łańcut 2002, ss.  434 (21), 
Wydawnietwo „De Arte”, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 
78 (2002), s. 429-431.

[Rec.:] ks. Jarosław R. Marczewski, Duszpasterska działalność Kościoła 
w średniowiecznym Lublinie, Lublin 2002, ss. 456, „Wiadomości Ar-
chidiecezji Lubelskiej” 76 (2002), nr 4, s.1015.

Funkcja i znaczenie biblioteki parafialnej lub klasztornej, „Archiwa Biblio-
teki i Muzea Kościelne” 77 (2002), s. 9-17.

Historia Kościoła wśród dyscyplin teologicznych, w: Ku prawdzie i miłości. 
Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi 
Śrutwie, red. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 263-266.

Klemens VII, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 112.
Koncyliaryzm, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, kol. 546-549.
Konrad III, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, kol. 667.
Konstancjański Dekret, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, kol. 692-693.
Konstancjański Sobór, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, kol. 693-695.
Polska a koncyliaryzm. Refleksja nad piętnastowieczną myślą teologiczną 

polską na tle książki Thomasa Wünscha „Konziliarismus und Polen. 
Personen, Politik und Programme aus Polen zur Verfassungsfrage der 
Kirche in der Zeit der mittelalterlichen Reformkonzilien”, Paderborn 
1998, ss. LXXXVII + 405, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 4, 
s. 243-247.

Przedmowa. Spojrzenie na działalność duszpasterską w śred-niowiecznym 
ośrodku lubelskim, w: J.R. Marczewski, Duszpasterska działalność Koś-
cioła w średniowiecznym Lublinie, Lublin 2002, s. 11-13.

Średniowieczna reforma Kościoła, jej uwarunkowania i wkład polskiej myśli 
(Przedmowa), w: W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach 
duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku, Lublin 2002, s. 7-9.

Średniowieczna teoria misji, „Studia Płockie” 30 (2002), s. 65--72.
Wzór świętej kobiety w średniowieczu na przykładzie wiadomości o życiu bł. 

Jolanty, w: Święci nie przemijają, red. P. Blok, Gdańsk 2002, s. 77-87.
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2003
[Rec.:] Józef Wołczański ks., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazi-

mierza we Lwowie 1918-1939, Kraków 2002, ss. 674 + 76 nlb., „Archi-
wa Biblioteki i Muzea Kościelne” 80 (2003), s. 420-425.

Kościół a kultura, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 79 (2003), s. 29-
31.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Librowski (1914-2002). Badacz przeszłości i uczo-
ny zasłużony dla archiwistyki polskiej, „Archiwa Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 79 (2003), s. 13-18.

Kształtowanie się teologii w średniowiecznej Polsce, w: Chrześcijaństwo 
w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin 
2003, s. 250-266.

Życie i działalność prof. dr hab. Grażyny Karolewicz, „Roczniki Teologicz-
ne” 50 (2003), z. 4, s. 5-10.

2004
Kaznodziejstwo w Polsce średniowiecznej w świetle ustawodawstwa syno-

dalnego, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004) z. 4, s. 101-110.
Krzyżowe wyprawy, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 77--79.
Laterański sobór I, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 529--530.
Laterański sobór II, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 530.
Laterański sobór III, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 530-531.
Laterański sobór IV, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 531-532.
Librowski Stanisław ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 985-986.
Liturgika. W Kościele katolickim. Dzieje, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, 

kol. 1232-1233.
Miejsce bibliotek kościelnych okresu średniowiecznego w kulturze polskiej, 

w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec no-
wych wyzwań, t. 2, Lublin 2004, s. 415-417.

Miejsce muzeum w działalności Kościoła, w: B. Skrzydlewska, Muzea Koś-
cioła katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2004, s. 9-11.

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w trosce o zbiory ar-
chiwalne Kościoła polskiego, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 
81 (2004), s. 5-12.

Przedmowa, w: J. Walkusz, Mądrość przeszłości, czyli z historią i dla historii 
przez życie, Pelplin 2004, s. 7-9.

Przedmowa, w: S. Zabraniak, Wieluński ośrodek kościelny w okresie staro-
polskim, Lublin 2004, s. 11-12.

Przedmowa, w: Wykaz osób z akt parafialnych diecezji łuckiej, oprac. W. Żu-
rek, Lublin 2004, s. 11-14.
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2005
Biblioteki kościelne w kulturze Polski średniowiecznej, „Kościół w Polsce. 

Dzieje i Kultura” 4 (2005), s. 37-49.
Biblioteki w działalności Kościoła, w: W. Żurek, Biblioteki Kościoła katoli-

ckiego w Polsce. Informator, Kielce 2005, s. 13-15.
Centralne urzędy i instytucje diecezjalne, w: Dzieje Archidiecezji Lubelskiej 

1805-2005, Lublin 2005, s. 51-83.
Diecezja, jej granice i organizacja terytorialna, w: Dzieje Archidiecezji Lu-

belskiej 1805-2005, Lublin 2005, s. 25-49.
Kościelne zbiory biblioteczne średniowiecznej Polski źródłem do badań nad 

wykształceniem duchowieństwa, w: Acta Mediaevalia, t. 18, Lublin 
2005, s. 421-430.

Miejsce bibliotek kościelnych w kulturze. Wprowadzenie do sympozjum, „Ar-
chiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 83 (2005), s. 5-7.

Posłowie, w: Dzieje Archidiecezji Lubelskiej 1805-2005, Lublin 2005, s. 411-
412.

Przedmowa, w: J.Z. Słowiński, Katechizmy katolickie w języku polskim od 
XVI do XVIII wieku, Lublin 2005, s. 29-30.

Przedmowa, w: R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwa parafialne na 
ziemiach polskich od XII do XXI wieku, Zielona Góra 2005, s. 9-11.

The history of the Lublin Archdiocese, w: Dzieje Archidiecezji Lubelskiej 
1805-2005, Lublin 2005, s. 413-415.

Wstęp. Źródła i kierunki badań przeszłości Archidiecezji Lubelskiej, w: Dzieje 
Archidiecezji Lubelskiej 1805-2005, Lublin 2005, s. 13-24.

2006
Chrześcijańskie korzenie Europy. Wprowadzenie do sympozjum, „Archiwa 

Biblioteki i Muzea Kościelne” 86 (2006), s. 5-8.
Lubelska diecezja, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2005, kol. 23-28.
Lubelska metropolia, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2005, kol. 28-29.
Lublin. I. Dzieje, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2005, kol. 56-59.
Ks. Prał. Prof. Władysław Prężyna. Kapłan i człowiek nauki, „Niedziela” 

(Niedziela Lubelska) z 5 III 2006, s. I, V.
Relacja między Kościołem a kulturą. Wprowadzenie do sympozjum, „Archi-

wa Biblioteki i Muzea Kościelne” 85 (2006), s. 5-8.
Wprowadzenie, w: M. Dębowska, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów 

Kościelnych, Lublin 2006, s. 5-9.

2007
Biskup Profesor Marian Rechowicz – badacz przeszłości i założyciel Mię-

dzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, w: Acta 
Mediaevalia, t. 20, Lublin 2007, s. 11-19.
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2009
[Rec.:] Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach oku-

pacji 1939-1945, Rzeszów 2008, ss. 480, „Archiwa Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 91 (2009), s. 391-397.

2010
Kierunki badań nad przeszłością Kościoła łacińskiego na Kresach dawnej 

Polski, „Studia Pelplińskie” 42 (2010), s. 409-418.
Wkład Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w badania nad prze-

szłością Kościoła, w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL 
w historiografii, red. J. Walkusz , Lublin 2010, s. 59-67.

2011
[Rec.:] Roland Prejs OFMCap, Za Franciszkiem. Dzieje pierwszego zakonu 

franciszkańskiego 1209-1517, Kraków 2011, ss. 396, „Archiwa Biblio-
teki i Muzea Kościelne” 96 (2011), s. 341-344.

Wzór świętej osoby prezentowany w średniowiecznym duszpasterstwie pol-
skim, w: Nobilissimo et Bono Magistro. Księga Pamiątkowa ku czci Księ-
dza Infułata Profesora Bolesława Kumora, red. W. Bochnak, Legnica 
2011, s. 519-524.

UDZIAŁ W REDAKCJACH KSIĄŻEK

Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1, t. 2 cz. l, t. 2 cz. 2, t. 3 cz. l, t. 3 
cz. 2, Lublin 1974-1977 (sekretarz Redakcji).

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. 
G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992.

Chrzest Litwy. Geneza – Przebieg – Konsekwencje, red. M. Zahajkiewicz, 
Lublin 1990.

Średniowieczny Kościół Polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji koś-
cielnej, red. M. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999.

Archidiecezja Lubelska. Historia i administracja, red. M. Zahajkiewicz, 
Lublin 2000.

UDZIAŁ W REDAKCJACH CZASOPISM

„Biuletyn Informacyjny KUL” – członek Redakcji (1975-1989).
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„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” nr 4, a od 1991 r. „Roczniki Teolo-
giczne”, nr 4 (od 1979 r. – członek Redakcji, od 1984 r. – sekretarz 
Redakcji, od 1998 r. – redaktor naczelny).

„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (członek Redakcji 1985-1992, od 
1993 r. – przewodniczący Rady Naukowej).

„Studia Polonijne” (członek Komitetu Redakcyjnego od 1998).
„Acta Mediaevalia” (od 1994 r. członek Komitetu Redakcyjnego).
„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” (członek Rady Naukowej od 2002 r.).



V. KRONIKA NAUKOWA





KS. ADAM SZOT

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
I WYSTAWY MUZEALNEJ 

ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI 70. ROCZNICY 
PRZENIESIENIA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

Z WILNA DO BIAŁEGOSTOKU

Dnia 21 maja 2015 r. w białostockim Archidiecezjalnym Wyż-
szym Seminarium Duchownym odbyła się konferencja naukowa 
poświęcona 70. rocznicy przeniesienia z Wilna do Białegostoku 
Seminarium Duchownego.

8 maja 1945 r. w Białymstoku swą działalność rozpoczęło Ar-
chidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne. Wyrzucone przez 
komunistów z Wilna, wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwer-
sytetu Stefana Batorego, podjęło kształcenie przyszłych pokoleń 
kapłanów w Białymstoku, na polskim skrawku archidiecezji wileń-
skiej. Tego dnia rozpoczęła działalność najstarsza uczelnia miasta 
Białegostoku.

Konferencja została poprzedzona wieczorem wspomnień. 8 maja 
2015 r., dokładnie w 70. rocznicę inauguracji zajęć w Seminarium 
Duchownym w Białymstoku, najstarsi żyjący księża profesorowie 
Seminarium: ks. inf. Zygmunt Lewicki (ur. 1924 r.), pamiętający 
początek inaugurujący formację alumnów wileńskiego seminarium 
na ziemiach polskich po zmianie granic; ks. inf. Stanisław Strzelecki 
(ur. 1931 r.) i ks. Józef Grygotowicz (ur. 1932 r.) wspominali swe 
studia seminaryjne. Przypomnieli postacie rektorów, profesorów 
i wykładowców AWSD w Białymstoku, wywodzących się w więk-
szości z akademickiego środowiska Wilna. Profesorowie białosto-
ckiej uczelni przed II wojną światową byli bowiem pracownikami 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Seminaryjną wieczornicę zaszczycił swą obecnością abp Edward 
Ozorowski, metropolita białostocki, były rektor i wieloletni wykła-
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dowca Seminarium Duchownego, który wraz z prelegentami podzie-
lił się swymi wspomnieniami z lat seminaryjnych. Całość dyskusji 
moderował ks. dr Adam Szot, wykładowca historii Kościoła.

Podczas konferencji 21 maja 2015 r., z okazji jubileuszu, wygło-
szone zostały następujące referaty:

Dr A. Zavadzka i ks. dr A. Szot, pracownicy Archiwum i Muze-
um Archidiecezjalnego w Białymstoku, w dwugłosie przedstawili 
losy Seminarium Duchownego w Białymstoku w nowej, powojennej 
rzeczywistości. Pierwsza część referatu dotyczyła losów Wyższego 
Seminarium Duchownego, które reaktywowało swą działalność 
jeszcze w październiku 1944 r. w Wilnie, ale już pod koniec lutego 
1945 r., decyzją władz komunistycznych Litewskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, zostało zlikwidowane. W marcu i kwietniu 
1945 r. alumni i profesorowie wileńskiego Seminarium Duchowne-
go i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego przy-
jeżdżali do Białegostoku. Dzięki operatywności dziekana białostoc- 
kiego, ks. Aleksandra Chodyki, wynajęto od Zgromadze-
nia Braci Sług Maryi Niepokalanej odpowiedni budynek przy 
ul. Słonimskiej 8, który adoptowano na potrzeby wyższej uczelni. 
Pod tym adresem przez kolejne lata – do 1961 r., kiedy to gmach 
przy ul. Słonimskiej 8 został znacjonalizowany, a Seminarium Du-
chowne wyrzucone – istniała uczelnia duchowna kształcąca kapła-
nów na potrzeby archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku.

Ks. dr hab. M. Olszewski, profesor Papieskiego Wydziału Te-
ologicznego w Warszawie, przedstawił postać jednego z powojen-
nych profesorów białostockiego Seminarium Duchownego. Mówił 
o ks. Michale Sopoćko – jako profesorze i wykładowcy AWSD w Bia-
łymstoku. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko znany jest przede 
wszystkim jako czciciel Miłosierdzia Bożego i spowiednik s. Fau-
styny Kowalskiej. Ks. Olszewski pominął troskę ks. Sopoćki o sze-
rzenie kultu Miłosierdzia Bożego, a całą swą uwagę skupił na jego 
działalności naukowej. Przedstawił proces kształcenia, jego nauko-
wą drogę, zdobyte stopnie i najważniejsze publikacje naukowe. Ks. 
Sopoćko także w Białymstoku dał się poznać jako wybitny teolog 
pastoralista, mocno zaangażowany w kształcenie alumnów.

Ostatni referat, który wygłosił dr hab. K. Sychowicz z białosto-
ckiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, nosił tytuł: Aparat 
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Bezpieczeństwa wobec AWSD w Białymstoku w latach 1953-1961. 
Autor przedstawił w nim obraz Seminarium Duchownego w Bia-
łymstoku w świetle dokumentów proweniencji państwowej. Od 
samego istnienia tej duchownej uczelni była ona poddana inwi-
gilacji Urzędu Bezpieczeństwa. Wielokrotnie prowadzono wobec 
księży profesorów i alumnów działania operacyjne, poddawano ich 
szykanom i wytykano wszelkie zaniedbania lub błędy w relacjach 
do państwa.

Po wysłuchaniu przedstawionych referatów była krótka prze-
rwa na kawę, a po niej uczestnicy konferencji wysłuchali audycji 
radiowej Agnieszki Czarkowskiej z Polskiego Radia Białystok pt. 
Słonimska 8. Z Wilna do Białegostoku. Podczas jej trwania zapoznali 
się z prezentacją archiwalnych zdjęć z lat 40. i 50. XX wieku z życia 
alumnów w białostockim Seminarium (http://www.radio.bialystok.
pl/reportaz/index/id/123964).

Słuchacze konferencji mieli także okazję obejrzeć w gmachu 
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym okolicznościową wysta-
wę pt. 8 maja 1945 ... rodzi się nowe. Na wystawie przedstawione 
zostały pamiątki, eksponaty i zdjęcia z okresu istnienia i funkcjo-
nowania Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 8. W 1945 r. gmach ten został 
adoptowany na potrzeby wyższej uczelni, a latem 1961 r. upań-
stwowiony przez władze komunistyczne w Polsce i przekazany na 
potrzeby Kuratorium Szkolnego. Od 1961 r. w budynku tym mieścił 
się Dom Dziecka, zaś obecnie mieści się tam Placówka Wychowaw-
czo-Opiekuńcza „Jedynka”.

Po przerwie obiadowej wszyscy zebrani na konferencji, a szcze-
gólnie absolwenci AWSD studiujący po wojnie w Seminarium Du-
chownym przy ul. Słonimskiej, obejrzeli – dzięki życzliwości dy-
rekcji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – ten gmach. Wielu 
absolwentów tego Seminarium Duchownego przeżyło chwile wzru-
szenia, gdy zwiedzali „stare kąty”. Były wspomnienia i opowieści 
„jak to dawniej bywało”. Młodsze pokolenia księży i alumni obec-
nego białostockiego seminarium z uwagą i zaciekawieniem słuchali 
tych wspomnień. Była to bowiem niezwykła lekcja historii.
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