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S u m m a r i u m
37(57) − 2008

KS. IDZI RADZISZEWSKI

UNIWERSYTET KATOLICKI W POLSCE*

Polska po długiej i strasznej niewoli poczyna stawiać pierwsze kroki na
drodze wiodącej ku odrodzeniu i zupełnej swobodzie. W tym dziejowym
momencie naród winien wydobyć całą swą energię i wytężyć wszystkie swe
siły, by odbudować państwowość Polski na zdrowych i silnych podwalinach,
i by odrodzonej Ojczyźnie zapewnić wszechstronny rozwój i dobrobyt.

Jedną z takich podwalin jest oświata w najlepszym i najszlachetniejszym
tego wyrazu znaczeniu, słusznie bowiem za pewnik uważane jest twierdzenie,
że o wartości, znaczeniu, roli i losie każdego narodu decydują ostatecznie
zawsze szkoły, jakie naród posiada.

Stąd niezbędną jest rzeczą, byśmy skierowali swe wysiłki ku zakładaniu
jak najlepszych szkół wszelkich typów i stopni.

Ponieważ zaś wyższa szkoła, szczególniej uniwersytet, w znacznej mierze
warunkuje jakość średniego i niższego nauczania, oczywista jest wielka waga
tematu, który mam omawiać, mianowicie Uniwersytetu Katolickiego w Polsce.

Szkoła, bez względu na jej typ i poziom, może być państwowa i nie-
państwowa. Pierwsza jest instytucją założoną i kierowaną przez państwo,
druga zaś — przez większy lub mniejszy odłam społeczeństwa, np. miasto,
gminę, korporację lub też osobę prywatną. W ostatnim wypadku mamy do
czynienia ze szkołą ściśle prywatną, w poprzednich − ze szkołą społeczną.
Najczęściej również szkoła prywatna, poza pewnymi wyjątkami, utrzymuje
się z opłat wnoszonych przez uczących się oraz daje, a przynajmniej dać
może, utrzymanie właścicielowi; szkoła zaś społeczna czerpie fundusze ze

* Przedruk za: „Wiadomości Uniwersytetu Lubelskiego” 1(1923), z. 1, s. 9-23.
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szkatuły miasta, gminy, korporacji itp. lub też odwołuje się do całego społe-
czeństwa.

Oczywistą jest rzeczą, że uniwersytet niepaństwowy, tj. wolny, choćby
został założony z inicjatywy prywatnej, nie może być instytucją czysto pry-
watną, lecz jest zawsze instytucją społeczną. Tym bardziej to należy powie-
dzieć o uniwersytecie katolickim, który może być erygowany tylko przez
Stolicę Apostolską, znajduje się pod władzą Episkopatu i z zasady jest utrzy-
mywany przez ogół katolików danego kraju.

Czy jest rzeczą pożądaną, żeby prócz uniwersytetów państwowych istniały
uniwersytety wolne? Czy raczej Państwo nie powinno sobie zarezerwować
prawa otwierania szkół akademickich wogóle, a uniwersytetów w szczegól-
ności?

Na to odpowiadam kategorycznym twierdzeniem, że wszelkie w dziedzinie
szkolnej monopolizowanie ze strony państwa jest:

1˚ najzupełniej nieuzasadnione,
2˚ wysoce niesprawiedliwe,
3˚ w najwyższym stopniu szkodliwe i dla państwa, i dla społeczeństwa,

i dla szkoły samej, niekiedy nawet − nauki.
Więc, po pierwsze − takie monopolizowanie jest n a j z u p e ł n i e j

n i e u z a d n i o n e. Jakkolwiek bowiem chcielibyśmy rozumieć, analizo-
wać i komentować, byle logicznie, atrybucje państwa, w żadnym wypadku nie
będziemy mogli doszukać się w nich prawa do wyłącznego ujmowania w swe
ręce nauczania i wychowania młodego pokolenia. Stąd wszelki monopol
w zakresie szkoły i powszechnej, i średniej, i wyższej, oraz wszelki przymus
szkolny, z wyjątkiem pewnych tylko wypadków dotyczących szkoły po-
wszechnej − byłyby bezwzględnie karygodnym ze strony państwa naduży-
ciem. Państwo, któremu winno zależeć na tym, by obywatele jego byli oświe-
ceni, ma tylko prawo przymuszania rodziców, by dali swym dzieciom pewną
sumę wiadomości i wtedy dopiero może zmusić do posyłania dzieci do szkoły
według wyboru rodziców (a więc państwowej lub społecznej), gdy jest wy-
kluczona możność dania tego minimum w domu rodzicielskim.

Po wtóre − takie monopolizowanie jest w y s o c e n i e s p r a-
w i e d l i w e, gdyż prawo do nauczania i wychowywania swego potom-
stwa mają rodzice. To jest święte, naturalne ich prawo. Do nich należy ob-
myśleć sposoby wypełnienia obowiązku rodzicielskiego wobec swych dzieci.
Mogą to czynić przez nauczanie i wychowanie w domu lub w założonej
wspólnie z innymi rodzicami szkole, lub w szkole wiejskiej, gminnej, miej-
skiej lub państwowej. Państwo ma obowiązek pomagać im w tym wszystkim,
ale absolutnie nie może ich usuwać albo choćby tylko odsuwać od dzieci,
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krępować, przeszkadzać i narzucać się w tych razach z wyręczeniem. Byłoby
to bowiem podeptaniem najświętszych praw rodzicielskich, a więc gwałtem
i niesprawiedliwością.

Po trzecie − takie monopolizowanie jest w n a j w y ż s z y m s t o p-
n i u s z k o d l i w e i d l a s p o ł e c z e ń s t w a, i d l a p a ń-
s t w a i d l a s z k o ł y s a m e j, n a w e t n i e k i e d y d l a
n a u k i. Szkodliwe dla społeczeństwa, dławiąc bowiem w zarodku inicjaty-
wę i tłumiąc wysiłki prywatne i społeczne, państwo zmniejsza wydajność
pracy społeczeństwa i w rezultacie sprowadza anemię i atrofię społeczną.
Takich fatalnych skutków obawiać się należy szczególniej dla naszego społe-
czeństwa, które będąc przez stuletni okres niewoli „wyręczane”, tj. odpychane
od wszelkiego samodzielnego większego warsztatu pracy społecznej przez
państwa zaborcze, stało się aż nadto skłonne do bierności i apatii. Na tym tle
zachłanność państwa w kierunku monopolizowania szkolnictwa byłaby naj-
pewniejszym środkiem do wywołania skostnienia i strupieszenia społeczeń-
stwa. Powinniśmy tedy iść śladami jędrnych i zdrowych społeczeństw, które
kładą olbrzymi nacisk na inicjatywę społeczną i prywatną w dziedzinie szkol-
nictwa, np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1914 r. na gólną
liczbę 596 uniwersytetów, akademii, instytutów i tzw. szkół wyższych, były
tylko 93 państwowe, a 503 społeczne lub prywatne, ale prawie wszystkie
wydatnie przez państwo subwencjonowane.

Monopolizowanie szkoły, osłabiając energię i paraliżując działalność społe-
czeństwa, tym samym jest niesłychanie szkodliwe dla państwa, którego moc
mierzy się siłą i wydajnością społeczeństwa, ale ma też i zupełnie bezpośred-
ni wynik, uderzający w oczy nawet powierzchownego obserwatora: jest nim
ciężar finansowy, który spadłby w takich razach na barki państwa. Weźmy
statystykę. W ostatnim 1920-21 roku szkolnym było szkół średnich w Kon-
gresówce: państwowych − 69, niepaństwowych − 323; w Małopolsce: pań-
stwowych − 84, niepaństwowych − 50; w Wielkopolsce: państwowych − 39,
niepaństwowych − 94; na Śląsku Cieszyńskim: państwowych − 6, niepaństwo-
wych − 1; na kresach wschodnich (okręgi szkolne: poleski, wołyński i nowo-
grodzki): państwowych − 6, niepaństwowych − 52; czyli razem w c a ł y m
K r a j u s z k ó ł p a ń s t w o w y c h − 204, n i e p a ń s t w o-
w y c h − 520. Jeżeli przy tej stosunkowo niewielkiej liczbie średnich szkół
państwowych widnieje w budżecie na bieżący rok odpowiednia wysoka po-
zycja, to ileżby należało wydać, jeśliby liczba tych szkół była nie 204,
a 724? I nie można się pocieszać ewentualnym zmniejszeniem ilości szkół po
upaństwowieniu, gdyż z 60 819 uczących się w szkołach państwowych, wypa-
da przeciętnie prawie zupełnie ta sama liczba, tj. około 300 uczniów na każdą
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z nich. A weźmy uniwersytety. Na 5 państwowych uniwersytetów budżet na
rok 1922 preliminuje następujące sumy:

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Krakowski
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet Wileński
Uniwersytet Poznański

− 998 milionów
− 795 −"−
− 598 −"−
− 649 −"−
− 780 −"−

Razem − 3820 milionów

Czyż nie jest to wielka ulga dla państwa owo istnienie uniwersytetu wol-
nego, nie czerpiącego ze szkatuły państwowej na utrzymanie? Ale należy
takiej instytucji dać wydatną pomoc, tymczasem budżet przewiduje na zasiłki
dla całego wyższego szkolnictwa niepaństwowego śmiesznie małą sumę 5 mi-
lionów.

Nie będę dowodził szkodliwości zmonopolizowania dla samej szkoły
i nauki, wiemy bowiem dobrze z własnego, w niewoli zdobytego doświadcze-
nia, czym jest nauczyciel-urzędnik, czym szkoła jako narzędzie w ręku rządu,
czym nauka wprzężona w rydwan polityki.

Zważywszy wszystkie te racje, m u s i m y p o w i e d z i e ć, ż e
m o n o p o l p a ń s t w o w y w z a k r e s i e s z k o l n y m
j e s t z e w s z e c h m i a r p o t ę p i e n i a g o d n y. A wszyst-
kie te racje, dodajmy z naciskiem, przemawiają w równej mierze przeciwko
pędowi upaństwowienia szkół prywatnych i społecznych, przeciwko lekcewa-
żeniu ich i stawianiu im przeszkód.

Państwo, popierając tego rodzaju szkoły, nie okazuje żadnej łaski, lecz
spełnia jeden ze swych elementarnych obowiązków. Tak postępując działa
niesłychanie dodatnio na całe społeczeństwo; pomagając inicjatywie prywatnej
i społecznej, szerzy kult takiej inicjatywy, wychowuje całe społeczeństwo,
które samo pracuje i nabiera przez to tężyzny, a znajdując pomoc i poparcie
w państwie, ma podnietę do dalszych wysiłków.

U nas, niestety, po okresie bezpaństwowości, jest psychologicznie zrozu-
miałą przesadna apoteoza Państwa, odchylenie bowiem gwałtowne wahadła
rozwojowego w jedną stronę zwykle wywołuje, w postaci reakcji, takież odchy-
lenie w stronę przeciwną. Tym niemniej jednak należy z etatyzmem zerwać raz
na zawsze, gdyż on zatrułby nasz organizm społeczny i państwowy.

Z dotychczasowych wywodów wypływa jasna odpowiedź na postawione
pytanie, mianowicie, że nie tylko mogą istnieć uniwersytety wolne, ale nadto,
że Państwo winno je szczerze i skutecznie popierać.
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Ale tu powstaje dalsze pytanie, czy to samo należy powiedzieć o uniwer-
sytecie katolickim. Odpowiadamy, że tak, szczególniej w państwie, którego
obywatele, jak np. w Polsce, są w olbrzymiej większości katolikami. Przeciw-
nicy uniwersytetów katolickich nie zdają sobie najczęściej sprawy z tego,
czym są te zakłady. Mówią, iż są szkodliwe, gdyż nie mogą uprawiać bez-
stronnej, czystej, niezaprawionej tendencją nauki. Nic biedniejszego nad to
twierdzenie; przeciwnie − kamieniem węgielnym, na którym wspiera się zrąb
uniwersytetu katolickiego, jest absolutnie bezstronne badanie naukowe, jest
przeświadczenie, że, jak mówi Sobór Watykański, „wiara i rozum nie tylko
nigdy nie mogą być w niezgodzie, ale owszem wzajemnie się wspierają...
Toteż Kościół − są dalsze słowa Soboru − nietylko nie stawia przeszkód
uprawianiu sztuk i nauk, ale przeciwnie stara się je wszelkimi sposobami
wspomagać i popierać, nie zapoznaje bowiem i nie lekceważy sobie tych
wszystkich korzyści, które z nich dla ludzi wynikają...; nie ma też Kościół
nic przeciwko temu, by nauki, każda w swoim zakresie, posiadały właściwe
sobie zasady i metody”.

O jakimkolwiek przeto fałszowaniu nauki w imię stosowania się do zasad
wiary, do wymagań teologii, nie może nawet być mowy. Jeśliby to było
konieczne, to nie tylko w murach uniwersytetu musiałoby się to dziać, ale
w dziełach uczonych katolickich owszem uczeni katoliccy byliby nie do po-
myślenia. A tymczasem, co nam mówi rzeczywistość i historia?

Weźmy nauki, uchodzące, nie wiem zresztą dlaczego, za najbardziej „nie-
bezpieczne” dla wiary, teologii i Kościóła, mianowicie − p r z y r o d n i-
c z e.

Wszak wśród z n a k o m i t y c h p r z y r o d n i k ó w widzimy
bardzo wielu, nie mówię już wierzących tylko, ale bardzo dobrych synów
Kościoła katolickiego, że wspomnę tylko z ostatnich czasów takich a s t r o-
n o m ó w, jak Leverrier Faye, Secchi, Denza, Ferrari, Perry, Hagen, Res-
pighi, Lamont, Heis, Piazzi; f i z y k ó w i c h e m i k ó w, jak Fizeau,
Galvani, Volta, Ampère, Ketteler, Palmieri, Thenard, Dumas, Chevreul, Henri,
Henri Sainte-Claire Deville; m i n e r a l o g ó w i g e o l o g ó w, jak
Hauy, Fuchs, Beudant, Barrande, Gaudry, Dumont, Stoppani, d’Omalius
d’Halloy, Collet, de Lapparent, de la Vallée-Poussin, Charles Sainte-Claire
Deville, Lossen, Waagen; b o t a n i k ó w, z o o l o g ó w i f i z j o-
l o g ó w, jak Tulasne, Green, Schwann, Spring, Müller, Gülschoff, Claude
Bernard, Carnoy, Van Beneden, Pasteur, Heude, Latreille, Forster, Schrank,
Hladnik, Parlatore itd., itd.

Moglibyśmy ten szereg znacznie powiększyć, tylu bowiem widzimy wier-
nych katolików w gronie mężów nauki. A dowód to, z jednej strony, że żad-
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nemu z nich teologia nie narzucała szkodliwego hamulca w studiach i pracy
dla postępu nauki, z drugiej zaś, że prawdziwa nauka nie stawiała postulatów,
stojących w kolizji z teologią. Wypowiada to za wszystkich wielki Pasteur,
gdy zapytany przez jednego ze swych uczniów, czym to objaśnić, że on,
mimo tak wielkiej nauki, jest człowiekiem wierzącym, rzekł: „Dlatego wierzę
gorąco jak bretończyk, że wiele studiowałem i myślałem, ale gdybym był
więcej jeszcze badał przyrodę i rozmyślał, wierzyłbym tak, jak bretonka”.
A Albert de Lapparent, indagowany, czy jego przekonania szczerze katolickie
nie przeszkadzały mu i nie hamowały swobody w badaniach naukowych,
odpowiedział: „Po trzydziestu latach doświadczenia nie umiem znaleźć odpo-
wiednich terminów, by wyrazić szczęście, jakie jest udziałem tych, którzy
w środowisku katolickim przebywają. Z całą przyjemnością oświadczam, że
moje przekonania katolickie nie tylko nie krępowały mnie w badaniach nau-
kowych, ale owszem były dla mnie źródłem ustawicznego umysłowego i mo-
ralnego pokrzepienia, które mi znakomicie pomagało do wypełnienia obo-
wiązku ciążącego na człowieku nauki”. Ani na chwilę nie przypuszczam,
żeby ktoś dla osłabienia tego twierdzenia wysunął zarzuty o rzekomym prze-
śladowaniu Galileusza, Cecco d’Ascoli. Marka Antoniusa de Dominis, Cam-
panelli i Giorgano Bruno, byłoby to bowiem jednoznaczne z karygodnym
ignorowaniem najnowszych wyników badań historycznych, które te „prześla-
dowania nauki” bez ogródki do mitów zaliczyły.

Ale choćbyśmy nawet gdzieś wykryli jakiś błąd, nieporozumienie lub
nawet nadużycie, to czy można to uogólniać? Wszak w takim razie, gdy-
byśmy byli logiczni i konsekwentni, musielibyśmy o niejednej zasłużonej
i par excellence uczonej instytucji, lub o różnych pionierach nauki powie-
dzieć, że byli jej... wrogami. Weźmy przykłady.

Wiadomo, że Newton w 1687 r. wytłumaczył obroty księżyca koło ziemi
i planet koło słońca przez wspólne działanie grawitacji i inercji; tym też
uzasadnił eliptyczną formę orbit zakreślonych przez planety. Tymczasem
Leibniz odrzucił to tłumaczenie, Huygens nazwał je absurdem, a Akademia
Paryska jeszcze w 1730 roku oświadczała się za teorią Kartezjusza, tłumaczą-
cą wspomniane ruchy ciał niebieskich za pomocą eteru, i dopiero koło
1740 r. przyjęła tłumaczenie Newtona, należące dziś do elementarnych
w nauce przyrody.

Gdy Benjamin Franklin przedstawił Królewskiemu Towarzystwu Naukowe-
mu projekt piorunochronu, został jako marzyciel wyśmiany. To samo spotkało
Younga za jego undulacyjną teorię światła. „Edinburgh Review” nawoływał
społeczeństwo, by Thomas’a Gray’a zamknięto w domu obłąkanych za plan
kolei żelaznej. Sławny Davy żartował sobie z projektu oświetlenia Londynu
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gazem, a francuska Akademia Umiejętności przyjęła z szyderstwem propo-
zycję wielkiego astronoma Arago, żądającego dyskusji nad projektem tele-
grafu elektrycznego.

Przykładów takich moglibyśmy jeszcze dużo cytować, ale pomijamy je, bo
i czegóż one dowodzą? Czy prześladowania lub lekceważenia nauki przez
tych, którzy popieranie jej za cel życia sobie wzięli? Poczucie sprawiedli-
wości i zdrowa logika nie pozwalają nam rzucić kamieniem potępienia na
bardzo zasłużonych skądinąd ludzi czy instytucje dlatego tylko, że nie odrazu
trafiły im kiedyś do przekonania te czy owe poglądy, dziś uchodzące za
elementarne.

Z tego wszystkiego wynika, że mówić o zasadniczej szkodliwości Uniwer-
sytetu katolickiego jest rzeczą zasadniczo krzywdzącą zdrową logikę i historię
nauk.

Toteż niektórzy mniej krańcowi przeciwnicy uniwersytetów katolickich
cofają się z tej pozycji, ale wysnuwają inne zarzuty. Jeśli − mówią oni − te
uniwersytety mają za zadanie bezstronne uprawianie nauki, to są one zby-
teczne, gdyż temu celowi służą uniwersytety państwowe, zatem Kościół nie-
potrzebnie zajmuje się tą sprawą; po wtóre niekiedy przez tworzenie kato-
lickiego uniwersytetu powstaje szkodliwy nadmiar uniwersytetów; po trzecie
− otwieranie specjalnie katolickiego uniwersytetu działa niepokojąco na opinię
ogółu, który przywykł uważać wszystkie polskie uniwersytety za katolickie;
po czwarte − powstawanie takich instytucji jest objawem wzmagającego się
klerykalizmu.

P i e r w s z y z a r z u t, jakoby Kościół powołując do życia, czy też
popierając katolickie uniwersytety, wdawał się w obcą sobie dziedzinę, oparty
jest na zignorowaniu całej kulturalnej działalności Kościoła.

Bezstronna historia uczy nas, że Kościół po wszystkie czasy był wielkim
mecenasem nauk.

W okresie wędrówki narodów, gdy rozsypała się kultura starożytna, Koś-
ciół zachował przed zagładą skarby, przekazane przez Helladę i Romę. Gdy
się ukształtowały w głównych zarysach nowsze organizmy społeczne, stał się
on szerzycielem światła między na pół barbarzyńskimi ludami: wszędzie
razem z Ewangelią wnosił kaganiec oświaty. Niespożyte zasługi kulturalne
i naukowe przyznać musi Kościołowi i przyjaciel i wróg zacięty. W wiekach
średnich Kościół wziął czynny udział w założeniu znacznej liczby uniwersy-
tetów, że tylko o nich wspomnę. Z 44, istniejących przed 1400 rokiem, 31
miało dokument erekcyjny od Stolicy Apostolskiej, która z własnej szkatuły
łożyła na utrzymanie jednych, a innym pomagała w ten sposób, że w celu
powiększenia funduszów pozwalała na oddanie im lepszych beneficjów



14 KS. IDZI RADZISZEWSKI

i kanonii, jak to np. widzimy w uniwersytetach w Pradze, Erfurcie, Kolonii,
Greifswald, Tybindze, Wrocławiu, Rostoku, Wittemberdze, Heidelbergu, In-
golstadzie i w in.

Jeśli weźmiemy nasze czasy, to zobaczymy, że istnieje dziewiętnaście
uniwersytetów katolickich, erygowanych przez Stolicę Apostolską, miano-
wicie: 10 w Europie, tj. belgijski w Lowanium; 5 francuskich: w Paryżu,
Lille, Angers, Tuluzie i Lionie; 1 szwajcarski − w Fryburgu; 1 irlandzki −
w Dublinie; 1 włoski, świeżo otwarty w Mediolanie i 1 polski w Lublinie,
otwarty, na mocy pozwolenia rzymskiego, 9 grudnia 1918 r., a kanonicznie
erygowany przez Stolicę Apostolską dekretem z 25 lipca 1920 r.; w Azji −
3 tj., 1 syryjski w Bejrucie, 1 japoński w Tokio, 1 chiński w Shanghaju;
w Ameryce Północnej 4, tj. 3 w Stanach Zjednoczonych, mianowicie w Wa-
szyngtonie, Georgetown i Saint-Louis; oraz 1 w Kanadzie, mianowicie Uni-
wersytet Laval w Quebec-Uontreal; w Ameryce Południowej − 2, tj. chilijski
w Santiago i argentyński w Buenos Aires.

Liczba tych uniwersytetów będzie niezawodnie wzrastała, bo już przed
wojną ostatnią w niektórych państwach, np. w Austrii, Episkopat czynił usilne
starania w celu ufundowania katolickiego uniwersytetu w Salzburgu, do czego
Stolica Apostolska stale zachęcała. A nowy kodeks Prawa Kanonicznego
(Can. 1379 § 2) zaleca zakładanie katolickich uniwersytetów w każdym pań-
stwie lub kraju. Kościół więc, troszcząc się o uniwersytety, ma za sobą tytuły
oparte na prawie historycznym i na faktycznym posiadaniu. Toteż i w dal-
szym ciągu występować będzie w tej wielce podniosłej i szlachetnej roli
mecenasa wyższej nauki.

Następny zarzut głosi, że przez tworzenie uniwersytetów katolickich po-
wstaje niekiedy nadmiar uniwersytetów, co pociąga za sobą rozpylenie sił
naukowych i obniżenie poziomu uczelni.

Odpowiadamy, iż istotnie to niebezpieczeństwo, teoretycznie mówiąc, nie
jest wykluczone, ale jeśli przejdziemy do rozpatrywania konkretnych wypad-
ków, to wszelkie obawy okażą się płonne, a choćby nawet były pewne kon-
sekwencje narazie niepożądane, to nie zawsze winy szukać należy w fakcie
założenia uniwersytetu katolickiego.

Weźmy nasze stosunki. Polska ma od 26 do 30 milionów ludności. W lip-
cu 1918 r., tj. w chwili, gdy rozpoczęto organizowanie katolickiego uniwersy-
tetu, istniały trzy państwowe: w Krakowie, Lwowie i Warszawie, na każdy
przeto Uniwersytet wypadało od 8 do 10 milionów ludności.

Zobaczymy jak się ten stosunek przedstawiał w innych krajach europej-
skich. W Szwajcarji na każdy z 7 uniwersytetów wypadało 538 600 miesz-
kańców, w Holandii na 4 uniwersytety − po 1 465 400 mieszkańców, we
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Włoszech na 21 po 1 652 000, we Francji na 22 uniwersytety po 1 800 000,
w Belgii na 4 uniwersytety po 1 855 000, w Hiszpanii na 10 uniwersytetów
po 1 961 000, w Niemczech na 21 uniwersytetów po 3 079 000 mieszkań-
ców. Nawet w Rumunii na każdy z dwóch uniwersytetów wypadało po
3 625 000 mieszkańców, a w Bułgarii jeden uniwersytet obsługiwał
4 338 000 mieszkańców tak, że ze wszystkich krajów europejskich, jeśli nie
brać pod uwagę Rosji, Polska przedstawiała najgorszy stosunek liczby uni-
wersytetów do ilości mieszkańców. Wobec tego wprost zbyteczną nawet jest
rzeczą dowodzić, jak bardzo celowe było założenie nowego uniwersytetu.
Przyzna to tym bardziej każdy, gdy zwróci uwagę na jego siedzibę. Lublin,
Ziemia Lubelska, Chełmszczyzna i bliższe kresy wschodnie takie katusze
przechodziły pod knutem zaborcy i takie otrzymały rany kulturalne, iż dla ich
zagojenia gwałtownie pilne było stworzenie ogniska wyższej nauki i oświaty.

Dopiero po otwarciu Uniwersytetu w Lublinie poczęto myśleć o Poznaniu
i Wilnie, w których to miastach w roku następnym, tj. 1919 w Poznaniu w
maju, a w Wilnie w październiku, nastąpiła inauguracja uniwersytetów, któ-
rym lubelski, jako już istniejący i dawniejszy, składał życzenia pomyślnego
rozwoju.

W ten sposób Polska otrzymała 6 uniwersytetów. Nawet ta liczba jest
bardzo skromna w świetle cyfr wyżej przytoczonych. Jeżeliby ktoś był innego
zdania, to w każdym razie wina rzekomego nadmiaru, jak widać z przytoczo-
nego zestawienia, nie spada na Uniwersytet katolicki. Przyznać trzeba, że
wskutek powstania naraz kilku uniwersytetów okazały się duże trudności
w obsadzeniu ich odpowiednimi siłami naukowymi, ale i tu Uniwersytet kato-
licki uczynił, co było w jego mocy, mianowicie sprowadził z Rosji znaczną
część profesorów ziomków, by najmniej ogłodzić inne (wówczas trzy) uni-
wersytety polskie.

Myślę, że jedynie właściwą rzeczą byłoby, po skonstatowaniu oczywistej
konieczności istnienia powołanych do życia uniwersytetów, wzajemne a
szczere i serdeczne pomaganie sobie wszystkich polskich wszechnic oraz
popieranie młodszych przez dawniejsze i zasobniejsze, na tym bowiem dobro
polskiej nauki i polskiej oświaty niezmiernie dużo by zyskało.

Widzimy, że w ten sposób upada sprawa wywołanego nadmiaru uniwersy-
tetów w Polsce.

N a s t ę p n y z a r z u t g ł o s i, że tworzenie Katolickiego uniwer-
sytetu działa niepokojąco na opinię ogółu, który zwykł uważać wszystkie
polskie uniwersytety za katolickie.

Odpowiedź na to bardzo łatwa. Przytoczone zapatrywanie ogółu, w myśl
tego, co było na początku powiedziane o charakterze uniwersytetów, nadaje
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wyrazom „katolicki uniwersytet” inne znaczenie niż należy. Ma tu na myśli
pewien ogólny, mniej lub więcej życzliwy, stosunek do katolicyzmu. I tak
rzecz rozumiejąc, nie całkowicie, a przynajmniej nie zawsze się myli. Istot-
nie, ten czy ów profesor, a nawet niekiedy ten czy ów wydział, mogą de
facto pod każdym względem zachować się poprawnie, ale jest to rzecz przy-
padku, zależna od danego osobnika, czy też zespołu osobników. Czy jednak
jest to dostateczna gwarancja dla społeczeństwa katolickiego, dla rodziców
katolickich, że ich synowie i córki stworzą inteligencję katolicką?

Niestety, na to pytanie musimy odpowiedzieć przecząco. I jeśliby kto miał
wątpliwość co do słuszności tej odpowiedzi, to niech sobie między innymi
przypomni niedawną wymianę myśli w naszej prasie na temat, „dlaczego nie
mamy inteligencji katolickiej”. Wszyscy biorący udział w tej dyskusji z góry
już uważali za rzecz pewną, iż inteligencji katolickiej nie posiadamy, a szu-
kali tylko wyjaśnienia tego tak na pozór dziwnego faktu. A właśnie zaprze-
czyć się nie da, że jedną z najważniejszych przyczyn jest ta, iż uniwersytety
nie kształcą nam takiej inteligencji.

Powiedzą nam: przecież to nie jest zadaniem uniwersytetów. Otóż, dato
non concesso, jeśli tak, to wszakże nie można brać katolickiemu społeczeń-
stwu za złe, że dąży do posiadania takiego uniwersytetu, któryby czynił za-
dość temu aż nazbyt słusznemu wymaganiu.

By tego celu dopiąć, Uniwersytet katolicki kładzie nie mniejszy nacisk na
wychowanie, niż na naukę. Mówi niejako do nas słowy Stanisława Konarskie-
go, wyrzeczonymi przezeń przy rozpoczęciu nauki w Collegium nobilium:
„Ani na chwilę nie wątpcie, że więcej zależy państwu na uczciwych ludziach
i dobrych obywatelach, aniżeli na wielkich poetach, matematykach, filo-
zofach; w tych ostatnich bowiem widzimy bardzo piękne zaiste i konieczne
ozdoby wykształcenia, w wychowaniu zaś młodzieży na ludzi uczciwych i
dzielnych obywateli kraju, ku chwale Boga, ku ozdobie i podporze Ojczyzny
widzimy cały i pierwszy cel wychowania”. I w tym trzyma się świetnych
tradycji naszych szkół. Pięknie o najdawniejszej z nich, Akademii Krakow-
skiej, powiedział przy inauguracji Szkoły Głównej Warszawskiej, nieodża-
łowanej pamięci jej rektor Mianowski: „Wielka była zasługa naukowa Akade-
mii Jagiellońskiej, ale szczególniej wychowawcza, gdyż przygotowywała
obywateli do rządów i sądów. Byli Grzegorz z Sanoka i Piotr z Bnina i Mi-
kołaj Trąba i Jan Elgot i Załuziański i mistrz Kopernika Brudzewski. Ale
bardziej jeszcze zasłużyła się Alma Mater Jagiellonica tem, że wychowała
obywateli, ludzi zaprawnych do publicznego i politycznego życia, mężów, co
na swych barkach dźwigali trud rządów i sądów potężniejącego państwa,
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a więc Zbigniewa Oleśnickiego i Jana Długosza i Tomickiego i Zamoyskiego
i w. in.”

A nie inaczej też zapatruje się na to wiekopomna Komisja Edukacji Naro-
dowej w swych Ustawach, w których, jak mówi, „wskrzeszone i do czerst-
wości swojej przywrócone są starodawne królów Polskich ze krwi Piastów
i Jagiellonów, a mianowicie Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I, Zygmunta
Augusta, około szkół krajowych rozrządzenia”. W Ustawach tych Komisja tak
rozkazuje nauczycielom: „Mówić będziecie współobywatelom waszym, cokol-
wiek człowieka pobożnym ku Bogu, oświeconym i cnotliwym w całem życiu,
a zatem sprawiedliwym i czułym względem bliźnich, dobrym Ojczyzny sy-
nem, szlachetnym w zdaniach, posłusznym prawu, znającym swobody swoje,
około własnego dobra opatrznym, czynić może”.

Widzimy więc, że Uniwersytet katolicki, kładąc wielki nacisk na stronę
wychowawczą, jest tylko kontynuatorem świetnych tradycji rodzimych.

I w tym też wstępuje w ślady przodków, że to wychowanie opiera na
religii, nie wierząc w skuteczność moralności niezależnej i wychowania bez
Boga.

Rzecz tę przepięknie wykłada Stanisław Konarski w jednym z przemówień,
w Collegium Nobilium mianych, z którego następujący wyjątek, jako świa-
dectwo historii, pozwolę sobie przytoczyć: „Ażeby pokrótce powiedzieć − są
jego słowa − jaki jest w sprawie wychowania nasz najpierwszy obowiązek
względem Ojczyzny, obejmującej wszystkie nasze pragnienia, nie mogę się
zwięźlej i prościej wyrazić w tej sprawie, jak, że będziemy się pilnie starali
ukształcić młodzież zgodnie z przepisami zasad chrześcijańskich i ojczystych
praw − naprzód na ludzi uczciwych, a potem na dobrych obywateli. Otóż nie
chcemy bezwarunkowo tej uczciwości, ani takiej, jaką nam przywożą zagra-
niczne pewne mniemania i narzucić usiłują. Im dla uczciwości wystarcza nie
popełnić niczego przeciw własnej sławie i godności, czegoby się wstydzić
musieli przed ludźmi, dochować rzetelnie praw przyjaźni, słowa dotrzymać,
nie oszukać nikogo, praw wszelkich społeczności ludzkiej przestrzegać i inne
tego rodzaju zalecania godne i chwalebne przymioty. My pochwalamy także
to wszystko gorąco. Wszystkie atoli te własności kształcą człowieka nie-
wątpliwie tylko zewnętrznie i to tak dalece, że byleby tylko, zachowując
zewnętrzny pozór wszelkiej cnoty, zabezpieczył sobie szacunek, sławę, dobre
imię u współobywateli, to może ów najuczciwszy, za łaską bogów, człowiek
oddawać się do sytości − z dala od oczu ludzkich − wszelkim potajemnym
występkom, namiętnościom, chuciom, i może sobie pozwalać na to wszystko,
co go − przynajmniej w oczach ludzkich − wcale nie zniesławia, ani mu nie
odbiera owego epikurejskiego spokoju ducha. Niechaj temu, jak chcą, zaprze-



18 KS. IDZI RADZISZEWSKI

czają prawdziwi tego mniemania i tej filozofii stronnicy, których wszędzie
jest już w tych czasach pełno. Niechaj, mówię, temu zaprzeczają: że takie jest
ich pojęcie uczciwości, przekonują nas ich postępki, ich życie. My niezawod-
nie wszystkie owe przymioty, co i oni, chętnie widzimy w naturze i w istocie
człowieka poczciwego, lecz czego oni nie czynią, my za konieczne uczynić
uważamy. Za fundament mianowicie uczciwości ludzkiej kładziemy to, aby
człowiek usilnie się starał czcić Boga należycie, religijnie żyć, przepisom
religii chrześcijańskiej i jej zasadom podporządkować swoje ja, całe swoje
życie i obyczaje swoje. Na pierwszym więc miejscu polecamy pilnie i usta-
wicznie młodzieży tę przestrogę: skoro prawdziwa i wewnętrzna doskonałość
duszy, nieskazitelność obyczajów, tak bardzo od religii zawisła, skoro nic tak
skutecznego nie zawiera w sobie rozum ludzki, nic cała filozofia, etyka i
polityka, aby serca ludzkie do cnoty nakłonić, a od występku odwieść, jak
siła religii, niechajże nade wszystko całym sercem i ze wszystkich sił swoich
tę religię czczą i szanują, aby Bogu oddali zawsze, co jest boskiego jak naj-
rzetelniej i jak najsumienniej...”.

A wypowiedziawszy ten głęboki, pełen psychologicznego wyczucia i uza-
sadnienia pogląd, dodaje słowa, które wobec powszechnego u nas rozluźnie-
nia wiązadeł społecznych, rozprzężenia i obniżenia etycznego, powinniśmy
wyryć sobie głęboko w pamięci: „Jeżeli nie wyrobią w sobie młodzieńcy
wewnętrznego usposobienia umysłu i serca do przyznawania zawsze i wyko-
nywania ciągle sprawiedliwości... to niechże pamiętają i wiedzą, że będą
ludźmi niegodziwymi, złymi przyjaciółmi, niesprawiedliwymi sędziami, nik-
czemnymi panami, drapieżnymi żołnierzami, nieuczciwymi obywatelami,
Rzeczypospolitej zarazą, urzędników karykaturami, celem nienawiści i wzgar-
dy ludzkiej, Ojczyzny i wieku swojego sromotą, społeczeństwa ludzkiego
wrogami, dla wszystkich współczesnych nieznośni i przez nich wzgardzeni”.

Uniwersytet katolicki, takimi się właśnie kieruje zasadami, i gdy spo-
łeczeństwo należycie sobie to uświadomi, zrozumie podobieństwa i różnice
między nim a pozostałymi uniwersytetami.

Wreszcie − ostatni − że inne drobniejsze pominę, zarzut jest ten, iż po-
wstanie katolickiego Uniwersytetu jest objawem pewnej zachłanności ducho-
wieństwa i wzmagającego się klerykalizmu.

Szczerze odpowiem, że nie rozumiem, gdzie tu jest zachłanność. Wszak
tworzenie placówek kulturalnych, oświatowych, naukowych dla każdego stoi
otworem. Jeżeli ktoś zabiera się do pracy, to należy go pochwalić i zachęcić,
a ganić raczej wtedy, gdy się od pracy usuwa. Doprawdy, gdy się tego słu-
cha, chciałoby się powiedzieć słowy Chrystusa, wyrzeczonymi do fary-
zeuszów: „Z kimżeż mam porównać obecne plemię? Albowiem przyszedł Jan,
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który nie jadł ani nie pił, a oni mówią: czarta ma w sobie. Przyszedł Syn
Człowieczy, który je i pije, a oni mówią: oto obżerca i pijak” (Mat. Xl: XVI-
XVIII).

Tak samo traktowane jest duchowieństwo: jeżeli zaniedbuje naukę i wy-
chowanie, mówi się, że jest ignorantem i pasożytem społecznym; jeśli zaś
stara się być światłem i razem z innymi pracować na polu nauki rodzimej
oraz pomagać do podniesienia poziomu kulturalnego całego kraju, robi mu
się zarzut zachłanności i klerykalizmu.

Oprócz braku logiki jest w tym niekiedy i zdumiewająca ignorancja. „Po
co nam jakieś księżowskie, klerykalne uniwersytety − mówił mi raz z wiel-
kim zapałem pewien bardzo ruchliwy działacz − po co się wogóle księża
wtrącają do spraw szkoły i wychowania. Mamy wspaniałą tradycję, mamy
spuściznę po Komisji Edukacji Narodowej, więc jak kiedyś, tak i obecnie
damy sobie bez nich radę”. Słuchając tego, nie wiedziałem: śmiać się, czy
płakać; można zresztą było na przemian robić i to, i tamto, mając na uwadze
już to karygodną ignorancję, już to dawanie wprost argumentu przeciwko
sobie z rozbrajającą naiwnością i tupetem zarazem. Pomieszał ów rezoner
uniwersytet katolicki z jakimś urojonym przez siebie − księżowskim czy
klerykalnym, a następnie swoim argumentem dowiódł przeciwnej tezy: po-
wołał się na wspaniałą tradycję w sprawie szkół i wychowania bez wtrącania
się rzekomo księży, ale wolno zapytać, choćby tylko ograniczając się do
nowszych czasów, któż to głównie, jeśli nie ks. Stanisław Konarski, jego
uczeń ks. Kaliszewski, biskup Józef Andrzej Załuski, ks. Marcin Poczobut-
Odlanicki, ks. Antoni Popławski, ks. Grzegorz Piramowicz, ks. Adolf Ka-
mieński, ks. Dymitr Michał Krajewski, ks. Hugo Kołłątaj, ks. Stanisław Sta-
szic i wielu innych księży, któż jeśli nie oni właśnie i głównie stworzyli to,
co dziś nazywamy w tym zakresie świetną naszą tradycją? Nie zapoznajemy
zasług i innych mężów, np. księcia Adama Czartoryskiego, Tadeusza Czackie-
go, Ignacego Potockiego i in., ale i tu nawet zauważyć należy, że pierwszymi
ich doradcami i współpracownikami byli prawie zawsze księża, np. Czackiego
− ks. Kołłątaj, Potockiego − tenże Kołłątaj, a nadto ks. Grzegorz Piramowicz
i ks. Onufry Kopczyński itd.

Co zaś do znakomitych Ustaw Komisji Edukacji Narodowej, to powszech-
nie wiadomą jest rzeczą, że właściwymi twórcami ich byli: ks. Grzegorz
Piramowicz, ks. Hugo Kołłątaj i ks. Antoni Popławski.

Czy więc w imię tego, czego nas uczą świetne karty dziejów naszego
szkolnictwa i wychowania, godzi się powstawać przeciwko udziałowi ducho-
wieństwa polskiego w pracy naukowo-wychowawczej? Czy nie należy wy-
ciągnąć wprost przeciwnego wniosku?
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Jeśli kler polski odznaczał się zawsze szczerym i gorącym patriotyzmem;
jeśli tak chlubnie zapisał się w historii szkół i wychowania narodowego, to
usuwanie go od tej dziedziny pracy trzeba z całą stanowczością napiętnować
jako szkodnictwo społeczne, wyrządzające niepowetowane krzywdy naszej
Ojczyźnie. Wszystkie zatem zarzuty przeciwko Uniwersytetowi katolickiemu
są wynikiem albo złej woli albo karygodnej lekkomyślności w traktowaniu
tak poważnego przedmiotu.
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Główne wyznania chrześcijańskie w Rosji XIX wieku, zarówno Cerkiew
prawosławna, jak i Kościół rzymskokatolicki, posiadały wyższe uczelnie
teologiczne. Jakkolwiek powstawały one w różnych okresach czasu, to każdo-
razowo zawsze ich celem była formacja wyspecjalizowanych teologów prze-
znaczanych do ważniejszych posług religijnych1. Nasze zainteresowania kie-
rujemy jednak szczególnie na Akademię Rzymskokatolicką utworzoną
w Sankt Petersburgu, która odegrała zasadniczą rolę przy powołaniu do ist-
nienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, niemal zupełnie nieznaną
w historiografii rosyjskiej2. Wspomniana uczelnia wyrosła z tradycji uniwer-
sytetu wileńskiego, powołanego do istnienia przez Stefana Batorego w 1579
roku. Uczelnią tą od samego początku kierowali dwaj wybitni humaniści
i teologowie – Jakub Wujek i Piotr Skarga. Po kasacie zakonu jezuitów
(1773) stworzona przez nich uczelnia, czasowo określana jako Szkoła Głów-
na, w 1803 roku ponownie została przekształcona w uniwersytet z wydziałami
nauk moralnych, fizycznych i medycznych; w ramach pierwszego wydziału
działało kilka katedr teologicznych. Niemal równocześnie powstało Semina-
rium Główne, korzystające z usług dydaktycznych uniwersytetu. Niestety,
miejscowy biskup nie miał nad nim żadnej władzy. Petersburskie władze

* Tekst referatu wygłoszonego 1 grudnia 2008, podczas konferencji poświęconej
90. rocznicy utworzenia KUL.

1 N. J. S u c h o w a, Wysszaja Duchowna Szkoła: prawosudy i reformy, Moskwa 2006,
s. 3-31.

2 M. R a d w a n, Rimsko-katoliczeskije duchownyje uczebnyje zawiedienia Sankt-Peterbur-
ga w XIX wiekie (1842-1917), Sankt-Peterburg 1995. Najbardziej miarodajną i udokumentowa-
ną archiwalnymi źródłami pracą naukową na temat tejże akademii jest książka Ireny Wodzia-
nowskiej, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu, Lublin 2007.
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decydowały o doborze kadry i programie nauczania. Już tutaj, jeszcze przed
rokiem 1831, ujawnił się dylemat szkolnictwa teologicznego epoki – wierność
nauczaniu Kościoła czy lojalizm wobec państwa, poszukiwanie prawdy czy
poprawność polityczna. Napięcie między obu tymi biegunami dylematu
kształtowało klimat, w jakim formowano przyszłe duchowieństwo Kościoła
katolickiego. Od niego uzależnione będą statuty uczelni, programy nauczania,
dobór kadry dydaktycznej, sposoby i zakres finansowania zakładu, i co naj-
ważniejsze wykształcenie, tożsamość osobowa i postawa absolwentów. W tym
klimacie formacyjno-teologicznym wyrastały krańcowo odmienne postaci. Tu
kształcili się Józef Siemaszko, Antoni Zubko i Bazyli Łużyński, którzy sta-
wiając na lojalizm wobec caratu, doprowadzą do likwidacji Cerkwi unickiej
na Białorusi w 1839 roku3. Z drugiej strony na postawę odpowiedzialnego
oporu wobec machinacji rusyfikacyjnych tegoż Siemaszki zdecydowało się
wielu byłych studentów tego skromnego ośrodka naukowego, którzy za odmo-
wę przejścia na prawosławie, karnie zawieszeni w funkcjach kapłańskich,
zostali zesłani do guberni riazańskiej, orłowskiej czy kurskiej. Barometrem
wskazującym klimat formacyjny wileńskiej szkoły teologicznej bywał i carski
medal za apostazję hierarchy unickiego i bilet zesłańczy bazylianina czy
wiejskiego proboszcza unickiego.

Dzieje porozbiorowe Rzeczypospolitej, zwłaszcza insurekcja kościuszkow-
ska, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, ustawicznie będą wstrzą-
sać życiem Kościoła na ziemiach zabranych przez Rosję Katarzyny II. Z jed-
nej strony ojciec Faustyn Ciecierski4 wybitny dominikanin wileński i jego
współpracownicy, represjonowani za poparcie irrydenty zostaną zesłani na
Syberię, a z drugiej biskupi Massalski i Kossakowski znienawidzeni przez
polskich jakobinów doczekają się szubienicy. Wydarzenia 1831 roku ponow-
nie przypomną moskiewski knut i kibitki. Uniwersytet zostanie zamknięty,
a na jego miejsce powstanie tylko Akademia Medyko-Chirurgiczna i Akade-
mia Duchowna Wileńska. Ta ostatnia, mając 70 studentów, miała kształcić
kleryków i księży w duchu Siemaszki, który z pozycji urzędnika w centrali
petersburskiej − w Duchownym Kolegium Rzymskokatolickim − służył kon-
sultacjami petersburskiemu MSW. Nowo utworzona Akademia Duchowna,
nieposiadająca żadnej aprobaty watykańskiej, podlegała temuż petersburskie-
mu Kolegium oraz nadzorującemu jego działalność ministrowi spraw we-

3 M. R a d w a n, Carat wobec Cerkwi grecko-katolickiej w zaborze rosyjskim (1796-
1839), Lublin 2005, s. 11-36.

4 F. C i e c i e r s k i, Pamiętnik xiędza Ciecierskiego przeora dominikanów wileńskich,
Lwów 1865.



23OD AKADEMII DUCHOWNEJ DO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

wnętrznych; natomiast miejscowy biskup wileński miał sprawować tylko
symboliczny nadzór, polegający na prawie do jej wizytowania, uczęszczania
na egzaminy i posiedzenia zarządu oraz przekazywania swych opinii wspom-
nianemu ministrowi, bez dokonywania samodzielnie jakichkolwiek zmian.
W jej programie nauczania przedmioty teologiczne, jak biblistyka, dogmatyka,
historia Kościoła, prawo kanoniczne i homiletyka zajmowały tylko połowę
pensum dydaktycznego, druga część poświęcona była historii i geografii
Rosji, literaturze i językowi rosyjskiemu, lektoratom łaciny, greki, języka
francuskiego i niemieckiego. Pracowało w niej siedmiu wykładowców du-
chownych i siedmiu świeckich5.

Nieufność caratu wobec wileńskiego środowiska, ponownie wyostrzona
raportami o aktywności Szymona Konarskiego w kręgach studenckich i jego
egzekucja w 1839 roku, skłoniły ministra L. A. Perowskiego, by zawiesić
działalność wileńskiej Akademii i przenieść ją w 1842 roku do Petersburga.
Szkoła teologiczna istniejąca zaledwie 9 lat, nie zapisała się w historii szcze-
gólnymi osiągnięciami, ale stworzyła jednak obiecujący zespół pedagogicz-
ny6. W jej murach doktoryzowało się czterech później powszechnie znanych
wykładowców – A. Bagieński, K. Borowski, W. Lipski i M. Wołonczewski
i zawsze czołobitny A. Jakubielski. Ulokowana w stolicy kraju, na co dzień
będąca pod nadzorem władz centralnych, odizolowana od stale niepokornego
Wilna i buntujących się ziem zabranych, miała kształcić układnych i posłusz-
nych duchownych, respektujących kryteria poprawności politycznej, pamięta-
jących, że ich losy i kariery zależą nie od Rzymu a od nadziratielej. Na
siedzibę nowej akademii, z funduszu kościelnego utworzonego po skasowaniu
ponad 200 klasztorów katolickich i wielu beneficjów parafialnych, zakupiono
na Wyspie Wasilewskiej dom, należący kiedyś do rosyjskiej akademii nauk,
związany z nazwiskiem K. R. Daszkowej7. Z tego funduszu także finansowa-
no działalność uczelni i stypendia dla jej studentów, których liczba pierwotnie
ograniczona do 40, po likwidacji duchownej akademii warszawskiej, po po-
wstaniu styczniowym, wzrosła do 60. Poszczególnym diecezjom przyznawano
po kilka miejsc dla studentów z nich pochodzących – z rozległej diecezji
mohylewskiej, sięgającej od Władywostoku po Smoleńsk przyznano tylko 6
miejsc, z wileńskiej − 9, z mińskiej − 4, z łucko-żytomierskiej − 5, z kamie-

5 W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 22.
6 Tamże, s. 30.
7 RGIA, zespół 821, opis 11 dieło 16, pozycje 16-21; M. R a d w a n, Zakony męskie na

ziemiach zabranych w XIX wieku, Lublin 2004.
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nieckiej − 6, i ze żmudzkiej − 6. Niekiedy w ramach tymczasowych represji
zawieszano stypendia poszczególnym diecezjom8. Część studentów sama
opłacała koszta swego pobytu w stolicy i studiów9. Przebudowę gmachu
zakończono w roku 1844. Z tej okazji Mikołaj I po raz pierwszy ją odwie-
dził; później będzie tu jeszcze dwukrotnie, ale jego wysocy urzędnicy, zwła-
szcza dyrektorzy departamentu wyznań obcych z MSW, parokrotnie w roku
będą się pojawiać, bynajmniej nie dla kurtuazji, lecz wymuszania lojalności
politycznej10.

Przeniesienie Akademii z Wilna dokonało się bez porozumienia ze Stolicą
Apostolską i jej funkcjonowanie budziło duży niepokój przez kilka lat, dopóki
wyraźnie, w ramach konkordatu z Rosją z 1847 roku biskup ordynariusz nie
będzie miał większego wpływu na jej prace11. Konkordat przewidywał, że
władza arcybiskupa mohylewskiego – ordinarii loci – w odniesieniu do aka-
demii posiada taki sam charakter i zakres, jak w przypadku seminarium du-
chownego. Arcybiskup miał wyznaczać rektora, mianować profesorów, jed-
nakże przed powołaniem konkretnych osób na te stanowiska metropolita
winien uzyskać akceptację zaproponowanych kandydatur przez MSW. Na
wykładowców teologii zawsze winno się powoływać osoby duchowne, do
innych przedmiotów osoby świeckie, ale po studiach ukończonych w Rosji.
Zerwanie wspomnianego konkordatu przez Rosję, dwadzieścia lat później,
znacznie pogorszyło status prawny akademii; MSW utrudniało i opóźniało
akceptację nie tylko dla wykładowców, by mogli na czas przybyć do Peters-
burga i podjąć zajęcia; nawet zastrzeżenia policji wobec samych studentów
policji powodowały, że niejednokrotnie dopiero na drugi semestr dany kandy-
dat mógł dojechać do uczelni; mimo oczywistych potrzeb nie zwiększano
liczby stypendiów; nie udzielano zezwoleń na dodatkowe specjalizacje kadry
na zagranicznych uniwersytetach.

Absolwenci akademii w swoich macierzystych diecezjach z zasady włączali
się czynnie w ich prace i często pełnili ważne role. Tylko w jednej diecezji
łucko-żytomierskiej w latach 1843-1881 pracowało 54 wychowanków peters-
burskiej uczelni, spełniając naukowe i duszpasterskie zadania zarówno w pa-

8 W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 222.
9 Ks. T. S k a l s k i, Terror i cierpienie, Lublin−Rzym−Lwów 1995, s. 28-54.

10 Archiwum RGIA, zespół 822 dieła 9519, 9860, 10440a.
11 Z. O l s z a m o w s k a - S k o w r o ń s k a, U źródeł rusyfikacji Kościoła na Litwie

po r. 1863, „Przegląd Powszechny” 48(1931), t. 189, s. 211-224, 346-363; 48 (1931), t. 190,
s. 87-94.
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rafiach, jak i w administracji kościelnej12. Jednak integracja byłych studen-
tów, wykształconych w stolicy zaborczego państwa, w Królestwie Polskim
napotykała poważne trudności a nawet ostracyzm ze strony miejscowego
duchowieństwa, nieufnego wobec wschodniej kultury i teologów znad Newy.
W sumie w latach 1842-1917 w murach akademii podjęło studia ponad 1300
osób13. Większość z nich ukończyła pełny, czteroletni program studiów.
Część z nich zakończyła swe studia po uzyskaniu tytułu kandydata teologii,
700 obroniło prace magisterskie, a 47 rozprawy doktorskie. Trzeba równo-
cześnie zaznaczyć, z podanej liczby ponad 1300 immatrykulowanych studen-
tów aż 399 osób nie ukończyło studiów, w tym 204 z powodów zdrowotnych.
Ciężki, wilgotny klimat północnej stolicy i izolacja od stron rodzinnych by-
wały przyczyną licznych zachorowań. Na przestrzeni lat 1842-1917 w trakcie
studiów zmarło 12 akademików.

Wśród parametrów klimatu formacyjno-teologicznego ważne miejsce zaj-
mują kadra naukowa, program nauczania, osobista praca badawcza pracowni-
ków i jej zaangażowanie w praktyczne duszpasterstwo w środowisku stolicy.

W ciągu 76 lat istnienia uczelni na 102 pracowników naukowych, nie
licząc lektorów, najliczniejszą grupę stanowili Polacy (61 osób), a pozostali
przyznawali się do innych ośmiu narodowości, w tym dziewięciu uważało się
za Litwinów14. Zatrudnieni bywali z reguły w młodym wieku. We wspom-
nianej grupie przed 35 rokiem życia zatrudniono 50 wykładowców. Najczęś-
ciej byli to wyróżniający się absolwenci tejże uczelni, nieposiadający jednak
ani szczególnych osiągnięć naukowych, ani doświadczenia duszpasterskiego.
Stąd w swojej pracy pedagogicznej teologowie korzystali głównie z podręcz-
ników powszechnie używanych w Austrii czy w Niemczech, utrzymanych
niekiedy w duchu oświeceniowym lub józefińskim. W ciągu 76 lat istnienia
akademii udało się wysłać na zagraniczne studia tylko trzech studentów. Byli
nimi Aleksander Bereśniewicz, Albin Symon i Piotr Akko15. Na szczęście
biskupi diecezjalni zdołali uzyskać paszporty dla kilkunastu kapłanów, z tych
niektórzy później zostaną znanymi pracownikami akademii. Do nich należeli
Idzi Radziszewski, Aleksander Wójcicki, Czesław Falkowski, Michał Godlew-
ski, Jerzy Matulewicz, Aleksander Kakowski, Ignacy Świrski. Pierwszych

12 W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 278.
13 Tamże, s. 277.
14 Tamże, s. 131-133.
15 RGIA, zespół 821, opis 1 dieło 833.
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trzech z wymienionych wniesie poważny wkład naukowy w organizację na-
szej uczelni – w pierwszych lata istnienia KUL.

Szczególny wpływ na życie Kościoła na ziemiach zabranych, a więc w gu-
berni wileńskiej, kowieńskiej, grodzieńskiej, witebskiej, mohylewskiej, miń-
skiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, czyli w tzw. Kraju zachodnim,
mogła posiadać administracja archidiecezji metropolitalnej. W roku 1842 –
w czasie tworzenia akademii petersburskiej – umiera miejscowy arcybiskup
Pawłowski. Jego następca Kazimierz Dmochowski, podeszły już wiekiem
w momencie obejmowania stanowiska metropolity, uległy wobec caratu, zwła-
szcza że za jego urzędowania trwały przygotowania do konkordatu Rosji ze
Stolicą Apostolską (1847), nie zagwarantował uczelni szerszych możliwości
działania. Dopiero metropolita Ignacy Hołowiński, doświadczony już jako
profesor i rektor petersburskiej uczelni, doskonale rozumiał jej potrzeby,
a utrzymując tajne kontakty ze Stolicą Apostolską, starał się w miarę możli-
wości realizować jej postulaty. Po jego śmierci nowy metropolita mohylewski
– Wacław Żyliński − nadal pełniący także funkcje ordynariusza diecezji wi-
leńskiej, skąd powołany został do Petersburga, niemal nie interesował się
akademią. A po jego śmierci administratorem archidiecezji został bp Maksy-
milian Staniewski OP, który będąc dobrze widziany w kręgach rządowych,
już w wieku 25 lat został proboszczem wyjątkowo ważnej i dużej parafii św.
Katarzyny, od 1863 roku zastąpił zmarłego arcybiskupa16. Stał się wyjątko-
wo uległym narzędziem w rękach Departamentu Wyznań Obcych MSW,
zyskał złą sławę rusyfikatora. Dbając o składanie przysięgi lojalności kadry
profesorskiej wobec cara Aleksandra II, obciążonego krwią poległych po-
wstańców z 1863 roku, nakazał w kanonie Mszy św. wymieniać jego imię
przed papieżem. Zaledwie objął kierownictwo archidiecezji mohylewskiej, do
której także należał Petersburg, ze stanowiska rektora akademii usunął
ks. Aleksandra Bereśniewicza, jako niechętnego rozporządzeniom państwo-
wym, zmuszając go do wyjazdu poza granice diecezji17. Na jego miejsce
powołał ks. Dominika Stacewicza OP, mającego za sobą prawnicze studia
rosyjskie i znanego z postaw rusofilskich18. Będzie on kierował akademią
przez 12 lat (1864-1876), doprowadzając w niej do licznych konfliktów i de-
gradacji jej roli wychowawczej. Skoncentrował się głównie na usunięciu

16 RGIA, zespół 821, opis 1, dieło 808; opis 3, dieło 1029; opis 11, dieła 34, 37, 38, 40,
45; opis 138, dieło 43; por. P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999,
Warszawa 2000, s. 414.

17 W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 84.
18 RGIA, zespół 821, opis 11 dieło 30 pozycja 12; opis 125 dieło 3270.
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języka polskiego z uczelni, nie tylko w wykładach, ale i w modlitwach, nabo-
żeństwach a nawet w rozmowach prywatnych. Poważnie obniżył wymagania
naukowe, znacznie rozluźnił dyscyplinę, usiłując pozyskać sobie młodzież
rozrywkami i śpiewami; studentów nauczył i przymusił śpiewać „Boże chroń
cara”. Ze świąt patronalnych akademii usunął dzień św. Stanisława i św. Jana
Kantego, bo przecież byli Polakami. Na wszystkie uroczystości w akademii
– rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, imieniny rektora, odpusty koś-
cielne i święta, spraszał gości z MSW, by ci naocznie mogli się przekonać
o postępach depolonizacji studentów. Nawet posunął się do tego, że za jego
wiedzą i aprobatą, Mosołow, dyrektor Departamentu Wyznań Obcych MSW,
wizytował i przysłuchiwał się wykładom niektórych profesorów teologii19.
Zlikwidował wykłady z literatury polskiej, które od 20 lat były prowadzone
poza oficjalnym programem nauczania, a w to miejsce wprowadził dwie
dodatkowe godziny historii powszechnej i historii Rosji. Jednak trzeba dodać,
że metropolici mohylewscy w Petersburgu − Żyliński i Fijałkowski, znający
z bliska Stacewicza z jego pracy, nie widzieli nic niewłaściwego w jego po-
stawach. Proponowali go na stanowisko sufragana, pisząc do Watykanu:
„z tego wyróżnienia zadowolony będzie nasz imperator”20.

Zapędy rusyfikacyjne władz centralnych zatruły atmosferę nie tylko w sa-
mej akademii na długie lata, ale i w zaborze rosyjskim, rodząc szereg kon-
fliktów. Ks. Antoni Wróblewski podczas swych wykładów z teologii moralnej
jednoznacznie tłumaczył, że bez aprobaty Stolicy Apostolskiej żaden biskup
nie może, pod karą ekskomuniki, zastępować łacińskiego rytuału używanego

19 RGIA, zespół 821, opis 11 dieło 41, pozycja 5; por. także: A.E.S. Rapporti delle Ses-
sion, Anno 1880, sess. 489, fasc 3, p. 16: „tutto poi faceva secondo il beneplacito del gover-
no”; p. 18: „La citata relazione fornisce una idea adequate dell’attuale stato dell Academia.
Si raccoglie infatti dalla” tutto poi faceva secondo il beneplacito del governo” medesima che
il Sinodo schismatico vi esercita la sua azione e che l’Archivesovo di Mohilew non oppone
resistenza alle mire delle autorita Governative, ma qualche volta le seconda allontandone quelli
che vi presiedono e sono malveduti dal Governo. Anzi tutto procede ad arbitrio degli Impiegati
Governativi e del Direttore del Dipartimento dei Culti Sig. Masolow, come risulta da altre
informazioni”; p. 52: „Gli alumni poi s’imbevono di false dottrine e perverse massime. Bastera
citare il faltto riferito dal prelodato Amministratore di Varsavia di un giovane ritornato
dall’Accademia col grado di Dottore In Teologia, il quale dimorando in quell’Instituto faceva
l’elogio di libri Teologici protestanti e schismatici preferendoli ai Catholici e biasmava il
celibate e la celebrazione quotidiana della santa Messa. Ne qui puo tacersi come il Direttore
dei culti Sig. Masolow si e dato a seguire le lezioni di Teologia nell’Academia affine di
vegliare sull’insegnamento ed approvare a suo piacimento l’una o l’altra dottrina”.

20 W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 86.
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w Kościele przekładem rosyjskim – tzw. trebnikiem21. Takie tłumaczenie
przygotował rektor akademii Stacewicz22 i opublikował; biskup na życzenie
MSW polecił wprowadzić go w kościołach. W tym celu administrator diecezji
wydał specjalny list duszpasterski. Język rosyjski miał być stosowany w tzw.
nabożeństwach paraliturgicznych – nieszpory, nabożeństwa majowe, oraz
w pogrzebach, udzielaniu sakramentów chrztu, małżeństwa, w katechezie
i homiliach. Staniewski pisał wówczas do biskupa Kacpra Borowskiego w Ży-
tomierzu, że katechizmu po szkołach uczyć się będzie w języku rosyjskim,
bo tak życzy sobie monarcha, który zdaniem biskupa ma na to prawo.

Biorąc pod uwagę normy prawa kanonicznego, ks. Wróblewski uważał bpa
Staniewskiego za ekskomunikowanego ipso facto i radził klerykom nie przyj-
mować święceń kapłańskich z jego rąk. Współdziałający z sobą biskup, rektor
i MSW nie przemilczeli opinii profesora. Został on zesłany karnie do guberni
penzeńskiej, skąd powrócił dopiero po 11 latach. Biskup Borowski zapłacił
podobną cenę za swój sprzeciw – został zesłany przez gubernatora kijowskie-
go do Permu na Uralu i pozostanie tam 13 lat23. Z Wilna, na życzenie ge-
nerał-gubernatora Potapowa, w 1870 roku, za bardzo głośne kazanie i spale-
nie na ambonie w kościele św. Rafała ostatniego z ponad 40 przysłanych mu
trebników, zesłano pod Archangielsk ks. Stanisława Piotrowicza, który już
nigdy nie mógł powrócić w rodzinne strony24. Na akcje rusyfikacyjne odpo-
wiedziała Stolica Apostolska, ogłaszając ekskomunikę ipso facto za naduży-
cia, jakich dopuszczał się Staniewski.

Do reformy akademii można było przystąpić po śmierci Stacewicza
w 1876 i Staniewskiego w 1877 roku25. Jednak oczekiwań kościelnych wo-
bec akademii nie spełnił nowy rektor Rokicki, raczej nieudolny i dlatego
został odwołany po roku urzędowania. Część tych zadań wykonał nowy rektor
ks. Szymon Kozłowski w ciągu sześciu lat swej administracji. Już w pierw-
szym roku swej pracy (1877) usunął wykładowców zaangażowanych przez
Stacewicza. Według opinii byłego studenta ks. K. Dębińskiego: „zdusił
w akademii rozpanoszone próżniactwo, rozbudził zamiłowanie do pracy, pod-
niósł pobożność i starannie pielęgnował w sercach alumnów przywiązanie do
Stolicy Apostolskiej”26. A kard. A. Kakowski pisał o nim, że był to „mąż

21 RGIA, zespół 821, opis 3 dieło 285; opis 11 dieło 44 pozycje 11, 13.
22 RGIA, zespół 822, dieło 16242.
23 RGIA, opis 11 dieło 45, pozycja 16 i 23.
24 RGIA, zespół 821, opis 3 dieło 301.
25 RGIA, zespół 821, opis 11 dieło 46, pozycja 18.
26 Ks. K. D ę b i ń s k i, Z przeżytych chwil, maszynopis, cz. I, k. 96 − cyt. za W o-
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wielkiej świątobliwości, wysokiej nauki i niezwykłej prostoty w obejściu”27.
Niestety, mianowany biskupem diecezji łucko-żytomierskiej odszedł z uczelni,
ale na szczęście jeszcze w tym samym 1883 roku wakujące stanowisko rekto-
ra objął na lat 13 wybitny biblista i człowiek Kościoła – ks. Franciszek Albin
Symon28. Jemu przyjdzie jeszcze długo sprzątać po Stacewiczu i Staniew-
skim. Jako student uzyskał stypendium akademii na odbycie specjalizacji
biblijnej w Monachium. Przyjąwszy w Rzymie święcenia kapłańskie, powrócił
do macierzystej uczelni w 1864 roku, gdzie przez 13 lat wykładał. Oskarżony
jednak w czasach Stacewicza i Rokickiego o polski fanatyzm, musiał w 1877
roku wyjechać do Żytomierza, gdzie z otwartymi rękoma zatrudniło go tam-
tejsze seminarium. Tu z czasem został oczyszczony z zarzutu polskiego
nacjonalizmu i po sześciu latach, na wniosek nowego metropolity – Gintowta,
zgodził się być rektorem dobrze mu znanej uczelni, w której pracował
w trudnych, opisanych czasach.

Mając w ręku świeże porozumienia między Stolicą Apostolską i Rosją
z 1882 roku i upoważnienia metropolity, zredagował nowy statut akademii,
zwiększając wymagania dotyczące nadawania stopni naukowych. Wprowadził
także nowe podręczniki teologiczne, ożywił studencki ruch naukowy, jednak
bezskutecznie zabiegał o wprowadzenie lektoratu z języka białoruskiego dla
przyszłych duszpasterzy z Białorusi. Życzliwie patrzył na spotkania kółka
białoruskiego u profesora języka greckiego, gdzie także bywał przyszły pisarz
Janko Kupała.

Sprzątanie po Stacewiczu przebiegało raczej spokojnie, natomiast po Sta-
niewskim przyniosło fatalne skutki. Nowy metropolita w Petersburgu, były
rektor, już wspomniany ks. Szymon Kozłowski, przyjąwszy funkcję w 1891
roku, zażyczył sobie, by jego sufraganem został rektor akademii wychodzącej
z kryzysu − ks. Albin Symon. Zarówno metropolita, jak i Watykan popełnili
błąd podejmując taką decyzję – funkcja sufragana w tamtych warunkach
utrudniała i narażała funkcję rektora, zwłaszcza że sam ordynariusz z powo-
dów zdrowotnych często wyjeżdżał na kuracje. Nowy biskup pomocniczy
z konieczności podejmował także wizytacje duszpasterskie w odległych para-
fiach diecezji mohylewskiej, po których pozostawił notatki do tej pory nie-
publikowane. Tymczasem w diecezji mińskiej doszło do smutnych wydarzeń.

d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 86.
27 W. M a l e j, Kardynał Aleksander Kakowski w świetle własnych wspomnień, „Nasza

przeszłość” 8(1958), s. 245, cyt. za: W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia,
s. 87.

28 RGIA, zespół 821, opis 11, dieło 59 pozycja 9.
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Ks. Piotr Żyliński na życzenie Murawiowa został wikariuszem kapitulnym
i bez zgody Stolicy Apostolskiej przez 15 lat zarządzał zarówno diecezją wi-
leńską, jak i mińską, popadając w kary kościelne29. Głośno deklarował: ja
russkij i po russki czustwuju; przy pomocy swych współpracowników ks.
J. Jurgiewicza i ks. F. Sęczykowskiego narzucał na Mińszczyźnie język rosyj-
ski w duszpasterstwie, zgodnie z wolą MSW i Staniewskiego30. Księży od-
mawiających trebnika, pozbawiano parafii i zsyłano karnie, najczęściej do
klasztoru w Nieświeżu. W latach 1867-1871 umieszczono tam 32 kapłanów,
równocześnie tzw. trebnikowcom, stosującym się do życzenia władz, wypłaca-
no dodatkowe wynagrodzenia. Na tej liście bywało do 22 duchownych. Na
biskupa a zarazem rektora akademii spadł obowiązek rozwiązania gordyjskie-
go węzła, który pod nieobecność chorego metropolity, w latach 1892-1897
sam zarządzał diecezją. W 22 parafiach Mińszczyzny kościoły zostały
zamknięte, gdyż nie przyjęły trebnika. Wierni pozostawali bez sakramentów.
Wykorzystując niezbyt precyzyjne porozumienia zawarte między Watykanem
a Legazione Russa presso Santa Sede, w 10 pozbawionych kapłana parafiach
mianował nowych, a w kilkunastu posiadających nominacje Żylińskiego,
których nie zaakceptował, dokonał ponownie nominacji, polecając duchow-
nym, by respektowali watykańską groźbę ekskomuniki za posługiwanie się
trebnikiem, i informując, że w duszpasterstwie winni używać lokalnego dia-
lektu. Posunięcie biskupa Symona spotkało się z ogromnym aplauzem wier-
nych, kapłanów i studentów akademii, śledzących kroki lubianego rektora.
Odważne decyzje sufragana mohylewskiego uniemożliwiły władzom carskim
powrót do dawnej polityki wobec parafii katolickich na Mińszczyźnie i w
pewnej mierze odbudowały autorytet potulnego do tej pory episkopatu31.
Tymczasem MSW uznało biskupa za przestępcę i posunęło się do represji.
Usunięto biskupa Symona ze stanowiska rektora i sufragana metropolity32.
Kiedy miejscowa policja wieczorem przyszła go aresztować, studenci zebrani
w hallu w milczeniu przyjęli jego ostatnie błogosławieństwo. Wielu na całe
życie zapamiętało tę lekcję, że trzeba więcej słuchać Boga niż ludzi. Wiedzie-
li, że chociaż nigdy tu już nie wróci, na zawsze zabierali z sobą to zderzenie
się poprawności politycznej z sumieniem. Biskupa Symona zesłano do Odessy
i stamtąd będzie ostrzegał Watykan przed bezwzględną polityką rosyjską

29 RGIA, zespół 821, opis 1 dieło 1489; opis 11, dieło 57 pozycja 27.
30 RGIA, zespół 821, opis 11, dieło 52 pozycja 6; opis 125, dieła 279-293, 3082, 3083;

por. także: S k a l s k i, Terror i cierpienie, s. 46.
31 RGIA, zespół 821, opis 125 dieła 3095, 3096.
32 W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia, s. 89.
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i łatwowiernością sekretariatu stanu. A jego informacje odegrają istotną rolę
przy wyborze następcy Leona XIII i znanego wystąpienia kardynała Puzyny
dotyczącego kardynała Rampolli.

Odchodzący z akademii rektor mógł być jednak zadowolony, że za jego
czasów ożywiła się aktywność pisarska profesorów. Sam założył rocznik
akademii „Academia Caesarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana”,
który będzie się ukazywał przez 30 lat, do 1915 roku. Zachęcając pracowni-
ków do pracy naukowej, sam także publikował na tematy biblijne, tłumaczył
listy św. Pawła i pięcioksiąg Mojżesza. Natomiast miano doskonałego he-
braisty w rosyjskich sferach naukowych zyskał ks. Justyn Pranajstis. Jego
praca „Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim” ukazała się także w języku
niemieckim i rosyjskim. Obok wcześniejszych autorów, jak Wołonczewski,
Hołowiński, Borowski, Baranowski pojawili się nowi autorzy, ale wśród
zwartych druków pochodzących spod ich pióra dominują głównie prace mo-
nograficzne z zakresu biblistyki, historii Kościoła, literatury i katolickiej
nauki społecznej. Zupełnie śladowy charakter pozostał po profesorach dogma-
tyki i teologii moralnej, wyjątkowo ważnych dziedzin naukowych. Trzeba
zaznaczyć, że akademia jakkolwiek posiadała charakter wyższej uczelni, to
w publikacjach uwzględniała głównie potrzeby duszpasterskie. Wykładowcy
pozostawili po sobie 22 podręczniki homiletyczne, głównie zbiory kazań oraz
25 katechizmów adresowanych do różnych grup społecznych. Współpracowali
z redakcją” Encyklopedii Kościelnej” Nowodworskiego oraz „Podręcznej
Encyklopedii Kościelnej” redagowanej przez Chomickiego. Ponadto udzielali
się czynnie w popularnych czasopismach katolickich, wydawanych w zaborze
rosyjskim i w Królestwie Polskim. I ta tradycja utrzymała się jeszcze po
wyjeździe biskupa Symona.

Biskup Symon, sam będąc doskonałym kaznodzieją, włączał w dusz-
pasterstwo większość teologów zatrudnionych w akademii. W tej dziedzinie
był kontynuatorem działalności ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który
na Wasilewskim Ostrowie założył przytułek dla młodzieży i starszych osób
oraz szkołę, do której uczęszczało ponad 250 dzieci. Kolejni rówieśnicy bis-
kupa Symona − księża F. Drzewiecki, L. Gawroński, M. Godlewski, J. Ciep-
lak bywali kapelanami i katechetami w tych zakładach. Sam A. Symon
w 1894 roku także założył ochronkę dla małych dzieci. Po 1905 roku otwarły
się nowe możliwości; w okolicy przystąpiono do budowy kaplic, umożliwiono
pracę katechetyczną także w państwowych szkołach. Profesorowie chętnie
podejmowali się pracy w tych instytucjach. Miało to pozytywny wpływ także
na studentów akademii, gdyż z przyjemnością dzielono się z nimi swymi
doświadczeniami i problemami. Szczególnie popularny był ks. Antoni Malecki
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− jak mawiano − petersburski Don Bosco, który po pobycie w salezjańskim
centrum w Turynie, przy Kiryłłowskiej 19 założył znane warsztaty rzemieślni-
cze. Nawet dziś można tam oglądać wystawę poświęconą jego działalności.
Studentów akademii formowały nie tylko wykłady, ale i przykłady konkretne-
go duszpasterstwa. Życie religijne miasta, postawa wielu osobowości zosta-
wiała swe ślady w ich życiu. Wydaje się, że akademia po Stacewiczu stanęła
na nogi. Z jej murów wyszedł przecież, jeszcze przed powstaniem stycznio-
wym, nie tylko błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński, ale potem dziesię-
ciu innych byłych profesorów i studentów wyniesionych na ołtarze: Antoni
Nowowiejski, Leon Wetmański, Jerzy Matulewicz, Roman Archutowski, An-
toni Rewera, Henryk Komorowski, Michał Piaseczyński, Kazimierz Sykulski
oraz dwu lubelskich kapłanów – Ignacy Kłopotowski i Antoni Zawistowski.
Akademia chociaż hamowana przez władze polityczne w działalności nauko-
wej, nie uczyła swej młodzieży bylejakości moralnej. Ojczyzna była jej także
zawsze bliska – pierwszym kapłanem rozstrzelanym przez Murawiowa był ks.
Stanisław Iszora, a w bitwie warszawskiej przeciw bolszewikom ginie ks.
Ignacy Skorupka – ci dwaj studenci akademii swym heroizmem spinają ob-
szerną księgę pamięci o akademii. Przy bliskiej współpracy ks. Jana Cieplaka
i ks. Czesława Falkowskiego ze świętą Urszulą Ledóchowską na terenie szko-
ły żeńskiej przy kościele św. Katarzyny dojrzewał plan powołania nowego
żeńskiego zgromadzenia, czynnego dzisiaj ponownie w Petersburgu. W mu-
rach akademii ks. Jerzy Matulewicz, jako profesor katolickiej nauki społecz-
nej, wraz z ks. Piotrem Buczysem przygotowali odrodzenie zgromadzenia
księży marianów, którym Kościół w Polsce teraz tak wiele zawdzięcza.

W zamierzeniach caratu akademia miała wychować przyszłe kadry admi-
nistracji kościelnej w duchu uległości wobec władz. Tego zadania nie spełniła.
Jeszcze w czasach Symona Mosołow, dyrektor departamentu wyznań obcych,
skarżył się, że przynajmniej 20 byłych wychowanków tej uczelni przejawia
polski nacjonalizm i pogardę dla państwa rosyjskiego. Ten ważny urzędnik,
podobnie jak cała elita administracyjna, nie rozumiał prawa każdego do własnej
tożsamości narodowej oraz odrębności religijnej i kulturowej. Spośród byłych
akademików Stolica Apostolska powołała do godności biskupiej 56. Wielu, jak
Jan Cieplak, Antoni Malecki, Bolesław Sloskans, Karol Śliwowski, a razem
z nimi zwyczajni kapłani, na zawsze weszli do martyrologium sovieticum33.
Zapewne inżynier Karol Śliwowski wstępując do seminarium w Sejnach, a po-

33 R. D z w o n k o w s k i, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Marty-
rologium, Lublin 1998, s. 195-198, 341-347, 440-443, 473-475.
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tem do akademii petersburskiej, umierając w 1933 roku na zesłaniu jako pierw-
szy biskup Władywostoku, nie przewidział, że jego męczeństwo opowie lepiej
o klimacie teologicznym uczelni niż naukowe dywagacje.

Biskup Symon opuścił akademię w 1897 roku. Uczelnia miała przed sobą
jeszcze 20 lat, nim uderzy w nią bolszewicki przewrót. W tym okresie Rosja
będzie widownią doniosłych wydarzeń – wojny rosyjsko-japońskiej, krwawej
niedzieli, rewolucji 1905 roku, pierwszej wojny światowej, obalenia caratu,
powołania Rządu Tymczasowego, wreszcie dyktatury sowieckiej i publikacji
dekretów legalizujących walkę z wszelką religią, pozbawiających Kościół
osobowości prawnej oraz proklamujących komunizm wojenny. Ale nim nad-
szedł feralny październik, wypadki historyczne w zasadzie „nie podkopały”
spokojnej pracy akademii. W jej gronie pojawiły się nowe osobistości, jak
Zygmunt Łoziński, Aleksander Wójcicki, Michał Godlewski, Stanisław Trze-
ciak, Karol Niedziałkowski, Ignacy Bałtruszys, Piotr Kremer, Aleksander
Kakowski. Wprawdzie Watykan zabierał jej kolejnych rektorów mianując ich
biskupami, ale kadra dydaktyczna już na tyle okrzepła, że mogła skutecznie
kontynuować swe zadania. A na kanwie wydarzeń politycznych – jak utwo-
rzenie Dumy, jako quasi-parlamentu, także śmiałości nabrali miejscowi metro-
polici – Szembek i Kluczyński, jednoznacznie stawiali postulaty Kościoła
i samej akademii. Jednak fala konserwatyzmu zalała ponownie Rosję po
śmierci Stołypina i szanse na zmiany przyniosła dopiero rewolucja lutowa
1917 roku i powołany wówczas Rząd Tymczasowy. W odpowiedzi na postu-
laty administratora diecezji bpa Jana Cieplaka premier Lwow powołał 30-oso-
bową komisję mieszaną rządowo-kościelną celem normalizacji stosunków
z Kościołem katolickim, pod przewodnictwem Kotlarewskiego, profesora pra-
wa34. Stronę katolicką reprezentowali m.in. politycy − Władysław Grabski,
Konstanty Skirmunt, Aleksander Meysztowicz oraz duchowni − Konstanty
Budkiewicz, Zygmunt Łoziński, Ignacy Bałtruszys, Leonid Fiodorow, Jan
Cieplak oraz rektor akademii ks. Idzi Radziszewski. Po kilku miesiącach
pracy zredagowano bardzo tolerancyjne przepisy prawne, opublikowane 15
sierpnia 1917 roku, gwarantujące Kościołowi pełną autonomię działania; samą
akademią miała kierować Konferencja Episkopatu Katolickiego Rosji. Ustawa
ta miała wejść w życie dnia 1 stycznia 1918. Telegramy z Watykanu dawały
wyraz zadowoleniu Stolicy Apostolskiej z takiego obrotu spraw. Niestety,
październikowe wydarzenia zmieniły wszystko.

34 Katoliczeskaja Cerkow nakanunie rewolucji 1917, red. M. Radwan, Lublin 2005.
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Z zachowanych archiwaliów wydaje się, że duży wpływ na redakcję usta-
wy wywarło trzech duchownych – ks. Konstanty Budkiewicz, znawca prawa
i proboszcz w kościele św. Katarzyny, ks. Aleksander Wójcicki, autor rozpra-
wy doktorskiej obronionej w Louvain pt. „Klasa robotnicza w wielkim prze-
myśle Królestwa Polskiego”, a zarazem profesor socjologii w akademii, który
kontynuował wykłady społeczne ks. Jerzego Matulewicza, oraz jej rektor
ks. Idzi Radziszewski, cieszący się uznaniem wspomnianej komisji. Był do
niej wyjątkowo dobrze przygotowany. Ukończywszy studia filozoficzne na
Uniwersytecie w Louvain pod kierunkiem późniejszego kard. D. Merciera,
zapoznał się ze strukturą i rolą uniwersytetu katolickiego, a równocześnie
zdołał zaznajomić się z dalekosiężnymi planami międzynarodowymi masoń-
skiego uniwersytetu w Brukseli, w dzielnicy Etteerbek. Obejmując w 1914
roku stanowisko rektora akademii, starał się poszerzyć zbyt wąskie pola zain-
teresowań uczelni o cały wachlarz dyscyplin filozoficznych, które wykładał.
Okres jego rządów charakteryzuje się otwarciem się uczelni na kulturę euro-
pejską i próbą zrozumienia konfliktu między naukami empirycznymi a filozo-
fią i teologią. W tym celu modyfikuje statut akademii, tworzy nowe katedry,
legalizuje specjalistyczne seminaria, powiększa księgozbiór. Współpracując
z ks. A. Wójcickim, był przekonany o konieczności kształcenia świeckich elit
w duchu katolickiej nauki społecznej. Październikowy zamach komunistyczny
przekreślił wszystkie ustalenia Rządu Tymczasowego. Leni rozpędził nowo
wybraną Dumę. Kolejne wydarzenia polityczne rodziły nadzieję na odrodzenie
się polskiego państwa, natomiast posunięcia nowej władzy i powszechnie
znana jej nienawiść do chrześcijaństwa nie budziły złudzeń. W styczniu 1918
w Kijowie został zamordowany prawosławny metropolita Włodzimierz Bogo-
jawlenski, a dwa miesiące później w Mohylewie białoruskim − proboszcz
katolickiej katedry ks. Eugeniusz Światopełk-Mirski, brany pod uwagę przy
poszukiwaniach kandydata na stanowisko metropolity w stolicy rosyjskiej.
W atmosferze niepewności w mieszkaniu rektora akademii gromadzili się
profesorowie, rozpatrując drogi wyjścia z zaistniałej sytuacji. Postanowiono
podjąć starania o powołanie w Polsce uniwersytetu katolickiego i tym samym
przeciwdziałać już widocznym inicjatywom uczelni masońskiej w Etteerbek.
Od lutego 1918 przez kilka miesięcy działała komisja programowa i druga
organizacyjno-finansowa. Dwaj byli wychowankowie uniwersytetu w Louvain
– Idzi Radziszewski i Aleksander Wójcicki – nawiązali do tradycji tej uczel-
ni35. W lipcu 1918 roku projekt zaakceptowała Konferencja Episkopatu Pol-

35 Acta Nunziaturae Polonae, tomus LVII, Achilles Ratti (1918-1921), edidit Stanislaus Wilk
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ski. Sekretariat Stanu 26 października, imieniem Benedykta XV wyraził zgodę
na otwarcie uniwersytetu z wydziałem prawa kanonicznego i wydziału nauk
społecznych. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 1918 nastą-
piła uroczysta inauguracja katolickiego uniwersytetu w Lublinie. Równocześ-
nie metropolita Edward Ropp, jako przełożony akademii petersburskiej, na
jeden rok przekazał jej kompetencje nowej uczelni, by w niej mogli dokoń-
czyć swe studia jego dawni studenci. Z inicjatywy nowej, sowieckiej, władzy
państwowej znacjonalizowano budynki akademii, a choć minęło już 90 lat,
dzisiaj nawet po pierestrojce, nikt nie wyrównał krzywdy wyrządzonej Koś-
ciołowi i nie oddał gmachu prawowitemu właścicielowi; ponownie zaadapto-
wano go na pomieszczenia dydaktyczne. Umieszczono tu jeden wydział uni-
wersytetu imienia Herzena oraz inną prywatną uczelnię. Jednak zachowała się
jeszcze kaplica, niemy świadek wielkiej historii. Tu na miesiąc przed swą
śmiercią, pierwszy rektor, arcybiskup Ignacy Hołowiński udzielił święceń
kapłańskich Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu, późniejszemu arcybiskupo-
wi warszawskiemu, zesłanemu przez Aleksandra II do Wiatki na ponad 20
lat. Dziś jest używana przez lektora języka łacińskiego. Odwiedzając ją, przed
kilku laty, zauważyłem, że lekcja się zakończyła i tablica szkolna jeszcze nie
była zmazana. Ktoś zapisał na niej I deklinację – forma, formae, formae,
formam...

Ks. Idziemu Radziszewskiemu udało się pozyskać dla Lublina kilku profe-
sorów z dawnej uczelni, a także spoza niej. Do nich trzeba zaliczyć historyka
literatury Stanisława Ptaszyckiego, ks. Aleksandra Wójcickiego, specjalistę
w zakresie katolickiej nauki społecznej i socjologii, historyka Rosji Aleksan-
dra Kossowskiego, ks. Józefa Florczaka, profesora prawa kanonicznego, ks.
Czesława Falkowskiego, profesora historii Kościoła, ks. Bronisława Żongołło-
wicza, także kanonistę, ks. Błażeja Czesnysa, profesora dogmatyki, i ks. Pio-
tra Kremera, również dogmatyka. Zatrudnił także językoznawcę Baudouina
de Courtenais, chociaż był on daleki od katolicyzmu.

Akademia Petersburska z woli władz carskich była uczelnią przeznaczoną
tylko dla duchownych. Wyrosła w pełnej izolacji Kościoła od społeczeństwa
i samej uczelni od społeczności petersburskiej36. Cezaropapizm carski narzu-
cał jej nie tylko program nauczania, ale decydował o doborze kadry. Czynił
wszystko, by formacja przyszłych duszpasterzy i biskupów była całkowicie
zgodna z oczekiwaniami cara i z rosyjską koncepcją państwa. Tylko do pew-

SDB, vol. 1, Romae 1995, pp. 244-252, 283; vol. 2, Romae 1996, pp. 43-83, 181-182, 248.
36 S k a l s k i, Terror i cierpienie, s. 35-46.
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nego stopnia udawało się to za rządów ks. Stacewicza, natomiast niemal
przez całe 76 lat istnienia akademii sensus Ecclesiae kierował formacją jej
studentów. A kiedy jej czołowi przedstawiciele otwarli katolicki uniwersytet
w Lublinie, jego adresatem miało być nie tylko duchowieństwo, ale przede
wszystkim świeccy, na humanistyce, na naukach społecznych i prawie...

Jednoznaczną dewizą „Deo et Patriae” podsumowali swą przeszłość i na-
kreślili drogi przyszłości. Z wdzięcznością wspominamy dziś wielkość i trud
założycieli naszej Alma Mater. Jesteśmy tu, bo przed nami byli oni.
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GRAŻYNA KAROLEWICZ

CZY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

MIAŁ CHARAKTER TYLKO REGIONALNY?

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał równocześnie z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości w 1918 r. Realizował przesłanie założyciela, ks. Idziego
Radziszewskiego, zawarte w dewizie „Deo et Patriae”. Przesłanie to koncen-
trowało się wokół trzech głównych zadań:

1. Prowadzenie bezstronnych badań naukowych w duchu harmonii między
nauką a wiarą;

2. Wychowanie kadry inteligencji katolickiej, czyli ludzi wykształconych
w wybranej dyscyplinie, a jednocześnie pogłębiających intelektualnie świato-
pogląd katolicki i zaangażowanych w ewangelizację społeczeństwa;

3. Podejmowanie inicjatyw w celu systematycznego podnoszenia kultury
chrześcijańskiej w narodzie1.

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu,
trzeba się zastanowić, czy KUL w zakresie pełnienia tej potrójnej misji
ograniczył się tylko do regionu lubelskiego czy też przekroczył jego granice,
docierając do całej Polski, a także do ośrodków zagranicznych. Badania nad
tym zagadnieniem nie są jeszcze dostatecznie pogłębione, ale już obecnie
można mieć na ten temat niebudzącą wątpliwości opinię.

Księdzu Radziszewskiemu zależało, by nowo powstała Uczelnia była zako-
twiczona w polskiej tradycji narodowej i podejmowała współpracę z innymi
wyższymi szkołami w Polsce. Wyrazem realizacji tego planu było jego
uczestnictwo w zjazdach rektorów tych szkół w Warszawie w 1919 i 1920 r.
Postanowienia obu zjazdów stały się podstawą do zredagowania Ustawy
o szkołach akademickich z 13 lipca 1920 r. Jeden z rektorów uczestniczących

1 Por. G. K a r o l e w i c z, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922, Lublin 1998,
s. 75.
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w zjazdach z wielką rewerencją wyrażał się o ks. Radziszewskim. Cieszył się
on dużym autorytetem. Jeśli w czasie dyskusji wyłaniała się jakaś kontrower-
syjna sprawa, trudna do rozstrzygnięcia, wszyscy rektorzy kierowali wzrok
na rektora lubelskiego. Jego opinię uważano za miarodajną2.

Księdzu Radziszewskiemu zależało na tym, by KUL był znany w świecie
i współpracował z innymi środowiskami naukowymi. Już w styczniu 1920 r.
(gdy Uniwersytet był jeszcze w stadium organizacji) polecił przesłać do
Paryża informacje o nowo powstającej uczelni w celu ich opublikowania
w wydawnictwie „Annuaire Universitaire”3. Jako wychowanek Wyższego In-
stytutu Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu w Lovanium ks. Radziszew-
ski czerpał z tamtejszego środowiska inspiracje do działalności naukowo-
-organizacyjnej i dydaktycznej w Polsce. Wzorował się też na innych wyż-
szych uczelniach Europy Zachodniej. Podejmował podróże do Londynu,
Oxfordu, Cambridge, Paryża, Lille, Tuluzy, Lyonu, Wiednia, Innsbrucku,
Rzymu, Fryburga Szwajcarskiego, Berlina. Przejawiała się w tym ambicja
wyrwania Polski z izolacji, w jakiej się znalazła w okresie zaborów,
i odbudowania wynikających stąd strat. Temu miała służyć publikowana przez
niego na łamach „Ateneum Kapłańskiego” bibliografia najnowszych pozycji
z literatury obcej oraz jej recenzowanie. Publikując bibliografie prac polskich
uczonych, chciał zwrócić uwagę na ich niedoceniany dorobek4.

Myśl Założyciela nie została zlekceważona. Była realizowana w badaniach
naukowych KUL okresu międzywojennego na czterech wydziałach ówczesne-
go Uniwersytetu: Teologicznym, Prawa Kanonicznego, Prawa i Nauk Społecz-
no-Ekonomicznych oraz Humanistycznym. Rezultaty zależały przede wszyst-
kim od dorobku poszczególnych uczonych i od ich autorytetu w nauce pol-
skiej i europejskiej.

Niewątpliwie powstanie Uniwersytetu w Lublinie podniosło znacząco rangę
nie tylko miasta, ale i całego regionu. Dzięki ks. Józefowi Kruszyńskiemu
powstał tu ośrodek nauk biblijnych, który współpracował z wybitnymi specja-
listami w tej dziedzinie z innych polskich środowisk. Tworzyli go księża:

2 Tamże, s. 92, 93.
3 G. K a r o l e w i c z, Katolicki Uniwersytet Lubelski jako ośrodek promieniowania

kulturalnego w okresie międzywojennym, „Roczniki Teologiczne” 42 (1995), z. 4, s. 139.
4 T a ż, Lowanium w życiu i działalności ks. Idziego Radziszewskiego, „Ateneum Kapłańskie”

72 (1980), t. 94, s. 76 n.; t a ż, Trzy listy ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Mercier,
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 46 (1983), s. 196-198; t a ż, Ksiądz Idzi Benedykt
Radziszewski, s. 53-54.
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Józef Archutowski (przez dwa lata również profesor KUL), Władysław Hoza-
kowski, Wilhelm Michalski CM, Franciszek Rosłaniec, Wilhelm Szczepański,
Piotr Stach. Na życzenie Episkopatu Polski zespół ten podjął się w 1924 r.
dokonania nowego przekładu Biblii Jakuba Wujka i opracowania komentarzy.
Duży wkład w to ogromne przedsięwzięcie włożył ks. Kruszyński, który dzię-
ki znajomości wielu języków uwzględniał literaturę światową. Włączył się
również do opracowania wydawanej od 1921 r. w Poznaniu serii monogra-
ficznej „Sprawy Biblijne”5.

Teologię moralną i filozofię przez 10 lat reprezentował na KUL o. Jacek
Woroniecki OP, uważany przez specjalistów za jednego z „największych pol-
skich moralistów”, „moralistę klasy międzynarodowej”. Jego najważniejsze
publikacje powstały w okresie pracy na KUL. Docierały one do seminariów
duchownych i do inteligencji katolickiej całej Polski. Odgrywały ważną rolę
w kształtowaniu światopoglądu i charakteru kilku pokoleń. Wśród jego prac
wyróżniała się Katolicka etyka wychowawcza – najlepsza synteza etyki tomi-
stycznej w zastosowaniu do wychowania6.

Wydział Prawa Kanonicznego KUL był w okresie międzywojennym jedy-
nym wydzielonym wydziałem tej dyscypliny kościelnej w Polsce. Badania lu-
belskich kanonistów dotyczyły interpretacji nowego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego z 1917 r. Komentarza do tego Kodeksu podjął się o. Gommar Mi-
chiels OFM, Belg, jeden z najwybitniejszych ówczesnych kanonistów na
świecie. Wieloletnia profesura na KUL była naukowo najbardziej twórczym
okresem jego życia, ważnym dla Kościoła powszechnego.

Kanonistą cieszącym się międzynarodowym autorytetem był również o. Jan
Roth TJ. Jego zasługą było przystosowanie nowego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego do konstytucji poszczególnych zgromadzeń zakonnych. Inni kano-
niści lubelscy: ks. Jan Wiślicki, ks. Henryk Insadowski, ks. Piotr Kałwa,
podejmowali bardzo istotne problemy, takie jak prawo zwyczajowe, prawo
małżeńskie, historia prawa, ustrój prawny Kościoła. Inspirowali inne śro-
dowiska polskie (tam, gdzie były tylko katedry prawa kanonicznego) i zagra-
niczne.

Na KUL zorganizowano pierwszy w Polsce i Kościele powszechnym Wy-
dział Prawa Kanonicznego. Program studiów tej specjalności, wypracowany
przez lubelskich kanonistów, stał się dla Stolicy Apostolskiej podstawą do

5 T a ż, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie między-
wojennym, t. 1, Lublin 1996, s. 165 n.

6 Tamże, s. 172 n.
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planowania studiów prawa kanonicznego na wyższych uczelniach Kościoła
powszechnego7.

Pionierską rolę odegrał KUL w okresie międzywojennym jako środowisko
badań w zakresie katolickiej nauki społecznej. Najwybitniejszym jej przed-
stawicielem w Polsce był ks. Antoni Szymański. Dzięki niemu kwestia spo-
łeczna, poruszana dotychczas w ramach publicystyki i kaznodziejstwa, stała
się przedmiotem systematycznych badań naukowych. Podjęto studia teoretycz-
ne, proponowano rozwiązania praktyczne. Stąd wyszedł pierwszy podręcznik
polityki społecznej. Uwzględniano, rzecz oczywista, papieskie encykliki
społeczne i literaturę zagraniczną. We wszystkich seminariach duchownych
zaczęła obowiązywać katolicka nauka społeczna, traktowana jako jeden
z najważniejszych przedmiotów nauczania, niezbędnych w formowaniu dusz-
pasterzy8.

W okresie międzywojennym środowisko lubelskie było uważane za cen-
trum neotomizmu w Polsce. Konieczność jego uprawiania zaszczepił Uniwer-
sytetowi ks. Idzi Radziszewski. Zabiegał o jego popularyzowanie. Doktryna
św. Tomasza z Akwinu stała się inspiracją nie tylko dla filozofii, której
wybitnym przedstawicielem był wówczas na KUL o. Jacek Woroniecki, ale
i prawo. Jedynym przedstawicielem szkoły tomistycznej – której cechą cha-
rakterystyczną była afirmacja prawa naturalnego – w dziedzinie filozofii
prawa okresu międzywojennego w Polsce był profesor KUL Czesław Marty-
niak.

Prawo świeckie na KUL wykładali znani w Polsce i na świecie specjaliści:
Cezary Berezowski, Zygmunt Cybichowski, Tadeusz Hilarowicz, Antoni Pere-
tiatkowicz. Nie byli oni wprawdzie długoletnimi pracownikami KUL, ale
nawet ich okresowa obecność miała w owym czasie duże znaczenie dla popu-
laryzowania Uczelni. Stwarzała też możliwość wymiany naukowej i kontak-
tów z innymi ośrodkami uniwersyteckimi9.

Również na Wydziale Humanistycznym pracowali wybitni, znani w Polsce
i cieszący się światowym uznaniem profesorowie. Podejmowali oni trud
systematycznego dojeżdżania z innych ośrodków uniwersyteckich. Wśród nich
byli językoznawcy: Jan Boudouin de Courtenay, Wiktor Porzeziński, Stani-
sław Szober (pracował na KUL 15 lat), historycy: Stanisław Smolka, Sta-

7 Tamże, s. 177 n.
8 Tamże, s. 186 n.
9 Tamże, s. 197; tamże, t. 2, s. 14-15, 33-34, 81-83, 168-169.
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nisław Ptaszycki, archeolog Kazimierz Michałowski, papirolog Jerzy Man-
teuffel, architekt Marian Lalewicz10.

Gdy w maju 1934 r. z inicjatywy Senatu Akademickiego powstało Towa-
rzystwo Naukowe KUL, ożywiła się akcja wydawnicza Uniwersytetu. Pracow-
nicy naukowi mieli możliwość publikowania wyników swoich badań i udo-
stępniania ich innym środowiskom w Polsce. Nie zdołano, niestety, doko-
nywać przekładu książek na języki zachodnioeuropejskie, co utrudniało
cudzoziemcom zapoznawanie się z osiągnięciami polskiej nauki11.

Wyrazem uznania dla środowiska naukowego KUL było powierzenie nie-
którym profesorom prowadzenia systematycznych badań w dziedzinie historii
politycznej, społecznej, gospodarczej, zagadnień wyznaniowych i języko-
znawczych na terenie miast i wsi w ramach Komisji Naukowej Ziem Wschod-
nich, utworzonej w 1937 r. przy Prezydium Rady Ministrów12.

Nauczyciele akademiccy KUL okresu międzywojennego studiowali w 13
krajach europejskich. Podtrzymywali później kontakty ze swymi dawnymi
uczelniami, wyjeżdżając jako reprezentanci lubelskiej Wszechnicy na kon-
gresy i zjazdy międzynarodowe na uniwersytety francuskie, włoskie, angiel-
skie, czeskie, niemieckie, belgijskie, rosyjskie i poza Europą (w USA,
Kanadzie, Jerozolimie). Przedstawiciele KUL uczestniczyli w zjazdach
uniwersytetów katolickich (1924, 1925). Wielu profesorów KUL publikowało
swe prace w językach obcych w formie samoistnych pozycji lub w czasopis-
mach naukowych. Przygotowali na przykład hasło Pologne w Dictionaire de
Théologie Catholique. Wymiana osiągnięć była możliwa dzięki temu, że nie-
którzy profesorowie byli członkami międzynarodowych towarzystw nauko-
wych. W 1935 r. zwrócono się do profesorów KUL w sprawie zaproponowa-
nia kandydatów do Nagrody Nobla13.

Młodzież akademicka, której liczba w pierwszym roku akademickim
(1918/19) wynosiła ok. 400 osób, a tuż przed wojną 1400, pochodziła
w większości z regionu lubelskiego, ale w sporym procencie także z innych
województw Polski. Informują o tym sprawozdania rektorskie. W roku akade-

10 Tamże, s. 11-13, 177-179, 220-222, 198-200, 182-185, 137-139, 134-135, 124-126.
11 Na temat działalności TN KUL por. artykuły w „Summarium” nr 9(22/2) za rok 1973, red.

G. Karolewicz [i in.], Lublin 1975.
12 K a r o l e w i c z, Katolicki Uniwersytet Lubelski jako ośrodek promieniowania kultu-

ralnego, s. 135.
13 Tamże, s. 139-142.
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mickim 1933/34 i 1934/35 prócz województwa lubelskiego w grę wchodziło
14 innych województw, w roku akademickim 1935/36 – 16, a w roku akade-
mickim 1936/37 – 13. Statystyka młodzieży według pochodzenia terytorial-
nego w podanych latach przedstawiała się następująco:

1933/34 – 517 osób z woj. lubelskiego, 382 z innych województw
1934/35 – 701 z woj. lubelskiego, 233 z innych województw
1935/36 – 802 z woj. lubelskiego, 276 z innych województw
1937/38 – 1007 z woj. lubelskiego, 395 z innych województw
Najwięcej osób (po kilkadziesiąt) – poza lubelskim – rekrutowało się

z województwa kieleckiego, lwowskiego, warszawskiego i wołyńskiego. Co
roku podejmowało studia kilkanaście osób z województwa krakowskiego,
łódzkiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Z siedmiu innych województw
przybywało rocznie od 1 do 12 studentów. Liczba studiujących cudzoziemców
była bardzo mała. Na ogół byli to Ukraińcy14.

Zespołowi nauczycieli akademickich i władzom uczelni zależało na wy-
sokim poziomie naukowym młodzieży. Wprowadzono obowiązek corocznych
egzaminów, co mobilizowało do systematycznego i solidnego opanowania
materiału. Na innych uniwersytetach termin składania egzaminów był do-
wolny. Prowadziło to do odkładania ich nieraz przez całe lata studiów. Dbano
o kształtowanie charakterów. Obowiązująca na wszystkich wydziałach filo-
zofia miała uczyć samodzielnego myślenia. Światopogląd chrześcijański
kształtowano w różnych organizacjach młodzieżowych, działających pod
kierunkiem moderatorów. Funkcje te pełnili księża profesorowie-wycho-
wawcy.

Spośród dynamicznie rozwijających się na KUL organizacji młodzieżo-
wych różnego typu (koła naukowe, stowarzyszenia ideowo-wychowawcze,
samopomocowe, sportowe, korporacje) na szczególną uwagę zasługuje Sto-
warzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, którego
dewizą było hasło: „Restaurare omnia in Christo”. Dotyczyło ono wszystkich
dziedzin życia. Z inicjatywy ks. Antoniego Szymańskiego, protektora „Od-
rodzenia”, co roku organizowano tzw. Tygodnie Społeczne – zjazdy, w czasie
których profesorowie KUL, wybitni specjaliści z różnych dziedzin, wygłaszali
referaty na tematy filozoficzno-religijne, światopoglądowe, społeczne,
narodowe. Następująca po nich dyskusja miała pogłębiać wiedzę uczestników
i inspirować ich do podejmowania konkretnych zadań w służbie społeczeń-

14 G. K a r o l e w i c z, Wstęp, w: Nauczyciele akademiccy, t. 1, s. 44 n.; Wstęp, w: Katolicki
Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939, wstęp i red. G. Karolewicz, Lublin 1989, s. 38 n.
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stwu. Zjazdy miały charakter ogólnopolski. Uczestniczyła w nich młodzież
ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich oraz „seniorzy”, czyli absolwenci
wszystkich wyższych uczelni w Polsce i sympatycy, którym była bliska idea
„Odrodzenia”. Z 17 Tygodni Społecznych zorganizowanych w okresie mię-
dzywojennym (lata 1922-1939) tylko trzy odbyły się poza Lublinem; pozo-
stałe na KUL. Uniwersytet stał się najważniejszym ośrodkiem ruchu „Od-
rodzenia”, promieniującym na cały kraj. Już po piątym zjeździe zrodziła się
opinia, że ruch odrodzeniowy znalazł w Lublinie największe oparcie, i trudno
sobie wyobrazić jego przyszłość bez lubelskiej Wszechnicy.

Kontakty młodzieży zrzeszonej w „Odrodzeniu” wykraczały poza granice
Polski. W ramach współpracy organizowano zjazdy młodzieży z Belgii, Ho-
landii i Francji. O żywych stosunkach lubelskiego „Odrodzenia” z ruchem
międzynarodowym świadczy utworzenie w strukturze stowarzyszenia Komisji
do Spraw Zagranicznych. Akademicy lubelscy uczestniczyli także w Kongre-
sach Słowiańskich, odbywających się od 1929 r. kolejno w Warszawie, Lu-
blanie, Bratysławie, Zagrzebiu i Poznaniu15.

W okresie międzywojennym Katolicki Uniwersytet Lubelski podejmował
wiele inicjatyw zmierzających do podnoszenia oświaty i kultury chrześci-
jańskiej w całym społeczeństwie. Do osiągnięcia tego celu miała służyć akcja
uświadamiająca, polegająca na dostarczaniu odpowiedniej lektury. Zadanie to
podjęło Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, powstałe na Uniwersytecie
w 1927 r. dzięki ks. Antoniemu Szymańskiemu. Prowadziło ono akcję wy-
dawniczą książek o charakterze popularnonaukowym. Autorami tych publika-
cji byli nie tylko profesorowie KUL, duchowni i świeccy, ale i specjaliści
spoza Lublina, m.in. księża: Władysław Szołdrski, Henryk Romanowski,
Marian Pirożyński. W publikacjach skierowanych do czytelników z całej
Polski poruszano najbardziej aktualne problemy życia społecznego, np.
światopoglądowe, kwestię robotniczą, chłopską, dokumenty Stolicy Apostol-
skiej, życie religijne Polaków, Akcja Katolicka.

W środowisku uniwersyteckim doceniano znaczenie prasy katolickiej dla
podnoszenia poziomu intelektualnego i moralnego społeczeństwa. W 1929 r.
przeniesiono z Warszawy do Lublina redakcję „Prądu”, czasopisma o cha-
rakterze ogólnopolskim. Był to organ Związku Inteligencji Katolickiej.
Redaktorem pisma był ks. Antoni Szymański. Miesięcznik „Front Pracy”,

15 G. K a r o l e w i c z, Katolicki Uniwersytet Lubelski w trosce o kształtowanie chrześci-
jańskiej postawy moralnej młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 42 (1995), z. 4, s. 145 n.
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ukazujący się od 1933 r., był poświęcony problemom robotniczym. Pismem
młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim był miesięcznik „Odrodzenie”,
wychodzący od 1935 do 1938/39 r.; od 1936 r. z przymiotnikiem „akademic-
ki”. Miał on służyć doskonaleniu metod działalności i jednoczeniu ruchu
odrodzeniowego.

Do szerszego grona czytelników z całej Polski docierali pracownicy
naukowi KUL poprzez liczne artykuły zamieszczane na łamach różnych perio-
dyków pozauniwersyteckich: „Ateneum Kapłańskiego”, „Przeglądu Katolickie-
go”, „Przeglądu Powszechnego”, „Przeglądu Teologicznego”, „Przeglądu Koś-
cielnego”, „Homo Dei”, „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego”,
„Przeglądu Humanistycznego”, „Języka Polskiego”, „Poradnika Językowego”,
a także pism lokalnych z różnych regionów.

Profesorowie KUL podejmowali inicjatywy organizowania w Lublinie ob-
chodów jubileuszy związanych z wybitnymi, zasłużonymi dla polskiej kultury
postaciami lub wydarzeniami historycznymi, np. 150-lecia śmierci Stanisława
Konarskiego (1923), 100. rocznicy śmierci Stanisława Staszica (1926), w Kra-
kowie, z inicjatywy profesorów KUL, 400. rocznicy urodzin Jana Kochanow-
skiego (1930). W komitetach organizacyjnych uczestniczyli uczeni z innych
ośrodków uniwersyteckich16.

Celem ożywienia ruchu intelektualnego wśród duchowieństwa od 1935 r.
z inicjatywy ks. A. Szymańskiego były organizowane co roku trzydniowe
Wykłady dla duchowieństwa. Informowała o nich prasa ogólnopolska i regio-
nalna. Uczestniczyło w nich zazwyczaj ok. 100 kapłanów, a także osoby
świeckie zaangażowane w Akcji Katolickiej. Owocem tych zjazdów, na któ-
rych poruszano aktualne problemy Kościoła i Polski, były publikacje, do-
stępne dla tych, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w Wykładach17.

Księża profesorowie KUL włączyli się do prac pierwszego w odrodzonej
Polsce Synodu plenarnego, zwołanego w 1936 r. Współdziałali ze świeckimi
profesorami, przygotowując publikacje na temat prawa małżeńskiego.

Przedstawiciele katolickiej nauki społecznej zaangażowani na KUL współ-
tworzyli Radę Społeczną Prymasa Polski. Zajmowała się ona popularyzowa-
niem w całej Polsce programu przebudowy społecznej, proponowanej w ency-
klikach papieskich. Prezesem Rady był ks. Antoni Szymański, a jej członkami
prof. Ludwik Górski i prof. Czesław Strzeszewski.

16 T a ż, Katolicki Uniwersytet Lubelski jako ośrodek promieniowania kulturalnego, s. 130 nn.
17 Tamże, s. 136-137.
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Lubelska Wszechnica służyła zjednoczeniu polskiej inteligencji i tworzeniu
wśród niej więzi ideowej. Prezesem Związku Inteligencji Katolickiej, powsta-
łego tu w 1931 r. dla realizacji tej idei, był ks. Antoni Szymański. Koła ZIK
funkcjonowały w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lwowie, Łucku, Poznaniu,
Warszawie. Siedziba Związku mieściła się na KUL.

Innym przejawem organizowania przez KUL akcji zmierzającej do podno-
szenia kultury chrześcijańskiej w całej Polsce było powołanie Towarzystwa
Popierania Ruchu Społecznego. Działało ono na Uniwersytecie w latach 1919-
-1930. Wspomagało inicjatywy zmierzające do organizowania samopomocy
społecznej w zakresie działalności ekonomicznej i kulturalno-oświatowej na
obszarze całego państwa. Chodziło przede wszystkim o podnoszenie poziomu
środowisk robotniczych i wiejskich. Pracą kierowali duchowni i świeccy pro-
fesorowie Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Koncentrowała
się ona głównie wokół przygotowywania aktywistów, popularyzujących naukę
społeczną Kościoła. Wyszukiwano ludzi z inicjatywą i wspomagano ich dzia-
łalność. Towarzystwo, znane w całej Polsce, dawało inspirację do prowadze-
nia podobnej akcji w innych ośrodkach, np. w Poznaniu18.

W artykule zwrócono uwagę na wybrane inicjatywy powstałe na KUL
w okresie międzywojennym, zmierzające do skutecznego oddziaływania nie
tylko na region lubelski, ale i na całą Polskę, spragnioną odrodzenia po
okresie rozbiorów. W nie mniejszym stopniu zabiegano o wyrwanie kraju
z przymusowej, narzuconej przez zaborców izolacji od świata19.

Ożywione obecnie kontakty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II z wszystkimi środowiskami naukowymi w Polsce, a także z wieloma
ośrodkami w Europie i na innych kontynentach, są kontynuacją tradycji, jaka
zrodziła się już na początku okresu międzywojennego.

18 Tamże, s. 138 n.
19 W artykule zagadnienie przedstawiono tylko w ogólnym zarysie. Bardziej szczegółowe

informacje można znaleźć w cytowanych pracach i artykułach odnotowanych w przypisach.
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GRAŻYNA KAROLEWICZ

WIZYTA NACZELNIKA PAŃSTWA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM

WE WSPOMNIENIACH STUDENTÓW

Spośród 20 absolwentów Uniwersytetu Lubelskiego1, studiujących w la-
tach 1918-1923, których wspomnienia się zachowały2, przeszło połowa
(12 osób) odnotowała wizytę Naczelnika Państwa w nowo powstałej w Lubli-
nie wyższej uczelni. Wizyta ta miała miejsce 11 stycznia 1920 r.3 w tymcza-
sowej wówczas siedzibie Uniwersytetu – w gmachu Diecezjalnego Semina-
rium Duchownego przy ul. Zamojskiej, udostępnionym dzięki ks. biskupowi
Marianowi Fulmanowi4. Relacje z pobytu Piłsudskiego są różne. Niektóre
osoby ograniczyły się do lakonicznych informacji, inne dołączyły do nich
własne refleksje lub wrażenia.

Joanna Dołęga zaledwie w jednym zdaniu wspomina nazwisko Marszałka,
wymieniając je wśród innych „wybitniejszych osobistości”, które przejeż-

1 Taka nazwa była używana do wydania Statutu w 1928 r. Od tego czasu obowiązuje
nazwa Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2 Wspomnienia te zostały opublikowane w: Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnie-
niach pierwszych studentów z lat 1918-1925, wstęp i red. G. Karolewicz, Lublin 1978. Wśród
autorów znalazł się również ks. Józef Pastuszka, który nie był absolwentem KUL, ale pamiętał
jego założyciela z czasów studiów w Akademii Duchownej w Petersburgu (1917/1918), a na-
stępnie związał się z lubelską uczelnią jako długoletni pracownik. Ponadto wzięto pod uwagę
fragment nieopublikowanego dotychczas dziennika absolwentki Jadwigi Orłowskiej-Machowej.

3 Józef Piłsudski przybył z jednodniową wizytą do Lublina w niedzielę rano 11 stycznia
1920 r. Wizyta ta była zapowiadana w prasie lubelskiej, a także prezentowana w reportażach,
zwłaszcza w „Ziemi Lubelskiej” (Naczelnik Państwa w Lublinie, 15(1920) nr 16, s. 1-2; nr 17,
s. 1-2; nr 18, s. 1-2; nr 19, s. 1-2; nr 20, s. 2) i „Głosie Lubelskim” (Naczelnik Państwa
w Województwie Lubelskim, 7(1920) nr 12, s. 1-2).

4 G. K a r o l e w i c z, Wstęp, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach,
s. 22, 24, 25.
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dżając przez Lublin, nie ominęły Uniwersytetu5. Po jednym zdaniu poświę-
ciły również temu wydarzeniu Hanna Boska6 i Erna Maciejewska7, akcentu-
jąc pełne należnego szacunku i entuzjazmu przyjmowanie dostojnego gościa
przez ks. rektora Idziego Radziszewskiego, Senat Akademicki i młodzież.
Irena Litwińska odnotowała z tej wizyty taki szczegół, jak przybranie kwia-
tami i liśćmi laurowymi fotela przewidzianego dla Naczelnika8. Nieco więcej
można się dowiedzieć ze wspomnień Stanisława Radzkiego9 i ks. Józefa Pa-
stuszki10.

Wizyta została przyjęta jako przejaw doceniania przez władze państwowe
powstania Uniwersytetu11. Radzki i ks. J. Pastuszka przytoczyli treść tele-
gramu, jaki nadesłał Piłsudski kilka dni wcześniej, 8 grudnia 1918 r., kiedy
odbyła się pierwsza inauguracja. Treść telegramu przez obu autorów jest
przytoczona wiernie. Brzmiał on następująco: „Z największą radością witam
otwarcie czwartego polskiego uniwersytetu i życzę z całego serca, aby nowe
ognisko kultury narodowej płonęło ku pożytkowi i chwale drogiej naszej Oj-
czyzny. Piłsudski”12.

Na wielką uroczystość z okazji pobytu Piłsudskiego na Uniwersytecie
została zaproszona młodzież lubelskich szkół średnich. Duże wrażenie wywar-
ły na niej słowa Marszałka, zachęcające do przyjęcia takiej postawy życiowej,
która mówiąc językiem A. Mickiewicza, każe „mierzyć siły na zamiary, a nie
zamiar według sił”. Autorzy wspomnień cytują z pamięci słowa wypowiedzia-
ne przez Naczelnika, przytaczają je w różnej wersji, ale o jednoznacznej
wymowie. „Przestrzegano mnie: nie dmuchaj przeciw wiatrowi, nie porywaj
się z motyką na słońce, głową muru nie przebijesz – właśnie dmuchaj, właś-
nie wierz i ufaj” – pisze S. Radzki13. Podobnie relacjonuje wypowiedź Mar-
szałka do młodzieży Janina Biernacka-Iwaszkiewicz. Mówił on: „Gdy byłem
małym chłopcem, mówili: Nie wiej przeciw wiatrowi, głową muru nie przebi-

5 J. D o ł ę g a, Historia 1918-1922, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski we
wspomnieniach, s. 116, 117.

6 H. B o s k a, Polonistyka 1918-1922, tamże, s. 92.
7 E. M a c i e j e w s k a, Historia 1918-1922, tamże, s. 126.
8 I. L i t w i ń s k a, Prawo 1918-1921, tamże s. 87.
9 S. R a d z k i, Prawo 1919-1923, tamże s. 136.

10 Ks. J. P a s t u s z k a, Akademia Duchowna w Petersburgu 1917/1918. Kontakty
z Uniwersytetem Lubelskim 1918-1923, tamże s. 52.

11 Por. przypis 8.
12 Por. przypis 8 i 9.
13 Por. przypis 8.
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jesz – nie rzucaj grochu o ścianę. A właśnie na przekór to robiłem – i do-
brze. Młodzież musi wierzyć we własne siły, wtedy i tylko wtedy może bar-
dzo dużo dokonać”14. Eugenia Grzegorzewska z „krótkiej, żołnierskiej prze-
mowy” Naczelnika zapamiętała fragment, który zrobił na niej największe wra-
żenie: „Młodzieży! Słyszeliście pewnie o ostrzeżeniu, by nie wyrywać się
z motyką na słońce i nie dmuchać pod wiatr. A ja wam mówię: wyrywajcie
się zawsze z motyką na słońce i idźcie śmiało pod wiatr”15. Irena Litwińska
podaje sens wypowiedzi dostojnego Gościa w sposób następujący: „Mówią,
że muru głową nie przebijesz... Przebijajcie”. Eksponuje te słowa w kon-
tekście innych treści: miłości ojczyzny, obowiązków wobec niej, zachęty do
wytrwałości i pracy, wezwania do mobilizacji sił godnych wielkich zamiarów,
a nie zamiarów według sił16.

Bardzo ważnym aspektem wizyty J. Piłsudskiego była sprawa uzyskania
dla Uniwersytetu własnego gmachu. Autorzy wspomnień nawiązują niejedno-
krotnie do decyzji, jaką na prośbę ks. rektora Radziszewskiego i całej
wspólnoty akademickiej podjął Naczelnik Państwa, przekazując nowej Uczelni
gmach zajęty przez wojskowy szpital zakaźny, usytuowany na peryferiach
miasta17. Wawrzyniec Kwiatkowski wyjaśnia we wspomnieniach, że szpital
planowano przenieść do Chełma18. Według relacji ks. bpa Piotra Kałwy pod
uwagę brany był również budynek Okręgowego Szpitala Wojskowego przy
ul. Szpitalnej wraz z przyległym placem, z czego zrezygnowano19. J. Bier-

14 J. B i e r n a c k a - I w a s z k i e w i c z, Historia 1918-1922, w: Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski we wspomnieniach, s. 113.

15 E. G r z e g o r z e w s k a, Polonistyka 1918-1922, tamże, s. 97.
16 L i t w i ń s k a, por. przypis 7.
17 Chodzi o gmach wybudowany w pierwszej połowie XVIII w., należący do dominikanów

obserwantów, którzy osiedlili się tu w 1607 r. i przebywali do kasaty zakonu w 1800 r.
Austriacy urządzili w gmachu szpital wojskowy, a za czasów Królestwa Polskiego Rosjanie
wykorzystywali gmach na koszary wojskowe, a następnie, na początku XX w., na wojskowy
szpital epidemiczny. Po odrodzeniu Państwa Polskiego nadal mieścił się tu szpital epidemiczny.
Gmach przekazany Uniwersytetowi Lubelskiemu w 1920 r. do dziś stanowi siedzibę uczelni.
Por. H. G a w a r e c k i, Cz. G a w d z i k, Ulicami Lublina, Lublin 1976, s. 158, 159;
Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Lublin 1931, s. 109, 110.

18 W. K w i a t k o w s k i, Historia, Prawo 1918-1924, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski
we wspomnieniach, s. 76.

19 Ks. bp P. K a ł w a, Prawo Kanoniczne 1918-1922, tamże, s. 71. Kompleks budynków
przy ul. Szpitalnej (obecnie na skrzyżowaniu ul. Hempla, Peowiaków i Kołłątaja) należał do
sióstr wizytek. W 1810 r. decyzją zaborcy austriackiego zostały one przeniesione na ul. Duską
(Świętoduską), a obiekt przejęło wojsko na szpital. Podobnie wykorzystywali go Rosjanie po
1815 r. Bezpośrednio po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zabudowania przeznaczono



50 GRAŻYNA KAROLEWICZ

nacka-Iwaszkiewicz zwraca uwagę na zdolności dyplomatyczne ks. Radzi-
szewskiego, dzięki którym potrafił przekonać Naczelnika o potrzebie stwo-
rzenia Uniwersytetowi Lubelskiemu dogodnych warunków lokalowych, oto-
czenia go opieką, by mógł nieść polską kulturę „na rubieżach kraju” na wzór
umiłowanego przez Marszałka Uniwersytetu Wileńskiego20. Posiadanie włas-
nej siedziby było niewątpliwie potrzebą priorytetową. Maria Strawińska, która
rozpoczęła studia na KUL jesienią 1921 r., nie była świadkiem obecności
J. Piłsudskiego. Wspomina jego wizytę na podstawie „opowiadań koleżanek”.
Podkreśla jej znaczenie ze względu na decyzję przekazania wówczas dla KUL
gmachu szpitala wojskowego, wymagającego gruntownej przebudowy. Nad-
mienia również, że już w roku akademickim 1921/22 budynek został w części
udostępniony21. Również ks. J. Pastuszka podkreśla, że Piłsudskiemu „za-
wdzięczamy obecny gmach uniwersytecki, który był w posiadaniu władz woj-
skowych i został przekazany nowemu Uniwersytetowi”22.

We wspomnieniach absolwenci wypowiadają swe opinię na temat osobo-
wości J. Piłsudskiego. Biernacka-Iwaszkiewicz zauważyła jego onieśmielający
wpływ na otoczenie i „groźną minę”23. Zupełnie inne wrażenie odniosła
I. Litwińska. W oczach Marszałka odczytała „dużo dobroci i czułości” dla
młodzieży, a także zmęczenie i „steranie życiem”24. „Sprężysty krok, mocny
głos, prosty, szary mundur bez żadnych odznak” według E. Grzegorzewskiej
nadawały osobie Naczelnika cechę „dostojeństwa”25.

Wymienieni autorzy pisali swoje wspomnienia od 1 listopada 1972 do
30 kwietnia 1974 r., a więc z perspektywy przeszło 50 lat26. Jedna z auto-
rek, Jadwiga Orłowska27, studiująca w latach 1918-1924, absolwentka Wy-

na szpital wojskowy i kasyno oficerskie. Obecnie kompleks budynków pełni różne funkcje.
Mieści się tu m.in. Dom Kultury „Hades”. Por. S. T y l u s SAC, Życie konsekrowane
w (archi)diecezji lubelskiej, w: Dzieje archidiecezji lubelskiej (1805-2005), red. M. T. Za-
hajkiewicz, Lublin 2005, s. 374; H. G a w a r e c k i, O dawnym Lublinie, Lublin 1983,
s. 213; „Kalendarz Lubelski” 47(1915), s. 117; tamże 50(1918), s. 126; tamże 52(1920), s. 54.

20 J. B i e r n a c k a - I w a s z k i e w i c z, Historia 1918-1922, tamże, s. 112.
21 M. S t r a w i ń s k a, Wyższe Kursy Polskie w Petersburgu 1916-1918. Uniwersytet

Lubelski. Polonistyka, Romanistyka, Pedagogika 1921-1926, tamże, s. 61.
22 P a s t u s z k a, por. przypis 9.
23 B i e r n a c k a - I w a s z k i e w i c z, por. przypis 18.
24 L i t w i ń s k a, por. przypis 7.
25 G r z e g o r z e w s k a, por. przypis 14.
26 K a r o l e w i c z, Wstęp, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach, s. 13.
27 Por. Arch. KUL, PE 422, Akta personalne Jadwigi Orłowskiej.
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działu Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, udostępniła fragment swego
dziennika, który prowadziła wtedy na bieżąco. Jest to opis wizyty J. Pił-
sudskiego na żywo, w dniu, kiedy miała ona miejsce. Odnotowane są w nim
także jej echa w dniach następnych.

Oto fragment tego najcenniejszego źródła dotyczącego wizyty Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Lublinie.

Kartki z dziennika studentki Uniwersytetu Lubelskiego
Jadwigi Orłowskiej

Lublin, dnia 11 stycznia 1920 r.

A więc nareszcie dziś przyjechał Naczelnik Józef Piłsudski. Rano, choć był cały szereg
uroczystości, nigdzie go nie widziałam, za to naprawdę szczęśliwa jestem, że mogłam go ujrzeć
i to tak bajecznie w naszym Uniwersytecie. O drugiej po południu przyszliśmy ogromną gromadą
do Uniwersytetu. Schody i sala były prześlicznie ubrane zielenią i narodowymi flagami. W naj-
większej auli zamiast katedry stał aksamitny fotel przygotowany dla Naczelnika Piłsudskiego.
Krzesła na sali przeznaczone były dla profesorów i zaproszonych gości, a dla młodzieży miejsca
(stojące) na podwyższeniu tuż obok Naczelnika.

Na podwórzu uniwersyteckim szpalerami ustawiono młodzież szkół średnich (nie wyłączając
żydowskich).

Nareszcie nadeszła oczekiwana chwila. Zajeżdża wspaniałe w cztery konie zaprzęgnięte lando
i Naczelnik witany owacyjnie przez młodzież wszedł do Uniwersytetu. Chwilę zabawił w gabi-
necie u Rektora, potem przy dźwiękach muzyki orkiestry wojskowej wszedł na salę.

Po trzykrotnym wzniesieniu okrzyku przez zgromadzonych „Niech żyje Józef Piłsudski” –
Rektor zaczął przemawiać. Mówił dość długo i wspominał, że gdyby ktoś lat temu sześć powie-
dział, że będziemy mieć Polskę wolną, to uważalibyśmy go za człowieka chorego umysłowo
i zamknęlibyśmy w domu wariatów. Tak dalekie były marzenia od rzeczywistości, którą dziś
mamy i przeżywamy. Na zakończenie w imieniu własnym i całej studiującej młodzieży zwrócił
się do Naczelnika z prośbą, by zechciał udzielić choć cząstkę tej miłości, jaką darzy Uniwersytet
Wileński i aby pamiętał o nas. Później króciutko w imieniu młodzieży przemówił kol. Frań-
czak28.

Po tych przemówieniach Naczelnik zerwał się energicznie z fotela, wyciągnął rękę w stronę
Rektora mówiąc: Dziękuję Jego Magnificencji Księże Rektorze, że powiedział mi prawdę. Do-
tychczas wszyscy kadzili mi, że co tylko robię, to robię dobrze. Jego Magnificencja słusznie
podkreślił, że jako Naczelnik Państwa obowiązany jestem myśleć o wszystkich uczelniach, a nie
tylko o Uniwersytecie Wileńskim. Przyrzekam Wam Księże Rektorze i młodzieży, że będę o Was
pamiętał. Wiem już o waszych trudnościach, że nie macie własnego gmachu i obiecuję, że
w najbliższym czasie gmach własny otrzymacie. Następnie zwrócił się do młodzieży mówiąc: gdy
byłem dzieckiem, wskazywano mi ciągle na mądrość przysłów i zachęcano, by w ślad za nimi
iść, a więc: „Nie dmuchaj w stronę, w którą wiatr wieje”, „Z motyką na słońce nie porywaj się”,
„Głową muru nie przebijesz”. I Wam dzieci zapewne nieraz to mówiono – Ja jednak Wam,

28 Franciszek Frańczak – student Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
w latach 1918-1924. Arch. KUL, PE 97, Akta studenckie Franciszka Frańczaka. Przypisy do
tekstu J. Orłowskiej oprac. G. Karolewicz.
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Wasza Magnificencjo Rektorze i Wam Młodzieży jako dewizę życia stawiam: właśnie – głową
mur przebijajcie, właśnie dmuchajcie w stronę, w którą wiatr wieje, właśnie z motyką na słońce
porywajcie się! Wtedy czyn będzie śmiały, odważny i będzie naprawdę czynem.

Zaśpiewał jeszcze chór akademicki, orkiestra zagrała i Naczelnik Piłsudski wyszedł. Wszystko
to razem trwało jedną godzinę.

Chciałam jeszcze podkreślić, że na początku przemówienia Naczelnika wszyscy wstali z krze-
seł i mieli zamiar słuchać stojąc. Naczelnik w prostych słowach prosił, żeby usiedli, ponieważ
„nie może mówić”, gdy ktoś stoi. Spełniając jego życzenie wszyscy siedli.

15 stycznia 1920 r.

Zaledwie kilka dni przeszło od wizyty Naczelnika Państwa, a Rektor ks. Idzi Radziszewski
zwołuje zebranie młodzieży do tej samej auli. Trzymając w ręce depeszę, zawiadamia nas, że
otrzymał z Ministerstwa Spraw Wojskowych z polecenia Naczelnika Państwa, propozycję wyboru
Gmachu dla Uniwersytetu, które Ministerstwo stawia do natychmiastowej dyspozycji, a miano-
wicie: przy ul. Szpitalnej, komplet gmachów, w których znajdują się wojskowe biura i kasyno
oficerskie29 lub Gmach za miastem, w którym znajduje się szpital wojskowy (dawniej Gmach
Klasztorny) i do tego ogromny otaczający go plac30. Zdaniem Rektora gmachy przy ul. Szpi-
talnej stare, dość wilgotne, trudne do rozbudowy, pomimo że są w mieście, mniej odpowiadają
na potrzeby wyższej uczelni; uważa, że gmach po Szpitalu Wojskowym można będzie wspaniale
przystosować na Uniwersytet i jego rozbudowa przyczyni się do rozwoju instytucji. Brak
trotuarów i oddalenie od miasta – nie stanowią przeszkód. Wszyscy jednogłośnie poparliśmy
decyzję ks. Rektora i wspólnie zredagowaliśmy dwie depesze: jedną do Ministerstwa Spraw
Wojskowych z prośbą o przyznanie nam Gmachu z placami po Szpitalu Wojskowym, a drugą
do Naczelnika Państwa z gorącym podziękowaniem za tak błyskawiczne dotrzymanie obietnicy.

9 VII 1920 r.

Dnia 8 VII 1920 r. Zjednoczenie Młodzieży Narodowej Studentów Uniwersytetu Lubelskiego
wydało odezwę wzywającą młodzież do broni pod rozkazy Naczelnika Piłsudskiego31.

Dzisiaj o godzinie 5. po południu odbył się w Uniwersytecie wiec. Przecudny, pełen zapału
wiec. W dużej Auli – tłumnie zebrała się młodzież akademicka i część maturzystów tegorocznych.

Po kilku gorących przemówieniach uchwalono jednogłośnie rezolucję nakazującą do bez-
względnego wstąpienia do wojska, lub oddania się, kto w szeregi iść nie może, pod rozkazy Rady
Obrony Państwowej, celem pracy wewnątrz kraju. Po wiecu tłumnie ruszyliśmy z muzyką na cze-
le, wielkim, zwartym pochodem przez miasto. Wrażenie było ogromne. Widok młodzieży idącej
czwórkami z transparentami, wyrażającymi cześć i zaufanie wojsku i Naczelnikowi zrobił swoje.
Trzeba dodać, że pochód ten samorzutnie zorganizowany był wielką niespodzianką dla całego
miasta. Przeszliśmy przez Krakowskie Przedmieście skręcając ulicą 3 Maja pod gmach Dowódz-
twa Wojskowego. Tu przyłączyła się do nas młodzież szkół średnich i skauci.

29 Por. przypis 18.
30 Por. przypis 16.
31 Chodzi o odezwę wzywającą do obrony granicy wschodniej przed napaścią bol-

szewików.
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Po przemówieniu gen. Babiańskiego32 wznieśliśmy potężne okrzyki, okrzyki na cześć Wodza
i Armii Polskiej. Okrzyki wszechpotężnie rozległy się po całym mieście. Każdy wydobywał głos
jak mógł najsilniejszy, aby ten okrzyk doleciał do jak najszerszych mas. Niech leci i niech sieje
zdrowe ziarno! Zawróciliśmy po tym znów na Krakowskie Przedmieście i z balkonu nad cukier-
nią Rutkowskiego33 przecudnie przemówił kolega ks. Wojsa34 i kilku innych kolegów. W mię-
dzyczasie padał wciąż deszcz odezw, gorących, wzywających młodzież do szeregów. Po dwugo-
dzinnej przeszło manifestacji, ruszyliśmy z powrotem pod Uniwerek. Tu wyszedł do nas ks. Rek-
tor, wyrażając żal, że z powodu choroby, nie mógł nam towarzyszyć. Rektor przemówił do nas
krótko, ale serdecznie, jak tylko on potrafi. Po szeregu okrzykach, w imieniu młodzieży prze-
mówił kol. Pac35. Rektor był szalenie wzruszony jego słowami, podobnie jak i cała młodzież.

10 VII 1920 r.

I znów po raz drugi ziścił się cud. Znów jak w momencie, kiedy był zawarty krzywdzący
nas pokój brzeski36, zjednoczył się cały naród. Dziś wszystko jedno, kto z jakiej partii, radzi
zgodnie nad naszą Ojczyzną potrzebującą pomocy. My młodzież akademicka dzielnie wzięliśmy
się od zaraz do pracy. Nie tracimy ani jednej chwili. Mając na względzie, że zasobny skarb
Państwa jest podstawą dobrobytu i szczęścia narodu, zorganizowaliśmy w dniu dzisiejszym dzień
„Pożyczki Odrodzenia”. Przedstawiało się to w ten sposób. W artystycznie urządzonym kiosku,
który postawiony był koło cukierni Rutkowskiego [!]. Siedziało w nim dwie grupy po trzy
koleżanki, które sprzedawały pożyczkę. Prócz tego po całym mieście jeździły dwa samochody
ciężarowe, przybrane zielenią, w których pełno młodzieży akademickiej słowem zachęcało do
brania udziału w propagandzie. Akcja ta dała dobre wyniki, tłum ludzi obstępował kiosk, kupując
pożyczkę. Piękna pogoda dopomagała nam w tej pracy.

Dzień wczorajszy i dzisiejszy zrobił swoje – miasto obudzone i w tym niemała zasługa mło-
dzieży Uniwersytetu Lubelskiego.

32 Bronisław Teofil Babiański (1862-1939), generał zamordowany przez NKWD.
Informacja z internetu.

33 Cukiernia Władysława Rutkowskiego mieściła się od 1930 r. w gmachu Kasy Przemy-
słowców Lubelskich (obecnie Grand Hotel Lublinianka) przy ul. Krakowskie Przedmieście 56.
W okresie międzywojennym była miejscem spotkań towarzyskich. Por. G a w a r e c k i,
G a w d z i k, Ulicami Lublina, s. 110.

34 Ks. Stanisław Wojsa (1894-1941) – absolwent Wydziału Teologicznego, dyrektor
Konwiktu Księży Studentów (1938-1939), więzień Zamku lubelskiego (1939), zamordowany
w Dachau. Arch. KUL, T 291, Akta studenckie ks. Stanisława Wojsy; Działalność Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (Relacje i dokumenty), wstęp i red. J. Ziółek,
Lublin 1983, s. 134.

35 Stefan Pac – student Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w roku
akademickim 1919/1920. Arch. KUL, PE 245, Akta studenckie Stefana Paca.

36 Pokój brzeski – traktat pokojowy zawarty 3 marca 1918 r. w Brześciu Litewskim
między państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria) a Rosją Radziecką.
Wołyń i Chełmszczyznę oddano wówczas Ukrainie. Traktat anulowano w listopadzie 1918 r.
Por. Mały słownik historii Polski, red. T. Łepkowski [i in.], Warszawa 1959, s. 141.
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13 lipca 1920 r.

Więc dziś ostatni raz zebraliśmy się wszyscy w Uniwersytecie, aby pożegnać wyjeżdżających
już w sobotę pierwszych naszych kolegów. Smętny był nastrój od początku, gdyż, jak słusznie
ks. Rektor zaznaczył, wszyscy jesteśmy ludźmi.

Będąc razem w sali, przekonaliśmy się, jak bardzo zżyliśmy się między sobą i z Senatem
Akademickim, jak bliscy sobie jesteśmy. Po krótkim pożegnaniu kol. Pankowskiej37, zabrał głos
kol. Pac. Jak zwykle przemówił z uczuciem i gorąco. W końcu zwrócił się do nas wszystkich
z prośbą, abyśmy nie pozwolili, żeby ktokolwiek został, ktokolwiek uchylił się od służby dla
Ojczyzny. Jak droga jest nam ta służba, daliśmy niejednokrotnie dowody.

Następnie Rektor pożegnał ich, życząc tak jak niegdyś powiedział Piłsudski do żołnierzy
wychodzących ze szkoły podchorążych, aby wszyscy wracając mieli buławy marszałkowskie
w tornistrach i wrócili generałami. Niekoniecznie generałami ze szlifami, nie o takich chodzi,
lecz generałami duchowo, generałami zwycięzcami. „I takimi wrócić musicie, bo po to idziecie”.

„Odejściem swoim czynicie nam zarazem radość i ból. Ból, bo jesteśmy ludźmi. Lecz idźcie
i zwyciężajcie”.

Dnia 17 VII 1920 r.

Dziś pierwszy oddział ochotników wyrusza z Lublina. Oddział „Dzieci Lubelskich” złożony
z naszych kolegów akademików i starszej młodzieży szkolnej.

Rano o 9. zebrali się chłopcy przed Uniwersytetem, później była Msza św. w naszym uniwer-
syteckim Kościele. Przecudne, pełne zapału kazanie miał ks. Falkowski38. „Idźcie, macie
zwyciężyć, a łatwiej wam będzie niż przodkom, gdyż im tylko słaby promyczek nadziei przy-
świecał, a wam Wielka Gwiazda – Idźcie i zwyciężajcie – w was płynie krew Żółkiewskich,
Kościuszków, Poniatowskich...”. Po Mszy św. Rektor każdemu z idących ofiarował medalik, sam
włożył na szyję i błogosławił każdego serdecznie całując.

Chłopcy częściowo byli już w mundurach, studenckie mieli tylko czapki. Przybrani bukietami
kwiatów, po kwiatach stąpali, tak byli nimi zarzucani.

Później zebrali się na podwórzu Uniwersytetu, tam przemówił do nich Rektor, dyrektor
Kowalczewski39 z jednej ze szkół średnich oraz redaktor Śliwicki40.

Wszyscy bardzo serdecznie żegnali ich. Koleżanki rozdały paczki przygotowane dla każdego
z wyjeżdżających i przy dźwiękach orkiestry ruszyli chłopcy na Krakowskie Przedmieście pod
Gmach Województwa i Kościół Garnizonowy. Tu jeszcze kilka przemówień, rozdanie podarków
przez Panie z Tow[arzystwa] Przyj[aciół] Żołnierza i znów marszem na stację. Odprowadziliśmy
ich wszyscy: Rektor, Profesorowie i koleżanki.

37 Anna Pankowska – absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych, Grupa historyczna
z lat 1918-1923. Arch. KUL, H 176, Akta studenckie Anny Pankowskiej.

38 Ks. Czesław Falkowski (1887-1969) – historyk Kościoła, profesor KUL w latach 1918-
-1921. Por. G. K a r o l e w i c z, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego w okresie międzywojennym, Lublin 1996, t. 2: Biogramy, s. 60-61.

39 Ludwik Kowalczewski – dyrektor 8-klasowej Męskiej Szkoły Handlowej. Por. Naczelnik
Państwa w Województwie Lubelskim, „Głos Lubelski” 7(1920), nr 12, s. 3.

40 Daniel Śliwicki (1873-1921) – wybitny dziennikarz lubelski z początku XX w., przez
14 lat redaktor „Ziemi Lubelskiej”. Por. W. G i e ł ż y ń s k i, Dziennikarze lubelscy, „Prasa
Współczesna i Dawna” 1958, nr 3, s. 121-122.
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MIECZYSŁAW WIELICZKO

DZIAŁALNOŚĆ BIURA INFORMACYJNO-PRASOWEGO
W RZYMIE W LATACH 1911-1919

W SPRAWIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI*

Pośród rozmaitych polskich dróg do niepodległości państwowej w 1918 r.,
które niegdyś prof. Stefan Kieniewicz przyrównywał do strumieni i dopływów
rzeki niosącej w swoim głównym nurcie siłę sprawczą w postaci wyzwolenia
narodowego, działalność informacyjna o „sprawie polskiej” wydaje się naj-
bardziej zapoznana. Przyczynę upatrujemy w tym, że polskie przedsięwzięcia
skierowane były do cudzoziemców, wykonywane z reguły w językach obcych,
nie przenikały więc do polskiego obiegu społecznego, pozostając albo mało
zauważane, albo zupełnie nieznane.

Stąd motywacja, by podjąć próbę rozpoznania tej działalności w Rzymie,
który w ówczesnej Europie na początku XX w. był stolicą dwóch znaczących
państw, bowiem zarówno Watykan, jak i Królestwo Włoch wypada tak okreś-
lić. Ale nie tylko. Nasze przedsięwzięcie związane jest z postacią Macieja
Loreta (1880-1949), którego spuścizna w postaci „papierów osobistych i ro-
dzinnych”, przejęta w roku 2000 do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
od niedawna jest udostępniona po opracowaniu archiwalnym1. Natomiast po-

* Referat wygłoszony 30 września 2008 r. na posiedzeniu Wydziału Nauk Społecznych
TN KUL.

1 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: ZN Oss.), Akcesja 161/2000,
papiery osobiste i rodzinne Macieja Loreta 1911-1949. Losy tego zbioru wydają się połą-
czeniem okoliczności tragicznych i szczęśliwych zarazem, bowiem w zapisie testamentowym
M. Loret, doceniając wagę dokumentacji, którą sporządził, przeznaczył tę spuściznę do Stacji
Naukowej PAU w Rzymie albo do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dopiero w kilkanaś-
cie lat po śmierci zapis ten zaczęto wykonywać. Wtedy PAU była już zlikwidowana, a jej
mienie rzymskie przejęła Polska Akademia Nauk. W bliżej niepoznanej sytuacji wyłączono
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stać M. Loreta pozostaje w obiegu naukowym w notach biograficznych, spo-
rządzanych w różnym czasie2.

Inicjatywa informowania międzynarodowej opinii publicznej o sprawach
Polaków zrodziła się w kręgach politycznych Lwowa, związanych z Galicyj-
ską Radą Narodową. Ostatnia dekada XIX w. owocowała w Galicji wyjątko-
wym ożywieniem nastrojów społecznych, w których tradycja niepodległościo-
wa zajmowała szczególne miejsce, jeśli wspomnieć 100-lecie Konstytucji
3 Maja, powstania kościuszkowskiego, z jakże wymownym symbolem Pano-
ramy racławickiej we Lwowie, czy utworzenie ruchów politycznych o orien-
tacji socjalistycznej (1892), ludowej(1895) i narodowej na przełomie wieków.
Równoległe prześladowanie polskości w pozostałych zaborach oraz rewolucyj-
ny wstrząs lat 1905-1907 w Rosji, z korzystnym następstwem dla społecznego
bytu Polaków w „Priwislanskim Kraju”, dopełniają uwarunkowania narodo-
wego bytu Polaków na przełomie XIX i XX stuleci.

Na tym tle Lwów w rozkwicie ery autonomicznej był „polskim Piemon-
tem” z początkiem wieku i stąd w lipcu 1907 r. wyszła inicjatywa powołania
w Paryżu Biura Informacyjno-Prasowego3. Było to bezpośrednie nawiązanie
do tradycji paryskiego centrum Wielkiej Emigracji, kiedy zstępni księcia
Adama Jerzego Czartoryskiego (1770-1861) przenieśli się do Galicji, głównie
do Sieniawy koło Jarosławia i Krakowa. Biuro organizował dr Kazimierz
Woźnicki, od dawna mieszkający w Paryżu, inicjator powołania z początkiem
1907 r. Towarzystwa Studiów Kwestii Polskiej, współdziałającego z Fédé-
ration Régionaliste de France. Cele owych organizacji okazały się bardzo
bliskie inicjatywie galicyjskiej, a do tego K. Woźnicki miał osobiste związki
z działaczami narodowymi we Lwowie. Trzeba nadmienić, że działalność

z papierów Loreta 21 tomów zgromadzonych przez niego i zarchiwizowanych wycinków praso-
wych o tematyce polskiej i pod sygn. 25661-25682 włączono do zbiorów Biblioteki, o czym
donosi Danuta Płygawko (Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada
1915, Poznań 2005, s. 43). Natomiast inne archiwalia z tej spuścizny, także w niewiadomym
czasie, trafiły do Domu Polonii Jana Pawła II przy via Casia, gdzie po kilku latach
przechowania spełniona została wreszcie wola Testatora i w roku 2000 Dobrosława Platt
doprowadziła do odnotowanej wyżej akcesji. Kierownik Działu Rękopisów „Ossolineum”
dr Agnieszka Knychalska opracowała archiwalnie ten zbiór, tworząc ponad 100 jednostek.

2 Ks. M. Ż y w c z y ń s k i, Maciej Loret (7 VI 1880-5 II 1949), „Kwartalnik Histo-
ryczny” 1949, s. 332-334; A. S z k l a r s k a - L o c h m a n n o w a, Loret Sydon Maciej
(1880-1949), w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. XVII, 1972, s. 557-559; R. S o -
b i e c k i, Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 307; P. G a c h, Loret Maciej, w:
Encyklopedia Katolicka (dalej: EK), t. 10, Lublin 2004, kol. 1377.

3 A. W ą t o r, Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907-1914. Z dziejów instytucji
obywatelskiej, Szczecin 2000, passim.
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Woźnickiego wypadła w okresie żywego zainteresowania politycznych kół Pa-
ryża sytuacją wewnętrzną w Prusach, w tym Polaków w tym zaborze4.

Nie tylko paryska inicjatywa, ale działalność i doświadczenia z pracy
Biura zyskały uznanie w kręgu Galicyjskiej Rady Narodowej, że zwrócono
uwagę na Rzym, ale przede wszystkim dobre relacje Polaków z Watykanem,
datujące się już od pontyfikatu Piusa IX (1846-1878), trwające za Leona XIII
(1878-1903) i Piusa X (1903-1914). Wypada wspomnieć, że znaczącą pozycję
zajmowało kilku polskich hierarchów: m.in. Włodzimierz kard. Czacki (1834-
-1888), osobisty sekretarz i tłumacz Piusa IX, a następnie sekretarz i doradca
Leona XIII, członek siedmiu kongregacji i protektor trzech zakonów5, i abp
Mieczysław Ledóchowski (1822-1902), w latach 1847-1865 w papieskiej dy-
plomacji, później na stolicy arcybiskupiej, prymasowskiej w Gnieźnie
i Poznaniu, skąd uwięziony i wydalony w 1876 r. przez Prusaków, powrócił
do Watykanu. Powołany do kolegium kardynałów, u boku Leona XIII pełnił
wiele ważnych funkcji, także jako prefekt Kongregacji Rozkrzewienia Wia-
ry6. Dodajmy studia licznych kapłanów z ziem polskich w słynnym Canisia-
num w Innsbrucku, uczelni przez Leona XIII uważanej za czołowe studium
teologii poza Rzymem dla całego Kościoła. Obok tego Kolegium Polskie
utworzone w Rzymie w 1866 r., od początku cieszące się szczególną osobistą
troską Piusa IX.

Inny wątek tego typu relacji stanowiły osobiste, nie tylko ad limina wizyty
i pielgrzymki galicyjskich biskupów, że wspomnimy Józefa Sebastiana Pel-
czara (1842-1924), łacińskiego ordynariusza w Przemyślu od 1901 r., do-
dajmy – pierwszego dziekana Kolegium Polskiego w Rzymie, i Józefa Bil-
czewskiego (1860-1923), łacińskiego metropolitę Lwowa od 1900 r. Obydwaj
hierarchowie to nie tylko uczeni powołani na stolice biskupie z rektorskich
uniwersyteckich urzędów, na trwałe zapisani dziełami w bibliografii nauk
teologicznych, ale nade wszystko prekursorzy społecznej nauki Kościoła na
polskim gruncie. Dziś wyniesieni do chwały ołtarzy w Kościele powszech-
nym: Józef Sebastian Pelczar beatyfikowany w Rzeszowie 2 czerwca 1991 r.,
kanonizowany w Watykanie 18 maja 2003 r. przez Jana Pawła II, Józef Bil-
czewski beatyfikowany we Lwowie 26 czerwca 2001 r. przez Jana Pawła II,

4 W. Ś l a d k o w s k i, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach
1914-1918, Wrocław 1976, passim. W tym monograficznym i pionierskim opracowaniu, opar-
tym na źródłach francuskich, ukazana została rola Biura i osobista rola K. Woźnickiego.

5 J. D o m i n i k, Czacki Włodzimierz kard, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 747-748.
6 J. D ę b i ń s k i, Ledóchowski Mieczysław kard., w: EK, t. 10, Lublin 2004, kol.

636-637.
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kanonizowany w Watykanie w 2005 r. przez Benedykta XVI7. W tym kontekś-
cie trzeba przypomnieć „rzymską drogę” ks. Adama Stefana Sapiehy u boku
Piusa X, zanim objął stolicę biskupią w Krakowie, bowiem jest to postać
bezpośrednio związana z genezą Biura Informacyjno-Prasowego w Rzymie8.

Prezes Galicyjskiej Rady Narodowej we Lwowie Tadeusz Cieński zwrócił
się do ks. Adama Stefana Sapiehy, papieskiego szambelana, z projektem
powołania w Rzymie placówki wzorowanej na paryskim Biurze, do tego ze
wskazaniem ewentualnego jej organizatora w osobie dr. Macieja Loreta.
W odpowiedzi datowanej 23 lutego 1911 r. ks. Sapieha pisał:

Pospieszam z odpowiedzią na wielce szanowne pismo Pańskie w sprawie utworzenia
biura Rady Narodowej w Rzymie. List Pański, a przede wszystkim Jego osoba są dla
mnie rękojmią zupełną kierunku, w jakim biuro to miałoby pójść, i chętnie o ile będzie
w mej mocy będę służył pomocą. […] Widziałem się już z panem Loretem, który do
mnie przyszedł i mówiliśmy po trochę, jak i co trzeba zrobić. W przyszłym tygodniu
mamy zamiar zebrać się w kilku księży tu przebywających, aby z panem Loretem bliżej
sprawę omówić. [...] Biuro takie dobrze pokierowane może oddać znaczne usługi i to nie
tylko jako źródło informacji tutaj, ale także dla pokierowania opinii kraju, która często
jest tutaj w błąd wprowadzana.

Wynika stąd, że Biuro M. Loreta rozpoczęło działalność na przełomie
lutego i marca 1911 r., co poświadcza wydanie pod datą 25 marca pierwszego
miesięcznego biuletynu jako prasowego organu Biura pod nazwą „Agence Po-
lonaise de Presse”, czyli pod francuskim tytułem, wzorem Biura z Paryża,
którego rzymska placówka była początkowo filią9.

7 P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny z przedmową kard.
Henryka Gulbinowicza, Warszawa 1992 (Bilczewski Józef, s. 30); Pelczar Józef Sebastian,
s. 162); M. W i e l i c z k o, Św. Józef Sebastian Pelczar – opiekun jasielskich wizytek.
Kontemplacja miłości. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia pobytu sióstr wizytek w Jaśle
(1903-2003), red. ks. A. Garbacz, Jasło–Rzeszów 2004, s. 197-237, summ. R. D z w o n -
k o w s k i, Bilczewski Józef abp, w: EK, t. 2, Lublin 1985, kol. 558-559; M. W i e l i c z -
k o, „Dziennik” metropolity Józefa Bilczewskiego jako źródło historyczne. Wykład w dziesiątą
rocznicę wznowienia studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej 26-
28 października 2006 r., „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 11(2007), Kronika, s. 249-253.

8 Ks. J. W o l n y, Adam Stefan Sapieha (1867-1951), PSB, t. XXXIV, 1992/93,
s. 539-556; t e n ż e, Adam Stefan Sapieha w Watykanie w latach 1906-1911, w: Księga
Sapieżyńska, red. J. Wolny przy współpracy R. Zarębskiego, t. I, Kraków 1982, s. 55-166.

9 W ą t o r, dz. cyt., w aneksach dok. V Zarys organizacji Polskiego Biura Prasowo-
-Informacyjnego, s. 247-249. Na zakończenie pkt A ustaleń tego regulaminu podaje: „Siedzibą
centralnego biura jest Paryż. W miarę potrzeby mogą być tworzone filie centralnego biura
wykonawczego”. W tym ustaleniu upatrujemy przesłankę utworzenia biura w Rzymie i tytuł
biuletynu w języku francuskim, bowiem dopiero nr 29 pisma z 20 grudnia 1912 r. nosi tytuł
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Wspomnieć w tym miejscu trzeba postać Macieja Loreta, by dalsze po-
strzeganie działalności Biura, które utworzył, mogło być oparte na obiek-
tywnych przesłankach.

Sydon Maciej Loret urodził się 7 czerwca 1880 r. w Medyce opodal Prze-
myśla w rodzinie inż. Sydona Loreta (1848-1911), nadinspektora c.k. kolei
państwowych, pochodzącego ze Skole w Małopolsce Wschodniej, gdzie przod-
kowie, hugonoci francuscy, osiedli, spolonizowali się i dokonali konwersji na
katolicyzm, zachowując tylko obco brzmiące rodowe imię. Inżynier Loret kie-
rował budową linii kolejowej ze Zwardonia przez Nowy Sącz–Stróże–Jasło do
Zagórza, którą ukończono w 1891 r. W tym okresie Loretowie przenieśli się do
Jasła. Tu urodził się Adam Stefan (1884-ok. 1940). Inżynier Loret nadzorował
budowę całej sieci kolejowej w Małopolsce Wschodniej, m.in. Stanisławów–
Woronienka–Körözmezö, ze słynnym mostem sklepionym inż. W. Zatorowskie-
go w Jaremczu, oraz na wschód od Zagórza.

Jasło, miasto lat szkolnych braci Loretów, przeżywało wtedy okres roz-
kwitu jako centrum Zachodniego Zagłębia Naftowego, w którym od 1854 r.
pracował Ignacy Łukaszewicz. W 1884 r. powstał tu Okręgowy Urząd Gór-
niczy i zaraz potem Sąd Okręgowy (dla 7 powiatów Galicji) rejestrowy dla
spółek naftowych. Zbudowana wówczas wielka rafineria ropy naftowej
u granic miasta w Niegłowicach dopełniała strefy wpływów gospodarczych,
zaś kulturowe wyznaczała praca dwóch gimnazjów: C.K. Wyższego Męskiego
(od 1868 r.) i prywatnego im. bł. Jolanty (od 1900 r.). Obraz ówczesnego
miasta i szkoły zawarli w swoich wspomnieniach wybitni uczniowie tego
czasu: Kazimierz Chłędowski, Jan Stapiński, Hugo Steinhaus, Stanisław Pigoń
i Romuald Pitera10.

„Agenzia Polacca di Stampa”. O powstaniu tego biura pisze także Danuta Płygawko (dz. cyt.,
rozdz. III: Echa spraw polskich we Włoszech, s. 43 i passim). Na s. 45 fotokopia karty
tytułowej pierwszego numeru biuletynu w języku włoskim.

10 K. C h ł ę d o w s k i, Pamiętniki. Galicja 1843-1880, Wiedeń 1881-1901, Kraków
1957, t. I, s. 429, t. II, s. 502; J. S t a p i ń s k i, Pamiętnik. Do druku przygotował oraz
wstępem i przypisami opatrzył K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1959; H. S t e i n h a u s,
Wspomnienia i zapiski, oprac. A. Zgorzelska, Londyn 1992; t e n ż e, Wspomnienia, „Znak”
1970, nr 1, s. 42-106, nr 2-3, s. 306-338; S. P i g o ń, Z Komborni w świat, Kraków 1947;
R. P i t e r a, Życie na wyrost. Opowieść biograficzna, Warszawa 1962; Księga Pamiątkowa.
Stulecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 1868-1968, [oprac.
zbiorowe], Kraków 1969. W części Sylwetki i wspomnienia wychowanków zamieszczone wspo-
mnienia szkolne Hugona Steinhausa (s. 93-100), Stanisława Pigonia (s. 101-104) i Stanisława
Pronia (s. 105-118), specjalnie napisane do Księgi, absolwentów z roczników bliskich braciom
Loretom, bowiem Sydon, jako wyróżniony, otwiera listę rocznika 1899 (s. 202), zaś maturzysta
Adam odnotowany jest w 1904 r.
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Obydwaj Loretowie podjęli studia we Lwowie: Sydon Maciej na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w roku akad. 1899/1900, zaś Adam
Stefan w 1904 r. w Wyższej Szkole Lasowej, a kontynuował potem w Aka-
demii Leśnej w Tharendt w Saksonii od 1907 r.11 Sydon Maciej na studiach
historycznych uczestniczył w seminariach tej miary uczonych, co Ludwik Fin-
kel, Bronisław Dembiński i Szymon Askenazy. Kontynuował studia w Uni-
versitas Friburgensis, słuchając wykładów w języku francuskim i niemieckim,
głównie z zakresu historii powszechnej XVI-XVIII w., a równocześnie prowa-
dził kwerendy w archiwach Wiednia i Drezna12. Na tej podstawie w 1904 r.
przedstawił przygotowaną pod kierunkiem Sz. Askenazego i obronił rozprawę
doktorską pt. Między Jeną a Tylżą 1806-1807, która, opublikowana w War-
szawie, przyniosła nie tylko tytuł, ale i dobre recenzje w periodykach
naukowych w Wiedniu, Petersburgu i Warszawie, zapoczątkowując opinię
o zdolnym uczniu lwowskiej szkoły historycznej prof. Askenazego.

Od roku szk. 1904/05 Loret rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel
gimnazjalny, początkowo we Lwowie, a następnie w Krakowie, osiągając ko-
lejne stopnie, zakończone nominacją z tytułem profesora w 1912 r. Równo-
legle do tej kariery zawodowej już w 1904 r. rozpoczął kwerendy w archi-
wach watykańskich. Interesował się dyplomacją i historią Kościoła przełomu
stuleci XVIII i XIX. Współpracował z Austriackim Instytutem Historycznym
w Rzymie (w 1906 r. został jego członkiem) oraz z Akademią Umiejętności
w Krakowie. Skromnie o tym napisał: „dzięki kilkakrotnym urlopom mogłem
obok służby nauczycielskiej poświęcić się pracy naukowej”13. Jej owocem
były artykuły i rozprawy, wpierw odnotowane w bibliografii Księgi Pamiąt-
kowej austriackiego Instytutu, monografia Kościół katolicki a Katarzyna II
1772-1784 (Kraków–Warszawa 1910) oraz kilka artykułów w „Bibliotece

11 F. S z k i ł ł ą d ź, Loret Adam Stefan (1884–ok. 1940), w: PSB, t. XVII, 1992,
s. 556-557. Po studiach A. Loret pracował w lasach Branickich w Suchej. W 1920 r. przeszedł
do służby państwowej na różnych stanowiskach, od 1 lutego 1925 r. jako dyrektor Naczelnej
Dyrekcji Lasów Państwowych. Położył wybitne zasługi w organizacji i gospodarce leśnej
Rzeczypospolitej. 5 września 1939 r. wyewakuował Dyrekcję na Wschód, gdzie w Nalibokach
17 września został ogarnięty przez Armię Czerwoną i pozbawiony życia w nieznanych okolicz-
nościach.

12 ZN Oss. Akcesja 161/2000/4, kserokopie indeksów. Są to ostatnie dokumenty, w któ-
rych figurują dwa imiona. Odtąd Loret używał tylko drugiego imienia Maciej.

13 Tamże, Akcesja 161/2000/3, własnoręczne curriculum vitae Macieja Loreta pod datą
24 stycznia 1920 r. Por. przyp. 2.
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Warszawskiej” i „Kwartalniku Historycznym”. Warte przypomnienia są opinie
recenzentów o tych publikacjach14.

Poświęciliśmy więcej uwagi charakterystyce osobowości i pracy naukowej
M. Loreta, by jego działalność, głównie jako twórcy i organizatora pracy
wydawniczej Biura uzyskała przesłanki do oceny, ale nie tylko. Wszak Maciej
Loret zaangażował się, zapewne za sprawą Szymona Askenazego, z którym
spotkał się u schyłku 1914 r. w Vevey wraz z Henrykiem Sienkiewiczem
i Erazmem Piltzem, w prace Generalnego Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny
w Polsce (Comité Général pour les Victimes de la Guerre en Pologne)15.

14 Das Oesterraische Institut in Rom 1901-1913, Roma 1913, s. 78-79. Wnikliwą recenzję
wspomnianej monografii dał w „Kwartalniku Historycznym” (Lwów 1911, s. 517-529) ks. Wła-
dysław Chotkowski, pisząc w zakończeniu: „Autor włada językiem poprawnym, stylem poto-
czystym, a tok opowiadania jest tak ożywiony, że książka [t. XII Monografii z zakresu dziejów
nowożytnych pod red. Sz. Askenazego – inf. M.W.] czyta się z przyjemnością i zajęciem:
uprawnia to do nadziei, że dalsze jego prace na polu dziejów porozbiorowych, które do
niedawna leżało odłogiem, przyniosą pożytek nauce. Skoro zaś widnokrąg historyczny rozsze-
rzy się na całą konfigurację dziejów porozbiorowych, wtedy zyska też jego akrybia w inter-
pretacji źródeł”. Inne studia i artykuły to: Dwaj nuncjusze w Polsce za Stanisława Augusta
(Garampi i Achetti 1772-1773), Kasata zakonu OO. Jezuitów w zaborze pruskim, Zamach na
Stanisława Augusta w świetle źródeł watykańskich, Kościół katolicki na początku panowania
Aleksandra I (1801-1815), Watykan a Polska (1815-1832), Kwestia legalności bytu OO. Jezuitów
w Białej Rusi po zniesieniu w r. 1773. Ks. Mieczysław Żywczyński w pośmiertnym biogramie
(„Kwartalnik Historyczny” 1949, s. 332-334) pisał: „Śmierć Macieja Loreta przeszła u nas
prawie niepostrzeżenie, choć odszedł badacz dużej miary, pracownik w niektórych dziedzinach
historii właściwie jedyny, co więcej autor prac, które nie tylko nie straciły dziś na wartości,
lecz stały się szczególnie aktualne”. Bliżej charakteryzując pracę Watykan a Polska 1815-1832,
stwierdzał, że „książka była pionierska”, zaś w końcu podsumowuje wywód: „[…] z jego ksią-
żek, artykułów i recenzji (często b. ciekawych) da się ułożyć dzieje tego stosunku w ciągu
130 lat (chodzi o dzieje stosunku Rzymu do Polski od 1763 do 1832 r.). Można tu oczywiście
wskazać luki i błędy, potem przez historiografię sprostowane, można wskazać minus, który
stale występuje w większości prac Loreta, a mianowicie zbyt małe wyzyskanie materiałów
źródłowych polskich, ale trzeba powiedzieć także, że prawie wszystkie prace były pionierskie,
że podawały przeważnie to, o czym dotąd niewiele wiedziano, a co więcej, większość tych
zdobyczy stała się trwałym dorobkiem historiografii”. Niepodobna pominąć daty: rok 1949,
kiedy ukazała się ta opinia równocześnie z narastającym prześladowaniem Kościoła przez
„władzę ludową”.

15 ZN Oss. Akcesja 161/2000/3,9, 164/2000/1, pismo o mianowaniu przedstawicielem
Komitetu na Włochy do M. Loreta podpisał w imieniu Commission Executive Antoni Osuchow-
ski w styczniu 1915 r.; tamże, Akcesja 168/2000/1, t. 1, dokumentacja dotycząca włoskich
komitetów „Pro Polonia” z lat 1914-1918, materiały różne, t. 2, korespondencja M. Loreta
zwiazana z działalnością komitetów „Pro Polonia”, głównie z lat 1915-1916. D. Płygawko
(dz. cyt.) w aneksie (s. 88-100) podaje w przekładach dr. Sławomira Barana 8 listów Henryka
Sienkiewicza do włoskich darczyńców na rzecz Komitetu w Vevey oraz wspomnianych komi-
tetów „Pro Polonia” w Bolonii, Turynie, Neapolu, Genui, Poragente, Benwenuto, Maceracie,
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W czasie kilkuletniego pobytu w Rzymie (na stałe już od 1911 r.) M. Lo-
ret nie tylko jako stały czytelnik w Bibliotece „di Consultazione” i w Ar-
chiwum Watykańskim, nawiązał współpracę z gronem wydawców i czołowych
publicystów, takich jak Concetto Pettinato, Pietro Nenni – dyrektor „Avanti”,
Umberto I. Morichini – kierownik działu zagranicznego „Corriere d’Italia”,
Antoni Russo, Enrico di Morinis, Ettore Corradi, Domenico Oliva oraz Alber-
to Lumbroso – dyrektor „Rivista di Roma”, który pierwszy opublikował Ma-
nifest założycielski lokalnych komitetów „Pro Polonia”. Informacje o ich
działalności w Perugii, Veronie, Rovigo i Bolonii, były pierwsze16.

Organizacje te przede wszystkim były zaangażowane w zbiórkach funduszy
dla Komitetu w Vevey, a oprócz tego informowały włoską opinię publiczną
o sprawach Polaków, co stało się szczególnie aktualne w maju 1915 r. po
wejściu Włoch do wojny światowej po stronie Ententy.

Wkrótce zjawili się jeńcy – Polacy z frontu nad Piavą. Ich losem zajął się
M. Loret od samego początku, a z czasem, kiedy został członkiem Misji
Komitetu Narodowego Polskiego – którą kierował Kazimierz Skirmunt (1866-
1949), ale jako członek założyciel KNP częściej przebywał w Lozannie
i Paryżu – faktycznie organizował i prowadził jej prace. Poświadcza to
Świadectwo służbowe nr 82 z 25 października 1919 r.: „Brał udział w pracach
tegoż Komitetu […] po dzień jego rozwiązania w charakterze członka Misji
KNP w Rzymie”, które podpisali Roman Dmowski i Józef Wielowieyski17.
Warto wspomnieć, że Loret był przewodnikiem Romana Dmowskiego podczas
jego wizyty w styczniu 1916 r. i w rozmowach w Watykanie z sekretarzem
stanu Pietro kard. Gasparri, w wyniku których sprawa odrodzenia Polski na
tle warunków międzynarodowych czasu wielkiej wojny nabrała wyraźnego
znaczenia na gruncie włoskim.

Wszystko, co dotąd powiedzieliśmy o zaangażowaniu i pracach Loreta,
znajdowało bieżące odbicie na łamach „Agenzia Polacca di Stampa”. Były tu
zamieszczane przedruki prasy włoskiej oraz innych obcych organów praso-
wych dochodzących do Rzymu, bowiem Loret, znający biegle francuski i nie-
miecki, nie mówiąc o włoskim, dokonywał wyboru publikacji pod kątem sze-
roko pojmowanej „sprawy polskiej”, w której odbudowa niepodległości była

Lecce, Livorno, Vicenzie, Cremonie i Modenie. Świadczy to o zasięgu akcji prowadznej przez
M. Loreta.

16 Tamże, Akcesja 161/2000/ 2, Dokumentacja pobytu, wizy i inne pisma władz włoskich
od 1912 do 1945 r. P ł y g a w k o, dz. cyt., rozdz. III: Echa spraw polskich we Włoszech,
s. 42 i passim do s. 57.

17 ZN Oss., Akcesja 161/2000/3, akta Comité National Polonaise. Délegation Italienne à
Roma.
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wątkiem pierwszoplanowym. Można bez uchybienia prawdzie stwierdzić, że
debaty w sprawie polskiej w senacie Królestwa Włoch (6 grudnia 1915 r.)
i w parlamencie (2 października 1916 r. i 20 czerwca 1917 r.) były wynikiem
interpelacji inspirowanych przez zaprzyjaźnionych z Loretem naukowców
i parlamentarzystów18. Motywacje tych wystąpień podawał biuletyn jego
Biura. W zachowanej spuściźnie aktowej – korespondencji Loreta, jest kil-
kadziesiąt nazwisk jego korespondentów w sprawach publikacji, obok notatek
i uwag Loreta o rozmaitych artykułach, konceptów pism i innych rękopisów,
wskazujących na żywe kontakty z dużą liczbą dziennikarzy, pisarzy i uczo-
nych. Pozwala to na charakteryzowanie jego pracy i działalności Biura jako
jedynego na gruncie włoskim opiniotwórczego z polskiego punktu widzenia
organu, systematycznie informującego opinię publiczną o szeroko pojętych
sprawach Polaków19.

Poza tym trzeba wspomnieć o obszernych opracowaniach i informacjach
przygotowywanych w ramach działalności Biura dla rządu włoskiego i Komi-
tetu Narodowego Polskiego w latach 1914-1918. Zachowało się osiem tych
tekstów, memoriałów i studiów20.

Oddzielny, choć spójny autorstwem M. Loreta, zakres działalności Biura,
stanowią jego własne publikacje na łamach różnych pism włoskich w Rzymie
oraz poza Wiecznym Miastem. Były to krótkie notatki prasowe, artykuły oraz
opracowania problemowe w postaci broszur, ogłaszane pod firmą „Agenzia
Polacca”. Pokaźny zbiór tej publicystyki został uporządkowany i zgrupowany
w spuściźnie archiwalnej21. Dodajmy, że Loret promował innych autorów
polskich: Stanisława Grabskiego, Bronisława Krzyżanowskiego, Mariana
Lutosławskiego, Erazma Piltza, Konstantego Skirmunta, Stanisława Kozic-
kiego, Jana Zamorskiego, Zygmunta Kulczyckiego i Mariana Seydę, oraz
prawdopodobnie przekładał na język włoski te ich artykuły, których teksty
zachował w swoich papierach.

18 Tamże, Akcesja 161/2000/6, dokumentacja działalności Loreta w towarzystwach nau-
kowych i kulturalnych.

19 Tamże, Akcesja 162/2000, materiały związane z działalnością Agencji Prasowej
Galicyjskiej Rady Narodowej w Rzymie z lat 1911-1918, t. I, Sprawozdania dla galicyjskiej
Rady Narodowej, poz. 4, Sprawozdania i informacje o działalności Biura Prasowego, poz. 7,
Spis artykułów o Agencji Prasowej z lat 1912-1914, poz. 8, Artykuły i broszury M. Loreta
związane z Agencją Prasową w języku włoskim.

20 Tamże, Akcesja 162/2000, t. 2.
21 Tamże, Akcesja 163/2000, t. 1 i 2, artykuły, manifesty, odezwy dotyczące sprawy

polskiej podczas I wojny światowej.
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Swoistym dopełnieniem przedstawionej tu działalności M. Loreta w Biurze
Informacyjno-Prasowym, integralnie złączonej z Misją KNP, było nadanie jej
przez rząd Królestwa uprawnień do sprawowania opieki konsularnej nad Pola-
kami we Włoszech, z jednoczesną akceptacją działalności delegatów Misji
w Bolonii, Genui, Mediolanie, Turynie i Florencji. Misja miała prawo wy-
stawiania „świadectw narodowości polskiej”, pod warunkiem „uznania
lojalności politycznej wobec Włoch”22.

Podobny charakter miały podjęte w drugiej połowie 1917 r. starania
w Ministerstwie Wojny, które wraz z Loretem prowadzili Jan Zamorski
i Konstanty Skirmunt o zwolnienie jeńców polskich z internowania, by mogli
dołączyć do siły zbrojnej we Francji, formowanej przez gen. Józefa Hallera.
W tym celu przy Przedstawicielstwie KNP w Rzymie utworzono Misję Woj-
skową (mjr Leon Radziwiłł). Kiedy kierownictwo KNP 4 października 1918 r.
mianowało gen. Józefa Hallera „Zwierzchnim Wodzem wszystkich wojsk pol-
skich walczących o niepodległość i zjednoczenie całej Ojczyzny…”, jak
czytamy w tym akcie, sprawa zyskała pierwszorzędne znaczenie i przekazano
do Francji ostatnich już zdolnych do noszenia broni23. Natomiast rannych
i chorych staraniem M. Loreta odesłano pociągiem sanitarnym do Krakowa,
o czym donosił w dekadowym sprawozdaniu z 20 marca 1919 r.

W czasie trwania konferencji pokojowej Loret przysyłał delegacji polskiej
opracowania i serwisy bieżących informacji o reakcjach politycznego świata
Rzymu i Stolicy Apostolskiej na toczące się obrady. Zwierciadłem tych
reakcji była prasa. Loret przygotował i wysłał kilkanaście opracowań na
temat stosunków Watykanu z takimi państwami, jak Francja, Włochy, Czechy,
Węgry, bądź w kwestiach polityki brytyjskiej na konferencji, ruchu bol-
szewickiego, sprawy ukraińskiej, litewskiej i innych.

Wraz z zakończeniem 30 września 1919 r. działalności Komitetu w Vevey
25 października tego roku Komitetu Narodowego Polskiego wygasła działal-
ność „Agenzia Polacca”, ale Maciej Loret był już powołany dekretem Naczel-
nika Państwa z 26 maja 1919 r. na stanowisko radcy legacyjnego I kl. w Po-
selstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Nowe to sta-
nowisko zamyka jego ofiarną pracę w sprawie niepodległości Polski, roz-
poczętą w 1911 r. od utworzenia Biura Informacyjno-Prasowego w Rzymie.

22 Tamże, Akcesja 164/2000/2, list ministra Sonnino 27 sierpnia 1918 r. o zasadach
sprawowania opieki nad Polakami we Włoszech. Loret otrzymał prawo podpisu tego rodzaju
dokumentów.

23 Tamże, Akcesja 164/2000/1, akt nominacji oraz pierwszy rozkaz z 6 października
1918 r., wysłany do 17 ośrodków formowania wojska, od Syberii, Moskwy, Archangielska po
Polską Misję Wojskową w Ameryce i Misję Wojska Polskiego we Włoszech.
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Zaiste nie ma pod słońcem takiego wykroczenia,
zamiaru, czynu ani rodzaju bezczynności, którego
nie mogłaby dosięgnąć karząca ręka
Pięćdziesiątego Ósmego Artykułu

A. Sołżenicyn, Archipelag Gułag 1918-1956. Próba dochodzenia literackiego,
przeł. z rosyjskiego M. Kaniowski, cz. I-II, Warszawa 1898, s. 66.

REPRESJE WOBEC DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO
W BIAŁORUSKIEJ SRS PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Na ziemiach wschodnich II RP włączonych do ZSRS w wyniku układów
w Jałcie w 1945 r., Kościół katolicki, uznany już na początku lat dwudzies-
tych za wroga numer jeden tego państwa, znalazł się w bardzo groźnej dla
niego sytuacji. Zarówno wszechobecna propaganda, jak i tajne raporty NKWD
przedstawiały duchowieństwo katolickie jako siłę kontrrewolucyjną, kierowaną
przez Watykan, sprzymierzony z imperializmem anglo-amerykańskim. Prze-
wodniczący Rady ds. Religii przy Radzie Najwyższej ZSRS, Iwan W. Poliań-
ski, w tajnym piśmie nr 134 CC z 10 maja 1945 r., rozesłanym republikań-
skim pełnomocnikom ds. religii na Ukrainie, Białorusi, Estonii, Litwie
i Łotwie pisał: „rzymskokatolickie duchowieństwo zawsze wrogo odnosiło się
do sowieckiej władzy, a Papieska stolica z Watykańskiego dworu syste-
matycznie organizowała w różnej formie, liczne ataki przeciwko ZSRS”1.
W następnym roku Pełnomocnik Rady ds. Kultów Religijnych przy Radzie
Ministrów Białoruskiej SRS, K. Ułasiewicz, stwierdzał, że „w wyniku odpo-
wiedniej polityki i propagandy antyreligijnej zlikwidowane zostały 84 punkty

1 Rimokatoliczeskoje duchowieństwo wsiegda było nastrojeno wrażdebno po otnoszeniju
k Sowieckoj włast'. Papskoj prestoł iz Watykańskogo dworca sistematiczeski organizował wipadi
w razlicznych formach protiw SSSR. Por. I. B i ł a s, Represijno-karalna sistema w Ukraini
1917-1953. Kniga druga, Kiiw 1994, s. 587.
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oporu Watykanu − kościoły oraz wszyscy ich kierownicy – 107 księży”2.
Rok później Pierwszy Sekretarz Komitetu Partii Grodzieńskiego Obwodu,
Piotr Z. Kalinin, podczas Grodzieńskiego Obwodowego i Miejskiego Plenum
Komunistycznej Partii Białorusi, odbywającego się w Grodnie 12 grudnia
1947 r., przekonywał zebranych, że: „Przedstawiciele reakcyjnego duchowień-
stwa katolickiego – księża, działając na zlecenie Watykanu i anglo-amerykań-
skiej reakcji [...] prowadzą swoją antysowiecką polsko-nacjonalistyczną propa-
gandę i kontynuują wrogą nam robotę okatoliczenia ludności, nawet nie-
których przedstawicieli naszej inteligencji, lekarzy nauczycieli i innych”3.

Zapowiedzią losów pozostających jeszcze na swoich placówkach księży
polskich było stwierdzenie zawarte w opracowaniu 2 Oddziału Ministerstwa
Bezpieczeństwa Państwowego4 Litewskiej SRS z 1 czerwca 1950 r. Brzmiało
ono: „Miejscowe polskie katolickie duchowieństwo przez cały okres istnienia
sowieckiej władzy na Litwie prowadziło i prowadzi aktywną antysowiecką
działalność w tworzonych nacjonalistycznych i szpiegowskich organi-
zacjach”5. W aktach śledczych aresztowanych w tym czasie kilkudziesięciu
księży, nigdzie tego rodzaju organizacji nie wskazano, lecz wypowiedzi te
tworzyły klimat psychologiczny sprzyjający aresztowaniom duchowieństwa
i były propagandowym uzasadnieniem wysokich wyroków skazujących.

1. POLITYCZNE UZASADNIANIE REPRESJI

Zasadniczą formą walki z Kościołem katolickim stały się masowe areszto-
wania duchowieństwa, uznawanego za główną przeszkodę w sowietyzacji
zajętych ziem, oraz ustawowy zakaz katechizacji dzieci i młodzieży. Areszto-
waniom i wyrokom skazującym na łagry miały położyć kres dopiero przemia-
ny, które nastąpiły po śmierci Stalina w 1953 r. Spośród tych księży pol-

2 Kanfesii na Biełarusi (kaniec XVIII - XX st.). Naukowy redaktar doktor gistarycznych
nawuk. U. I. Nawicki, Mińsk 1998, s. 245.

3 Gosudarswiennyj Archiw Grodnienskoj Obłasti − Państwowe Archiwum Obwodu Gro-
dzieńskiego (dalej: GAGO), F. 1, op. 1, d. 99, k. 17.

4 Ministierstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (MGB). Istniało w latach 1946-1953 i
było kontynuacją NKWD (Narodnyj Kommisariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat
Spraw Wewnetrznych).

5 Lietuvos Ypatingasis Archyvas − Litewskie Archiwum Specjalne – Archiwum b. KGB
LSRS w Wilnie (dalej: LYA), F. K-1, op. 2. d. 17, k. 283. KGB – Komitiet Gosudarstwiennoj
Biezopastnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego.
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skich, którzy ze względu na wiernych pozostali w ZSRS, aresztowanych
zostało w latach 1944-1953 ponad 90%.

Charakterystyczną i bezwzględnie stosowaną zasadą w represjach wobec
duchowieństwa wszystkich wyznań było w ZSRS ich formalnie areligijne
i czysto polityczne uzasadnianie, zarówno w okresie międzywojennym6, jak
i po II wojnie światowej. Chodziło o dezorientację opinii publicznej na Za-
chodzie i uniknięcie podnoszonego tam wciąż zarzutu prześladowań religij-
nych w ZSRS. Wyroki skazujące na łagry opierały się bez wyjątku na punk-
cie 10 artykułu 58. Pisząc o nim, A. Sołżenicyn stwierdził, że „żaden para-
graf artykułu 58 nie był interpretowany tak szeroko i z takim zaangażowa-
niem, taką rewolucyjną żarliwością, jak dziesiąty”7. Jego pierwsza część
brzmiała: „Propaganda lub agitacja zawierająca hasła, które nawołują do oba-
lenia, podważenia lub osłabienia władzy sowieckiej, albo dokonywanie okreś-
lonych przestępstw kontrrewolucyjnych (art. art. 58-2; 58-9) niniejszego Ko-
deksu, jak również rozpowszechnianie lub opracowywanie i przechowywanie
literatury o tego typu treści, pociąga za sobą [...]”. Dalej wymienione zostały
„działania [...] z wykorzystaniem przesądów religijnych i uprzedzeń narodo-
wościowych”8. Nierzadko stosowane były także inne punkty tego artykułu.
Na przykład punkt 11 mówiący o „udziale w organizacji utworzonej w celu
przygotowania lub dokonania jednego z przestępstw przewidzianych w niniej-
szym rozdziale”, a także punkt 12 mówiący o karze za niedoniesienie o prze-
stępstwie, jakim było np. istnienie oddziału AK w okolicy. W kilkunastu
składających się na art. 58 punktach wskazywane było minimum kary. Jej
górna granica, jak zauważył Sołżenicyn, nie podlegała żadnym ograniczeniom.

Rozdziały o przestępstwach antypaństwowych w kodeksach karnych róż-
nych republik związkowych miały tę samą treść, lecz różniły się numeracją.
W Kodeksie Karnym Ukraińskiej SRS artykułowi 58 Kodeksu Karnego
RSFSR odpowiadał art. 54. W analogicznym kodeksie Białoruskiej SRS były
to artykuły od 63 do 74. Art. 72 punkt „b”, mówiący o antysowieckiej agi-
tacji, przechowywaniu literatury antysowieckiej i wykorzystaniu „przesądów
religijnych i uprzedzeń narodowościowych”, odpowiadał art. 58-10 Kodeksu
Karnego RFSRS. Zarzut ten, łącznie z zarzutem zdrady ojczyzny (art. 58-1a),
powtarza się w oskarżeniach większości księży, jako uzasadnienie wyroku 25

6 R. D z w o n k o w s k i SAC, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939.
MARTYROLOGIUM, Lublin 1998, passim.

7 S o ł ż e n i c y n, Archipelag Gułag, s. 66.
8 R. D z w o n k o w s k i SAC, Losy duchowieństwa katolickiego, Aneks 1, zawierający

tłumaczenie polskie cytowanego art. 58.
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lat łagrów, pozbawienia praw obywatelskich na 5 lat i konfiskaty mienia.
Stosowane były ponadto w tej republice często inne jeszcze artykuły. Art. 63,
który odpowiadał art. 58-1a KK RSFSR, mówiącemu o zdradzie ojczyzny9.
Art. 73, który przewidywał sankcje za niedoniesienie o popełnionym przestęp-
stwie kontrrewolucyjnym lub o jego przygotowywaniu. Art. 74 przewidujący
kary za aktywną działalność lub walkę skierowaną przeciwko klasie robotni-
czej i ruchowi rewolucyjnemu (np. za prowadzenie w parafii Akcji Kato-
lickiej) oraz art. 64 zawierający sankcje za zbrojną działalność kontrrewo-
lucyjną i przewidujący karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich
i konfiskatę mienia10. Ponadto w uzasadnieniach wyroków spotykamy nie-
kiedy art. 63 Kodeksu Karnego Białoruskiej SRS.

Za literaturę antysowiecką wymienianą w punkcie 10 art. 58, uznawane
były wszelkie druki z okresu międzywojennego, niezależnie od ich charakteru
i treści. Jako szpiegostwo i zdrada ojczyzny kwalifikowane były kontakt
z Watykanem w sprawach kościelnych i nielegalne przejście z ZSRS do Pol-
ski w latach dwudziestych. Za te dwa ostatnie przestępstwa groził najwyższy
wymiar kary – rozstrzelanie, zamieniany jednak zwykle na 25 lat łagrów.

Należy dodać, że władze sowieckie w wielu wypadkach znajdowały dogod-
ną podstawę do stawiania księżom polskim zarzutów o charakterze politycz-
nym. W czasie okupacji niemieckiej i później Armia Krajowa zmuszona była
często walczyć także i z silną, zaopatrywaną w broń przez Moskwę, party-
zantką sowiecką. Ta bowiem często bezlitośnie grabiła, a niekiedy mordowała
wiejską ludność polską, gdy ta usiłowała się bronić przed rujnującymi ją
grabieżami żywności11. Wielu księży spełniało posługi duszpasterskie wobec
żołnierzy AK. Były to zarówno czysto przygodne posługi duszpasterskie
z okazji świąt kościelnych, np. spowiedź, odprawianie nabożeństw, o które
prosili dowódcy, czy grzebanie poległych, jak i konspiracyjna kontynuacja
przedwojennego duszpasterstwa wojskowego. Stawiało to automatycznie księ-

9 W. I. A d a m u s z k o, N. I. I w a n o w a, Litości... Represje w obwodzie wilejskim
w dokumentach 1939-1941, Warszawa 1996, s. 178.

10 Pozbawienie praw (ros. porażenie w prawach) oznaczało utratę uprawnień do uczestni-
czenia w wyborach, do korzystania z wszelkiej pomocy społecznej, możliwości uzyskania
dokumentów osobistych, starania się o zmianę miejsca zamieszkania, obrony ze strony władz
porządkowych i in.

11 Tylko w Okręgu Nowogródzkim Armii Krajowej w latach 1943-1944 AK stoczyła z
partyzantką sowiecką ok. 230 walk i potyczek. Z. B o r a d y n, Niemen rzeka niezgody.
Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943-1944, Warszawa 1999, s. 246-
274.
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ży mających jakiekolwiek, choćby mimowolne kontakty z AK, na pozycji
wrogów politycznych ZSRS.

Oskarżenia o charakterze politycznym były przemyślaną, przyjętą jeszcze
w okresie międzywojennym i bardzo dogodną, z punktu widzenia celów
władz sowieckich, taktyką. Pozwalały bowiem na stosowanie najwyższego
wymiaru kary, dezorientowały zachodnią opinię publiczną, skazywanych
księży pozbawiały aureoli męczenników za wiarę i ułatwiały, w sposób opty-
malny dla władz, eliminację duchowieństwa z życia społecznego.

2. ZASIĘG USTAWODAWSTWA ZSRS

Anomalią prawną, w świetle zasad przyjętych w zachodnim systemie praw-
nym, było stosowanie sowieckiego Kodeksu Karnego w stosunku do osób,
które w chwili popełnienia rzekomego przestępstwa przez Kodeks ten przewi-
dzianego, nie były obywatelami tego państwa, i do terenów, które w tym
czasie nie należały do ZSRS. Na podstawie art. 58-8 Kodeksu Karnego
RFSRS skazywano „za zdradę Ojczyzny” (za izmienu Rodine), to znaczy
ZSRS, tych księży, którzy w okresie międzywojennym w swoich parafiach
w Polsce kierowali parafialnymi stowarzyszeniami Akcji Katolickiej. Było to
kwalifikowane jako działalność przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a zwła-
szcza przeciwko demokratycznemu i komunistycznemu ruchowi w Polsce12.
Aresztowany w 1951 r. ks. Michał Aronowicz, został oskarżony o to, że
w swojej parafii Kamionka k. Grodna, gdzie do 1939 r. był proboszczem, od
1932 r. kierował organizacją Akcja Katolicka, której celem była walka z ko-
munistycznym wpływami13. Tego rodzaju oskarżenie powtarza się w sto-
sunku do wszystkich, którzy jako proboszczowie lub wikariusze zajmowali
się w swoich parafiach pracą w Akcji Katolickiej. Była ona z założenia orga-
nizacją apolityczną, lecz ponieważ jej celem było wprowadzanie zasad chrześ-
cijańskich do życia osobistego i społecznego14, jej działalność była trakto-
wana jako kontrrewolucyjna i antysowiecka, podobnie zresztą jak wszelka

12 Protiw Sowieckogo Sojuza i, gławnym obrazom, protiw demokratyczeskogo i kommunis-
tycznogo dwiżenija w Polsze. Archiw Uprawlenija Wnutriennych Dieł Grodnieńskoj Obłast'i
– Archiwum Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu Grodzieńskiego (dalej: AUBDGO), sprawa
ks. Moroza Jana, P.-20483, k. 1; sprawa ks. Mączki Władysława, tamże; P.-25154, k. 237.

13 AUBDGO, P-105 47, k. 177.
14 Ks. F. M a c h a y, Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej, Po-

znań–Warszawa−Wilno−Lublin 1931, s. 15.
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inna praca o charakterze społeczno-religijnym tak, jak gdyby miała ona miej-
sce na terytorium ZSRS, gdzie była zakazana. Ustawodawstwo Związku So-
wieckiego rozciągane więc było praktycznie na cały świat15.

Niektórzy z księży w czasie śledztwa zwracali uwagę na tę prawną anoma-
lię. Więziony w Mińsku, a następnie Moskwie w latach 1939-1946 marianin,
ks. F. Abrantowicz, zmarły w tym więzieniu w 1946 r., oświadczył w czasie
śledztwa: „Nie będąc obywatelem sowieckim i nie zamieszkując na terenie
tego kraju, nie mogłem naruszyć jego praw, w związku z czym nie mogę
brać odpowiedzialności za ich łamanie”16. Tego rodzaju zdroworozsądkowe
i zarazem prawne wyjaśnienia nie miały dla władz sowieckich żadnego zna-
czenia.

W oskarżeniach wykorzystywany był także z reguły okres okupacji nie-
mieckiej (1941-1944). Już sam fakt wypełniania przez księży nakazów narzu-
conych wszystkim przez okupanta, takich np. jak oddawanie kontyngentów
z produktów rolnych, był traktowany jako ich indywidualne przestępstwo
współpracy z Niemcami17. Nawet represje doznawane od Niemców w posta-
ci aresztowań, były wykorzystywane przeciwko tym, którzy po aresztowaniu
zostali zwolnieni. Fakt zwolnienia był traktowany jako dowód zgody na tajną
współpracę18. Posiadanie i czytanie gazet ukazujących się w podczas oku-
pacji niemieckiej traktowane było również jako szczególnie rażące przestęp-
stwo przeciwko ZSRS19.

15 Pisał o tym np. w swoich wspomnieniach Wacław Grubiński, skazany w 1941 r. we
Lwowie na śmierć za napisanie na początku lat dwudziestych sztuki teatralnej o Leninie, gdy
Kodeks Karny ZSRS, na podstawie którego wówczas go skazano, jeszcze nie istniał: „Według
prawodawcy sowieckiego za głoszenie opinii przeciw komunistycznych odpowiada przed sądem
każdy obywatel każdego państwa na świecie w chwili, gdy się znajdzie w zasięgu trybunału
sowieckiego” (Między młotem a sierpem, Londyn 1948, s. 108). Por. także: J. G o ć k o w-
s k i, Sołżenicynowy przyczynek do socjologii prawa, „Slavia Orientalis” 1(2001), nr 1. Artykuł
ten jest niezwykle wnikliwą i jedyną − jak się wydaje − na gruncie polskim tego rodzaju
analizą sowieckiego ustawodawstwa z punktu widzenia socjologii, psychologii i etyki.

16 Skazani jako „szpiedzy Watykanu”, red. R. Dzwonkowski SAC, Ząbki 1998, s. 136.
17 Oskarżony o to został np. ks. Henryk Dragiel ze Słonimia. AUBDGO, K-1325, k. 3.
18 T. P r o ć k o, Kościół katolicki na Białorusi w latach II wojny światowej, „Lithuania”

1995, nr 3(16), s. 79.
19 Oto jedno z charakterystycznych oskarżeń. Ks. Wacław Bekisz (1906-1964) z par. Soły

na Wileńszczyźnie, aresztowany w 1949 r., został oskarżony m.in. o to, że: „W czasie niemiec-
kiej okupacji prenumerował i czytał wiele gazet o niemiecko-faszystowskim, nacjonalistycznym
i antysowieckim charakterze” (AUBDGO, P.-25156, l. 140-141).
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3. ORGANY „WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI”

I FORMY ICH DZIAŁANIA

Mało znanym rysem „wymiaru sprawiedliwości” w ZSRS, widocznym
jedynie przy analizie akt śledczych skazanych księży, jest zachowywanie
litery prawa, gdy chodzi o stronę formalno-prawną postępowania śledczego.
Dotyczyło to np. nakazów aresztowania, przedłużania okresu śledztwa, zmiany
kwalifikacji oskarżenia, dokumentowania oskarżeń zeznaniami świadków,
potwierdzania wyroku przez kolejne wyższe instancje itp. I tak np. decyzje
dotyczące aresztowania, śledztwa i toczącego się procesu, były kolejno za-
twierdzane przez czterech różnych, mających odpowiednio wyższą rangę,
funkcjonariuszy właściwych urzędów. Ich podpisy widnieją pod następującymi
formułami, zatwierdzającymi różne etapy postępowania prawnego: „Postano-
wił” (ros.); „Utwierżaju” [Zatwierdzam]; „Areszt sankcjonuju” [Areszt sank-
cjonuję]; „Sogłasen” [Zgadzam się]. Był to dowód zachowania litery prawa.
Jednakże w tym, co było najważniejsze dla oskarżonych i sądzonych, to
znaczy w ferowaniu wyroków, była stosowana wybitnie represyjna interpre-
tacja artykułów Kodeksu Karnego, podporządkowana celom politycznym
władz w stosunku do sądzonych księży i społeczności katolickich, w których
oni pracowali.

Uwagę zwraca terminologia stosowana w protokołach śledczych, oskarżeniach
i wyrokach oraz w ich uzasadnieniach, dotycząca Armii Krajowej walczącej z
Niemcami, a często także, jak wspomniano, z partyzantką sowiecką. Są to z
reguły poniżające określenia, typu: „zbrojne bandy”; „pomaganie bandytom”;
„wspieranie bandytów”; „ukrywanie bandytów”; „bandy biełopolaków”; „była
Polska”, „pańska Polska” itp. Były one podobne do określeń stosowanych w
stosunku do Armii Krajowej przez władze hitlerowskie, nazywanej przez nie z
reguły − „Polnische Banditen”. Tylko wyjątkowo można spotkać w cytowanych
tu źródłach takie określenia, jak „Armia Krajowa” czy „zbrojne nacjonalistyczne
podziemie” (nac.-podpolie). Podobna terminologia stosowana była także wobec
zbrojnego podziemia litewskiego i łotewskiego. Ukazuje ona specyficzny język
aparatu władzy sowieckiej i cel jej propagandy. Było nim niszczenie dobrego
imienia ruchu oporu miejscowej ludności przeciwko terrorowi i zniewoleniu
przyniesionemu przez system polityczny ZSRS.

Bardzo ważną dla osób skazywanych po II wojnie światowej okolicznością
było zawieszenie przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRS, ukazem z dn. 26 ma-
ja 1947 r. („Ob otmienie smiertnoj kazni”), wykonywania kary śmierci za prze-
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stępstwa polityczne20. Miało to co prawda charakter efemeryczny, gdyż kara
śmierci została przywrócona już 12 stycznia 1950 r.21, lecz odegrało zapewne
znaczną rolę. Orzekana często w dalszym ciągu tego rodzaju kara, była odtąd
zamieniana na 25 lat łagrów lub niższe wyroki. Wyrok 25 lat łagrów pojawił się
w KK ZSRS na 30-lecie rewolucji październikowej, to znaczy w 1947 r.

W okresie okupacji sowieckiej w latach 1939-1941, a następnie po powro-
cie Armii Czerwonej latem 1944 r. na poprzednio okupowane ziemie wschod-
nie II Rzeczypospolitej, śledzeniem i represjami wobec duchowieństwa zajmo-
wały się jednocześnie różne organy władzy: polityczne, sądownicze i adminis-
tracyjne. Była to przede wszystkim nosząca w kolejnych okresach różne naz-
wy wszechwładna policja polityczna: NKWD, MGB, MWD, KGB. W czasie
wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu był to także kontrwywiad
„Śmiersz”22 oraz wojsko i straż kolejowa. Wyroki wydawały trybunały woj-
skowe NKWD/NKGB, później MGB oraz OSO23 przy NKWD, a później
przy MGB ZSRS, jak również zwykłe sądy obwodowe, de facto zależne od
organów władzy politycznej. Jeśli sądy obwodowe i trybunały wojskowe
wyrokowały w sprawach, co do których istniały, zdaniem tych władz, kon-
kretne dowody winy, to do OSO kierowano sprawy, w których tego rodzaju
dowodów brakowało, lecz władzom chodziło o skazanie danej osoby. OSO
wydawało wyroki w trybie administracyjnym, od którego nie przysługiwała
apelacja, na podstawie własnych materiałów uzyskiwanych przez tajną agentu-
rę. Zdarzały się wypadki oddalenia sprawy przez zwykłe sądy obwodowe
z braku dowodów. Te same osoby były jednak skazywane przez OSO na
najwyższe kary, wynoszące 25 lat pozbawienia wolności w łagrach, pozbawie-
nie praw obywatelskich na 5 lat i konfiskatę mienia.

20 AUBDGO, P.-14944, k. 187.
21 S. C o u r t o i s, N. W e r t h, J.-L. P a n n é, A. P a c z k o w s k i, K. B a r t o-

s e k, J.-L. M a r g o l i n oraz R. K a u f f e r, P. R i g o l o t, P. F o n t a i n e,
Y. S a n t a m a r i a, S. B o u l o u q u e, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror,
prześladowania, Warszawa 1999, s. 242.

22 „Śmiersz” − Specjalnyje Mietody Rozobłat'ienija Szpionow: popularnie „Smiert' Szpio-
nam” − Śmierć Szpiegom. Specjalny oddział sowieckiego kontrwywiadu działający w latach
1942-1946, od lata 1944 działał także na terenie Polski, dokonując aresztowań i rozstrzeliwań
żołnierzy Armii Krajowej. Jego specjalnym zadaniem było zwalczanie ruchów narodowych na
terenach okupowanych przez ZSRS.

23 OSO − Osoboje Sowieszczanije − Kolegium Specjalne przy GPU/NKWD/MGB ZSRS
powołane do sądzenia więźniów politycznych; pozasądowy organ represyjny, orzekający zaocz-
nie w trybie administracyjnym. OSO działało od 1922 do 1953 r. jako jedno z głównych
narzędzi terroru, masowego orzekania wyroków śmierci innych, skazujących na łagry. Składał
się z trzech funkcjonariuszy, stąd inna jego nazwa „trojka”.
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W procesach sądowych występowali adwokaci, co stwarzało wrażenie
normalnego działania sądu. Ich rola ograniczała się jednak zwykle do prośby
o łagodny wymiar kary. Fachowa obrona byłaby dla nich bowiem niebez-
pieczna24. Procesy odbywały się na koszt sądzonego, któremu konfiskowano
majątek. W wypadku księży był to głównie majątek należący do parafii.

Wspomnienia skazanych świadczą o tym, że niekiedy wyroki wydane
zaocznie przez OSO w Moskwie, odczytywano i wręczano im w więzieniu,
a czasem dopiero w łagrze25. Nowością w stosunku do okresu międzywojen-
nego było to, że znaczna liczba księży była sądzona przez trybunały wojsko-
we i sądy obwodowe, a nie przez OSO. Od wyroku sądu i Trybunału Woj-
skowego można było wnieść apelację do Sądu Najwyższego ZSRS w ciągu
72 godzin od jego wręczenia. Skazani nie zawsze z tego korzystali. W ich
odczuciu oznaczało to bowiem uznanie przez nich jawnie pozbawionego
podstaw wyroku, za prawomocny.

Bardzo charakterystyczny jest sposób pisania przymiotnika „sowiecki”
w dokumentach śledczych i innych dotyczących skazanych. Jeśli np. słowo
„Bóg” pisane jest zawsze małą literą, to przymiotnik „sowiecki”, „sowiecka”
i „sowieckie”, w urzędowych pismach, takich jak protokoły przesłuchań,
teksty oskarżeń, wyroki itp. urzędowe dokumenty, pisany jest zawsze dużą
literą, gdy odnosi się do władzy lub instytucji państwowych. Pisano więc:
„Sowiecka władza” (Sowietskoje prawitielstwo), „Sowieckie państwo” (Sowiet-
skoje gosudarstwo) „Sowiecka armia” (Sowietskaja armia) itp. Był to wyraz
nie tylko budowania prestiżu instytucji sowieckich i respektu wobec nich, ale
także ich quasi-religijnego kultu.

Pomimo znacznych różnic, gdy chodzi o formy represji wobec duchowień-
stwa katolickiego w czasie II wojny światowej, poczynając od 17 września
1939 r. (zbrodnie wojenne, wykonywanie wyroków śmierci, deportacje do
łagrów lub na zesłanie bez wyroków) i po jej zakończeniu (procesy politycz-
ne, brak wyroków śmierci, wyroki do 25 lat łagrów), w polityce władz so-
wieckich w odniesieniu do księży katolickich widoczna jest w obu tych okre-
sach realizacja tego samego celu. Była nim wspomniana już fizyczna ich
eliminacja z życia społecznego, jako przeszkody w dążeniu do zmiany świa-
domości religijnej i narodowej polskich społeczności katolickich na ateistycz-
ną i prosowiecką. W obu tych okresach posługiwano się tymi samymi artyku-

24 Ks. J. M i a n o w s k i, Wspomnienia, Mońki 1976, s. 42, mps. Zbiory autora.
25 S. K a l b a r c z y k, Wykaz łagrów sowieckich miejsc przymusowej pracy obywateli

polskich w latach 1939-1943, cz. I, Warszawa 1993, s. 12-13 oraz informacje księży wymienia-
ne w ich biogramach.
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łami Kodeksu Karnego RSFRS. Różnice polegały jedynie na zastosowaniu
innych metod działania. Dlatego też represje w tych okresach można rozpatry-
wać jako jeden problem.

4. NIECO DANYCH LICZBOWYCH

Według dostępnych w tej chwili źródeł, liczba represjonowanych w oma-
wianym okresie przez władze ZSRS księży katolickich obrządku łacińskiego
różnej narodowości, na ziemiach II RP włączonych do Litewskiej SRS, Biało-
ruskiej SRS i Ukraińskiej SRS oraz w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa,
Estonia), na Zakarpaciu i gdzie indziej, wynosi ok. tysiąca osób26. W tej
liczbie jest ok. 500 księży polskich.

Największe nasilenie represji wobec duchowieństwa katolickiego przypada
na lata 1945-1952, czyli na okres utrwalania ustroju sowieckiego na zdoby-
tych w wyniku umów jałtańskich terenach. W tym czasie wprowadzane były
tam rewolucyjne i całkowicie niszczące dotychczasową, odwieczną strukturę
społeczną i ekonomiczną zmiany, w postaci kolektywizacji, upaństwowienia
prywatnej własności, wywłaszczenia z dotychczasowego stanu posiadania
i likwidacji całych warstw społecznych, takich jak ziemiaństwo, rolnicy indy-
widualni, przedsiębiorcy, handlowcy, rzemieślnicy i wolne zawody. Aż do
śmierci Stalina w 1953 r. towarzyszyły temu deportacje na Syberię i do Ka-
zachstanu bardziej świadomych narodowo i zamożniejszych niegdyś grup
społecznych27.

Istnieją charakterystyczne różnice między poszczególnymi republikami,
widoczne przy dokładniejszej analizie wydawanych tam na księży katolickich
wyroków. Jakkolwiek ich kompletna liczba nie jest jeszcze do końca znana,
to jednak dostępne już dane pozwalają ustalić zasadnicze kierunki i metody
działania władz sowieckich w stosunku do duchowieństwa katolickiego ob-
rządku łacińskiego różnych narodowości na terenach, które po 1944 r. zna-
lazły się w ZSRS.

26 R. D z w o n k o w s k i SAC, Duchowieństwo katolickie obrządku łacińskiego repre-
sjonowane w ZSRS 1939-1987 (Materiały do słownika biograficznego), „Przegląd Wschodni”
6(2000), z. 3(23), s. 523-627.

27 Materiały k serii Narodi i kulturi. Wipusk XII. Deportacji narodow SSSR (1930-e-1950-e
goda). Czast I. Dokumentalne istoczniki, red. M. H. Gubogło, A. I. Kuźniecow i in., Moskwa
1992.
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Na ogólną liczbę 152 księży katolickich na Łotwie w 1944 r., aż 81
z nich, a więc ponad połowa (53%) zostało aresztowanych i skazanych w la-
tach 1944-195828. Wśród znanych nam obecnie 46 wyroków wydanych tam
w okresie 1944-1953, tylko 5 (10,8%) opiewało na 25 lat łagrów, a 33
(71,7%) na 10 lat łagrów. Pozostałe wyroki wynosiły od 3 do 8 lat. Przy
wyższych wyrokach stosowano także karę pięcioletniego pozbawienia praw
obywatelskich i konfiskatę majątku.

Na Litwie w tym samym okresie represjonowanych było, według danych
MWD z 1958 r., ponad 280 księży na ogólną ich liczbę ok. 750 (w 1953 r.)
w całym kraju, co stanowiłoby 37%29. Kilkudziesięcioosobową grupę stano-
wili wśród nich Polacy z archidiecezji wileńskiej. W chwili obecnej znana
jest wysokość wyroków w 173 wypadkach. Najwyższe wyroki − 25 lat ła-
grów otrzymało na Litwie, według obecnych danych, 35 osób, czyli 20,2%
skazanych. Zapadły one głównie w latach 1949-1952 (33 wyroki). Ten wy-
miar kary był tu więc dwukrotnie wyższy niż na Łotwie. Najwięcej, bo 110
znanych nam wyroków, a więc 63,5% ich liczby ogólnej, miało wysokość
10 lat łagrów. Ponad połowa z nich, bo 55, zapadła w latach 1949-1950.
Aresztowano wówczas 76 księży, czyli 6 każdego miesiąca. Był to okres
największego natężenia represji i ostatecznego złamania różnych form czynne-
go oporu miejscowego społeczeństwa.

Na Białorusi, to jest na byłych terenach północno-wschodnich II RP, z 225
księży, którzy pozostawali w tej republice w 1946 r.30, represjonowanych
było w latach 1944-1952 ok. 150. Tylko trzech z nich nie było Polakami31.
Uwagę zwraca tu, w porównaniu z innymi republikami, wyjątkowo duża liczba
wyroków o najwyższym wymiarze kary. Na 71 znanych obecnie wyroków
skazujących, wydanych w latach 1945-1952, aż 41 (57,8%), a więc ponad
połowa, opiewała na 25 lat, a 22 (30,9%) na 10 lat. W porównaniu z Łotwą
najwyższy wymiar kary orzekano więc tu, według tych danych, pięciokrotnie
częściej, a w porównaniu z Litwą ponad dwukrotnie częściej. Pozostałe wyroki
wynosiły od 3 do 15 lat. Z reguły orzekane było także pozbawienie praw oby-

28 H. S t r o d s, Latvijas Katolu Baznicas vesture 1075.-1995., Riga 1996, s. 305.
29 Według V. Spengli represjonowanych było 33% księży litewskich. Por. V. S p e n-

g l a, Atlikę Perejgą. Vyskupai KGB (NKGB, MGB). Kalėjmose, Vilnius 1997, s. 9-10.
30 U. N a w i c k i, Partijnaja-dziarzaunaja palitika da religii u naslewajenni czas, w:

Kanfsesii na Biełarussi, s. 250.
31 Byli to: ks. Adam Stankiewicz (1890-1949) i ks. Wiktor Szutowicz (1890-1960) naro-

dowości białoruskiej oraz ks. Jan Wienożindis (1901-1962), Litwin. Wszyscy trzej należeli
do archidiecezji wileńskiej.
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watelskich na 5 lat i przepadek mienia. W rezultacie w 1953 r. na Białorusi
pozostało na swoich placówkach zaledwie kilkunastu księży.

W porównaniu z Łotwą i Litwą, a także − jak o tym niżej − i z Ukrainą,
władze sowieckie okazały tu wyjątkową bezwzględność wobec duchowieństwa
i społeczeństwa polskiego. Wynikało to z panującej w tej republice sytuacji
religijnej i narodowej. Pierwszy powojenny spis ludności ZSRS z 1959 r.
wymienił na Białorusi znacznie ponad 500 tys. Polaków32. W rzeczywistości
liczba ta była dwukrotnie wyższa, gdyż w czasie spisów ludności bardzo
często nie stawiano pytania o narodowość lub nie respektowano oświadczenia
Polaków w tym względzie33. Dlatego też w porównaniu z innymi terenami
włączonymi do ZSRS w 1945 r., w Białoruskiej SRS pozostała największa
liczba księży polskich. Ponieważ Kościół katolicki stanowił oparcie w zacho-
waniu wierzeń religijnych i polskiej tożsamości narodowej przez ludność
katolicką, władze sowieckie dążyły do jego likwidacji przez stanowcze elimi-
nowanie duchowieństwa katolickiego i zamykanie kościołów.

Inną sytuację można było w tym samym czasie obserwować na terenach
obecnej zachodniej Ukrainy, gdzie po tragicznych dla Polaków wydarzeniach
z lat 1943-1945 (masowe mordy i eksterminacja Polaków przez UPA), pozostała
jedynie diaspora polska i ok. 50 księży polskich. Do 1953 r. aresztowanych
zostało ponad 40 z nich. Na 33 znane dotychczas wyroki, nie zapadł tu jednak
w tym czasie − jak się wydaje − ani jeden wyrok 25 lat łagrów. Najwyższe
wyroki (dwa) wynosiły po 15 lat łagrów. Ogromną większość, bo 24 (72,7%)
stanowiły wyroki 10 lat łagrów. Był to swego rodzaju dowód słabej już pozycji
Kościoła w tej republice. Tym bardziej więc należy odnotować, że aresztowania
duchowieństwa w 1945 r. powodowały tu niekiedy protesty ludności polskiej,
a nawet przedstawiciela tymczasowego „rządu polskiego” (PKWN)34.

Należy na koniec wspomnieć o ważnej okoliczności wybitnie różniącej
międzywojenny i powojenny okres panowania ZSRS. Otóż w latach dwudzie-
stych i trzydziestych Poselstwo Polskie, w 1935 r. podniesione do rangi Am-
basady RP, oraz zachodnie placówki dyplomatyczne w Moskwie, bardzo
pilnie śledziły represyjne działania władz dotyczące Kościoła, aresztowań
księży katolickich, ich procesy, wymierzane wyroki itp. Pierwszy ambasador

32 P. E b e r h a r d t, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie,
Warszawa 1998, s. 74.

33 R. D z w o n k o w s k i SAC, Polacy na dawnych Kresach Wschodnich. Z problema-
tyki narodowościowej i religijnej, Lublin 1994, s. 29-46.

34 S. T k a c z o w, Polsko-ukraiński transfer nasielenija 1944-1946, Tarnopil 1997,
s. 175.
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Francji w Rosji Sowieckiej, Jean Herbette, oraz jego następcy, jak świadczą
ich raporty przesyłane do MSZ w Paryżu, wielokrotnie poruszali ten problem
w kontaktach z Ludowym Komisariatem Spraw Zagranicznych ZSRS35. Na-
tomiast po II wojnie światowej kwestia sytuacji Kościoła i masowych areszto-
wań duchowieństwa katolickiego w krajach bałtyckich oraz na Białorusi,
Ukrainie i gdzie indziej na zajętych przez ZSRS terenach, w raportach Amba-
sady francuskiej w Moskwie w ogóle się nie pojawia. Zajmują się one jedy-
nie sprawami dwóch kościołów francuskich, w Moskwie i w Leningradzie.
Mowa jest w nich o trudnościach związanych z obecnością w Moskwie księ-
dza katolickiego narodowości francuskiej, mającego status kapelana Ambasa-
dy USA, będącego duszpasterzem w kościele katolickim św. Ludwika
w Moskwie, oraz incydentach dyplomatycznych na linii Watykan – USA –
ZSRS36. Dowodzi to, że dyplomaci zachodni byli całkowicie odcięci od wy-
darzeń i informacji ze wspomnianych terenów. Dotyczyło to także Ambasady
PRL. W rezultacie władze sowieckie miały całkowitą swobodę w podejmowa-
niu działań represyjnych, zmierzających do stopniowej likwidacji Kościoła
i eliminacji jego duchowieństwa z życia społecznego. Znacznie też pogarszało
jego sytuację w ZSRS.

5. REHABILITACJA OFIAR REPRESJI

Od połowy lat pięćdziesiątych represje na tle politycznym i religijnym nie
miały już charakteru masowego, lecz były stosowane indywidualnie. Położyła
im kres pierestrojka Michaiła Gorbaczowa. Uważa się, że ostatecznie zakoń-
czyły się one w 1988 r.37 Za datę, która je formalnie zamyka, gdy chodzi

35 Archives du Ministère des Affaires Etrangères. Archives Diplomatiques, Serie Z −
Europe − Rusie 1918-1940, 75007 Paris, 37, Quai d’Orsay. R. D z w o n k o w s k i SAC,
Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997, s. 341-349.

36 Niekiedy zawierają one interesujące i ważne szczegóły, do dziś nieznane historykom,
których mogli się jedynie domyślać, jak np. to, iż pozostający na tym statusie w Moskwie od
1936 r. ks. Leopold Braun, był tam obserwatorem Stolicy Apostolskiej, a jego następca, ks.
Antoine Laberge, był ukrytym administratorem apostolskim ad interim na ZSRS (w dyploma-
tycznej korespondencji podpisywał się: „adm. ap. int.”). Za nierozważne ujawnienie faktu, iż
jest nieoficjalnym przedstawicielem Watykanu w ZSRS, został w 1947 r. wycofany i zastąpio-
ny przez ks. Jeana de Matha. Archives du Ministère des Affaires Etrangères. Archives Diplo-
matiques, Serie Z − Europe − URSS 1944-1947, vol. 30, k. 064. Por. także vol. 832, 25-30.
Bardzo obszernie natomiast traktowana jest w raportach z lat 1945-1955 kwestia żydowska
w ZSRS.

37 Tę datę jako kończącą okres prześladowań religijnych w ZSRS, przyjmuje redakcja



78 ROMAN DZWONKOWSKI SAC

o duchowieństwo katolickie, należy jednak uznać dzień 14 marca 1987 r.
W tym dniu bowiem Prezydium Rady Najwyższej ZSRS ogłosiło rozporzą-
dzenie, na mocy którego zwolnionych zostało z odbywania dalszej kary
w więzieniach i łagrach 150 duchownych i działaczy religijnych różnych
wyznań. Zwolniony został wówczas także ostatni, aresztowany 17 maja 1985
w Nowosybirsku na Syberii i skazany na trzy lata więzienia, ks. Józef Świd-
nicki38. W ten sposób zakończył się trwający 70 lat okres prześladowań
religijnych w ZSRS.

Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęła się rehabilitacja ofiar systemu
sowieckiego, skazanych niegdyś w procesach politycznych. Ukazała ona naj-
bardziej chyba charakterystyczny rys represji wobec duchowieństwa w ZSRS
i innych kategorii osób, jakim było ich zafałszowanie prawne i propagan-
dowe. Podstawą rehabilitacji stał się art. 1 zarządzenia Prezydium Najwyższej
Rady ZSRS z 16 stycznia 1989 r. O dodatkowych środkach w celu przywró-
cenia sprawiedliwości w stosunku do ofiar represji, które miały miejsce
w latach 30. i 40. oraz na początku 50. Znamienne jest nieuwzględnienie lat
dwudziestych, pominiętych nie wiadomo z jakich powodów w tytule powyż-
szego zarządzenia. Po jego ogłoszeniu podobne zarządzenia ukazały się
w różnych republikach ZSRS. Na Litwie było to zarządzenie Prezydium Rady
Najwyższej Litewskiej SRS również z 16 stycznia 1989 r. O dodatkowych
przedsięwzięciach w celu przywrócenia sprawiedliwości wobec ofiar represji
z lat 30. 40. i początku 50.

Na Białorusi podstawą rewizji wyroków, umarzania spraw i rehabilitacji,
stało się rozporządzenie Rady Najwyższej Republiki Białoruskiej z dn. 6
czerwca 1991 r. O zasadach rehabilitacji ofiar politycznych represji w latach
20-80 w Republice Białorusi. Na Ukrainie ustawa miała charakter najbardziej
ogólny. Art. 1 „Zakonu Ukrainy” z 17 kwietnia 1991 mówił bez ograniczeń
O rehabilitacji ofiar politycznych represji na Ukrainie (Pro reabilitaciju
żertw politycznich na Ukraini).

W wyniku systematycznej rewizji wspomnianych procesów do akt perso-
nalnych duchownych katolickich i innych osób, skazanych w latach 1940-
1966 na różnorodne, w tym najwyższe kary, rozpoczęto włączanie orzeczeń
odpowiednich instancji sądowych, zawierających formułę: „uniewinniony
z braku dowodów przestępstwa lub wyrok ... skasować i postępowanie umo-

tygodnika moskiewskiego „Moskowskije Nowosti” (6 maja 1989). Por. G. P r z e b i n d a,
Większa Europa. Papież wobec Rosji Ukrainy, Kraków 2001, s. 292.

38 Ks. J. P a ł y g a SAC, Łagry za Fatimę, Ząbki 1997, s. 180.
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rzyć” (prigawor ... otmienit' i dieło prekratit'). Dokonywało się to jednak nie
bez charakterystycznych wyjątków. Na Białorusi nie wszyscy księża polscy
skazani za współpracę z AK zostali zrehabilitowani. Tak było np. w wypadku
ks. Antoniego Bańkowskiego z obwodu grodzieńskiego, skazanego w 1948 r.
na 25 lat łagrów z oskarżenia o rzekome akty terrorystyczne w czasie jego
przynależności do AK39, księży: Wincentego Borsuka i Józefa Grasewicza,
którzy otrzymali podobny wyrok, oraz innych. Instancje prawne w tej republi-
ce zajmujące się sprawami rehabilitacji załączyły do ich akt osobowych
stwierdzenia, że w stosunku do nich wspomniane rozporządzenie Rady Naj-
wyższej Republiki Białoruskiej z dn. 6 czerwca 1991 r. nie ma zastosowania.
Niekiedy rehabilitacja jest częściowa. Stwierdza bezpodstawność skazania
z jednego artykułu, a podtrzymuje wyrok z innego.

39 AUBDGO, K-. 20520.
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JASEŁKA KSIĘDZA LEONARDA SOLECKIEGO
Z 1875 ROKU

Najbardziej znanym i najczęściej wystawianym utworem dramatycznym
o tematyce Bożego Narodzenia jest Betlejem polskie Lucjana Rydla, wysta-
wione po raz pierwszy w 1904 r. na scenie teatru lwowskiego. Utwór ten
zyskał popularność głównie dzięki polonizacji motywu Bożego Narodzenia
i elementom patriotycznym.

Istnieją jednak mało znane utwory wcześniejsze, zawierające powyższe
walory. Spośród bogatej bibliografii dramatycznych tworów bożonarodzenio-
wych mają uwagę zwrócił tekst pt. Jasełka autorstwa ks. Leonarda Soleckie-
go, wydany po raz pierwszy we Lwowie w roku 1875. Według Bibliografii
dramatu polskiego Ludwika Simona utwór ten miał 5 wydań1. Jasełka te
były wystawiane na scenie zawodowego teatru hr. Skarbka we Lwowie za
dyrekcji Adama Miłaszewskiego. Premiera odbyła się 21 grudnia 1882 r.;
grano je trzy razy2.

Według schematyzmu archidiecezji lwowskiej3 Leonard Solecki urodził
się w 1842 r.; święcenia kapłańskie przyjął w 1867 r. Był wikariuszem archi-
katedry lwowskiej obrządku łacińskiego i kantorem chóru przy tejże katedrze,
oraz nauczycielem śpiewu chóralnego w Seminarium Duchownym we Lwo-
wie. Dodatkowo pełnił funkcję katechety IV Gimnazjum. Na karcie tytułowej
wydania Jasełek z 1909 r. autor figuruje jako proboszcz parafii rzymskoka-
tolickiej w Brzeżanach.

1 L. S i m o n, Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939, red. E. Heise i T. Sivert, t. II,
Warszawa 1971, s. 870-871.

2 Tamże.
3 Catalogus universi venerabilis cleri secularis et regularis Archidioecesis Leopolianae

ritus latini, Leopoli 1876, s. 14.
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Oprócz Jasełek ks. Solecki opublikował w Cancionale Ecclesiasticum
(Leopoli 1879) Psałterz Dawidowy w języku łacińskim i polskim z komenta-
rzem Menoniusza i Wujka [...] (1882). Rozpoczął też wydawanie miesięcznika
„Muzyka Kościelna Parafialna”, zawierającego preludia we wszystkich to-
nacjach, a także Directorium chori na ważniejsze czynności i obrzędy roku
kościelnego wyjęte z antyfonarza, ordinariun missae, Psałterza, mszału i ry-
tuału [...]. Na s. 2 okładkowej jest zapowiedź, że pismo będzie wychodzić
w 12 zeszytach rocznie. Piszącej te słowa znany jest tylko zeszyt 1 z 1880 r.
(innych brak w znanych mi zasobach bibliotecznych). W bibliografiach jest
też wiadomość o Kalendarzu Wydawnictwa Muzyki Kościelnej Parafialnej na
r. 1882-1883, wydanym przez ks. Soleckiego (Lwów 1881-1882).

Na początku przedmowy do Jasełek ks. Solecki przywołuje wypowiedź
Adama Mickiewicza z wykładów o literaturze słowiańskiej: „Pierwszy zawią-
zek narodowej pieśni polskiej znajduje się w pieśniach religijnych, w kan-
tyczkach. Poezja religijna była śpiewana i powszechnie znana, dotykająca
jednym bokiem ludowej, drugim piśmiennej [...]. Zbiór ten, mało znany teore-
tykom, mało czerpany przez poetów, jest bardzo ważny dla historii i poezji
narodowej. Autorowie zawartych w nim pieśni nabożnych są niewiadomi: byli
to, jak się zdaje, duchowni niżsi i bakałarze szkółek. Są jednak ślady, że
i wielcy pisarze dorzucili tu kilka hymnów [...]. Ponieważ jednak ci poeci
prostaczkowie wtrącali czasem wyrażenia gminne, pieśni te długo służyły za
pośmiewisko ludziom niezdolnym je ocenić. Do pieśni uroczystych dodawano
pomału inne, układane do śpiewania jeżdżąc po kolędzie albo przy jasełkach.
Są to niby małe dramata, przedstawiające Narodzenie Chrystusa Pana [...].
Autor, zwykle bakałarz wiejski, jako człowiek najuczeńszy w okolicy, poczy-
nał najprzód od w y k ł a d ó w ludowi proroctwa [uwzględniłem tę rzecz
w prologu I – wtrąca ks. Solecki]. Kreśląc obrazy bynajmniej nie troszczy się
o koloryt miejscowy Ziemi Świętej, widzi taką stajenkę, taki śnieg i mróz jak
w Polsce, wprowadza pastuszków, mówiących z mazowiecka”4. Następnie
autor wyjaśnia przyczyny zainteresowania się tym tematem: „z każdym ro-
kiem giną tradycje tych piękności literatury i muzyki naszej; z każdym ro-
kiem ustaje coraz bardziej w kółku rodzinnym rzewne tradycyjne kolędowanie
po Wilii Bożego Narodzenia; przedstawienie sceniczne jasełek zeszło już
tylko do karykatury i to rzadkiej, wykonywanej przez biegających żaków,
którzy nie pojmują nawet tego, co czynią.

4 L. S o l e c k i, Przedmowa do wyd. 1. Cyt. za: t e n ż e, Jasełka [...], Kraków 1909,
s. III.
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Życzeniem moim gorącym jest [...] aby przez młodzież szkolną i amatorów
odnowiły się przedstawienia jasełek takie, które by wykazać mogły i e s t e-
t y c z n ą i e t y c z n ą stronę kantyczek naszych, a przede wszystkim,
aby [...] podnosiły serca ludu do uwielbienia miłości Bożej”5.

W niniejszym artykule postaram się przedstawić, jak zrealizowano w tek-
ście te założenia:

1) dydaktyczne, a więc – wedle słów Mickiewicza – wykład o Bożym
Narodzeniu;

2) estetyczne – jaki jest sposób prezentacji treści, a więc walory sceniczne
tekstu.

Założenia dydaktyczne czy pastoralne zawarte są w samej kompozycji
utworu. Sceny bożonarodzeniowe poprzedza akt I (akty przez autora nazwane
są oddziałami), objaśniający sens przyjścia Chrystusa na świat, zatytułowany
Mesjasz oczekiwany przez synagogę i ojców w otchłani. Scena I tego aktu
wprowadza czytelnika czy widza do świątyni jerozolimskiej, gdzie Żydzi
modlą się o zesłanie Mesjasza. Cały ten akt ma cechy dramatu liturgicznego
– składa się nań śpiew liturgiczny i czytanie Pisma Świętego.

Akt ten ma charakter monumentalny. Tworzą go – obok wzniosłych śpie-
wów chóralnych i solowych – także kompozycja przestrzenna obrazu scenicz-
nego, scenografia, ruch sceniczny, a także hieratyczna gestyka. Wszystkie te
elementy tworzą podniosły nastrój. „Scena przedstawia wnętrze świątyni
jerozolimskiej: ołtarz kadzenia, lichtarz siedmioramienny, stół z chlebem
pokładnym. W półkolu z obu stron ołtarza ławki, czyli stalle dla kapłanów
i dwa pulpity dla kantorów”.

Każdy oddział jest poprzedzony wstępem muzycznym, czyli introdukcją. W
oddziale I autor podaje: „uwertura na temat pieśni starożytnej polskiej: Boże
wieczny itd. Po skończeniu uwertury rozpoczyna się scena procesją żydowskich
chłopców i kapłanów. Na ostatku kroczy arcykapłan ubrany według przepisu
mojżeszowego. W czasie tej procesji śpiewają kapłani unisono (jednogłośnie)
na przemian z całym chórem jeden z psalmów nazwanych psalmami stopniów
(graduales) dlatego, że były śpiewane przez Izraelitów powracających z wygna-
nia babilońskiego przy uroczystym ich wejściu do Jerozolimy”6.

Chór kapłanów (unisono basem Psalm 122)

Ku Tobie podnosiłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech!

5 Tamże.
6 Wszystkie cytaty pochodzą z wydania 5 (Kraków 1909).



84 MARIA BARBARA STYK

Chór chłopców i kantorów (na głosy)
Zmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo napełnieni wzgar-

dy. Itd.

W czasie ostatniego wiersza zasiadają kapłani w stallach, chór chłopców staje na
uboczu.

Chór kapłanów śpiewa Psalm na głosy Mikołaja Gomółki
Z pośrodku kapłanów wychodzi jeden i czyta ustęp z Pisma Św. przy pulpicie.

Kapłan (czyta, wszyscy powstają)
I rzekł Pan: Położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą i między nasieniem twym

a jej nasieniem; ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej (Genesis,
III, 14-15).

Następnie kantor śpiewa solo na zmianę z chórem kapłanów antyfony zwane ma-
jores z III niedzieli Adwentu. Śpiew według Antyfonarza Krakowskiego z roku 1614.

Chór chłopców
Któryś jest na wysokości
Schyl nieba, użycz litości
Spuść się w nasze głębokości.

3-ci kapłan czyta jak wyżej
I rzekł (Pan). Słuchajcież tedy domie Dawidów. Aza wam na tem mało, że nie

uprzykrzacie ludziom, iż się też uprzykrzacie Bogu mojemu? Przecież da wam sam
Bóg znamię: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię Jego Emmanuel (Izaj.
VIII, 13-14).

Kantor (śpiewa)
O Emmanuel, Królu i prawodawco nasz! Oczekiwanie narodów i zbawienie ich,

o przyjdź. I zbaw nas Panie Boże nasz!

Chór (wszyscy)
nuta Graduału krakowskiego fer. IV quatuor temp. Adventus

Przyjdź co rychlej miłosierny!
O Boże! Człowiek mizerny
Ciebie czeka lud Twój wierny!

Wychodzą wszyscy. – Zasłona siatkowa z chmurami, zakrywa ołtarz i stalle, po-
czem przesuwają się w bieli postacie dusz w otchłani zatrzymanych.

Następuje scena II − Mesjasz oczekiwany przez ojców w otchłani, która ma
taki sam charakter, jak scena I. Występuje w niej śpiew liturgiczny
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Wszyscy (unisono basem śpiewają)

Rorate coeli desuper et nubes pluant justum [...].

oraz recytacja tekstów z Graduału krakowskiego rozpisanych na kwestie
Abrahama, Izaaka, Mojżesza, Izajasza

Abraham (modli się)
Wypuść Baranka, Boże nasz! Wypuść władcę świata! [...]

Jakub
Ukaż nam oblicze swoje, a będziemy zbawieni.

Wszyscy (razem wznosząc ramiona, na głosy)
Rorate coeli desuper et nubes pluant justum.

W czasie śpiewu tego ukazuje się wśród ciemności światło Gwiazdy Jakubowej;
Patriarchowie widzą w niej spełnienie przepowiedni przyjścia Mesjasza, uderzają
więc w hymn pochwalny 84.

Na tym kończy się akt II, „starotestamentalny”, który zazwyczaj w jaseł-
kach nie występuje, chociaż jest to bardzo ważne w historii zbawienia. Po
nim następują akty III i IV – „pasterskie”, akt V − „Herodowy” i akt VI –
adoracji pasterzy i Trzech Króli. Nie będziemy ich szczegółowo omawiać,
jedynie zwrócimy uwagę na sprawy najważniejsze.

Scena I drugiego aktu ma charakter dydaktyczny.

Kobziarz śpiewa
Ach zła Ewa narobiła
Kłopotu nas nabawiła [...].

Jest to pieśń ludowa wzięta z małymi wyjątkami z Kantyczek z roku 1785. W
czasie śpiewu nadbiegli niektórzy pasterze, inni zbliżywszy się obstąpili kobziarza,
po czym zdziwieni pytają o znaczenie tych słów pieśni.

Pasterz Walek
Człowiecze dobry, Bóg z tobą! Powiedz nam, proszę, o kim to śpiewasz i co to

za nieszczęsna niewiasta, która się uwieść dała wężowi? [...].

Pasterz Maciek
Jak to było? Opowiedz nam!

Kobziarz śpiewa o upadku człowieka i proroctwie zesłania Syna Bożego.
Po tym „wykładzie” następują dalsze sceny pasterskie, bardzo piękne, z

chórami aniołów, którzy zwiastują radosną nowinę. Pasterze występujący na
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początku szopki, wędrując do Betlejem, spotykają po drodze inne grupy pa-
sterzy – z innych regionów Polski.

Scena VII
Wszyscy gotowi w pochód ku Betlejem. Spoza krzaków nadbiega 4-ta gromada

pasterzów i wzywa raźno i hałaśno do spiesznego pochodu.

3. Gromada (śpiewa)
Boh predwicznyj narodył sia
Pryszoł dneś so nebes

Szczoby wzrił lud swój weś
I utisził sia.

4. Gromada pasterzów,
zdziwiona nowych pasterzów przybyciem, których nie zna, przystaje, i:

Bartosz (pyta)
A skądeście Bracia?

Rusin
A z Rusi –

Litwin
A my z Litwy.
Bartosz

Pójdźcie z nami do Betlejem! Dyć braćmi jesteśmy wszyscy, a Dzieciątko ucieszy
się niemało, gdy ujzy braci u stópek swoich w miłej przyjaźni. Rusini i Litwini zbli-
żają się i ściskają z Mazurami [...].

W dalszej części utworu pojawia się – w opowiadaniu jednego z pasterzy
– postać Żyda.

Także żydom nakazano i znać dano
By Pana witali, do szopy biegali

Pokłon Panu oddawali
Mesyasza wyznawali

Winnym ukłonem.
Żydzi mówią: Skąd Messyasz!? To Pan nie nasz!
Nie tak on przychodzi, jak w bulli chodzi!

My go czekamy wielkiego,
Wy go macie maleńkiego
Wie der dzieciątko!

Autor – ks. Solecki – zaczerpnął te postaci i ich kwestie z Kantyczek
według wydania z 1875 r. z przedmową A. Mickiewicza (Paris 1868, s. II-
III). Jest to źródło zupełnie zapomniane.
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Warto zwrócić uwagę na pewien ważny szczegół, obecny w omawianych
jasełkach, zupełnie innej natury, a mianowicie sposób przedstawienia Naj-
świętszej Rodziny na scenie. W scenie III trzeciego aktu:

Maciek (ogląda się)
A kędyz Pan? Wszak nie widać domostwa żadnego.

Bartosz
Oto w tej stajence.

Maciek
Co zaś?...Tam Panięce

Ma być spełnienie?

Bartosz
Tam ci pewnie. Wnijdźże jeno, a ze tak jest na ocy ujzycie. (Zbliżają się).

Z wnętrza szopki bije światłość wielka. I widać kawałek żłóbka, czyli jasełek, siano,
nie widać jednak Najświętszej Rodziny.

Ten sposób ukazywania sacrum postaci – nie dosłownie, poprzez postać akto-
ra, a poprzez symbol światła – zaczerpnął Solecki z dawnego dramatu litur-
gicznego.

Zatrzymajmy się przy zagadnieniu roli światła w tekście dramatu, który
ze względu na dokładne didaskalia można nazwać scenariuszem. Światło
pełni, jak już widzieliśmy w scenie adoracji, funkcję symboliczną. Podobną
funkcję pełni również we wcześniejszych scenach. Wyznaczają ją nie tylko
didaskalia, ale i tekst główny: „Ściemnia się. – Kilku pasterzy rozpala ognis-
ko”. Wydawać by się mogło, że będzie to scena realistyczna. Jednakże nie
tylko. Pasterze poruszeni opowiadaniem o radosnej nowinie śpiewają hejnał:

Mocny Boże z wysokości
Oświeć nas od złych ciemności,

Boś Ty sam Bóg wszej światłości.

W następnej scenie „głosy słychać wielu aniołów – Niebo od łuny płonie”.
Pasterze budzą się.

Ono coś takiego
Jak słońce jasnego

Świeci na niebie.
[...].
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Druga gromada
Hej, co się dzieje!
Niebo goreje!

Zaśby to dobytek pogorzał nam?
Hejże wstawajcie,
Żywo patrzajcie (wskazuje)
Co za dziw na niebie dzieje się tam!

Bartoszu kochany,
Znak to niesłychany (s. 13).

W innej scenie:

Pierwszy (z nowo przybyłych)
Trwoga, dla Boga! Co się dzieje?
Jasność w nocy, choć nie dnieje.

(Nowe łyskanie, jasność)
Niebo otworzone!
Wojska niezliczone

Anielskie widzimy.

W przywołanych tu obrazach opozycja światło/ciemność jest symboliczna
– światło gwiazdy betlejemskiej, światło z nieba, rozprasza ciemności, w któ-
rych była pogrążona cała ludzkość do narodzenia Chrystusa.

Do budowy nastroju tych scen przyczyniają się także bogate środki wo-
kalne – śpiewy aniołów, śpiewy pasterzy, a także – środki instrumentalne.
W I scenie (pasterskiej) „pasterze układają się około ogniska i zasypiają.
Słychać fujarkę [...]. Muzyka cicho orkiestrze akompaniuje. − Cisza. Po małej
przerwie chór cichy za sceną jako introdukcja do sceny II”. Chór za sceną
śpiewa na nutę używaną w Złoczowskiem, następnie słychać głosy aniołów
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. W scenie II trzeciego aktu: „Już się
szykują ku wyjściu, niektórzy już wyszli spod strzechy, wtem słychać głos
pasterskiego rogu jakby nawoływania”. To nawoływanie rogu przechodzi w
nawoływanie głosowe na początku sceny IV:

Pospieszcie pastuszki z piosneczki!
Pospieszcie pastuszki do stajeneczki!

W introdukcji aktu IV „chór za kulisami – przygrywka krótka za każdym
wierszem” (s. 33). W scenie I tegoż aktu „ogień rozłożony, około którego
pasterze się rozsiedli, niektórzy się grzeją, inni grają na fujarkach hejnał bez
tekstu (nuta liturgiczna)”. Następnie „ogień przygasł – jeden z pasterzy stroi
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fujarkę lub kobzę i śpiewa”. W zakończeniu: „ucisza się wszystko − z dala
słychać róg pasterski, któremu odpowiada pasterz na fujarce (jak na początku)
hejnał bez tekstu (liturgiczna nuta) z tej nuty fuga”. W didaskaliach było
widoczne operowanie ciszą – dla wywołania odpowiedniego nastroju. Te
zróżnicowane i bogate środki muzyczne i wokalne sprawiają, że utwór drama-
tyczny ma cechy oratorium. Tak też określił jasełka w podtytule sam autor
w wydaniu z roku 1909, dodając nuty7.

W kwestiach mówionych było również miejsce na milczenie – znany śro-
dek młodopolskiego dramatu.

Kwestie mówione były zróżnicowane pod względem natężenia głosu i za-
barwienia emocjonalnego. Oto przykłady: „raźno i hałaśno”, „wykrzykują”,
„półgłosem”, „radośnie”, „w zachwycie”, „mówi natchniony”.

Ruch sceniczny w propozycji autora jest bardzo urozmaicony. Najbardziej
efektowne są procesjonalne wejścia chłopców i kapłanów w I scenie pierw-
szego aktu. Dużo ruchu jest także w scenach pasterskich. Pasterze „nadbiega-
ją”, „biegają”, „słaniają się”, „upadają na kolana”, „zrywają się”.

Gestyka jest różnicowana w zależności od charakteru sceny. O hieratycz-
nych, symbolicznych gestach z I aktu (liturgicznego) była już mowa na po-
czątku. Pasterze w czasie modlitwy również czynią symboliczne gesty, np.
„Bartosz wznosząc ręce ku niebu”, „wszyscy kłaniają się, Bartosz aż do zie-
mi”. Poza tym w realistycznych scenach i gesty są realistyczne.

Mimika w „scenariuszu” ogranicza się do paru zdziwień pasterzy i reakcji
Heroda: „król zmienił cerę, zmięszał się, skinął na uczonych, którzy w mil-
czeniu szukają po księgach” (s. 42).

Wskazówki co do kostiumów i zabudowy sceny znajdują się w dodatku
na końcu tekstu w wydaniu z 1881 r. „Co do kostiumów dla pastuszków
dostateczne będą zwykłe pastusze ubrania, należy jednak nogi ubrać w sanda-
ły i obwiązać taśmami w sposób szamerowania, jak to na przykład górale
noszą. Trzej Królowie powinni mieć długie powłóczyste suknie z ogonami,
które pazie noszą; jeden z Królów powinien być w sędziwym wieku, z długą
białą brodą, a jeden z twarzą ogorzałą, a raczej poczernioną z kruczymi kę-
dzierzawymi włosami. Wierzchnie suknie można przykroić w sposób dalma-
tyk, peleryny gronostajowej lub tp. I te stroje można zamówić u pana Dula;
Najśw. Rodzina i Aniołowie nie potrzebują być widnemi na scenie [...].

7 Jasełka (Szopka). Oratorium ludowe w pięciu oddziałach w śpiewach i obrazach sce-
nicznych, z kolęd, kantyczek i melodyj chorału kościelnego polskiego zestawił ks. Leonard
Solecki proboszcz rz. k. w Brzeżanach. Wydanie V poprawione. Wyciąg fortepianowy z tek-
stem. Kraków 1909.
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Umówiłem się z panem Dulem, dekoratorem i malarzem przy lwowskim
teatrze w ten sposób, iż na żądanie, przez trzy osoby podpisane, gotów jest
nawet na kredyt przesłać potrzebną scenerię (wedle najlepszych wzorów) na
grubym papierze za cenę 10 złr. Papier będzie płótnem oblamowany, aby
mógł kilka i więcej lat wystarczyć do przedstawień jasełkowych”8.

Jasełka ks. Soleckiego są tekstem interesującym zarówno pod względem
przekazu treści religijnych, które w sobie zawierają, jak i pod względem
widowiskowym. Przeznaczone były dla młodzieży. Jednakże prawie zupełnie
nie wystawiano ich na scenach amatorskich. Wymagają bowiem profesjona-
lizmu w zakresie muzyki i śpiewu. Znam tylko trzy wzmianki o przedstawie-
niach amatorskich: w Buczaczu i Stanisławowie (wspomina o nich sam ks.
Solecki w przedmowie do czwartego wydania). Były też wystawione w Sta-
rym Zamościu w styczniu 1883 r. przez Karola Namysłowskiego ze współ-
udziałem organisty Józefa Tratkiewicza w wykonaniu włościan9. Pisane dla
amatorów, sprawdziły się w teatrze zawodowym (Lwów, 21 grudnia 1882).
Brak informacji o innych wystawieniach. Utwór zapomniano, pozostał
w cieniu coraz bardziej popularnego Betlejem polskiego Lucjana Rydla.

8 L. S o l e c k i, Jasełka, Lwów 1881, s. 47.
9 M. B. S t y k, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918,

Lublin 1997, s. 35-36, 103, 150; t a ż, Zasługi rodziny Namysłowskich w dziedzinie teatru
amatorskiego, „Region Lubelski” 5(7) (1991-1993), s. 91-93.
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KSIĄDZ FELIKS JAN FRANK − PROBOSZCZ
RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

I MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W RACHANIACH
W LATACH 1911-1918*

Czas oddala, usuwa w przeszłość zaistniałe fakty, osłabia i niweczy pa-
mięć nawet o ważnych zdarzeniach z narodowych dziejów, o postaciach pięk-
nych, szlachetnych ludziach, którzy wnieśli istotny wkład do narodowej kultu-
ry, do dziejów mniejszych i większych społeczności lokalnych, np. parafii,
diecezji, Kościoła.

Do takich pięknych postaci należy zaliczyć ks. Feliksa Jana Franka, kapła-
na diecezji lubelskiej, kapłana wielkiego oddania dla Kościoła, dla Polski, dla
ludzi; kapłana wielkiego serca. Przez niekorzystne czynniki, przez dziejowe
burze wstrząsające naszą Ojczyzną kapłan ten skazany jest na zapomnienie.

Pamięć o tym kapłanie rejestrują dokumenty archiwalne, pamięć o nim
żyje jeszcze po latach w rodzinach katolickich, zwłaszcza wśród najstarszego

* Parafia Rachanie, dawniej diecezja lubelska, obecnie diecezja zamojsko-lubaczowska.
Tekst ten jest częścią większej pracy poświęconej ks. Feliksowi Janowi Frankowi, dusz-
pasterzowi, wielkiemu patriocie, społecznikowi, nauczycielowi, który pracował na wielu
placówkach duszpasterskich diecezji lubelskiej w latach 1903-1934.

Na tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować JE Księdzu Arcybiskupowi prof.
Józefowi Życińskiemu za pozwolenie korzystania z archiwaliów personalnych ks. Feliksa J.
Franka w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim.

Bardzo serdecznie dziękuję PT. ks. prof. Edwardowi Walewandrowi za nasycone wielkim
optymizmem słowa zachęty do przypomnienia o osobie ks. F. Franka, wielkiego nauczyciela.

Dziękuję bardzo PT. pracownikom Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego za wszelką
pomoc w udostępnianiu mi dokumentów archiwalnych: Dyrektorowi AAL ks. mgrowi
Januszowi Latochowi, PT. Siostrze Karolinie i PT. Pani Barbarze Jęczeń.

Dziękuję też serdecznie PT. Proboszczowi parafii Rachanie, ks. drowi Gabrielowi Ciskowi
za uprzejme udostępnienie mi archiwaliów z archiwum parafialnego.



92 TADEUSZ MALEC

pokolenia. Pamięć o tym kapłanie trwa, jest z pietyzmem przechowywana
w niektórych rodzinach, są zachowane zdjęcia w domowych albumach.

Tekst niniejszy ma na celu przywołanie i ożywienie pamięci o tym wspa-
niałym kapłanie, o jego pięknym działaniu i oddaniu wiernym powierzonym
jego duszpasterskiej pieczy w rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pań-
skiego i Matki Bożej Różańcowej w Rachaniach, dawna diec. lubelska, dziś
diec. zamojsko-lubaczowska.

Pamięć o tym wspaniałym kapłanie niech trwa i ożywia najlepszą inspi-
racją ku dobremu pokolenia, które obecnie żyją we wspomnianej parafii,
i które nadejdą.

Postać tego kapłan niech emanuje na ludzi dobrem, ewangelijnymi wartoś-
ciami, którymi on żył i które niósł ludziom.

Ks. Feliks Jan Frank należy do szeregu kapłanów Kościoła, którzy zawsze
stali najbliżej człowieka w dobrych i trudnych sytuacjach życiowych. Pocie-
szali, nieśli posługę, nadzieję potrzebującym.

Osoba ks. Feliksa Jana Franka, wspaniałego kapłana, jest chlubą dla
wszystkich wierzących. A dla tych, którzy stoją z dala od Kościoła, a chcą Koś-
ciół reformować, niech jego piękna postać stępi ostrza wrogiej krytyki Kościoła.

1. Z BIOGRAFII KS. FELIKSA JANA FRANKA

Feliks Jan Frank urodził się w Warszawie1 26 maja 1880 r. z rodziców
Jana i Angeliki (Anieli) z d. Grodkowska. Chrzest święty otrzymał zapewne
w parafii Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, bo tam znajdują się jego
dokumenty (akta)2.

Po odbyciu nauki w czteroletnim I Warszawskim Progimnazjum i uzyska-
niu w roku 1897 świadectwa ukończenia tej szkoły (matury) wstąpił w tymże
roku do Lubelskiego Seminarium Duchownego3. Ukończył je w roku 1902.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1902 lub 1903 r.

Około 1903 r. został skierowany przez biskupa lubelskiego Franciszka
Jaczewskiego na placówkę duszpasterską jako wikariusz do parafii Bełżyce

1 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie [dalej cyt.: AAL], Akta Konsystorza Jeneralnego
Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Akta osobiste Ks. Feliksa Franka, II BF 11(1903-1911). Rep. 60 II
b (1917-1934).

2 Tamże.
3 Tamże.
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(dekanat lubelski4). Tam pracował do roku 1906. W tym roku został przenie-
siony do pracy duszpasterskiej jako wikariusz do parafii w Tarnogrodzie
(dekanat biłgorajski)5. Tutaj we współpracy ks. B. Malinowskim6 ujawnił
się jego talent nauczycielski i organizatorski. W Tarnogrodzie ks. Feliks Jan
Frank był współzałożycielem polskiej szkoły, rozwinął pracę oświatową,
założył spółkę handlową, Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Zjed-
noczenie Szewców, Zjednoczenie Kowali.

W Tarnogrodzie7 ks. Feliks Jan doświadczył prześladowania ze strony
rosyjskich władz zaborczych, carskiej żandarmerii i prawosławnego ducho-
wieństwa.

Praca tarnogrodzkich duszpasterzy pięknie owocowała. Dwóch księży
prawosławnych (popów) przeszło na wiarę rzymskokatolicką. Wstąpili oni do
klasztoru rzymskokatolickiego.

Założona szkoła polska8 w Tarnogrodzie przez ks. B. Malinowskiego i ks.
Feliksa Jana Franka została jednak przez władze carskie zamknięta.

Za działalność patriotyczną carskie władze zaborcze zastosowały wobec
ks. Franka istotne represje9: odmówiono mu wypłacania ustawowo należnej
pensji.

Ks. Feliks Frank pracował w tarnogrodzkiej parafii do 1911 r. Stąd prze-
niesiony został do pracy duszpasterskiej w parafii Przemienienia Pańskiego
w Rachaniach (dekanat tomaszowski)10.

2. Z PRZESZŁOŚCI PARAFII RACHANIE

Początki miejscowości Rachanie, dawnego miasteczka w ziemi bełskiej,
sięgają odległych czasów11. „Według podania w starych aktach konsystor-

4 Tamże.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.

10 Tamże.
11 AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Inwentarze Kościoła

Parafialnego w Rachaniach. Dekanat tomaszowski, rkps, sygn. IV b 190, Rep. 60 IV b; T. M a-
l e c, Rachańska karta z dziejów księży komunistów (Bartoszków) (1749-1777), „Summarium” 30-
31(2001-2002), s. 151-163; t e g o ż, Dzieje miasteczka Rachanie w dawnej Ziemi Bełskiej w za-
rysie, „Summarium” 34(2005), s. 185-205 (zob. tu obszerne informacje bibliograficzne).
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skich pod rokiem 1252 jest wzmianka o zaginięciu aktu erekcji kościoła
parafialnego w Rachaniach”12.

Początki parafii rachańskiej trzeba łączyć z datą lokacji miasteczka Racha-
nie13. Mieszkała tu ludność polska i ruska (ukraińska) jako autochtonicz-
na14. Od około XVI wieku mieszkali tu też Żydzi15.

Oprócz Kościoła rytu łacińskiego funkcjonowała tu od około 1507 r. cer-
kiew unicka (potem prawosławna) pw. Świętego Szymona Słupnika16. Do
parafii rytu wschodniego należała miejscowość Rachanie i wieś Żwiartówek.
Ludność tej parafii malała liczbowo, wierni przechodzili na ryt łaciński. Para-
fia rytu wschodniego przestała istnieć w roku 190517.

W roku 1905 po wydaniu przez cara zarządzenia (ukazu) o tolerancji
religijnej prawie wszyscy mieszkańcy Rachań rytu wschodniego złożyli w
miejscowym kościele rzymskokatolickim wyznanie wiary i przeszli na obrzą-
dek łaciński18.

Początki parafii rytu łacińskiego poświadczone dokumentami należy łączyć
z datą lokacji miasteczka Rachanie na prawie magdeburskim, a więc około
roku 1424-142519.

Co do obszaru parafii Rachanie rytu łacińskiego zachował się dokument.
W protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu 20 sierpnia 1870 r.
w Rachaniach20, podpisanym m.in. przez księdza odbierającego Jakuba Sza-
niawskiego, zawarta jest informacja, że do parafii Rachanie należała miejsco-

12 J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamoj-
skiego [seria: Biblioteka Lubelszczyzny]. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
w Lublinie. Pracownia w Zamościu, Oficyna Wydawnicza Kresy, Zamość 2003 [hasło: Racha-
nie, s. 408-412], cyt. s. 408.

13 M a l e c, Dzieje miasteczka, s. 193.
14 Tamże, s. 195.
15 Tamże, s. 191, 192, 195, 198, 199, 200; por. też: N i e d ź w i e d ź, Leksykon histo-

ryczny, s. 412.
16 M a l e c, Dzieje miasteczka, s. 198-199; N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny,

s. 412.
17 M a l e c, Dzieje miasteczka, s. 199; N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny, s. 412.
18 M a l e c, Dzieje miasteczka, s. 199.
19 Tamże, s. 193.
20 AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Inwentarze Kościo-

ła Parafialnego w Rachaniach. Dekanat tomaszowski, rkps, sygn. IV b 190, por. strony zazna-
czone ołówkiem: 46-76; por. też: M a l e c, Rachańska karta, s. 159-160. (zob. przypisy);
M a l e c, Dzieje miasteczka, s. 197 (zob. przypisy).
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wość Wieprzowe Jezioro, a przed ponad stu laty miejscowość ta została włą-
czona do parafii Tomaszów Lubelski (około połowy XVIII wieku).

Aktualnie (tj. 20 VIII 1870 r.) do Parafii Rachanie należą następujące
miejscowości:

1. Wieś Rachanie;
2. Wieś Józefówka
3. Wieś Werechanie (od 1770 r.);
4. Wieś Grodysławice (od 1800 r.);
5. Wieś Majdan Typiński (Pawłówka) (od 1783 r.)
Protokół ten też podpisał krzyżykami (jako niepiśmienny) wójt Gminy

Rachanie − Paweł Bieńko.
Niewątpliwie istotny wpływ na rozwój pobożności miał tu pobyt księży

komunistów zwanych Bartoszkami, którzy tu pracowali w latach 1749-
177721. Przybyło tu czterech duszpasterzy22. Ich działalność rozwijała się
w trzech podstawowych kierunkach: a) duszpasterskim; b) oświatowym (opie-
ka nad powstałą tu szkołą parafialną, w której organista uczył dzieci czytać
i pisać); c) charytatywnym (opieka nad domem dla ubogich, zwanym szpita-
lem). Mieszkało w tym domu trzech ubogich mężczyzn i trzy ubogie kobiety,
a także mieszkał organista. Mieszkańcy tego domu stanowili służbę kościelną,
byli oni zobowiązani m.in. do śpiewania pieśni religijnych podczas nabo-
żeństw w kościele pod kierunkiem organisty.

Z inicjatywy Anny hrabiny Rostkowskiej w roku 1752 został spisany per-
gaminowy dokument erygujący Fundację Różańca Świętego23. Wtedy też
mogło powstać Bractwo Różańca Świętego.

Fundację Różańca Świętego wspomogła od strony ekonomicznej zapewne
parafianka rachańska Dorota Piwkówna24. Przed przybyciem księży komu-
nistów (Bartoszków) Piwkówna spisała umowę z ks. Sobolewskim o śpiewa-
niu różańca świętego w świątyni 19 listopada 1749 r. Umowę tę potwierdził
Biskup Chełmski.

W rachańskiej świątyni śpiewano jeszcze różaniec święty w XX wieku.
Obecnie istnieją tylko tzw. róże różańcowe. Różaniec jest odmawiany przez
członków tych róż.

21 M a l e c, Rachańska karta, s. 151-163.
22 AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Inwentarze Kościo-

ła Parafialnego w Rachaniach. Dekanat tomaszowski, rkps, sygn. IV b 190, por. strony ponu-
merowane ołówkiem 102-104 – sprawozdanie proboszcza ks. W. Rękawka z 1906 r.

23 M a l e c, Rachańska karta, s. 161.
24 Tamże, s. 160.
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Wielki, istotny udział w dziele integracji etnicznej i religijnej, w dziele
rozbudzania pobożności rachańskich parafian mieli w XX wieku pracujący tu
duszpasterze, każdorazowy proboszcz. Proboszcz był i jest tu sercem, ojcem
parafii. A parafia Rachanie miała szczęście do wspaniałych duszpasterzy,
proboszczów.

Od strony duchowej, religijnej parafia Rachanie, choć w ocenie duszpaste-
rzy placówka trudna, bo było tu wiele złożonych problemów natury i etnicz-
nej, i religijnej, to jednak dzięki wspaniałym duszpasterzom, kapłanom wiel-
kiego serca parafia integrowała się wielopłaszczyznowo, dojrzewała do wyż-
szych poziomów wiary.

Od strony ekonomicznej parafię wspomagały rodziny miejscowych ziemian,
w XX wieku ostatnich już ziemian: rodzina Bełdowskich i rodzina Redychów.

Cała wspólnota parafialna wiernie stała przy swoim duszpasterzu, każdo-
razowym proboszczu. W bezpośredniej współpracy była zawsze rada parafial-
na, złożona z miejscowych gospodarzy (rolników), którzy wspomagali pro-
boszcza w różnych sprawach na rzecz parafii. Proboszcz był zawsze szanowa-
ny jako mąż Boży, duszpasterz, parafianie uważali go za ojca parafii.

Od najdawniejszych czasów rozwijał się tutaj kult Matki Bożej Różańco-
wej. A od 1798 r. zaczął rozwijać się kult Pana Jezusa w Tajemnicy Przemie-
nienia na Górze Tabor, takie wezwanie otrzymała nowa świątynia murowana,
stojąca do dziś. W dniu 6 sierpnia 1798 r. została ona przez biskupa prze-
myskiego ks. Antoniego Gołaszewskiego konsekrowana.

Ks. Karol Boniewski tak zapisał w swoim opracowaniu o rachańskim
świętowaniu: „Tak wspaniale wykończony kościół Antoni Gołaszewski Biskup
przemyski przy wielkim zebraniu duchowieństwa i ludu w dniu 6 sierpnia
1798 roku uroczyście Konsekrował, nadając mu nazwę Przemienienia Pań-
skiego Tabor. Pamięć tego obrzędu w niedzielę trzecią października corocznie
parafia tutejsza święci”25.

W parafii Rachanie cieszy się kultem św. Walenty, patron dzieci, zwła-
szcza chorych.

Do niedawna w dniu liturgicznego święta Przemienienia Pańskiego,
6 sierpnia była odprawiana msza św. przed obrazem św. Walentego w intencji
licznie zgromadzonych dzieci z rodzicami z całej okolicy. Kapłani udzielali
dzieciom błogosławieństwa specjalnego przez włożenie rąk.

25 AAL, Opis historyczny diecezji lubelskiej przez Księdza Karola Boniewskiego, Księga
XI, rkps, s. 915-1011 tu s. 1004; por. też: M a l e c, Dzieje miasteczka, s. 195.
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Kult św. Walentego tutaj był pojmowany jako pogłębienie kultu Przemie-
nienia Pańskiego. To była już stara tradycja. Ludzie otrzymywali łaski.

Od kilku lat kult tego Świętego został przeniesiony na dzień wyznaczony
przez kalendarz liturgiczny, tj. na 14 lutego.

Rozwój duchowy parafii następuje dzięki wspaniałym kapłanom, kapłanom
wielkiego serca.

Trzeba jednak zauważyć, że w pewnym stopniu hamulcem pobożności była,
oprócz naturalnie innych czynników, nie do końca zintegrowana płaszczyzna
etniczna i wynikające stąd zróżnicowanie świadomości religijnej. Etnos polski
i etnos ruski (ukraiński) różniły się w aspekcie myślenia i świadomości, ryt
łaciński był bardziej skierowany na ratio, zaś ryt wschodni (słowiański) cecho-
wał swoisty mistycyzm; stąd spowolnienie rozwoju ogólnie pojmowanej poboż-
ności. Różnice świadomości rzutowały na codzienne życie i duszpasterze ocenia-
li rachańską wspólnotę parafialną jako placówkę duszpastersko trudną.

3. KSIĄDZ FELIKS JAN FRANK, RACHAŃSKI PROBOSZCZ

W dniu 24 lipca 1911 r. ks. Feliks Jan Frank, dotychczasowy wikariusz
w parafii Tarnogród (dekanat biłgorajski), objął administrację (dziś probostwo)
w parafii Rachanie (dekanat tomaszowski). Protokół podpisał ks. Edward Śli-
wiński, dotychczasowy administrator (proboszcz) rachański, który odszedł do
sąsiedniej parafii Gródek (dekanat tomaszowski), oraz ksiądz przyjmujący para-
fię − ks. Feliks Jan Frank. Protokół też podpisało dwóch przedstawicieli dozoru
kościelnego (dziś: rady parafialnej): Franciszek Szyszło i Jan Malec, a także
wójt Gminy Rachanie (podpis nieczytelny) i dziekan tomaszowski, ks. Bogutyn
(imię nieczytelne). Protokół został spisany w języku rosyjskim.

Ks. Feliks Jan Frank, wtedy młody, 31-letni kapłan, niezwykle aktywny,
podjął się na nowej placówce wielokierunkowej pracy. W krótkim już czasie
dał się tu poznać jako wielki, choć pokorny duszpasterz, nauczyciel, gospo-
darz, świetny organizator życia parafialnego.

Ks. Feliks Jan Frank pochodził ze środowiska miejskiego, urodził się bowiem
w Warszawie, ale dzięki wrodzonej inteligencji, wychowaniu patriotycznemu na
wartościach religijnych, miał łatwy kontakt z prostym wiejskim ludem. Miłość
tego wspaniałego kapłana do ludzi powodowała, że nie było dystansu między
nim a wiernymi. Ks. Frank miał też łatwy i dobry kontakt ze środowiskiem
miejscowych ziemian, z rodziną Bełdowskich i rodziną Redychów.
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Ks. Frank niósł posługę duszpasterską z równą miłością pod chłopskie
strzechy, jak i pod dachy ziemiańskich dworów. Przez wszystkich był bardzo
szanowany i kochany. Cieszył się wielkim autorytetem.

Rozmawiał z ludźmi językiem miłości. Wielu swoich parafian nazywał po
imieniu. Żywo interesował się życiem poszczególnych rodzin. Nieobcy mu
był problem kojarzenia małżeństw.

Przez niezwykle aktywną postawę duszpasterską, oddanie posłudze kapłań-
skiej ks. Feliks Jan inwestował w rozwój dobra u swoich parafian, zwłaszcza
dzieci i młodzieży. Ten kapłan wiedział, że inwestowanie w wychowanie
młodego pokolenia jest najlepszym realizowaniem patriotyzmu. Takie po-
dejście ks. Franka wypływało z rozumienia kapłańskiego powołania.

Nawet wtedy, kiedy decyzją władz duchownych opuścił Rachanie i praco-
wał duszpastersko w Tomaszowie Lubelskim, przy przypadkowym nawet
spotkaniu z rachańskimi parafianami w Tomaszowie wypytywał z zaintereso-
waniem duszpasterza o sprawy bieżące rodziny spotkanego.

Zdaniem niektórych duszpasterzy rachańska parafia uchodziła za placówkę
duszpastersko trudną, o tym też wspominał w swoich pismach ks. Frank26.
Jednakże już po roku jego pasterzowania w Rachaniach doszło do wyraźnej
integracji etnosu polskiego i etnosu ruskiego (ukraińskiego). Nastąpił wyraźny
wzrost pobożności wiernych w całej parafii, co zauważył odwiedzający (wizy-
tujący) parafię rachańską biskup lubelski, i co odnotował z radością serca
sam ks. Feliks Jan27.

Jego duszpasterzowanie przypadło na czas bardzo niespokojny – okres
I wojny światowej. Tędy bowiem wielokrotnie przesuwał się front walczących
ze sobą armii austriackiej i rosyjskiej. Mieszkańcy Rachań i okolicy na kon-
nych wozach całymi rodzinami uciekali przed nadchodzącym frontem w kie-
runku wschodnim pod Kobryń. Miejscowość Rachanie uległa zniszczeniu,
pożary strawiły wiele zabudowań, w tym i budynki parafialne razem z pleba-
nią. Ocalał kościół, choć zniszczeniu uległ dach (nakrycie)28.

Wojska rosyjskie pozostawiały za sobą zgliszcza. Ks. Frank w czasie tych
zaburzeń wojennych był przy swoich parafianach. Najstarsi mieszkańcy Ra-
chań wspominali, jak wraz ze swoim proboszczem skrywali się przed działa-
niami wojennymi w podziemiach miejscowego kościoła.

26 AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Akta osobiste Ks.
Feliksa Franka.

27 Tamże.
28 N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny, s. 412.
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W części wschodniej wsi, przy drodze prowadzącej w kierunku wsi Wożu-
czyn, był urządzony cmentarz wojenny poległych w bojach I wojny żołnierzy.
Po ustaniu działań wojennych ciała żołnierzy austriackich, rosyjskich, za-
pewne też polskich i innych narodowości ekshumowano i przeniesiono na
cmentarz grzebalny (parafialny)29.

Ks. Feliks Jan Frank we współpracy z dozorem kościelnym (radą parafial-
ną) i wiernymi zbudował nową drewnianą plebanię, budynki gospodarcze
i organistówkę. Naprawiono dach na świątyni. Parafia zaczęła tętnić życiem
i w sensie duchowym i gospodarskim30. Sercem parafii był kochany przez
wszystkich proboszcz. Cechowało go charyzmatyczne, wielkie działanie i peł-
ne oddanie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i ludziom. Jego sława rozeszła się
daleko poza granice parafii Rachanie.

Osoba ks. Feliksa Jana Franka jako duszpasterza została zauważona przez
środowisko patriotyczne, inteligenckie Tomaszowa Lubelskiego31.

Będąc administratorem (proboszczem) w Rachaniach, ks. Frank podjął
w 1915 r. współpracę z tzw. Komitetem Ratunkowym Powiatu Tomaszow-
skiego32. Ten niestrudzony działacz Pańskiej Niwy, Nauczyciel widział po-
trzebę założenia szkoły średniej w Tomaszowie Lubelskim. Z licznym gronem
inteligenckiego środowiska utworzył w powiecie tomaszowskim 90 szkół
ludowych, a w Tomaszowie Lubelskim gimnazjum33 dla ratowania i rozwoju
młodych zdolnych ludzi dla przyszłej wolnej Polski, dla intelektualnego i mo-
ralnego odrodzenia narodu polskiego.

To był wielki Polak, myślał kategoriami wartości ewangelijnych, wartości pa-
triotycznych. Kapłan wielkiego serca, nauczyciel o niespożytej energii działania.

W 1917 r. jako administrator (proboszcz) rachański, na prośbę władz du-
chownych ks. Feliks Jan podjął się obowiązków administrowania (proboszcza)
sąsiedniej parafii Wożuczyn34, zastąpił tym samym okresowo chorego tam-
tejszego proboszcza ks. Kazimierza Łuczyńskiego, skierowanego przez lekarzy

29 Informacje dotyczące I wojny światowej pochodzą od najstarszych mieszkańców Ra-
chań.

30 AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Inwentarze Kościo-
ła Parafialnego w Rachaniach. Dekanat tomaszowski, rkps, sygn. IV b 190 (por. odpowiednie
strony okresu zarządzania parafią przez ks. Feliksa J. Franka).

31 AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej. Przedmiot: Akta osobiste
Ks. Feliksa Franka.

32 Tamże.
33 Tamże.
34 Tamże.
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na leczenie35. Ks. Frank wszędzie spełniał wzorowo swoje podjęte obo-
wiązki wobec Kościoła, Ojczyzny, wiernych. Ks. Feliks Jan to kapłan wiel-
kiego formatu. Zapisał się trwałą pamięcią i wdzięcznością nie tylko u ra-
chańskich parafian, którzy go pokochali tak, jak kocha się Ojca. U pokoleń
rachańskich parafian trwa o nim żywa pamięć.

Czas duszpasterskiego działania ks. Feliksa Jana Franka w parafii Rachanie
to trudny czas niewoli, czas zaborów. Ten kapłan utwierdzał swoich parafian
w nadziei bliskiej wolności Ojczyzny. Nadchodziła wolność. Ks. Frank prze-
szedł do pracy w Tomaszowie Lubelskim36. Tam został powołany do reali-
zacji większych zadań, do pracy wśród młodzieży i z młodzieżą, do pracy dla
wolnej ukochanej Ojczyzny.

Ks. Feliks Jan Frank decyzją władz duchownych diecezji lubelskiej został
w sierpniu 1918 r. przeniesiony na nową placówkę duszpasterską do Toma-
szowa Lubelskiego37.

Powodowany miłością kapłańskiego serca do Polski i do młodzieży,
ks. Feliks Jan Frank poświęcił się w Tomaszowie Lubelskim organizowaniu
Powiatowego Gimnazjum38, tam też założył Bursę św. Kazimierza39 dla
uczącej się młodzieży.

Na swojej kapłańskiej drodze duszpasterskiego posługiwania jako wielki
duszpasterz pełen pokory, nauczyciel zapisał się trwałą pamięcią dla pokoleń
Polaków, a pamięć w rodzinach o tym kapłanie jest ożywiana i przekazywana
młodym. Pamięć o tym wspaniałym człowieku przechowują i ożywiają też
dokumenty archiwalne.

4. PAMIĘĆ O KS. FELIKSIE JANIE FRANKU

U POKOLENIA WNUKÓW RACHAŃSKICH PARAFIAN

Żyjący obecnie w rachańskiej parafii ludzie najstarszego pokolenia, już
tylko z przekazu rodziców, dziadków wiedzą, że był kiedyś w parafii Racha-
nie ks. Frank, ale szczegółów o nim nie mogą przywołać.

Z niektórych rodzin wnukowie pokolenia pobytu w Rachaniach ks. Feliksa
Jana Franka, którzy uważnie słuchali swoich dziadków, coś więcej mogą

35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 Tamże.
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powiedzieć o tej postaci. Na przykład mający siedemdziesiąt lat, urodzony
w Rachaniach, a mieszkający obecnie w Bełżycach pod Lublinem, ojciec
ks. Marcina, Pan Kazimierz Wyszyński wspomina, że jego dziadek Tomasz
Seńko udzielający się społecznie, rachański parafianin, ławnik Sądu (chyba)
Grodzkiego w Komarowie, śpiewał w rachańskiej świątyni, kiedy ks. Feliks
Jan sprawował mszę św. i przewodniczył nabożeństwom.

Mój dziadek Jan Malec prowadzący gospodarstwo w Rachaniach i też ławnik
komarowskiego sądu, wspominał ks. Feliksa Jana Franka z najwyższym szacun-
kiem i uznaniem. Dziadek współpracował z ks. Frankiem, był członkiem dozoru
kościelnego (rady parafialnej). Do rady parafialnej należał też bardzo oddany
Kościołowi, parafii Franciszek Szyszło. Działalność ks. Franka wspomagała nie
tylko rada parafialna, ale wszyscy parafianie. Wszyscy wierni rachańskiej parafii
widzieli w tym kapłanie Bożego Męża, Kapłana Wielkiego Serca.

*

Rachańska wspólnota parafialna mogła istnieć, rozwijać się, wzrastać
w sferze wartości ewangelijnych mimo różnych niekorzystnych czynników i
dziejowych burz, tylko dzięki Bożej Łasce, że towarzyszyli jej wspaniali,
oddani i odważni kapłani, duszpasterze wielkiego serca.

W XX wieku w rachańskiej parafii pracowali wspaniali duszpasterze,
duchowi przewodnicy parafialnej wspólnoty. Pracowali tu kolejni proboszczo-
wie40: w latach 1900-1908 − ks. Wojciech Rękawek; 1908-1910 − ks. Woj-
ciech Rogowski; w roku 1911 − ks. Edward Śliwiński; 1911-1918 − ks. Fe-
liks Jan Frank; w 1918 r. − ks. Jan Skrzetuski (zmarł w Zamościu w szpita-
lu); 1919-1920 − ks. Andrzej Preis; 1921-1928 − ks. Władysław Jacniacki
(zamordowany przez UPA w Nabrożu); 1929-1942 − ks. Józef Tomza (zmarł
w 1961 r. w Chełmie Lub.); 1943-1950 − ks. Władysław Jędruszczak (zmarł
w 1956 r. w Czernięcinie); 1950-1965 − ks. Kazimierz Kustroń; 1965-1968
− ks. Czesław Wójcik; 1968-1978 − ks. Jan Pawłowski; 1978-2000 − ks.
Zbigniew Pietrzak; i od 2000 r. − ks. dr Gabriel Cisek.

Kapłani zawsze trwali blisko swoich parafian. A czas XX wieku był cza-
sem niezwykle trudnym − zabory, I wojna światowa, potem II wojna świato-
wa, napaść Niemiec na Polskę i długa ciemna noc okupacji, a po 1945 r.

40 Listę proboszczów pracujących w parafii Rachanie w XX wieku podaję na podstawie:
Archiwum Parafii Rachanie, Księga wizyt dziekańskich Parafii Rachanie zał. w r. 1954.
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znowu zniewolenie Polski przez stalinowski reżim komunistyczny – prześla-
dowanie Kościoła, mordy duchownych i świeckich, różnego rodzaju represje.

Kapłani odważnie tu trwali w swojej posłudze. Pocieszali, budzili nadzieję,
nieśli pociechę. Wspomagali swoich parafian nie tylko słowem, ale i czynem.
Podczas pożaru w 1959 r. jednym z pierwszych obok straży pożarnej na pomoc
pośpieszył ks. Kazimierz Kustroń, proboszcz, ratował dobytek swoich parafian.
Ks. Czesław Wójcik dzielił się groszem podczas kolędy w Rachaniach z biedną
wdową. Głosił piękne kazania. To pamiętają parafianie i wspominają.

W tym pięknym i zacnym szeregu wspaniałych kapłanów pracujących w
XX wieku w rachańskiej parafii, poczesne miejsce zajmuje ks. Feliks Jan
Frank. Ma on tu istotny współudział w rozwoju duchowym parafii, w ożywia-
niu pobożności różańcowej. W rozwoju kultu Matki Bożej Różańcowej, kultu
Pana Jezusa Przemienionego na górze Tabor i rozwoju kultu św. Walentego.

Ks. Frank pracował w rachańskiej parafii 7 lat, dał się poznać jako świet-
ny duszpasterz, organizator, gospodarz, działacz oświatowy. Dbał nie tylko
o rozwój duchowy, ale też podnosił świadomość narodową. Uczył kochać
Boga, uczył kochać Ojczyznę Polskę, uczył kochać ludzi.

Kiedy ks. Frank przez władze duchowne został przeniesiony do pracy
duszpasterskiej w Tomaszowie, pozostał w kontaktach ze swoimi dawnymi
parafianami z Rachań.

Czas osłabia pamięć o tym wspaniałym kapłanie; najstarsi mieszkańcy
(parafianie) rachańscy wiedzą, że taki kapłan był, pracował w ich parafii.

Pobyt i praca pełna oddania dla wiernych w parafii Rachanie ks. Feliksa
Jana Franka godna jest przypomnienia. A tekst niniejszy oparty na dokumen-
tach archiwalnych i wspomnieniach, niech będzie przypomnieniem i utrwale-
niem chlubnej pamięci o tym kapłanie dla następnych pokoleń wiernych, dla
pokoleń rachańskich parafian i nie tylko.

Postawa kapłanów, duszpasterzy pełna oddania dla Kościoła, dla Ojczyzny,
dla wiernych, dla ludzi jest zaprzeczeniem wrogich ocen kapłanów w obec-
nym czasie wielkiego intelektualnego chaosu (kryzysu) i walki z Kościołem
Katolickim. Ks. Feliks Jan Frank, ten wielki kapłan, wielki Polak, kochał
ludzi, ukochał młodzież. Swoim postępowaniem, działaniem owianym miłoś-
cią, nauczaniem, podnoszeniem świadomości młodych inwestował w młode
pokolenie. On wiedział dobrze, że czas teraźniejszy buduje przyszłość.
A przyszłość należy do młodego pokolenia.
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IDEE INSPIRUJĄCE TWÓRCÓW FIZYKI KWANTOWEJ 

 Na początku XX wieku dysponowano dużym materiałem doświadczalnym 
dotyczącym widm atomowych i molekularnych. Wyjaśniono rozkład widmo-
wej gęstości energii ciała doskonale czarnego (M. Planck 1900), zidentyfiko-
wano elektron, przypadkowo odkryto promieniowanie rentgenowskie i natu-
ralną promieniotwórczość (H. Becquerel), badaną później przez M. Skło-
dowską-Curie. 
 Niewyjaśnione na gruncie XIX-wiecznej fizyki zjawiska czekały na od-
krycie nowej teorii, która pozwoliłaby udzielić odpowiedzi na wiele pytań. 
 Jak wiadomo, teoria taka była formułowana, z grubsza biorąc, w ciągu 
pierwszych trzech dziesiątków lat XX wieku. 
 Jej niekwestionowanym prekursorem jest M. Planck. Swój znaczący, 
można powiedzieć rewolucyjny wkład ma N. Bohr (1913). W trzy lata póź-
niej teorię duńskiego fizyka uzupełnił A. Soommerfeld. Mechanikę kwan-
tową w wersji macierzowej sformułował W. Heisenberg (1925), w wersji 
falowej – E. Schrödinger (1926). 
 Warto podkreślić, że oprócz uczonych w średnim wieku (M. Planck 
i M. Born – 42 lata, E. Schrödinger – 37). Znaczący udział w tworzeniu 
nowej fizyki mają odkrywcy bardzo młodzi (M. Bohr i W. Pauli – 28 lat, 
A. Einstein – 26 lat, W. Heisenberg – 24 lata). 
 Najmniej obciążeni XIX-wiecznym sposobem myślenia z jednej strony, 
a obdarzeni genialnymi umysłami z drugiej, łatwiej formułowali śmiałe 
hipotezy, z których wyprowadzali oczekiwane konsekwencje. 
 Należy zauważyć, że w poszukiwaniu teorii bardziej zadawalającej i spójnej, 
w procesie twórczym uczeni ci korzystali z pomysłów swoich poprzedników. 
 Oprócz danych spektroskopowych dotyczących widm liniowych (§ 1) 
w pracy omówiono: znaczenie przestrzeni fazowej przy wprowadzaniu kwantu 
działania (§ 2), powstanie teorii atomu Bohra-Sommerfelda i spinu elektronu 
(§ 3). Analogia optyczno-mechaniczna w wersji różniczkowej jest przedsta-
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wiona w §4. Dwa ostatnie paragrafy poświęcone są odkryciu równania 
Schrödingera (§ 5) i mechaniki macierzowej Heisenberga (§ 6). 

 
1. DOŚWIADCZALNE UWARUNKOWANIA TEORII 

 
 Dzięki skonstruowaniu w 1859 r. przez R. Bunsena i G. Kirchhoffa spek-
trometru optycznego, udoskonalanego w latach późniejszych, zaistniała moż-
liwość pomiarów długości fali linii widmowych atomów różnych pierwiast-
ków oraz badania struktury molekularnych widm pasmowych. Zbadano tak-
że charakter widma ciała doskonale czarnego. Wyjaśnienie mechanizmu jego 
powstania przez Plancka okazało się możliwe dzięki przyjęciu hipotezy 
o emisji przez oscylatory kwantów energii. Tłumacząc, w 1905 r., zewnęt-
rzny efekt fotoelektryczny A. Einstein uogólnił hipotezę Plancka także na 
zjawisko absorpcji kwantów energii. 
 Oprócz spektroskopii optycznej w 2. dziesięcioleciu XX wieku powstała 
spektroskopia rentgenowska, stanowiąc drugie źródło informacji o własno-
ściach atomów. 
 W 1911 r. E. Rutherford, na podstawie pomiarów rozproszenia cząstek α 
na foliach złota i srebra, zaproponował planetarny model atomu, w którym, 
podobnie jak planeta wokół Słońca elektron miał poruszać się po torze 
kołowym wokół małych rozmiarów jądra. Jednakże, zgodnie z elektrodyna-
miką klasyczną, poruszający się w opisany sposób elektron (na skutek pro-
mieniowania) winien zmniejszać swoją energię. Skutkiem tego, podobnie jak 
satelita w atmosferze ziemskiej, zamiast po okręgu, powinien poruszać się 
po spirali aż do upadnięcia na jądro i zniszczenia atomu. Poza tym ruchowi 
wzdłuż spirali winno towarzyszyć widmo ciągłe, a nie liniowe. Na gruncie 
fizyki klasycznej nie można było wyjaśnić faktu istnienia trwałych atomów 
emitujących widma liniowe. 
 
 

2. PRZESTRZEŃ FAZOWA I SKWANTOWANE DZIAŁANIE 
 
 W celu wyjaśnienia charakteru widma ciągłego ciała doskonale czarnego w 
1900 r. M. Planc wysunął hipotezę, według której oscylator harmoniczny 
emituje (w postaci promieniowania) energię kwantami o wielkości hν, gdzie h 
jest stałą uniwersalną o wymiarze działania (energia pomnożona przez czas), 
ν – częstością promieniowania. Hipotezę tę powtórnie potwierdził w 1905 r. 
A. Einstein przy wyjaśnianiu zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego. 
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 Na pierwszej konferencji Solvaya, odbytej w Brukseli w 1911 r.1, Planck 
wygłosił odczyt The Law of Bleck-body Radiation and the Hypothesis of the 
Elementary Quantum of Action. W referacie tym wprowadził prelegent drugą 
hipotezę o kwancie działania, zdefiniowaną równością: 
 
  .dpdq h∫ ∫ =  (1) 
 
 Dla czytelnika nie znającego mechaniki analitycznej ani pojęcia całki pod-
wojonej, podajemy następujące wyjaśnienia. Już w formalizmie Lagrange’a 
wprowadzono pojęcia współrzędnych uogólnionych q i pędów uogólnionych 
p. Owe uogólnione współrzędne i uogólnione pędy nie zawsze posiadają 
odpowiednio: wymiar długości i pędu. Pierwsze wielkości mogą być kątami, 
drugie – momentami pędu. 
 W formalizmie hamiltonowskim mechaniki klasycznej współrzędne uogól-
nione i pędy uogólnione, kanonicznie sprzężone z pierwszymi, występują jako 
zmienne niezależne. W omawianej teorii bardzo ważną rolę odgrywa pojęcie 
przestrzeni fazowej, czyli produktu kartezjańskiego przestrzeni konfiguracyj-
nej (przestrzeni współrzędnych uogólnionych) i przestrzeni pędów uogólnio-
nych. Na wspomnianej konferencji rozpatrywana była dwuwymiarowa prze-
strzeń fazowa, dająca się przedstawić geometrycznie na płaszczyźnie. Przed-
stawia ją zbiór punktów o różnych wartościach kąta (na osi odciętych q) 
i uogólnionego pędu p (u nas momentu pędu) na osi rzędnych (por. ryc. 1). 
 

 
Ryc. 1. Przestrzeń fazowa w myśli jest podzielona na małe prostokąciki o bokach dq i dp. Suma 
powierzchni wszystkich prostokącików w obszarze ograniczonym krzywą K, gdy ich liczba się 
nieograniczenie powiększa, wyraża się podwójną całką. Według (1) ma ona być równa h! 

                                                           
1 The Solvay Conference on Physics, Aspects of the Development of Physics Science 1911, 

red. Jagdish Mehra, Dordrecht–Boston 1975, s. 27. 



HENRYK PIERSA 110

 Sens geometryczny lewej strony równości (1) jest następujący: całka 
podwójna przedstawia pole figury ograniczonej krzywą K. 
 Wymiarem zwykłej 2-wymiarowej przestrzeni jest metr kwadratowy. 
Wymiar rozpatrywanej przestrzeni fazowej jest: 

  s
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⎟
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⎞
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⎝
⎛==  = energia × sekunda = działanie. 

A więc wymiarem 2-wymiarowej przestrzeni fazowej jest wielkość zwana 
działaniem. 
 Według mechaniki klasycznej można sobie pomyśleć element powierzch-
ni fazowej (ograniczonej krzywą K) o dowolnie małej wielkości. Zgodnie 
z hipotezą Plancka (1), najmniejszy element omawianej powierzchni wynosi 
stałą h! Przestrzeń fazowa jest kwantowana. 
 Fizykalna interpretacja równości (1) oznacza skwantowanie momentu pędu 
przy mogącej się zmieniać w sposób nieskwantowany drugiej wielkości-kącie. 
 W 1912 r. J. W. Nicholson2 dokonał kwantowania rotatora, czyli porusza-
jącego się po okręgu o promieniu r punktu materialnego (np. elektronu). 
W wyniku na dozwolone wartości momentu pędu otrzymał wzór 
 

  ,
2n

h
p n n

π
= = h  gdzie n∈N. (2) 

 
Wprawdzie częstość interpretował uczony jeszcze na sposób klasyczny, ale 
dla Bohra ważny był sam wzór (2). 
 
 

3. TEORIA ATOMU WEDŁUG BOHRA-SOMMERFELDA 
 
 Niewyjaśniony na gruncie fizyki klasycznej olbrzymi materiał doświad-
czalny dotyczący widm atomowych i molekularnych stanowił wyzwanie dla 
fizyków-teoretyków początku XX wieku. Pierwszym uczonym, który się 
z nim zmierzył, był 26-letni fizyk duński N. Bohr. 
 Jako stypendyście w laboratorium Rutherforda, znany mu był planetarny 
model atomu. Był świadom niepowodzenia elektrodynamiki klasycznej przy 
próbie wyjaśnienia mechanizmu powstawania linii widmowych. Głównym 
problemem młodego uczonego było wyjaśnienie „zadziwiającej trwałości 
atomów” mimo emitowania przez nie energii. 

                                                           
2 Por. A. S o m m e r f e l d, Atombau und Spektrallinien, Bd. I, Braunschweig 1951, rozdz. IV, § 3. 
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 Wykorzystując model planetarny atomu, kilka wzorów-praw fizyki kla-
sycznej oraz postulując obydwie hipotezy Plancka, w tym drugą skon-
kretyzowaną przez Nicholsona, wyprowadził szereg konsekwencji pozwala-
jących wytłumaczyć trwałość atomu, serie widmowe i długości fal poszcze-
gólnych linii widmowych. 
 Przytaczamy treść postulatów Bohra (za: A. E. R u a r k, H. Cl. U r e y, 
Atoms, Molecules and Quanta, rozdz. III, § 6). 

I.  Wśród możliwych stanów ruchu cząstek w izolowanym atomie istnieje 
zbiór stanów stacjonarnych, w których atom może pozostawać w ciągu 
skończonego czasu bez promieniowania. W tych stanach atom posiada, 
niewytłumaczalny na gruncie mechaniki i elektrodynamiki klasycznej, 
rodzaj stabilności, że wszelka spontaniczna zmiana z [tego] stabilnego 
stanu ruchu następuje w rezultacie przejścia do innego stabilnego stanu. 

 Ten postulat uzupełnia uczony, przyjętym w formie postulatu, wzorem (2). 

II. Emisja promieniowania przez atom lub molekułę zdarza się podczas 
przejścia ze stanu stacjonarnego o energii E2 do innego o mniejszej 
energii E1. Wyemitowany kwant może być zaabsorbowany całkowicie 
przez podobny atom w stanie stacjonarnym o energii E1 i podnieść go 
do stanu o energii E2. W oddziaływaniu ze spektroskopem kwant zacho-
wuje się jak cząstka posiadająca charakter prawie monochromatycznej 
fali o długości fali λ, danej wzorem 

  2 1 .
hc

E E hε ν
λ

= − = =  (3) 

 Absorpcja promieniowania przez atom lub molekułę dokonuje się pod-
czas przejścia ze stanu o energii E1 do innego, mającego większą 
energię E2. Częstość zaabsorbowanego promieniowania dana jest przez 
równanie (3). 

 W postulatach Bohra zawarta jest więc cała wiedza fizykalna, którą 
przyswaja sobie obecnie młodzież licealna. 
 „Zadziwiającą trwałość atomów” zagwarantował uczony postulatem I. Za-
stosowany do poruszającego się po torze okrężnym elektronu (rotatora) wa-
runek kwantowy (2), wraz z prawem Coulomba i wzorem na siłę dośrod-
kową (prawa klasyczne), pozwala wyznaczyć ich dozwolone promienie3. 

                                                           
3 S o m m e r f e l d, Atombau und Spektrallinien, s. 80: W odnośniku 1 autor informuje, że już w 

pierwszej pracy Bohr rozpatrywał orbity eliptyczne, choć rachunki przeprowadził dla torów okrężnych. 
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Uwzględnienie nadto wzorów na energię kinetyczną i potencjalną, określa 
energię na n-tym torze: 

  
2 4

2 2

2
, .n

me Z
E n N

n h

π= − ∈  (4) 

 Litery m, e i Z w powyższym wzorze kolejno oznaczają: masę i ładunek 
elektronu oraz liczbę porządkową (atomową) pierwiastka. 
 W postulacie II. zawarte jest wyjaśnienie mechanizmu powstawania emi-
syjnych i absorpcyjnych linii widmowych atomu. Z (4) i kwantowej zasady 
zachowania energii w akcie emisji lub absorpcji kwantu energii (3) wypro-
wadzony został uogólniony wzór Balmera 
 

  
2 2

1 1 1
,

nm

R
m nλ

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5) 

 
gdzie stała Rydberga dla atomu wodoru 
 

  
3

422

ch

me
R

π= . (6) 

 
 Chociaż na gruncie swojej teorii Bohr wyjaśnił możliwość występowania w 
widmie wodoru serii widmowych i rozkład w nich linii widmowych, nie-
wytłumaczalne pozostawały: budowa subtelna linii, ich natężenie, a także wid-
mo atomu helu, drugiego pierwiastka w układzie naturalnym Mendelejewa. 
 Niektóre z tych problemów zostały rozwiązane przez A. Sommerfelda 
w 1916 r., traktującego elektron w atomie jako układ o trzech stopniach 
swobody i wykorzystując relatywistyczną formułę na energię kinetyczną. 
 Poszerzona teoria dopuszczała ruch elektronu zarówno po dozwolonych 
torach okrężnych, jak i eliptycznych. W związku z tym zamiast jednej, 
głównej liczby kwantowej n, trzeba było wprowadzić dwie nowe liczby 
kwantowe: azymutalną nφ, związaną z kwantyzacją modułu orbitalnego 
momentu pędu, i magnetyczną m, związaną z kwantyzacją przestrzenną tego 
wektora. Liczba nφ mogła przyjmować wartości 1,2,3,...n, natomiast liczba m 
– wartości: 0,±1,±2,±3,…±nφ. 
 Obliczona przez Sommerfelda relatywistyczna energia elektronu w ato-
mie okazała się zależną od liczb n i nφ. 
 Wyjaśnienie subtelnej struktury linii widmowych oraz normalnego zja-
wiska Zeemana stało się możliwe dzięki wprowadzeniu przez H. E. Uhlen-
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becka i S. Goudsmita (1925) spinowego momentu pędu (spinu) elektronu. 
Postulując tę hipotezę uczeni odwołali się do analogii z ruchem dobowym 
Ziemi, z którym związany jest pewien, znikomy własny moment pędu. Za-
kładając, że elektron w atomie wykonuje podobny ruch wirowy wokół włas-
nej osi, przypisali mu spinowy moment pędu s

r
. Dodajmy, że do celów 

eksplikacyjnych wymienionych zjawisk ważny jest nie sam moment pędu 
spinowy s

r
, ale jego takie ustawienie wzglądem pola magnetycznego, aby rzut 

wektora s
r

 na kierunek tego pola wynosił 1

2
+  albo 1

2
−  kreskowanej stałej 

Plancka π2:h=h . 
 Obecnie spin elektronu [i innych cząstek] traktowany jest jako jeszcze 
jedna, obok masy czy ładunku elektrycznego, cecha ilościowa, bez łączenia 
jej z ruchem wirowym cząstki. 
 Mimo wielu sukcesów teorii Bohra-Sommerfelda, na jej gruncie nie dało 
się nadal wyjaśnić problemu natężenia linii widmowych, ani budowy widma 
atomu helu, a także widm atomów innych pierwiastków. 
 
 

4. ANALOGIA OPTYCZNO-MECHANICZNA 
 
 Analogia optyczno-mechaniczna występuje w dwu postaciach: w ujęciu 
wariacyjnym (całkowym) i różniczkowym. W pierwszej wersji wyraża się 
ona przez porównanie zasady P. Fermata w optyce z zasadą wariacyjną 
W. R. Hamiltona w mechanice4. 
 W dalszych rozważaniach zajmiemy się wersją różniczkową. Najpierw 
jednak omówimy, istotny dla odkrycia mechaniki falowej Schrödingera, sto-
sunek optyki falowej do optyki geometrycznej. 
 Według elektrodynamiki klasycznej podstawowym prawem optyki falo-
wej jest równanie falowe 
  

  
2

2 2

1
0,

F
F

tν
∂Δ − =
∂

r
r

 (7) 

 

w którym F
r

 oznacza wektor natężenia pola elektrycznego E
r

 lub magnetycz-

nego H
r

, v – prędkość propagacji fali w danym ośrodku, laplasjan (delta) 

                                                           
4 Por. np. M. B o r n, E. W o l f, Principles of Optics, fourth edition, Oxford–London–

Edinburgh–New York–Paris–Frankfurt 1968, rozdz. 3, § 3.1. 
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zawiera drugie pochodne po współrzędnych x, y, z, 
2

2t

∂
∂

 – drugą pochodną po 

czasie funkcji F
r

. 
 Dla fali harmonicznej, przy długości fali λ nieograniczenie malejącej do 
zera (λ→0) równanie (7) przyjmuje postać równania eikonału 
 
  |grad L|2 = n2 |x, y, z|, (8) 
 
stanowiącego podstawowe prawo optyki geometrycznej. W tym równaniu n 
jest współczynnikiem załamania ośrodka, L (x, y, z) – eikonałem, to jest 
wielkością określającą przestrzenną część fazy fali, grad(ient) – operatorem 
różniczkowym zawierającym pierwsze pochodne po x, y, z funkcji L. 
 Znając n jako funkcję współrzędnych i rozwiązując równanie (8) 
wyznacza się eikonał L (x, y, z). 
 Dla dalszych rozważań istotna jest rodzina powierzchni o stałej wartości 
eikonału [powierzchni ekwieikonalnych]: L = const. 
 

 
 
Ryc. 2. Promień świetlny (linia przerywana) porusza się wzdłuż toru normalnego do po-
wierzchni ekwieikonalnych (linie ciągłe) L1, L2, L3, …. 
 

 Na rycinie 2 zaznaczono schematycznie kilka takich powierzchni L1, L2, 
L3, … . Dowodzi się, że tor promienia świetlnego w danym ośrodku (linia 
przerywana) jest prostopadły do powierzchni ekwieikonalnej. 
 Podstawowym prawem klasycznej mechaniki analitycznej jest równanie 
Hamiltona-Jacobiego. Dla jednego punktu materialnego poruszającego się w 
ośrodku o potencjale (dokładniej o energii potencjalnej) U przyjmuje postać: 



IDEE INSPIRUJĄCE TWÓRCÓW FIZYKI KWANTOWEJ 115

  21

2

S
gradS U

m t

∂+ =
∂

. (9) 

Podstawienie do (9) funkcji 
 
  ),,(),,,( 0 zyxSEttzyxS +−=  (10) 
 
daje równanie 
  
  )(2

2

0 UEmgradS −= , (11) 
 
gdzie S i S0 noszą nazwę działania i działania zredukowanego, m zaś jest 
masą punktu materialnego, E – jego całkowitą energią. 
 Kinematyczną funkcję S twórca mechaniki analitycznej zinterpretował 
następująco w języku falowym. W przestrzeni E3 należy wykreślić siatkę 
powierzchni stałego działania zredukowanego (ryc. 3): 

 

 
 

Ryc. 3. Tor cząstki (linia przerywana), z którą stowarzyszona jest fala działania. Linie ciągłe 
przedstawiają powierzchnie stałego działania S0 = 0, E, 2E, 3E, … . 
 
S0 = 0, S0 = E, S0 = 2E itd. Wzór (10) interpretuje się następująco: dla t = 0 
sekund, S = 0 gdy S0 = 0, dla t = 1s, S = 0, gdy S0 = E, dla t = 2s, S = 0, gdy 
S0 = 2E itd. 
 Przy tej interpretacji zmianę w czasie działania S daną wzorem (10) można 
przedstawić jako przemieszczanie działania S (u nas S=0) na tle siatki działania 
zredukowanego. Jeśli dodamy, że pęd cząstki materialnej jest prostopadły do 
powierzchni działania zredukowanego S0 (linia przerywana), to w przyjętej 
interpretacji z ruchem cząstki stowarzyszony jest ruch fali działania. 
 Jako wersję różniczkową analogii optyczno-mechanicznej podaje się od-
powiedniość pomiędzy równaniem eikonału (8) i Hamiltona-Jakobiego (11). 
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Będzie ona zachodziła pod warunkiem, że 2m (E – U) jest dodatnią, zależną 
od współrzędnych przestrzennych, liczbą rzeczywistą. Warunek ten jest 
spełniony, gdy E > U. 
 Utrzymuje się, iż ze wzglądu na relację nieoznaczoności dla zmiennych 
pęd-położenie, rozdzielenie energii na energię potencjalną i kinetyczną 
w odniesieniu do mikroobiektów jest nieuzasadnione. Ze wzglądu na nie-
oznaczoność pędu cząstki, niepewność energii kinetycznej jest tak duża, że 
nie ma fizycznego sensu posługiwanie się tym pojęciem5. W świecie sub-
atomowym z tym poglądem należy się zgodzić. Jednakże równanie (11) jest 
prawem mechaniki klasycznej, otrzymanym zarówno z równania (9), jak 
i z równania Schrödingera, jako jego zerowe przybliżenie dla h→ 0. W tym 
przybliżeniu nieoznaczoność pędu i energii kinetycznej jest tak mała, że może 
być pominięta. W tym klasycznym przypadku wolno traktować E jako sumę 
energii potencjalnej i kinetycznej, a prawą stronę równości (11) zapisać: 
 

  ( ) 22)(2 pmUEm ==− ν . (11′) 
 
 Równanie (11) z prawą stroną równości (11′) jest analogonem równania 
eikonału. Można nawet powiedzieć, że te równania są izomorficzne. 
 Należy zauważyć, że przytoczona interpretacja funkcji (10) posiada zasad-
niczą trudność, której fizyk nie może zaakceptować. Okazuje się bowiem, że 
prędkość propagacji fali działania „zachowuje się dziwnie”. Gdy cząstka po-
rusza się w przestrzeni pozbawionej pola siłowego (U = 0), prędkość propagacji 
fali jest równa połowie prędkości cząstki, natomiast dla cząstki spoczywającej 
w polu o energii potencjalnej U, jej prędkość jest nieskończenie wielka!6 W 
związku z tą trudnością W. Weizel zauważa: „Punkt zerowy skali, w której 
mierzymy energię, był dotychczas dowolny. Można było do potencjału dodać 
jakąś ilość energii... Opisanie ruchu przez funkcję działania wymaga jednak 
naturalnego punktu zerowego na skali energii”. I dalej: „…nie znaleźliśmy 
jeszcze drogi, na której można by ustalić naturalny punkt zerowy energii”. 
 
 

5. SFORMUŁOWANIE RÓWNANIA SCHRÖDINGERA 
 

 Według założenia Plancka-Einsteina foton przenosi kwant energii E = hυ. 
W celu wyjaśnienia efektu Comptona trzeba było przyjąć, że „niesie” on także 
                                                           

5 Por. np. D. B ł o c h i n c e w, Podstawy mechaniki kwantowej, Warszawa 1954, § 95. 
6 W. W e i z e l, Fizyka teoretyczna, t. 1, cz. 1, Warszawa 1958, s. 167-169. 
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pęd 
λ
h

kp == h . 

 W 1. ćwierćwieczu XX wieku ugruntowany był pogląd o podwójnym 
„obliczu” promieniowania: falowym, scharakteryzowanym częstością υ i dłu-
gością fali λ oraz korpuskularnym, przypisującym fotonowi energię E i pęd 
p. Istniała też analogia optyczno-mechaniczna. Opierając się na tych faktach 
L. de Broglie w rozprawie doktorskiej Recherches sur la théorie de quanta7 
(1924), wysunął hipotezę o dualizmie korpuskularno-falowym materii. Wed-
ług tej hipotezy każdej cząstce o masie m, poruszającej się z pędem p należy 

przypisać długość fali 
h

p
λ = . 

 W pracy Nouvelles perspectives en microphysique8 L. de Broglie pisze: 
„To z konieczności inspiruje ideę, którą wyraziłem w czasie [przygoto-
wywania H. P.] pracy doktorskiej [tezy] (1923-1924), że mechanika kla-
syczna będzie tylko słuszna w przybliżeniu, pod pewnymi warunkami i że 
prawdziwą mechanikę tłumaczącą ściśle dualizm fali i cząstki byłaby me-
chanika o charakterze falowym, grająca taką rolę w stosunku do mechaniki 
klasycznej, jaką gra optyka falowa w stosunku do optyki geometrycznej”. 
 W latach 1925-1926 de Broglie pracował nad teorią godzącą teorię kwan-
tów ze szczególną teorią względności oraz nad interpretacją fal materii. 
 W tym czasie, inspirowany pracami de Broglie’a9, E. Schrödinger odkrył 
nierelatywistyczne równanie falowe zależne od czasu 
 

  
2

2
U

i t m

∂Ψ = ΔΨ − Ψ
∂

h h
, (12) 

 
oraz niezależne od czasu 
 

  ( ) 0
2

2
=−+Δ ψψ UE

m

h
. (13) 

 
 Litera duże Ψ w równaniu (12) oznacza funkcję falową zmiennych x, y, z 
i t, natomiast litera małe ψ w (13) jest funkcją tylko współrzędnych prze-

                                                           
7 „Annales de physique” 3 (1925), s. 22. 
8 L. de B r o g l i e, Nouvelles perspectives en microphysique, Paris 1956, s. 205 n. [La théorie 

d’Hamilton-Jacobi et les travaux de M. Schrödinger]. 
9 Tamże, s. 208: „To właśnie na początku 1926 r. Pan Erwin Schrödinger, inspirowany moimi 

pracami, dokonał bardzo ważnych uogólnień w serii ważnych zagadnień”. 
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strzennych. Energię potencjalną mikroukładu symbolizuje litera U, nato-
miast energię całkowitą – litera E. W równaniu (12) występuje jednostka 
urojona i, a w obydwu – kreskowana stała Plancka ħ. 
 W ciągu pierwszego półrocza 1926 r. rozwiązał uczony swoje równanie dla 
oscylatora i rotatora kwantowego, atomu wodoru w przestrzeni pod nieobecność 
zewnętrznego pola, dwuatomowej molekuły oraz dla atomu wodoru w zewnęt-
rznym polu elektrycznym, podając przy tym wyjaśnienie tzw. efektu Starka. 
 Uzyskanie przez 39-letniego fizyka z Wiednia, w tak krótkim czasie, tak 
spektakularnych sukcesów było możliwe dlatego, że znano już sposoby cał-
kowania równań różniczkowych cząstkowych. Należało je tylko dostosować 
do układów atomowych. 
 
 

6. MECHANIKA MACIERZOWA W. HEISENBERGA 
 
 Zupełnie inna była geneza odkrycia przez W. Heisenberga mechaniki ma-
cierzowej. 24-letni uczony porzucił próby nawiązywania do struktur mate-
matycznych fizyki klasycznej (równania różniczkowe), a swoje poszukiwa-
nia odniósł do wielkości dających się wyznaczyć bezpośrednio (długość fali) 
lub pośrednio (energia). Ta ostatnia wielkość jest bowiem powiązana wzorem 

E = hυ z częstością, a poprzez równość 
ν

λ c=  z długością fali. 

 Jako przedmiot badań, wybrał uczony oscylator kwantowy, stosunkowo 
prosty układ kwantowy, dla którego dyskretne widmo energetyczne znane 
było ze starszej teorii kwantów. Jako metodę matematyczną zastosował 
teorię macierzy10. 
 Tytułem wyjaśnienia dodajmy, że macierzą nazywa się tablicę liczb roz-
mieszczonych w m wierszach i n kolumnach. Dla m = n macierz nazywa się 
kwadratową. Dla macierzy definiuje się operacje algebraiczne: dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, potęgowanie. W dalszych rozważaniach ważne jest, 
na ogół nieprzemienne, mnożenie macierzy. 
 W celu wyprowadzenia wzoru na dozwolone wartości energii oscylatora, 
musiał Heisenberg przyjąć założenie, że antykomutator macierzy A i B 
 

  
i

BAAB
h=− . (14) 

                                                           
10 W. H e i s e n b e r g, Całość i część, rozmowy o fizyce atomu, Warszawa 1987, s. 86 n. 
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 Poza tym w omawianej macierzy wszystkie elementy leżące poza główną 
przekątną winny być zerami, natomiast na tej przekątnej powinny znaleźć się 
energie E0, E1, E2,…, jakie oscylator może posiadać. Oczywiście muszą to 
być liczby rzeczywiste. 
 Po tych wyjaśnieniach oddajemy głos uczonemu, który w czasie odkrycia 
przebywał na półwyspie Helgoland w Danii: „Kilka dni wystarczyło do 
odrzucenia balastu matematycznego, występującego zawsze na początku... 
i znalezieniu prostego matematycznego sformułowania mojego zagadnienia. 
W ciągu kilku następnych dni stało się dla mnie jasne, co powinno zastąpić 
warunki Bohra-Sommerfelda w fizyce, w której tylko wielkości obserwo-
wane miały grać rolę” (86). I dalej: „Moja praca koncentrowała się więc 
coraz bardziej na problemie zachowania energii i pewnego wieczoru do-
tarłem do tego, że wyznaczyłem poszczególne wyrazy [elementy H. P.] … 
w macierzy energii na drodze dość uciążliwych ... rachunków. Była już pra-
wie trzecia w nocy, gdy miałem przed sobą końcowy wynik rachunków. 
Prawo zachowania energii sprawdziło się we wszystkich członach [elemen-
tach H. P.] ..., nie mogłem już wątpić o niesprzeczności matematycznej 
i zamkniętości naszkicowanej w ten sposób mechaniki kwantowej”. 
 Zwrot „Prawo zachowania energii sprawdziło się we wszystkich czło-
nach” należy rozumieć w następujący sposób: różnica energii En – En-1 dla 
dowolnego n ≥ 2 musi być taka sama i wynosić hυ11. Tę własność teorii 
nazywa autor „matematyczną niesprzecznością”. 
 Do przytoczonych wypowiedzi odkrywcy dodajmy jeszcze dwa zdania 
świadczące o jego stanie duchowym po skończonej pracy. „W pierwszej 
chwili byłem do głębi przerażony”. I kilka wierszy niżej: „Byłem tak 
podniecony że nie mogłem myśleć o śnie” (87). 
 W dwa lata później W. Pauli metodą macierzową rozwiązał problem 
atomu wodoru, Schrödinger zaś wykazał równoważność mechaniki macie-
rzowej i falowej. 
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MARCIN TKACZYK 

CZY LOGIKA JEST NAUKĄ EMPIRYCZNĄ?* 

 Stawiamy sobie za cel sformułowanie, analizę i obronę pewnego punktu 
widzenia w filozofii logiki. Z tego punktu widzenia logika formalna jest pod 
pewnymi względami bardziej podobna do fizyki niż do matematyki, aczkol-
wiek pod innymi względami jest bliska matematyce.  
 Nie rościmy sobie pretensji do ostatecznych rozstrzygnięć, chcielibyśmy 
natomiast zwrócić uwagę na pewne fragmenty filozofii nauki dotąd może 
zbyt skąpo opracowywane i wykorzystywane w procesie tworzenia całościo-
wego obrazu nauk. 
 
 

1. NAUKI DEDUKCYJNE I NAUKI EMPIRYCZNE 
 
 Podział nauk na nauki dedukcyjne i nauki empiryczne można dziś uznać 
za klasyczny. Był on uważany za dominujący już sto lat temu [16]. Najbar-
dziej typową przedstawicielką nauk dedukcyjnych jest matematyka, a nauk 
empirycznych – fizyka. Rzeczone rozróżnienie nie jest jednak tak stare ani 
tak oczywiste, jak by się mogło wydawać. Pierwsze pokolenia metodologów 
w ogóle nie znają omawianego podziału nauk. Dla Arystotelesa każda nauka 
jest empiryczna, ponieważ wiedza ludzka – pod względem genetycznym – 
ma charakter empiryczny. Różnica między matematyką a fizyką polega na 
tym, że uprawiając ten nauki bierze się pod uwagę różne aspekty przedmiotu 
danego w doświadczeniu. Zresztą każda niemal epoka zna dobrych metodo-
logów podział ten podważających. W XIX wieku wszystkie nauki za empi-
ryczne uważał J. S. Mill, a w XX wieku ku temu poglądowi skłaniał się 
I. Lakatos. Zapewne jednak, wolno omawiany podział nauk uważać za za-
sadniczo przyjęty.  

                                                           
* Niniejszy artykuł jest istotnie zmodyfikowaną pod wpływem dyskusji wersją wykładu wy-

głoszonego 30 stycznia 2007 r., podczas zebrania naukowego Wydziału Filozoficznego Towa-
rzystwa Naukowego KUL. 
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 Kiedy podział nauk na dedukcyjne i empiryczne został ugruntowany, lo-
gice przyznano miejsce wśród nauk dedukcyjnych. Wydaje się, że główną 
przyczyną tej decyzji było rosnące od czasu G. W. Leibniza i zwłaszcza od 
drugiej połowy XIX wieku upodobnienie logiki do matematyki. Przekonanie 
o bliskości logiki i matematyki wzrosło, kiedy w ramach bujnie rozwijającej 
się na początku XX wieku filozofii matematyki zdawało się, że jedną z tych 
dyscyplin da się sprowadzić do drugiej.  
 Równolegle postępował wzrost świadomości tego, na czym polega róż-
nica między naukami dedukcyjnymi i empirycznymi. Zwrócono uwagę na to, 
że różnica między dwiema klasami nauk nie zasadza się na genezie wy-
stępujących w nich pojęć ani na sposobie wykrywania prawd, lecz na spo-
sobie ostatecznego uzasadniania tez [16]. Ponadto zauważono, że różnicę 
między naukami dedukcyjnymi i empirycznymi można też opierać na odmien-
ności przedmiotu, zwłaszcza przedmiotu formalnego. Na przykład można 
twierdzić, że przedmiot nauk dedukcyjnych – w przeciwieństwie do przed-
miotu nauk empirycznych – jest istotnie zależny od umysłu [10]. W takim 
wypadku mówi się też odpowiednio o naukach formalnych i realnych.  
 Ogólnie rzecz biorąc, naukę wolno uznać za dedukcyjną wtedy i tylko 
wtedy, gdy ostatecznym uzasadnieniem jej twierdzeń jest ich wyprowa-
dzalność z założeń, które wolno przyjmować dowolnie. Założenia są trak-
towane jako konstrukcyjne definicje projektujące obiektów lub struktur dają-
cych się prawdziwie opisywać za pomocą osobliwych stałych występujących 
w założeniach. Nie jest przy tym istotne, czy takowe struktury istnieją 
w realnym świecie [1]. Osobliwe terminy stałe teorii rozważanego typu są 
więc w istocie rzeczy niewiadomymi. Odkrycie zaś odnośnej struktury jest 
uznawane za zinterpretowanie teorii, która pod względem uzasadniania 
twierdzeń jest całkowicie od owego odkrycia niezależna. Na przykład do-
kładnie ta sama sformalizowana teoria pierwszego rzędu może być zinter-
pretowana jako teoria zbioru liczb rzeczywistych i jako teoria linii prostej 
w przestrzeni euklidesowej. Analogicznie dokładnie ta sama teoria sforma-
lizowana może być zinterpretowana jako klasyczny rachunek zdań, jako teo-
ria sieci elektrycznych lub też jako teoria połączeń neuronowych.  
 Natomiast naukę wolno uznać za empiryczną wtedy i tylko wtedy, gdy 
ostatecznym uzasadnieniem jej twierdzeń jest to, czy twierdzenia te wyjaś-
niają dane określonej dziedziny (dane te mogą być już w jakimś, nawet 
wysokim, stopniu uteoretyzowane). Pożądane jest, by twierdzenia nauki em-
pirycznej były w jakiś sposób porządkowane, w idealnym wypadku przyjmu-
jąc nawet postać systemu dedukcyjnego. Uporządkowanie twierdzeń po-
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zwala na przenoszenie uzasadnienia z jednych spośród nich na inne. Osta-
tecznie jednak całość musi wyjaśniać dane. Podobnie twierdzenia mogą byś 
formułowane w specjalnym języku, zapożyczonym z nauk dedukcyjnych lub 
specjalnie utworzonym. Powstaje wówczas problem, czy terminy owego 
języka odnoszą się do rzeczywistych obiektów, czy mają jedynie ułatwić 
sformułowanie wyjaśnienia pod względem syntaktycznym. Problem ten 
przyjmuje w filozofii nauk empirycznych postać sporu realizmu naukowego 
z instrumentalizmem.  
 Zauważmy, że nauki empiryczne mogą być w takim razie pojmowane 
szerzej lub węziej. W wąsko pojętych naukach empirycznych wyjściowe 
dane ograniczają się do jakoś pojętych zdań spostrzeżeniowych [1]. Można 
jednak poszerzać pojęcie nauk empirycznych, zbliżając się do wspomnia-
nego już pojęcia nauk realnych. Przy takim ujęciu nauk empirycznych po-
wiemy, że o ile ostateczne osobliwe przesłanki nauk dedukcyjnych mają 
charakter definicji, o tyle ostateczne osobliwe przesłanki nauk empirycznych 
mają charakter zdań opisowych [6]. Kluczowe jest więc to, że w punkcie 
wyjścia nauki empirycznej dany jest jakiś obiekt, który ma być ujęty po-
znawczo, podczas gdy w wypadku nauk dedukcyjnych w punkcie wyjścia 
mamy do czynienia z jakimiś postulatami. W szerokim ujęciu do nauk 
empirycznych wypada zaliczyć nie tylko nauki przyrodnicze i humanistycz-
ne, ale również niektóre teorie filozoficzne. Te mianowicie, które stanowią 
próbę wyjaśnienia jakiegoś fragmentu realnego świata. 
 
 

2. TAK ZWANE DWIE LOGIKI 
 
 Szczęśliwym zbiegiem okoliczności można stosunkowo dokładnie wyzna-
czyć początek rozwoju logiki. Pierwszą znaną systematyczną rozprawą 
naukową w tej dziedzinie są Topiki Arystotelesa. Praca ta – będąca w ogóle 
najstarszą znaną rozprawą tego uczonego, napisaną przezeń w latach 360-
355 przed Chr., gdy nie ukończył jeszcze lat trzydziestu – stanowi zespół 
wykładów na temat dobrego i złego wnioskowania. Topiki zostały uzupeł-
nione w niezbyt długim czasie o tekst poświęcony dowodom sofistycznym, 
w niektórych wydaniach stanowiący ostatnią, dziewiątą, księgę Topik. Wraz 
z analizą dowodów sofistycznych Topiki stanowią tak zwaną pierwszą logikę 
Arystotelesa, odróżnianą od drugiej, na którą składa się przede wszystkim 
wykład logiki formalnej, zawarty w Analitykach pierwszych.  
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 W całej pierwszej logice Arystotelesa pobrzmiewa wyraźne echo sporów, 
jakie Sokrates prowadził z sofistami, i zwłaszcza metody, jaką on sam, 
a przed nim Zenon z Elei, stosował. Obalali oni tezy oponentów, wypro-
wadzając z nich sprzeczne konsekwencje1. Zupełnie inaczej jest w Anali-
tykach, gdzie mamy do czynienia ze świadomym, teoretycznym wykładem 
wysoce abstrakcyjnej nauki. W dziele tym znaleźć można opracowanie praw 
logiki, w szczególności ich ważnej podklasy – sylogizmów. Sylogizm jest to 
prawo logiki, czyli wyrażenie zbudowane ze stałych logicznych i zmiennych, 
przechodzące w zdanie prawdziwe po podstawieniu dowolnych stałych 
odpowiedniej kategorii za zmienne. Sylogizmy są wyrażeniami zdaniowymi 
języka przedmiotowego i mają postać (( ) )ϕ ψ χ∧ → ,  przy czym wyrażenia 
ϕ ψ χ, ,  są zdaniami kategorycznymi. Wskazywaniu prawomocnych sylogiz-
mów i innych związków między zdaniami kategorycznymi towarzyszą ba-
dania własności systemu tych zdań, czyli badania metalogiczne.  
 Przez 25 wieków istnienia logiki pod tym względem nic się nie zmieniło: 
logika zaczyna się od problemu oceny poprawności wnioskowań [5]. Nato-
miast teoria opracowana w Analitykach pierwszych – co do istoty – nie różni 
się od współczesnych systemów logiki formalnej. Ich tworzenie polega zaw-
sze na zbudowaniu sztucznego (w mniejszym lub większym stopniu) języka, 
a następnie badaniu metodami rachunkowymi pewnych własności wyrażeń 
i związków między wyrażeniami tego języka.  
 Tak zwana druga logika, w odróżnieniu od pierwszej, nie wydaje się być 
teorią dobrego wnioskowania ani innych czynności poznawczych. Jest to 
raczej przedmiotowa teoria pewnych występujących w realnym świecie 
związków, zależności, do których można odnosić się za pomocą symboli 
stałych występujących w języku danego systemu logicznego.  
 Głębokie różnice, zachodzące od początku istnienia logiki do dzisiaj mię-
dzy dwiema jej postaciami, sugerują odrębne traktowanie problematyki 
przedmiotu każdej z tych postaci logiki. Wydaje się jednak, że oddzielne 
traktowanie przedmiotu logiki zapoczątkowanej w Topikach i przedmiotu 
logiki zapoczątkowanej w Analitykach pierwszych jest źródłem trudności 
w zrozumieniu tego, czym jest przedmiot logiki. Sugerujemy, że tylko 
łączne potraktowanie obu postaci logiki pozwala na uchwycenie natury tej 
nauki. 

                                                           
1 ,,Celem niniejszego traktatu jest odkrycie metody, za pomocą której można by wnioskować 

z ogólnie przyjętych sądów o każdym przedłożonym problemie, przy czym sami, wypowiadając 
się, nie powiedzielibyśmy niczego sprzecznego z naszym twierdzeniem” (Topiki, 1, 1; zob. też 
O dowodach sofistycznych, 34). 
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3. PRÓBA JEDNORODNEGO UJĘCIA 

PRZEDMIOTU LOGIKI 

 
 Charakteryzując przedmiot logiki formalnej, posłużymy się wypracowa-
nym na gruncie filozofii nauk przyrodniczych pojęciem przedmiotu w punk-
cie wyjścia i przedmiotu w punkcie dojścia. Przyjmujemy, że przedmiotem 
logiki formalnej w punkcie wyjścia są związki logiczne między wyrażenia-
mi. Natomiast przedmiotem logiki formalnej w punkcie dojścia są związki 
logiczne między stanami rzeczy. Związki logiczne między stanami rzeczy 
stanowią podstawę zachodzenia związków logicznych między wyrażeniami. 
Dla uproszczenia można nazywać związki logiczne zachodzące między 
wyrażeniami językowymi związkami logicznymi, a związki logiczne zacho-
dzące między stanami rzeczy ontycznymi związkami logicznymi.  
 W punkcie wyjścia przedmiotem logiki formalnej są logiczne związki 
zachodzące między wyrażeniami, takie jak związek wynikania logicznego, 
związek równoważności logicznej, związek logicznego wykluczania się, 
związek logicznego dopełniania się i związek sprzeczności logicznej. Lo-
giczny charakter omawianych związków polega na tym, że ich znajomość 
daje podstawę do oceny wartości logicznej jednych zdań wyłącznie na pod-
stawie znajomości wartości logicznej drugich – najczęściej innych – zdań. 
Nie zachodzi więc potrzeba uwzględniania jakichkolwiek dodatkowych in-
formacji poza znajomością danego związku logicznego oraz wartości lo-
gicznych odnośnych zdań, w szczególności nie ma potrzeby odwoływania 
się do doświadczenia2. Znajomość językowych związków logicznych sta-
nowi podstawę skutecznego wykonywania podstawowych czynności 

                                                           
2 W ten sposób rozumiemy słowa Arystotelesa, charakteryzujące ogólnie dedukcję: ,,Przez 

«że się założyło» rozumiem, iż tylko ze względu na to, że jest tak, jak się założyło, a przez to 
znów rozumiem, że nie potrzeba żadnego dodatkowego terminu do tego, by powstała koniecz-
ność” (Analityki pierwsze, 1, 1). Podobnie rozumiemy typowy dla Szkoły Lwowsko-Warszaw-
skiej (przynajmniej dla okresu lwowskiego) pogląd, w myśl którego z zależnościami logicz-
nymi w sensie ścisłym (związanym z logiką formalną) mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie 
w jakiejkolwiek postaci pojawia się stosunek racji do następstwa [17]. Wprawdzie w nie-
których ujęciach wchodziły tutaj w grę również związki o charakterze uprawdopodobniającym. 
Warto jednak zauważyć, że w logice panowała i nadal panuje tendencja sprowadzania 
zależności prawdopodobieństwowych do związków logicznych w przyjętym przez nas znacze-
niu. Widać to zarówno w sposobie podejścia do wnioskowań zawodnych w Szkole Lwowsko-
-Warszawskiej, jak też w nowszych teoriach opartych przykładowo na logikach niemono-
tonicznych lub na znanych w teorii sztucznej inteligencji algorytmach tak zwanej indukcji 
automatycznej. Przedmiot logiki formalnej jest ujęty we wskazany sposób również w klasycz-
nej pracy W. V. O. Quine’a [15]. 
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poznawczych, takich jak stawianie pytań, wnioskowanie różnego typu lub 
konstruowanie pojęć3. 
 W punkcie dojścia przedmiotem logiki formalnej są związki logiczne za-
chodzące między stanami rzeczy. Można bowiem dociekać źródła osobliwej 
gwarancji, z jaką ustala się wartości logiczne zdań na podstawie znajomości 
językowych związków logicznych, w jakich te zdania pozostają. Gwarancji 
tej dostarcza pewien porządek świata, zwany logiczną strukturą świata. Na 
pytanie, co daje gwarancję tego, że dwa zdania logicznie równoważne mają 
tę samą wartość logiczną, należałoby odpowiedzieć, że świat jest zbudowany 
w ten sposób, że stany rzeczy opisywane przez zdania logicznie równoważne 
muszą pozostawać do siebie w związku współzachodzenia lub w związku 
współniezachodzenia4. Dyskutowany porządek świata może być częściowo 
opisywany. Temu celowi służą prawa logiki, sformułowane w języku przed-
miotowym. Opisując logiczną strukturę świata, prawa logiki dostarczają 
pewnej teorii ontycznych związków logicznych, stanowiąc jednocześnie 
narzędzie wykrywania i analizy językowych związków logicznych. W takim 
ujęciu logika formalna okazuje się nie tylko podstawą ważkich czynności 
poznawczych, ale również pewną minimalną teorią świata.5  
 Rozważmy przykładowo związek logicznego wykluczania się. Zdania ϕ  
oraz ψ  wykluczają się wtedy i tylko wtedy, gdy jest niemożliwe, aby oby-
dwa te zdania były prawdziwe. Dla zajścia rozważanego związku nie 

                                                           
3 ,,Rachunki logiczne są w gruncie rzeczy idealizacyjnymi teoriami wyjaśniającymi argu-

mentacyjną funkcję języka” [7]. Tę argumentacyjną funkcję języka można rozumieć wąsko, od-
nosząc ją wyłącznie do zależności dedukcyjnych, lub szerzej, uwzględniając również przypadki 
uprawdopodobniania jednych wyrażeń przez inne. My odwołaliśmy się do wąskiego ujęcia 
związków logicznych zachodzących między wyrażeniami, ale ewentualne rozszerzenie rozu-
mienia tego, co Grobler nazywa argumentacyjną funkcją języka, nie wpłynęłoby na dalsze 
wywody [7]. 

4 ,,[…] w klasycznej logice zdań stwierdza się obiektywne związki między istnościami opi-
sywanymi przez zdania, o których to związkach mówią wszystkie nauki charakteryzujące się 
ontologicznym podejściem do rzeczywistości i o których to związkach mówi się również na 
gruncie języka potocznego” [11]. Cytowana praca Kiczuka dostarcza systematycznego i cało-
ściowego studium ontologicznych podstaw i przedmiotu klasycznego rachunku zdań. Ana-
logiczną całościową teorię dotyczącą rachunku kwantyfikatorów zawiera dzieło A. Biłata [3]. 
W obu wymienionych tekstach można znaleźć też mniej systematyczne uwagi dotyczące logik 
nieklasycznych. 

5 ,,Prawa klasycznej logiki zdań stwierdzają takie obiektywne, ale bardzo ogólne związki; 
[…]”. ,,[Logika klasyczna] jest teorią niektórych związków zachodzących pomiędzy jakimi-
kolwiek przedmiotami […] Tego typu związki są stwierdzane w prawach logiki” [11]. Uwagi na 
temat redukowania językowych związków logicznych do praw logiki, ale bez uwzględniania 
ontycznych związków logicznych, można znaleźć też w pracy [15]. 
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wystarczy zatem, by co najmniej jedno z tych zdań faktycznie było fałszywe. 
Aby związek logicznego wykluczania się zachodził, prawdziwość jednego 
z tych zdań powinna z koniecznością pociągać fałsz drugiego. W takim 
wypadku mówimy, że zdanie 
 
 nie jest tak, że (ϕ  oraz ψ ) 
 
jest nie tylko prawdziwe, ale jest koniecznie prawdziwe lub też logicznie 
prawdziwe. Niech drugim przykładem będzie związek wynikania logicz-
nego. Zdanie ψ  wynika logicznie ze zdania ϕ  wtedy i tylko wtedy, gdy jest 
konieczne, że jeśli zdanie ϕ  jest prawdziwe, to zdanie ψ  również jest 
prawdziwe. Innymi słowy, niemożliwe jest, by zdanie ϕ  było prawdziwe, 
a zdanie ψ  było fałszywe. W takim wypadku implikacja 
 
 jeżeli ϕ , to ψ  
 
jest prawdą logiczną, czyli prawdą konieczną. Znowu nie wystarczy, by ta 
implikacja była zdaniem prawdziwym, ale oczekujemy czegoś więcej – jak 
powiedziano – oczekujemy, by była ona zdaniem logicznie czy też koniecz-
nie prawdziwym.  
 Zaprezentowane przykłady pokazują, że językowym związkom logicznym 
odpowiadają zdania logicznie (koniecznie) prawdziwe. Pod względem czysto 
formalnym ta odpowiedniość jest symetryczna, ale nie jest ona symetryczna 
pod względem merytorycznym. Prawa logiki (prawdy logiczne) mogą bo-
wiem być wyjaśnieniem związków logicznych. Odpowiednie zdanie logicz-
nie prawdziwe może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego zachodzi dany 
językowy związek logiczny. Zdania koniecznie prawdziwe są więc pod-
stawą, gwarancją zachodzenia językowych związków logicznych. Ściślej 
mówiąc, podstawą jest to, co zdania logicznie prawdziwe opisują: pewna 
konieczność zachodząca w świecie, pewna struktura świata. Właśnie ona jest 
przedmiotem logiki formalnej w punkcie dojścia.  
 Zauważmy, że zaproponowane ujęcie jest analogiczne do ujęcia przed-
miotu fizyki. Przedmiotem fizyki w punkcie wyjścia są rezultaty ekspery-
mentów, natomiast przedmiotem fizyki w punkcie dojścia są występujące 
w przyrodzie związki konstytuujące podstawowe oddziaływania fizyczne, 
opisywane za pomocą praw fizyki. Przedmiot w punkcie dojścia jest więc 
wysoce uteoretyzowanym odpowiednikiem przedmiotu w punkcie wyjścia. 
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4. MIEJSCE LOGIKI FORMALNEJ 

W KLASYFIKACJI NAUK 
 
 Wspomnieliśmy już, że logika formalna jest powszechnie – obok matema-
tyki – traktowana jako typowa nauka dedukcyjna. Ajdukiewicz traktuje takie 
stanowisko jako oczywiste, niewymagające odrębnego uzasadnienia [1]. Dla 
wielu przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej aprioryczność logiki 
formalnej jest nawet bardziej jawna niż aprioryczność matematyki. Ta ostat-
nia bowiem zdaje się móc podlegać pewnej dyskusji [12]. Oczywistość zali-
czenia logiki formalnej do nauk dedukcyjnych zaowocowała rozpowszech-
nieniem określania tej grupy nauk jako nauk formalnych, co w domyśle zna-
czy takich, jak logika formalna.  
 Opinię nauki dedukcyjnej, bardzo podobnej do matematyki, logika za-
wdzięcza prawdopodobnie temu, że przed około stu laty w badaniach logicz-
nych rozpowszechniły się metody rachunkowe, wciąż doskonalone, wreszcie 
przewyższające swą ścisłością odpowiednie metody używane przez matema-
tyków. Ponadto w ramach logiki rozwinęły się bujnie rachunkowe badania nad 
samymi nowoutworzonymi rachunkami logicznymi. W ten sposób logika na 
sporo lat zajęła się sama sobą. Okazało się przy tym, że na gruncie czysto 
rachunkowym nie ma podstaw do dokonywania wyboru jednych i odrzucania 
innych rachunków. Rachunki stały się równouprawnione. Tym sposobem J. M. 
Bocheński, czołowy historyk logiki formalnej, charakteryzując jej współczesną 
postać, mógł napisać w połowie XX wieku następujące słowa: 
 

,,[Wprowadzeniu do logiki metod rachunkowych] towarzyszy głębsza, rewo-
lucyjna nowość. […] Logicy matematyczni […] konstruują pierwotnie czysto for-
malistyczne systemy i dopiero potem szukają dla nich znaczenia w języku potocz-
nym. Wprawdzie ten sposób postępowania nie zawsze jest purystycznie prze-
strzegany; […]. Ale tutaj – przynajmniej od Boole’a – zasada takiego konstruo-
wania jest świadoma, jasno wyłożona i obowiązuje na całym obszarze logiki 
matematycznej” [4]. 

 
Tenże Bocheński wielokrotnie stwierdzał, że charakterystyczną własnością 
logiki współczesnej jest dowolność przyjmowanych założeń, podobnie jak 
w matematyce, traktowanych jako konstrukcyjne definicje projektujące. Wy-
daje się, że pewien czasowy błąd w metodyce uprawiania logiki formalnej 
został w przytoczonym tekście podniesiony do rangi zasady.  
 Obraz logiki jako pluralistycznej republiki rachunków wrócił rykoszetem, 
zaczęło się bowiem z czasem zdawać, że poza owymi rachunkami nic 
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w logice nie ma. Doprowadziło to do takiego stanu, w którym – zarówno 
sympatycy logiki formalnej, jak jej zapamiętali wrogowie – dość po-
wszechnie zaakceptowali przekonanie, że na gruncie logiki formalnej nie ma 
innego pojęcia prawdy, prawomocności czy uzasadnienia, niż pojęcie do-
wodliwości, wyprowadzalności z aksjomatów za pomocą reguł pierwotnych 
czy sprawdzenia w jakiejś matrycy lub strukturze relacyjnej. Struktury zaś 
formalne wymienionych typów mogą być tworzone dowolnie.  
 Tak widziana logika jest, rzeczywiście, podobna do matematyki. Mamy 
dowolnie przyjmowane założenia, wyznaczające mocą swojej składni pewne 
struktury. Jedyną podstawą oceny wyrażeń jest wyprowadzalność lub nie 
z tego czy innego zbioru założeń. Systemy mogą być – wedle uznania – 
zinterpretowane lub nie, być może niezinterpretowane systemy doczekają się 
interpretacji w odległej nawet przyszłości. Logiki wielowartościowe zajmują 
w stosunku do logiki klasycznej miejsce analogiczne do tego, które wypada 
przyznać geometriom nieeuklidesowym w stosunku do geometrii Euklidesa. 
Obraz logiki jako nauki apriorycznej mógł powstać przez pominięcie tego, 
co zostało określone jako logika pierwsza.  
 W przytoczonym tekście Bocheńskiego mowa jest jednak także o tym, że 
uprawianie logiki formalnej jako nauki apriorycznej, aczkolwiek dominuje, 
nie zawsze jest purystycznie przestrzegane. Rzeczywiście, można wskazać 
czołowych nawet logików, wypowiadających na marginesie uwagi wskazu-
jące na to, że jakoś pojęty moment empiryczny, moment prawdziwego 
opisywania czegoś różnego od samego rachunku, odgrywał rolę w logice 
przez nich uprawianej. S. Leśniewski twierdził, że twierdzenia logiki są 
prawdziwe w dokładnie takim samym sensie, jak twierdzenia astronomii. 
J. Łukasiewicz, Z. Zawirski i – pod koniec życia – A. Tarski również wy-
powiadali pewne uwagi o empirycznym sprawdzaniu tez logicznych. Pogląd 
taki można poniekąd znaleźć też u W. V. O. Quine’a, jednak trudno tam 
mówić o naukach empirycznych i apriorycznych w ogóle. W. A. Pogorzelski 
wypowiedział zaś następujące słowa [14]: 
 

,,[…] reguły logiczne ustala się uogólniając zasady poszczególnych kroków 
rozumowań wykonywanych w dowodach matematycznych […] istnieje dziedzina 
faktów takich, że obserwacje związków między nimi pozwalają ustalić schematy 
wnioskowań niezawodnych […]”. 

 
Pod koniec życia, kierując Katedrą Logiki KUL, L. Borkowski wielokrotnie, 
choć nie na piśmie, wypowiadał pogląd, że istotną różnicą między logiką 
i matematyką jest to, że w punkcie wyjścia logiki mamy zawsze do czynienia 
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z jakąś intuicją. Otóż wydaje się, że u przywołanych uczonych występuje 
w jakiejś, choćby zalążkowej, postaci przekonanie, że logika ma w sobie coś 
z nauki empirycznej (w najszerszym sensie). Naszym zadaniem jest do-
bitniejsze sformułowanie tej hipotezy.  
 Wydaje się, że można z wysokim stopniem prawdopodobieństwa stwier-
dzić, że Systemy logiki formalnej mają status hipotez wyjaśniających nie-
zawodność wnioskowań dedukcyjnych przeprowadzanych we wszystkich lub 
w określonych dziedzinach wiedzy. Zauważmy, że w takim ujęciu w punkcie 
wyjścia przedmiotem logiki formalnej jest niezawodność wnioskowań deduk-
cyjnych, fakt, że prawdziwość pewnych zdań daje gwarancję prawdziwości 
innych zdań. Logik stawia hipotezę, ujętą w postać systemu dedukcyjnego, że 
niezawodność wnioskowania dedukcyjnego ma podstawę w tym, że w przy-
rodzie zachodzą pewne związki, stwierdzane za pomocą praw danego syste-
mu. Prawa ujmują owe związki kompleksowo, dlatego nie wszystkie prawa 
muszą być akurat wykorzystywane we wnioskowaniach, oraz precyzyjnie. 
Z tego względu na podstawie tychże praw można prognozować, że pewne 
wnioskowania są niezawodne lub nie. Prowadzi to do sprawdzenia hipotezy-
systemu. Ponieważ, jak każda hipoteza, system logiki upraszcza i idealizuje 
realny związek logiczny, może się okazać, że potrzeba dalszych systemów-
hipotez, dokładniej przybliżających realne związki logiczne zakładane w pew-
nej dziedzinie. Kolejne systemy nie rugują jednak ostatecznie systemów po-
przednich, lecz raczej je uzupełniają. Systemy wcześniejsze zachowują swoją 
wartość w określonych dziedzinach, podobnie jak dzieje się w fizyce.  
 Ważnym – naszym zdaniem – argumentem za tym, by zaliczać logikę 
formalną do najszerzej pojętych nauk empirycznych, jest także ciekawa pra-
widłowość dostrzegalna w historii nauki. Otóż spory między stanowiskami 
realizmu naukowego oraz instrumentalizmu są właściwe dla filozofii nauk 
empirycznych. Filozofia fizyki obfituje w rozważania z tej dziedziny, nie 
tylko niegasnące, ale stale pogłębiane i angażujące wciąż nowe siły inte-
lektualne. Starcie między realizmem naukowym a instrumentalizmem nie 
odgrywa natomiast istotnej roli w filozofii matematyki. Taki stan rzeczy jest 
zrozumiały po uświadomieniu natury nauk empirycznych i apriorycznych.  
 Jeśli sugerujemy, że można by uznać logikę formalną za naukę empiryczną, 
to podkreślamy zarazem, że byłaby to wielce nietypowa nauka empiryczna – 
nauka empiryczna sui generis. Logika formalna jest bowiem, bez wątpienia, 
pod istotnymi względami podobna do matematyki. Wydaje się, że w ramach 
systemu logicznego logik postępuje dokładnie tak samo jak matematyk. 
Dowodząc twierdzeń danego systemu i badając własności logiczne syste-
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mów logicznych, logik posługuje się formalizmem i metodami rachun-
kowymi typowymi dla nauk matematycznych. Pod tym względem logika jest 
nauką dedukcyjną.  
 Gdyby jednak teoria logiczna wyczerpywała się w formalnym rozwijaniu 
i badaniu systemów logicznych, mielibyśmy do czynienia zaledwie z jakąś 
kadłubową, okaleczoną postacią logiki formalnej. Jak bowiem powiedzie-
liśmy, dla tej nauki istotne jest wyjaśnienie pewnych danych występujących 
w punkcie wyjścia. Dociekając tego, który z różnych systemów logicznych 
nadaje się do wyjaśnienia pewnych danych, logik postępuje w sposób bar-
dziej podobny do sposobu postępowania fizyka lub filozofa niż matematyka. 
Wybierając zatem między systemami sformalizowanymi, logik musi prze-
prowadzać wyjaśnienia – a nie tylko obliczenia. Pod tym względem logika 
istotnie różni się od nauk matematycznych. Z tego też powodu powiedzie-
liśmy, że systemy logiczne jako całości mogą mieć status hipotez wyjaś-
niających. Obecnie przyjrzymy się bliżej temu statusowi. 
 
 

5. LOGIKA A TYPOWE NAUKI EMPIRYCZNE 

 
 Jak powiedzieliśmy, proponując zaliczenie logiki formalnej do nauk empi-
rycznych, nie chcemy pominąć jej osobliwości. Główną różnicą, oddzielającą 
logikę formalną od innych nauk empirycznych, jest to, że nie ma takich zdań 
empirycznych, z których dałoby się jakoś abstrahować związki logiczne. 
Zwraca na to uwagę Pogorzelski [14]. Zdania, w których opisywany jest 
przedmiot fizyki w punkcie wyjścia, mają charakter empiryczny. Stają się one 
przedmiotem wyjaśnienia za pomocą hipotez. Natomiast zdania, w których 
opisywany jest przedmiot logiki w punkcie wyjścia, to zdania stwierdzające 
niezawodność pewnych wnioskowań i zaprzeczające ją o innych wniosko-
waniach. Otóż niezawodność wnioskowań nie jest zapewne faktem empi-
rycznym w jakimkolwiek z głównych sposobów jego rozumienia.  
 Można jednak powiedzieć, w pewnym osobliwym sensie, że teoria logiczna 
jest empirycznie sprawdzalna. Otóż H. Mehlberg pokazał, że wiele poważnych 
teorii empirycznych, do których należą wyłącznie zdania empiryczne, nie daje 
się traktować jako konsekwencja określonego (obliczalnego) zbioru empirycz-
nych założeń. Wyprowadzanie jednych zdań empirycznych z innych wymaga 
niekiedy posługiwania się również założeniami nieempirycznymi. Założenia 
empiryczne są określane mianem bazy wewnętrznej teorii, a założenia ze-
wnętrzne – mianem bazy zewnętrznej teorii. Są więc zdania empiryczne, 
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odgrywające istotną rolę w nauce empirycznej, takie że dla ich uzasadnienia 
trzeba posłużyć się pewnymi zdaniami nieempirycznymi. 
 

,,Jest jednak możliwa i taka sytuacja, w której dana teoria empiryczna, tj. dany 
zbiór twierdzeń empirycznie sprawdzalnych, nie posiada bazy aksjomatycznej 
sprawdzalnej, czyli nie wynika inferencyjnie z żadnego skończonego i niesprzecz-
nego układu założeń sprawdzalnych. Nie mamy powodu kwestionować empirycz-
nego charakteru takich teorii, skoro do każdej z nich zaliczamy wyłącznie zdania 
empirycznie sprawdzalne. Niemniej teorie te dadzą się sformułować tylko przy 
pomocy zdań niesprawdzalnych, ponieważ każda z nich jest pojęta jako ogół kon-
sekwencji sprawdzalnych, które płyną z danego, niesprzecznego i skończonego 
układu zdań niesprawdzalnych” [13]. 

 
Przykładem podawanym przez Mehlberga jest geometria euklidesowa po-
jmowana jako geometria fizyczna. Istnieją twierdzenia takiej geometrii, 
dotyczące pewnych brył, dające się pojmować aproksymacyjnie i sprawdzać 
empirycznie. Przykładem takiego twierdzenia jest to, że objętość bryły 
w przybliżeniu sześciennej jest w przybliżeniu równa trzeciej potędze długo-
ści krawędzi tej bryły. Natomiast teza, że między dowolnymi dwoma punk-
tami prostej leży zawsze trzeci punkt, nie jest w żaden sposób sprawdzalna 
empirycznie. Jednakże bez tez tego drugiego typu nie dałoby się sformu-
łować i ująć w system tez pierwszego typu [13].  
 Nowsze ujęcia, idąc w kierunku wskazanym przez Mehlberga, podkreślają 
ze wzrastającą mocą nieodzowność założeń poznawczych jako integralnego 
składnika teorii empirycznej. Posiadanie założeń poznawczych jest cechą każ-
dej teorii naukowej. Założenia te są niekiedy traktowane jako element teorii, 
kiedy indziej znów jako przynależące do metody. Pierwsze podejście uwi-
docznia schemat teorii fizykalnej w ujęciu M. Hellera. Stwierdza on, że teoria 
fizykalna jest logiczną całością, w której można wyróżnić m.in. następujące 
elementy [8]: założenia teorii, prawa przyrody, hipotezy pomocnicze, defini-
cje różnych wielkości fizycznych, procedury pomiarowe oraz procedury testo-
wania teorii. Z kolei S. Kamiński umieszcza założenia poznawcze raczej 
w ramach metody, do której można zaliczyć według niego tok operacji przy 
stawianiu zagadnień, ich rozwiązywaniu oraz uzasadnianiu i systematyzowa-
niu odpowiedzi, zespół założeń przyjętych jako ramy lub wytyczne badania 
(np. gdy determinują przedmiot formalny i cel badań), ogół czynności i środ-
ków zastosowanych do sprawnego osiągnięcia rezultatów badania [10]. Ważne 
jest tutaj, że pewne założone stwierdzenia oraz reguły postępowania są nie-
odzowne dla nauki w ogóle, a dla fizyki w szczególności.  
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 Mehlberg konkluduje swój wywód dotyczący niesprawdzalnych założeń 
nauki w następujących słowach [13]: 
 

,,Rola niesprawdzalnych aksjomatów w geometrii empirycznej wydaje się typowa 
dla całego matematycznego przyrodoznawstwa. Operuje ono wyidealizowanymi 
pojęciami funkcji ciągłych i różniczkowalnych, ładunków elektrycznych punkto-
wych lub powierzchniowych, gazów idealnych, cieczy nieściśliwych, ciał sztyw-
nych itp., które służą do tworzenia zdań niesprawdzalnych, zawartych w bazach 
zewnętrznych tych teorii. Każda z tych baz posiada jednak sprawdzalne kon-
sekwencje, stanowiące trzon danej teorii empirycznej. […] rezygnując z nich [za-
łożeń niesprawdzalnych] zubożylibyśmy niesłychanie naukę, […] teorie te, jak-
kolwiek oparte na założeniach niesprawdzalnych, zawierają jednak wyłącznie 
twierdzenia sprawdzalne. Fakt występowania niesprawdzalnych założeń w nauce 
empirycznej wydaje się więc niewątpliwy”6. 

 
Do nieodzownych założeń teorii empirycznych należą na pewno reguły 
logiczne, pozwalające na niezawodne wyprowadzanie jednych zdań z dru-
gich [1].  
 Wydaje się zatem, że reguły logiczne pełnią w teoriach empirycznych 
analogiczną funkcję do tej, którą Mehlberg przypisuje twierdzeniom na-
leżącym do bazy zewnętrznej teorii. W takim jednak razie, przynajmniej nie-
które logiczne reguły wnioskowania cieszą się uzasadnieniem empirycznym. 
Uzasadnienie empiryczne reguł logicznych polega na tym, że są one nie-
odzowne dla stworzenia teorii empirycznej. Właśnie schematy wniosko-
wania odpowiadające takim regułom konstytuują przedmiot logiki formalnej 
w punkcie wyjścia. Niezawodność reguł wnioskowania niezbędnych teoriom 
empirycznym (względnie matematycznym czy filozoficznym) domaga się 
wyjaśnienia. Wyjaśnienia tego dostarcza hipoteza, zgodnie z którą w przy-
rodzie zachodzą określone związki między stanami rzeczy, stwierdzane 
przez prawa logiki (już niekoniecznie mające bezpośredni przekład na rze-
czywiste schematy wnioskowania). Systemy praw logiki mogą być z kolei 
sprawdzane empirycznie w drodze przewidywania określonych nowych spo-
sobów wnioskowań w danej gałęzi wiedzy.  
 Jeśli przedstawione sugestie są trafne, to logika formalna tym różni się od 
typowych nauk empirycznych, że dla sformułowania i sprawdzenia hipotez 
                                                           

6 Zob. też [9]: ,,[…] okazało się, że istnieją w systemie fizyki zdania nieanalityczne i nie-
sprawdzalne ani bezpośrednio, ani pośrednio (zarówno finitystycznie, jak i indukcyjnie, czy 
wreszcie probabilistycznie). Zdania tego rodzaju są założone i odgrywają istotną rolę w systemie 
fizyki, tzn. że nie można ich wykluczyć bez zubożenia teorii”. 
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przyjmujących postać systemów dedukcyjnych musi odwoływać się do re-
fleksji nad strukturą i funkcjami samej wchodzącej w grę teorii empirycznej. 
Sformułowanie i sprawdzanie hipotez formalnologicznych wymaga zatem 
prowadzenia analiz, które trzeba by zaliczyć do filozofii nauki, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ontologii nauki. Zdania określające przedmiot logiki 
formalnej w punkcie wyjścia uzyskują potwierdzenie empiryczne na mocy 
tego, że są niezbędne do skonstruowania teorii empirycznej i posługiwania 
się nią. Ponadto teorie logiczne są sformalizowanymi systemami deduk-
cyjnymi, a więc wewnątrz tych teorii dozwolone jest posługiwanie się wy-
łącznie metodami o charakterze matematycznym.  
 Natomiast z szeroko pojętymi naukami empirycznymi łączy logikę for-
malną to, że podstawą uznania pewnego rachunku za system logiczny, za 
logikę danej dziedziny, jest zawsze hipoteza wyjaśniająca, w szczególności 
hipoteza wyjaśniająca założenia tej dziedziny. Chociaż więc, rozwijając sys-
tem logiczny, logik postępuje tak, jak matematyk, to jednak, uznając rachu-
nek za system logiczny, logik musi wyjaśniać pewne dane pozarachunkowe.  
 Wydaje się zatem, że w logice formalnej mamy do czynienia z podwój-
nym uzasadnieniem. Uzasadnienie dedukcyjne o charakterze matematycz-
nym służy do wykazania, że dane wyrażenie jest tezą pewnego systemu lo-
gicznego. Natomiast uzasadnienie tego, że wszystkie tezy pewnego rachunku 
są prawami logiki rządzącymi pewną dziedziną, ma już charakter niema-
tematyczny i jest bliższe szeroko pojmowanym naukom empirycznym czy 
też naukom realnym.  
 Aby udzielić odpowiedzi na zawarte w tytule tego artykułu pytanie, za-
uważmy, że uzasadnienie drugiego rodzaju jest w istocie rzeczy bardziej 
skomplikowane. Jeśli bowiem jakiś system logiczny, na przykład logika 
standardowa, znajduje zastosowanie w matematyce, to nie można powie-
dzieć, by logika zyskiwała w ten sposób jakieś pośrednie uzasadnienie 
o charakterze empirycznym. Raczej powiemy, że uzasadnienie drugiego ro-
dzaju zależy od sposobu uzasadnienia teorii, u której podstaw leży dana 
logika. Jeśli jakaś teoria logiczna leży u podstaw teorii empirycznej w sensie 
ścisłym, to można powiedzieć, że uzasadnienie tej teorii dostarcza pośrednio 
uzasadnienia empirycznego – i to w sensie ścisłym – danej teorii logicznej. 
Jeśli Mielibyśmy do czynienia z logiką leżącą u podstaw teorii filozoficznej, 
to logika ta mogłaby uzyskać pośrednie uzasadnienie właściwe dla tej teorii 
filozoficznej. Natomiast trzeba powiedzieć, że system formalny nie staje się 
zasadną teorią logiki przez to tylko, że jego tezy są wyprowadzalne z za-
łożeń: formalizacja nie zwiększa stopnia uzasadnienia (drugiego rodzaju). 
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Teoria logiczna jako całość, aby pretendować do miana uzasadnionej, musi 
wyjaśniać pewne dane, dotyczące jakiś związków logicznych. W takim sen-
sie wolno powiedzieć, że logika formalna jest sui generis nauką realną czy 
też nauką empiryczną w szerokim sensie. 
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SZKIC O LOGICE OGÓLNEJ I USŁUGOWEJ, 
CZYLI O ZESPOLE DYSCYPLIN LOGICZNYCH* 

  

Tout est logique, mais la logique est-elle tout? 

 

 Mówimy: logika ogólna, to znaczy, że należy ona do dyscyplin ogólnych – 
jak nazywał je Stanisław Kamiński. Przywoływał on to pojęcie przy pro-
jektowaniu katalogu systematycznego Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w ra-
mach stosownej Komisji powołanej przez Uniwersytet na wniosek ówczes-
nego dyrektora Biblioteki o. Romualda Gustawa (S. Kamiński merytorycznie 
Komisją tą kierował, a piszący te słowa do niej należał). 
 Do dyscyplin naukowych ogólnych zaliczał Kamiński logikę z jej dzia-
łami – logiką formalną, semiotyką i metodologią ogólną nauk, ontologię, 
ogólną teorię bytu (metafizykę), ogólną teorię systemów, matematykę teo-
retyczną, z teorią mnogości i algebrami abstrakcyjnymi, prakseologię, także 
cybernetykę z teorią informacji (ta ostatnia nazwa dziś funkcjonuje w sensie 
uogólnionym). Dyscypliny ogólne można dzielić na bardziej formalne i ra-
czej merytoryczne, do tych ostatnich doliczając ogólną teorię poznania nau-
kowego, czyli epistemologię. Kamiński odróżniał ją od ogólnej metodologii 
nauk, nachylonej logicznie, w szerokim sensie lokowanej w ramach logiki 
ogólnej lub przy logice w sensie węższym, czyli przy logice formalnej (nota 
bene, panuje tu rozmaitość terminów i ujęć utrudniających orientację). 
 Kamiński dyscypliny ogólne traktował jako naczelne względem pozosta-
łych nauk. Porządkowanie nauk to była jego specjalność. Klasyfikował je, 
a z czasem typologizował, także z myślą o naukoznawstwie. Twierdził, że 
owe nauki ogólne stanowią naturalną podstawę unifikacji nauk, lawinowo 
różnicujących się naukowych dyscyplin. Procedury odwrotne, jednoczące 
nauki, interesowały go co raz bardziej. Od metodologii ogólnej i zarazem 
dystynktywnej, dyferencjalnej przechodził z czasem do metodologii inter-

                                                           
* Tekst niniejszy nawiązuje głównie do odczytu dra Stanisława Majdańskiego Logika jako 

dyscyplina usługowa (w nawiązaniu do ks. Stanisława Kamińskiego), wygłoszonego 14 kwietnia 
2004 r. podczas posiedzenia Komisji Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego TN KUL. 
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dyscyplinarnej. Słowem, akceptował autonomię dyscyplin, ale łączył to 
z respektem dla procedur unifikacyjnych. Jego metodologia otwierała się 
zatem na międzynaukowe transfery, z uwzględnieniem dynamiki w tym 
względzie. 
 Dyscypliny stanowiące podstawę jednoczenia nauk nazywał Kamiński 
także „zwornikowymi”, inaczej: przewodnimi. W określonym aspekcie były 
one zarazem ogólne, co nie znaczy że tylko one. To te dyscypliny, które 
mając z grubsza ten sam przedmiot formalny (jak powiadamy za schola-
stykami) skupiają wokół siebie problemowo coś w rodzaju wieńca dys-
cyplin. Przykładowo w naukoznawstwie może to być jakaś wybrana nauka 
o nauce, organizująca metanauki w ich zespół. W rodzinoznawstwie w Insty-
tucie Studiów nad Rodziną w UKSW (założonym w swoim czasie przez 
bpa Kazimierza Majdańskiego) dyscypliną zwornikową jest teologia. 
 Logika, jakkolwiek w szczegółach pojęta, jest najbardziej ogólna – że 
przypomnimy tu znaną definicję ontologizującą G. W. Leibniza, wedle której 
logika jest (jedyną taką) nauką, której prawa obowiązują we wszelkich 
możliwych światach. Stanowią ją systemy tez (aksjomatyczne lub założenio-
we), które jako prawa są z konieczności uniwersalne, a których odpowiedniki 
inferencyjne są niezawodne salva veritate. Mowa tu o logice formalnej, ale 
jeśli uzna się ją za podstawową pośród ogółu dyscyplin (zespołu dyscyplin) 
logicznych, to przelewa się niejako ta własność na logikę w ogóle, propor-
cjonalnie na pozostałe jej działy: semiotykę i (ogólną) metodologię nauk. 
 Pomińmy tu różne inne określenia logiki, na przykład jako ogólnej teorii 
racjonalności, wszak logiczność to racjonalność (tak grekę tłumaczymy na 
łacinę), znowu tu dalej nie wchodzimy w interesujące i komplikujące szcze-
góły. Niepodobna jednak nie wspomnieć jeszcze jednego określenia (nawią-
zującego jakoś do idei „organonu” Arystotelesa, twórcy logiki), mianowicie 
T. Czeżowskiego: logika to nauka o strukturze nauk, inaczej – formie. Nota 
bene, Arystoteles nie lokował właściwie logiki wśród nauk, traktując ją jako 
narzędzie nauk, jakby metodologizująco. Logika tak pojęta (obok swych 
odniesień teoretyczno-ontologicznych) jest usługowa – że użyjemy tu od ra-
zu tego lubianego przez S. Kamińskiego terminu (stosowanego też przez 
K. Ajdukiewicza). 
 Nawiązując do idei „organonu”, zbliżamy się bezpośrednio do problema-
tyki „usługowości” logiki. Owa (z łacińska) instrumentalność, narzędność 
logiki jako całości i w poszczególnych jej działach niejedno zresztą ma imię. 
Są różne odcienie tego pojęcia, jak i problemy, na przykład odnoszące się 
już do wspomnianego Arystotelesowego podejścia. Oto jego logika (for-
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malna) miałaby być „organoniczna”, a tymczasem stanowiła jako sylogi-
styka – jak podkreślał J. Łukasiewicz i inni – system tez-praw, a zatem for-
muł implikacyjnych, nie zaś inferencyjnych, jak to było w scholastyce i póź-
niej. Jak wiemy, formuły implikacyjne są teoretyczną podstawą dla inferen-
cyjnych, które za to są bezpośrednio zaangażowane w zastosowania logiki 
do kontroli wnioskowań. 
 Kolejny raz nie wchodzimy w szczegóły, chcemy jednak wspomnieć 
o wyróżnionej w tytule tego artykułu „ogólności”, z którą łączy się zapocząt-
kowany u schyłku starożytności i kontynuowany do dziś spór o uniwersalia. 
Nota bene, mądry Arystoteles tego nie zainicjował, pozostawiając sprawę 
otwartą, sugerując niejako pewną kategorialną wielointerpretacyjność, także 
w odniesieniu do tego, co dziś nazywamy logiką, a co zachowuje, pomimo 
pojawiających się z czasem interpretacyjnych różnic w zakresie filozofii 
logiki, pewną ciągłość systematyczno-historyczną (z dokładnością do „iden-
tyczności genetycznej”). Arystoteles zresztą rozumiał ogólność „konieczno-
ściowo”, a więc modalnie (już w zwykłej swej logice, choć skądinąd 
zapoczątkował także modalną). Przypominał o tym na swych zajęciach 
L. Borkowski. 
 Ma to związek z tym, że wbrew opinii samego Łukasiewicza, który „mo-
dernizował” system logiki Arystotelesa, jak się zdaje nie było w niej (jak 
i w logice scholastycznej) symboli zmiennych, w technicznym tego słowa 
znaczeniu. I nie było tym samym związanej z tym „ogólności substytucyj-
nej”, bo nie było w zasadzie wewnątrzsystemowego substytucyjnego podsta-
wiania. Choć tak właśnie dziś Stagirytę, jego logikę, można interpretować, 
i tak się z reguły dzieje. Jawi się tym samym problem kwantyfikacji zmien-
nych w logice Arystotelesa i w ogóle tradycyjnej – że pominiemy kwestię 
nader szczególną stosunku kwantyfikacji do modalności i jej takich czy in-
nych odpowiedników i kontekstów.  
 Zarysowane jak wyżej negatywne stanowisko w sprawie  obecności 
zmiennych, kwantyfikacji i podstawiania w systemie logiki Arystotelesa 
i ogólniej w LT głosił S. Kamiński na swych zajęciach monograficznych. 
Byłyby to litery symboliczne, przypominające nam dziś zmienne, które jes-
teśmy skłonni współcześnie tak  właśnie, „modernizująco” odczytywać. To 
byłyby litery pełniące funkcję głównie abrewiacyjną i mnemotechniczną, 
a także pewnej  konkretyzacji językowej tego, co nader abstrakcyjne. Z nich 
mogły z czasem rozwinąć się i może rozwinęły się zmienne. Jest do zba-
dania, czy, kiedy, jak i u kogo tak się stało, równolegle z przekształceniem 
się języka na poły naturalnego w język właściwy naukom formalnym. 
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  Nie uważał ich za zmienne dlatego, że „prawdziwe” symbole zmienne 
wiążą się właśnie z podstawianiem i odnośną regułą ogólnologiczną (termin 
Ajdukiewicza). Chodzi o podstawianie budujące logikę, dowodowo i deduk-
cyjnie doniosłe (jeszcze przedtem podstawianie jest u podstaw konstrukcji 
składniowych), a nie o operację zewnętrzną podstawiania w trakcie zasto-
sowań logiki – to co innego. Zresztą i ta operacja nie musi być podstawą 
zastosowań formuł czy schematów logicznych (jeśli takowe są, gdyż jeśli nie 
ma zmiennych i nie ma podstawiania, to nie ma i formuł czy schematów w 
podobnym do dzisiejszego znaczeniu). Powstaje tu zasadnicze pytanie: czym 
właściwie, w jakim sensie jest podstawianie? Czy można więc nazywać 
podstawianiem tylko „intencjonalne” przyporządkowanie zmiennym w danej 
formule liter symbolicznych tej samej kategorii co zmienne, to jest operację 
syntaktyczną nie uskutecznioną aktualnie w odnośnych formułach względem 
zawartych w nich liter symbolicznych? Zastrzegając się, dodajmy jeszcze, że 
są u Arystotelesa ślady postępowania ze zmiennymi, ale nie jest to 
znamienne, typowe dla jego systemu. 
 Natomiast na wykładach ogólnych S. Kamiński przyjmował pogląd stan-
dardowy, odwrotny: że to były zmienne (Łukasiewicz nawet uważał to za  
istotne historycznologiczne odkrycie, że właśnie Stagiryta odkrył i stosował 
w swej logice zmienne). 
 S. Kamiński podkreślał, że język LT był dość bliski intuicjom języka 
naturalnego. Owszem, były tam słówka kwantyfikujące, czyli wyznaczające 
ilość-zakres nazw w podmiotach zdań, ale nie orzeczników. Te odnosiły się do 
cech (własności, przymiotów, jakości) przedmiotów oznaczanych przez nazwy 
podmiotowe zdań. Interpretacja ekstensjonalna wyrażeń zdaniowych i w ogóle 
LT wybuchła na dobre w XIX wieku, gdy (śladem W. Hamiltona i nie tylko) 
postawiono wyraźnie kwestię kwantyfikacji orzecznika, postulując wizję struk-
tur logicznych w całości ekstensjonalną (jeszcze G. W. Leibniz podchodził do 
logiki intensjonalnie, co zauważał z pewnym zdziwieniem L. Borkowski). 
 Kwantyfikacja w logice formalnej utrwaliła się wtedy, gdy uświadomiono 
sobie, że jej najbliższą krewną jest matematyka (stąd: „logika matematycz-
na”, „logika symboliczna” czy „logistyka”), a nie jak dotąd filozofia, psy-
chologia czy gramatyka, choć one stają się jakby dalszymi krewnymi. Nie 
zgłębiamy tu problemu jak rozumieć owe SaP, SeP, SiP, SoP z tak zwanego 
kwadratu logicznego LT (logiki tradycyjnej), zwłaszcza owe a, e, i, o, 
a także same symbole S, P. Bardzo zręczne choć oddalone od stricte histo-
rycznej tradycji jest Łukasiewiczowe odczytanie liter: a, e, i, o jako stałych 
logicznych, na przykład: „każde... jest...” jako odpowiednika dla a, podobnie 
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w przypadku e, i, o. Litery te nazwać można „kwantykwalifikatorami” (co 
do sedna podstawowej logiki tradycyjnej i spraw tu poruszanych por. na 
przykład podręcznik J. N. Keynesa Studies and Exercises in Formal Logic, 
XX-wieczny wariant LT, ceniony przez logików polskich). 
 Zapowiedziana w tytule optyka podnosi problem usługowości logiki. 
Kwestia to bardzo stara, doniosła badawczo, a zwłaszcza dydaktycznie. Przy 
tym LT to przede wszystkim standardowa logika szkolna, scholastyczna. Pa-
miętamy, że filozofia nazywana była „służebnicą teologii”, będąc względem 
niej dyscypliną usługową, czyli służebną, pomocniczą. Można to różnie nazy-
wać, podejściem instrumentalnym na przykład. Podobnie traktuje się dziś cza-
sem matematykę względem dyscyplin przyrodniczych lub technicznych, po-
wiadając, że jest ona po prostu narzędziem-metodą (jak to już było poniekąd 
u Stagiryty – idea „organonu”). W stosunku do filozofii i w ogóle nauk ancy-
lialna jest logika, zespół odnośnych dyscyplin logicznych, tak jak je wyodręb-
niano kiedyś czy dzisiaj. Ogólnie pojęta logika jest w różny sposób usługowa. 
W zastosowaniu do nauk nadaje im tak czy inaczej pojętą formę lub strukturę, 
stanowiąc o ich racjonalności, która jest innym imieniem logiczności. 
 S. Kamiński, dodajmy, odróżniał matematykę teoretyczną, skulminowaną 
w „podstawach matematyki”, od matematyki stosowanej i wreszcie od sa-
mych jej zastosowań (na przykład technicznych). Podobne rozróżnienie 
można odnieść do dyscypliny pokrewnej matematyce, również formalnej 
i ogólniejszej jeszcze od tamtej, jaką jest logika. Powiada się przy tym, że 
logikę można uprawiać lub wykładać z nachyleniem na dyscyplinę, której 
oddaje ona swe usługi. Mówi się wówczas niekiedy o logice „dla” – dla 
jakiejś nauki. Powstaje tu problem, czy jest to jakaś specjalna logika, czy też 
logika w zasadniczym swym zrębie, powiedzmy od razu: prosta, klasyczna – 
odpowiednio elementarna – jest ciągle ta sama, a wchodzące w grę mody-
fikacje ograniczają się do różnych egzemplifikacji. Inna sprawa, że są z tym 
nierzadko kłopoty i poszukiwaniem odpowiednich przykładów obarczają się 
wzajemnie logicy i użytkownicy logiki. Ma swoją wymowę niezwykła 
długowieczność już kiedyś znalezionych przykładów. Najbardziej trafne 
służą od ponad dwu tysięcy lat. 
 Mamy tu cały czas na uwadze logikę formalną, jak i pozostałe działy lo-
giki ogólnej: semiotykę i metodologię nauk (te działy są również w pewnym 
sensie ogólne). Tak czy inaczej pojęta logika jest mniej lub bardziej podatna 
na zastosowania. Zależy to od pokrewieństwa logiki z dyscypliną, do której 
się ją stosuje. Na przykład najmniej trudności nastręczają aplikacje matema-
tyczne, te filozoficzne zaś są nader dyskusyjne, jak to można prześledzić 
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choćby na przykładzie tego, co się działo w Polsce wokół tematu „stosowa-
nia logiki do zagadnień filozoficznych”. Inna prawidłowość: im bardziej 
aplikacje wyrastają z genezy problemu, tym bardziej rokują powodzenie 
(przykładem Łukasiewiczowskie NK-systemy, ich zastosowania nawiązują 
do swojej starożytnej i średniowiecznej genezy).  
 W ciągu wieków wykształciły się różne typy – modele i tak dalej – logiki 
zarazem ogólnej i usługowej, głównie dydaktycznie. Przy tym nie zawsze 
używano tych czy innych przymiotników i nie zawsze omawiano tę sprawę 
teoretycznie. Czasem stosowano tu i stosuje się dzisiaj przydawkę „prak-
tyczny” lub „pragmatyczny” (u nas Ajdukiewiczowska tradycja), także ze 
względu na decydentów w zakresie organizacji badań i studiów. Nota bene, 
w Polsce istnieje długa, sięgająca jeszcze średniowiecza tradycja zaliczania 
logiki do dyscyplin praktycznych. 
 Niewątpliwie pierwsza i przechodząca w tradycję była wspomniana już 
idea „organonu”, po Stagirycie. W średniowieczu utrwalił się, pochodzący 
z końca starożytności, „przydział” logiki do dyscyplin dydaktycznie do-
niosłych, „trywialnych”, w dosłownym, a z czasem przenośnym tego słowa 
znaczeniu. Gramatyka, retoryka i dialektyka (logika) stanowiły bowiem trójkę 
elementarnych dyscyplin szkolnych, tj. trivium, po nim następowało quadri-
vium: arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka – razem siedem sztuk 
(nauk) tzw. wyzwolonych. Odziedziczono je w średniowiecznym uniwersy-
tecie na wydziale artium, filozoficznym, propedeutycznym względem pozo-
stałych, w szczególności teologii, bez której nie było pełnego uniwersytetu (co 
zakładało również odnośne badania naukowe). 
 Ów aspekt dydaktyczny logiki dominował. Nic to dziwnego, wszak w epo-
ce zwanej „scholastyczną” ratowano poprzez nauczanie spadek po starożyt-
nych i rozwijano naukę chrześcijańską (w ramach scjentyzacji-filozofizacji 
danych „objawienia” lub „rewelacjonizacji” nauki świeckiej – u nas to roz-
różnienie wyeksponował S. Kamiński). Powstały uniwersytety. W dydaktyce-
-edukacji logiczność miała wyraźnie wydźwięk etyczny, jeśli nie wręcz 
wychowawczy, zwłaszcza w obrębie pierwszych zasad logiki (co podkreślał 
J. Łukasiewicz, a także K. Popper). Pielęgnowano u podstaw logiki schola-
stycznej charakterystyczne trzy D-procedury: distinctio, divisio, definitio. 
Ważne też były w logice i gdzie indziej zabiegi mnemotechniczne, zwła-
szcza w średniowiecznej kulturze, z bardzo drogą książką pisaną ręcznie.  
 W tym kontekście przypomnijmy tu choćby mnemotechnicznie doniosły 
„kwadrat logiczny” i chętnie stosowane rozmaitego rodzaju skróty i kom-
binatorykę. Na tym tle jawi się nam lepiej ów problem statusu liter sym-
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bolicznych i schematów zdaniowych logiki tradycyjnej, a w związku z tym 
rozumienie dedukcyjnych schematów czy reguł wnioskowania. Chodziło tu 
przy tym o wszelkiego typu schematyzacje satysfakcjonujące z punktu wi-
dzenia „sztuki zapamiętywania”. Kombinatoryka odnosi nas na przykład do 
słynnego Raymunda Lullusa, do którego nawiązał G. W. Leibniz w swej 
młodzieńczej De arte combinatoria (1666), chociaż nie dominowała już 
chyba funkcja mnemotechniczna. 
 Odnotujmy główne postaci owej ogólnej i standardowej (jak jeszcze moż-
na powiedzieć), tudzież tradycyjnej (w pewnym sensie „klasycznej” – tego 
terminu używał w tym kontekście J. M. Bocheński) i zarazem praktycznie 
doniosłej logiki zwłaszcza podręcznikowej, „szkolnej” (choć z czasem mniej 
lubiła się tak nazywać z uwagi na antyscholastycyzm, widoczny na przykład 
w logice kartezjańskiej). Oto w średniowieczu wykształciła się jej postać 
zasadniczo wedle TMO, podziału na tres mentis operationes, czyli tworzenia 
pojęć, wydawania sądów i przeprowadzania rozumowań. Mniej psychologi-
zująco, a bardziej od strony języka nazywano te rozdziały: de nomine, de 
propositione i de ratiocinatione (de syllogismo); to ostatnie to wnioskowanie 
(inferencja, illacja) pośrednie (bezpośrednie omawiano zwykle wcześniej). 
Powiadamy o tym z pewnym uproszczeniem, bo na przykład u Piotra Hisz-
pana, w jego klasycznym średniowiecznym podręczniku Summulae logicales 
część o zdaniu była na początku, a więc z dzisiejszego punktu widzenia, 
zakładającego priorytet kategorii zdania, jak i logiki zdań, byłoby to ujęcie 
całkiem nowoczesne. Do tych trzech działów logiki tradycyjnej, ogólnej 
i usługowej, dodawano (na przykład do wielokrotnych edycji podręcznika 
Piotra Hiszpana) tractates de proprietatibus terminorum, traktaty semio-
tyczne (o sygnifikacji, supozycji i tak dalej; zwykle było ich sześć). 
 Po średniowieczu ten standard scholastyczny wykładu logiki (związany 
częściowo z badaniami) powtarzano, w jakimś zakresie, czasem wbrew dekla-
racjom antyscholastycznym, dokładając – powiedzmy w uproszczeniu – nowy 
traktat metodologiczny, najczęściej de methodo. Stało się to w sporej mierze 
pod wpływem Kartezjusza, który sam, idąc za renesansową jeszcze modą 
(choć były tu wyjątki), logikę scholastyczną ostentacyjnie w swych dekla-
racjach ignorował. Niejako zamiast niej miała być zorientowana epistemo-
logicznie metodologia. Mimo to były ukierunkowane kartezjańsko podręczniki 
logiki, jak słynna i wpływowa LPR: Logique de Port-Royal z 1662 r. (autorzy: 
A. Arnauld i P. Nicole). Interesujący fragment De instrumentis logicis, odpo-
wiadający na kwestie stawiane przez nauki inny kartezjanizujący podręcznik 
z tegoż roku Logica fundamentis suis restituta A. Geulincxa. 
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 Odnotujmy jeszcze, że z kartezjanizmem wiąże się ciekawa koncepcja 
teoriopoznawcza, mająca pewne odniesienie do filozofii logiki i jej wykładu 
w czasach nowożytnych, mianowicie idea medicinae mentis. Przypomniał ją 
u nas H. Moese, skądinąd recenzent pracy S. Kamińskiego Pojęcie nauki 
i klasyfikacji nauk. Oczywiście, wydawane były nadal różne standardowe 
poscholastyczne podręczniki logiki (aż po wiek XX, gdy chodzi o logikę 
przeznaczoną głównie dla seminariów duchownych). Pomijamy tu ujęcia 
będące pod wpływem Kanta, w tym tak zwane logiki transcendentalne lub 
teoriopoznawcze. 
 W XIX wieku pojawił się nowy standard: wraz z rozwojem problematyki 
indukcji u podstaw przyrodoznawstwa zaczęto wyodrębniać tak zwaną logi-
kę indukcji, obok typowej logiki formalnej, czyli dedukcyjnej (przypom-
nijmy, że spadkobiercy scholastyki odróżniali logikę formalną od material-
nej, odpowiadającej teorii poznania, różnie nazywanej). Podręczniki logiki 
układane w nowym stylu bywały dwuczęściowe – druga część dotyczyła 
indukcji (na przykład J. S. Mill, C. Siegwart).  
 Wiek XX przynosi nam inny model i zarazem podział logiki ogólnej 
i usługowej, doniosły tak badawczo, jak i dydaktycznie. To powszechne dziś 
podejście najlepiej jest wyodrębnić i zrozumieć nawiązując zwłaszcza do 
tego, co (idąc za pewnym etapem rozwoju myśli S. Kamińskiego) nazywamy 
„formami kognitywnymi”. Może ktoś wiązać to z modnym dziś kogni-
tywizmem, ale nie o to chodzi. Chodzi po prostu o standardowy podział 
logiki ogólnej na semiotykę, czyli logikę języka („semiotyka logiczna” jako 
że może być inna, językoznawcza, psychologiczna, socjologiczna, filo-
zoficzna, także teologiczna), na logikę formalną, czyli logikę w węższym 
sensie (ci którzy dostrzegli jej związek z matematyką zrazu z entuzjazmem 
nazywali ją „matematyczną” czy „symboliczną”), i na ogólną metodologię 
nauk (nauki, jak powiedzieliby raczej metanaukowi „unioniści”), zwaną lo-
giką metody, „metodologią logiczną”. Zapleczem merytorycznym dla tej 
ostatniej byłaby poniekąd epistemologia, filozofia czy teoria nauki. S. Ka-
miński początkowo te i inne nazwy pedantycznie rozczepiał, potem było 
mniej dystynkcjonizmu i dbania o rozdział i całkowitą autonomię dyscyplin, 
a więcej dostrzeżenia – na bazie założonych rozróżnień – interdyscypli-
narności, a nawet pewnej dynamiki w tym względzie. 
 Ten trójpodział logiki ogólnej i usługowej w szczegółach przeprowadza-
ny jest różnie, ze zmiennym akcentem na poszczególne jej części. Istnieje tu 
znaczna dynamika podejścia do materiału wykładanego, nie mówiąc o ba-
daniach, gdzie kierujemy się niejako samozwrotnie metodologią interdys-
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cyplinarną i dynamiczną. Materiał interferuje, jest poniekąd „przelewny”, 
a poszczególne jego segmenty można mocować w różnych działach logiki 
szeroko pojętej – w semiotyce, logice formalnej lub metodologii nauk. Ina-
czej mówiąc, różne nachylenia, odpowiednio do obieranych optyk lub aspek-
tów, ujawniają przyporządkowane im strony problemu, zmiana zaś punktów 
widzenia, nie tylko co do różnic terminologicznych, gwarantuje zwykle pe-
wien postęp poznawczy, zwiększając co najmniej rozumienie problemów. 
Prostym przykładem może być tu zagadnienie podziału logicznego (czy 
klasyfikacji). Może być ono omawiane – ze stosownym nachyleniem – 
w każdym z działów logiki szeroko pojętej. Podobnie bywa z teorią definicji 
czy z teorią rozumowań (wnioskowań). 
 Rozkład materiału poświęconego różnym częściom logiki ogólnej i usłu-
gowej bywa zatem rozmaity. Kryją się za tym pewne preferencje teoretyczne 
i potrzeby praktyczne – do kogo skierowane są zajęcia uniwersyteckie. Na-
wiązując do znanego sformułowania Ajdukiewicza, zadajemy tu sobie pyta-
nie, jakie są zadania i potrzeby logiki w danej dziedzinie. S. Kamiński nazy-
wał swoje zajęcia wykładem z ogólnej metodologii nauk, przy czym pierw-
szy semestr poświęcony był w zasadzie semiotyce (uzupełnionej ze wzglę-
dów czasowych teorią rozumowań), potem następowała właściwa problema-
tyka metodologiczna, z elementami pokrewnej. Był to wykład treściowo bo-
gaty, obszerny i wielce ogólnokształcący (przypomnijmy, że wykładał kie-
dyś osobno także logikę formalną i teorię poznania). 
 Te trzy części logiki ogólnej można rozgrywać materiałowo względem 
siebie różnie. Gdy chodzi o metodologię, nie do końca miarodajne jest po-
dejście S. Kamińskiego w jego Pojęciu nauki i klasyfikacji nauk (wydanej 
ostatnio pod tytułem Nauka i metoda, dawny zaś tytuł stał się podtytułem), 
gdyż jest to raczej monografia niż podręcznik, choć z braku podręcznika jest 
ona jako taki traktowana, zwłaszcza że niestety nie ukazał się ostatecznie 
autoryzowany skrypt z jego wykładu. Odpowiada częściowo jego wykładowi 
z ogólnej metodologii nauk dostępna dziś na rynku Ogólna metodologia 
nauk Z. Hajduka. Jedyny skrypt z logiki ogólnej autorstwa S. Kamińskiego 
pt. Elementy logiki pochodzi jeszcze z 1952 r. 
 Teoretycznie w odniesieniu do materiału z logiki ogólnej i usługowej 
najrozmaitsze kombinacje są możliwe, na przykład włączenie logiki for-
malnej w metodologię nauk, jak i w semiotykę – wtedy te dwie części logiki 
szeroko pojętej materiałowo „pęcznieją”. Można też łączyć logikę formalną 
z elementami semiotyki i metodologii nauk. Co do relacji semiotyka–
metodologia, to J. M. Bocheński w swych elementarnych Metodach współ-
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czesnego myślenia problematykę semiotyczną ujął pod hasłem „metody 
semiotyczne”. Upraszczając, powiemy, że ujęcie logiki ogólnej i usługowej 
może akcentować logikę formalną, albo może być semiocentryczne lub 
metodocentryczne, z tym że kolejność wykładu tych działów może być 
również różna, co daje dodatkowe efekty. 
 Nie wchodząc w detale, trzeba podkreślić, że zarówno w dydaktyce, jak 
i badawczo standardowy dziś trójpodział logiki ogólnej i usługowej najłat-
wiej ufundować, odwołując się do trojakiego rozumienia formy kognitywnej, 
tak jak to czynił S. Kamiński. Albowiem według niego logika jako całość, 
zwłaszcza dydaktycznie pojęta, może być rozumiana jako teoria ogólnie 
pojętej formy poznania, formy-struktury kognitywnej. Zarazem jest to ogól-
na teoria racjonalności, bo chodzi o poznanie racjonalne, szerzej: dyskur-
sywne (ta ostatnia przydawka niweluje pleonastyczność, jako że racjonal-
ność to tyle, co logiczność). 
 Logika formalna jest tu „najbardziej”, właśnie formalnie logiką, logiką 
w znaczeniu ścisłym, gdyż jej formuły – podkreślamy to słowo, choć mówi się 
z grecka o schematach w przypadku wnioskowania – składają się jedynie ze 
stałych i zmiennych logicznych, tak jak to jest w matematyce (z tym że w jej 
formułach występują symbole specyficznie matematyczne; pomijamy tu sub-
telną problematykę relacji logiczno-matematycznej, w tym demarkacji między 
tymi naukami formalnymi). Logika jest formalna zwłaszcza wtedy, gdy jest 
czysto formalnie, bo bezprzedmiotowo pojęta (usługowo, jako narzędzie for-
malne, „przybierające” odniesienia przedmiotowe nauk, do których się sto-
suje), ale i wtedy, gdy jest przedmiotowo ujęta (interpretacja ontologiczna, jak 
u Leibniza), a także wówczas, gdy rozumie się ją kognitywnie, jak w przy-
padku tu referowanym, dogodnym w dydaktyce elementarnej. 
 Najczęściej bowiem przyjmuje się, że właśnie logika formalna jest dyscy-
pliną naczelną czy przewodnią w ramach dyscyplin logicznych stanowiących 
logikę ogólną, dyscypliną zatem „zwornikową” w tym względzie, scalającą 
pozostałe, także z uwagi na zastosowania logiki, przez to że stanowią one 
o strukturze nauk (T. Czeżowski). Ogólna metodologia nauk jest w tej per-
spektywie przede wszystkim metodologią dedukcyjną i wzorczą dla innych 
nauk – o ile to możliwe. A jak dalece jest to możliwe – trwa dyskusja. Mierzy 
się tu zastosowawcze efekty czy nadzieje stopniem pokrewieństwa odnośnych 
nauk w stosunku do logiki (najbardziej efektywna byłaby logika formalna 
w stosunku do samej siebie, potem odnośnie do matematyki i tak dalej). 
 Ważne jest w tym kontekście właściwe rozumienie logiki formalnej i jej 
stosunku do nauk. Nie tylko od czasów B. Russella zwie się ją teorią dedukcji 
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czy logiką dedukcyjną, w przeciwieństwie do jakiejś innej. Jako teoria de-
dukcji jest teorią inferencji, schematów czy reguł inferencyjnych przede 
wszystkim. Jest to najbardziej dogodne ujęcie, jeśli nie samo w sobie, teore-
tycznie, to aplikacyjnie (badawczo, a zwłaszcza dydaktycznie; ciekawy jest tu 
termin „studia”, dwuznaczny, bo obejmuje – zależnie od kontekstu – i bada-
nia, i dydaktykę). W polskiej szkole logicznej przeważa pogląd, że podstawo-
wa teoretycznie jest logika postaci implikacyjnych, praw czy tez, jako teoria 
wynikania, jako że wynikanie jest podstawą wnioskowania, a nie odwrotnie. 
 Ewentualny akcent na wnioskowanie nie ma tak wiele wspólnego z tzw. 
psychologizmem w logice. Nie ma bowiem koniecznego związku (coniunctio 
necessaria) między podejściem inferencyjnym w logice a psychologizmem. 
Omijamy w tym szkicu szczegóły sprawy psychologizmu – antypsycho-
logizmu, jak i tego, czym jest logika i psychologia (wiele się tu zmieniło). 
Było wiele nieporozumień, na przykład na przełomie wieków XIX/XX, 
i wiele się z czasem wyjaśniło.  
 W szczegóły tu wchodzić niestety nie możemy. Podkreślmy tylko, że 
kwestie te można przezwyciężyć, jeśli respektować właściwą metodologię 
ogólną nauk, to jest interdyscyplinarną. W ramach odpowiedniej metodo-
logicznej kontroli, zakładającej wysoką czujność, świadomość ogólnologicz-
ną, można bowiem różne problemy, kategorie, relacje, procedury i tak dalej 
psychologizować i depsychologizować, logizować i delogizować. I nic się tu 
złego nie dzieje, owszem, taka kognitywna mobilność daje szansę na likwi-
dację nieporozumień i rozwiązań ułatwionych oraz na odpowiedni przyrost 
poznawczy. I tak wnioskowanie w tej perspektywie to po prostu pierwszo-
planowo, naturalnie operacja, a wynikanie u jej podstaw to relacja, ale 
można relacje operacjonizować, te zaś relacjonizować.  
 Logika formalna była tradycyjnie (zdaniem J. Łukasiewicza, wyjąwszy 
Arystotelesa) teorią inferencji. Znaczyła jej schematy kreska inferencyjna, 
związana z potocznie odczytywanymi słówkami inferencyjnymi: ergo, 
itaque, igitur. Jak to w szczegółach rozumieć, stanowi osobny problem, 
w każdym razie tak właśnie, inferencyjnie, LT przez długie wieki Europę 
wychowywała. Przyjrzeć się temu można poniekąd od strony pewnych ana-
logii do podstaw przyrodoznawstwa, postaci wiedzy najbardziej zmatematy-
zowanej, jak i od strony rozwijających się dziś dyscyplin biologicznych (nie 
bez związku z fizyką i chemią oraz wysubtelnionymi narzędziami matema-
tycznymi), z teorią dziedziczności na czele. Warto przy tym zwrócić uwagę 
na pewną charakterystyczną metaforykę terminologiczno-pojęciową, z której 
czerpie nauka, wykorzystując nierzadko pradawne konotacje czy intuicje 
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z zakresu metaforo-, etymo- i etnomyślenia (nie musimy z nadkrytycznym 
dystansem odnosić się do elementów tego, co nazywa się „wiedzą ludową). 
 I tak, stawia się na czele fizyki jako całości pewne (super)zasady zacho-
wania: pędu, masy, materii czy energii. Poszukuje się u podstaw różnych 
nauk takich najogólniejszych zasad, w każdym razie dostatecznie ogólnych. 
Pytać o taką zasadę, czy takie zasady, można na terenie logiki czy u jej 
podstaw. Przez długie wieki wyróżniano filozoficznie i logicznie zasady 
tożsamości, (nie)sprzeczności, wyłączonego środka i podwójnego przecze-
nia, bywały i inne, jak dictum de omni. Dziś wiemy, czy i jak – za jaką cenę 
– można zbudować logikę od tej strony (podnosimy tu ten wątek jedynie na 
miarę potrzeby tego szkicu). 
 Logika formalna jako teoria inferencji, bo o takie ujęcie tu chodzi, 
stanowi systemową gwarancję zachowania prawdy w trakcie wnioskowań 
logicznych. Prawda bowiem jest wartością wyróżnioną poznania, prawda 
w sensie klasycznym. Tak pojęta prawda (czy prawdziwość) zdaniowo-
-sądowa przeszła do logiki – i zwie się nawet „wartością logiczną” – 
z filozofii poznania, gdzie jest jej właściwy locus naturalis. To należy do 
podstaw owego poznawczego i zarazem formalnego podejścia logiki, jakie tu 
prezentujemy. Odnośne schematy czy reguły (są tu wahania terminologicz-
ne) wnioskowania gwarantują niezawodne przechodzenie od zdań-sądów 
prawdziwych jako przesłanek do zdań-sądów prawdziwych jako wniosków. 
Jest zagwarantowana logicznie przenośność-przechodniość w toku wniosko-
wania wartości wyróżnionej poznawczo. To oczywiście opiera się na odrzu-
ceniu jako fałszywego przypadku „wynikania od prawdy do fałszu”. Na tym 
zasadza się cała mądrość najprostszej implikacji, klasycznej czy materialnej, 
dostrzeżona przez Greka Filona (zauważmy, że opis prawdziwościowy tej 
implikacji stanowi swoistą podstawę dla poznawczego optymizmu, czego 
chyba nie dostrzegał sam Leibniz?). 
 Tyle naszego spojrzenia na logikę (formalną – pośrednio i inne działy lo-
giki szeroko pojętej) jako teorii inferencji. Powiedzmy w języku współczesnej 
koine, że u podstaw logiki leży: Truth Conservation Principle (TCP), czyli 
zasada zachowania prawdy w toku inferowania, przechodzenia z przesłanek 
do wniosku. A podejście, zapowiadane, nawiązując do (języka) biologii? 
 Otóż bierzemy tu pod uwagę pojęcie dziedziczności, wykorzystywane 
już, jak wiadomo, w metalogice skądinąd. Czymże bowiem jest wnios-
kowanie prawidłowe logicznie jak nie procedurą z gwarancją dziedziczenia 
prawdy? Dziedziczy się tu (jest to poniekąd „tradycja” w źródłowym tego 
słowa znaczeniu) prawdę wniosku na podstawie prawdy przesłanek, dokład-
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niej: po prawdzie przesłanek. To takie naturalne (znowu w źródłowym sen-
sie), gdyż przesłanki prawdziwe generują z konieczności – jakby powiedział 
Arystoteles – prawdziwe wnioski. Przenoszą prawdę przesłanek na prawdę 
wniosku. Metafora „dziedziczenia” pracuje tu bardzo podobnie do metafory 
„zachowania”. Tu i tam przesłanki wymuszają (forsing) wnioski (przy czym 
wniosek odnosi do „niesienia”, ale może też domykać całą procedurę, stano-
wiąc conclusio, wtedy procedura inferencyjna nazywa się konkludowaniem, 
zamykaniem – metafora „zamknięcia” jest dzisiaj niemodna). 
 W rzeczy samej, myślenie odwołujące się do wskazanych metafor, etno- 
i etymomyślenie jest prawne, z pewnością przedcywilizacyjne. Racjonaliza-
cja wiedzy jedynie to uwzględnia i może bardziej precyzuje, jak przystało na 
logikę. Albowiem obracamy się tutaj w „zaczarowanym kręgu prawdy”. Nie 
wybiegamy w inferencji logicznej poza nią, jesteśmy zamknięci w jej kręgu. 
A jeśli ktoś nie powoduje się tu metaforą zamknięcia, woli zaś modne 
odniesienie do „otwartości”, może powiedzieć odwrotnie: że system jest 
otwarty ze względu na prawdę, i cała logika jest na nią otwarta. Inna sprawa, 
że sztandarowo powiadamy metalogicznie, że system dedukcyjny aksjoma-
tyczny logiki jest zamknięty ze względu na takie to a takie dyrektywy, na 
przykład system aksjomatyczny klasycznego rachunku zdań jest zamknięty 
ze względu na reguły podstawiania, odrywania i zastępowania. 
 Sięgamy tu – jak się zdaje – do samego sedna logiki, jako teorii inferen-
cji, tak dogodnej aplikacyjnie, ale teoretycznie ufundowanej na kategorii 
wynikania (jak to podkreślał Łukasiewicz, nawiązując do Arystotelesa). 
Przywoływane wyżej zasady logiki inferencyjnej zrekapitulujemy jeszcze 
jednym pryncypium, sformułowanym w łacinie imitującej język scholasty-
ków: Nihil est conclusionibus, quod non fuerit anteam in principiis. Jest ona 
oczywista (choć budzi zgorszenie u tych, którzy niepotrzebnie czegoś innego 
oczekują, a co logicznie niemożliwe). Znajduje to konkretne zastosowanie 
na przykład przy sprawdzaniu sylogizmów metodami diagramicznymi (Leib-
niza, Eulera, Venna). Znamienna jest tu analogia z zasadą genetycznego 
empiryzmu, jako że przesłanki generują wnioski, przesłanki odgrywają nie-
jako rolę „empirii”, a wnioski „umysłu”. 
 Semiotyka jest również teorią formy kognitywnej, w tym wypadku chodzi 
o artykulację językową poznającej myśli. Tak samo metodologia, zwłaszcza 
ogólna nauk, jest teorią logiczną formy poznawczej, jaką jest metoda; przy 
tym w Polsce traktuje się metodologię na kanwie prakseologii, za T. Ko-
tarbińskim (do tego ujęcia, jak i podejścia pragmatycznego K. Ajdukiewicza 
nawiązywał S. Kamiński). Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy się jej 
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bliżej przyjrzeć, gdyż – jak już wspomniano – problematyka każdej z części 
logiki ogólnej jest „przelewna” i w praktyce pewne kwestie interferują 
(niewiele się różniąc) i trzeba wybierać, w jakiej części logiki je poruszać, by 
nie było powtórzeń. 
 Powiadając tu za S. Kamińskim o stronie formalnej poznania, i o logice 
ujmującej je od tej strony, korzystamy z prastarego rozróżnienia materii – 
hyle (treści, zawartości) i formy – morfe (struktury, mamy tu i polską „po-
stać”), danego w etno-, etymo- i metaforomyśleniu jeszcze przedcywiliza-
cyjnym czy „ludowym”. Wracamy tu poniekąd do świata pierwotnych zna-
czeń (jak powiadał M. Heidegger) tudzież pierwotnych zróżnicowań. Poję-
ciem formy posługiwali się chętnie scholastycy, w tym w rozpoznawaniu 
tzw. przedmiotu formalnego, różnicującego dyscypliny naukowe o tym sa-
mym przedmiocie materialnym (przy czym termin „przedmiot” odpowiadał 
gramatycznie idei dopełnienia bliższego, właśnie przedmiotowego, czasow-
ników poznawczych jako przechodnich). Stanowiło to specyficzne zastoso-
wanie tak zwanej definicji klasycznej, opartej na teorii predykabiliów 
(quinque voces z „drzewa Porfiriusza”). Wszelkiego typu dyferencjacje czy 
dystynkcje były również ulubionym zajęciem scholastyków, jako że per 
opposita cognoscitur, że qui bene distinguit, bene docet, że nawet qui bene 
distinguit, bene philosophatur, że wreszcie sapientis est ordinare, wszak 
porządkowaniem jest dystyngowanie. 
 Kategoria formy wiąże się przy tym z uogólnioną teorią przyczynowości, 
a także racji, stanowiąc wewnętrzną przyczynę formalną przeciwstawioną 
materialnej, jak również z klasycznym definiowaniem zanurzonym w starej 
biogenicznej, biostrukturalnej i bioaplikacyjnej (biofunkcjonalnej, biofinal-
nej) teorii gatunków-rodzajów i różnic gatunkowych, z owej teorii predyka-
biliów. Z czasem tego typu myślenie, z odniesieniem do języka (czego ślady 
pozostały na przykład w nazewnictwie) zostało uproszczone do myślenia-
mówienia z dokładnością do cech, własności, jakości czy przymiotów okreś-
lonych przedmiotów. To zaś – poprzez operację abstrakcji zakresowej – 
doprowadziło z kolei do myślenia z odniesieniem, z dokładnością, do klas, 
zbiorów, mnogości w sensie dystrybutywnym, zatem do postępowania eks-
tensjonalnego. 
 To co tu powiadamy, odnosi się do szeroko pojętej logiki, którą w jej 
podstawowej postaci nazywamy klasyczną – logiki formalnej i sprzężonej 
z nią semiotyki oraz metodologii. Niektórzy, jak wspomniano, „logikę kla-
syczną” utożsamiają z „logiką tradycyjną”, dla nas zarówno logika współ-
czesna, jak i tradycyjna może być klasyczna lub nieklasyczna w wyłuszczo-
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nym tu częściowo znaczeniu. Najogólniej logika formalna klasyczna ze 
sprzężoną z nią semiotyką i metodologią, a więc cała logika ogólna jest 
w przyjętym tu znaczeniu podstawowa, bo sympliczna. Lapidarnie rzecz 
ujmując, klasyczność to różne przejawy prostoty. Fundamentalna jest kla-
syczność logiki zdań, jako że jest ona prymarna logicznie. Zakłada ją logika 
nazw, a pośrednio odnośna metodologia i semiotyka (także semiotyka logiki 
formalnej), która suponuje tezę o prymarności kategorii semiotycznej zdań 
jako wyrażeń językowych samoznaczących i samoinformujących. Domyka-
jąc powyższe, stwierdzamy: logika klasyczna jest podstawowa dla logiki 
ogólnej i usługowej. 
 Wymiernie klasyczna jest logika zdań. Jej funktory typu z/z i z/z,z są 
prawdziwościowe (w tym sensie ekstensjonalne). Klasyczna jest zarazem 
przez to, że jest dwuwartościowa: jej zmienne zdaniowe, formuły zdaniowe 
i formujące je funktory. Klasyczna jest dlatego, że odnośne funktory i for-
muły zdaniowe nie są modalne (są co najwyżej trywialnie modalne). Kla-
syczna jest też z uwagi na to, że zawiera odpowiedniki tradycyjnych pryn-
cypiów: zasady tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka i podwój-
nego przeczenia (choć jest tu pewne zastrzeżenie: mogą mieć one postać 
modalną). Niemodalne byłyby także w K-logice wartości logiczne, gdyby 
w ogóle posługiwać się tym pojęciem, czego zazwyczaj się nie czyni, mimo że 
ma to szacowną scholastyczną tradycję (inaczej wartości te byłyby w K-logice 
co najwyżej trywialnie modalne). Odwołując się jeszcze do metawartości 
systemów dedukcyjnych, powiemy, że systemy K-logiki są rozstrzygalne. 
Oczywiście, nie wyczerpaliśmy tu charakterystyki logiki klasycznej. 
 Wspomnijmy tu jeszcze, że struktury wielowartościowe lub modalnie do-
niosłe mogą być dwuwartościowo pochodne, i to zadane na przykład nie-
kosztowną operacją mnożenia matryc binarnych. Tak się dzieje przy 
generowaniu systemu Ł4 z Ł2. Matryce minimalne systemu Ł4 są więc 
reduktywnie binarne. W związku z tym w Ł4 zachowane są wszystkie prawa 
logiki klasycznej. Co do pierwszego systemu logiki nieklasycznej Łuka-
siewicza Ł3, to zauważmy między innymi, że respektuje on zasadę zacho-
wania K-wartościowań i w tym zakresie ważne są prawa klasyczne, wybór zaś 
NK-wartościowań, „unieważniających” pewne formuły, jak choćby odpo-
wiedniki pierwszych zasad, jest dyskusyjny. Nie możemy tu niestety wejść 
w szczegóły. Co się tyczy charakterystyki matrycowej funktorów modalnych 
L i M, to rzecz charakterystyczna: są one matrycowo zbinaryzowane. 
 Prostota logiki klasycznej, którą wiążemy tu z ideą podstawowej logiki 
ogólnej i usługowej, napotyka – niczego nie ma za darmo – na pewne trud-
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ności aplikacyjne. Stanowią one właśnie pochodną niedostosowania prostej 
logiki do bardziej skomplikowanych struktur, do których tę logikę się apli-
kuje. Trzeba więc domierzyć, skomenzurować odnośne struktury. Dokonać 
tego można wielorako. Naturalna wydaje się na przykład pewnego rodzaju 
symplifikacja-abstrakcja poznającego umysłu w toku zastosowań. Wtedy 
symplifikują się mentalnie bogatsze struktury, do których klasyczną logikę 
się stosuje, domierzając się dokładnie do jej strukturalnej prostoty, a wszel-
kie inne, nadmiarowe elementy strukturalne pomija się. Ogólnie biorąc, jest 
to myślenie klasyczne. 
 Bardziej techniczne jest pokonanie omawianej tutaj trudności aplikacyjnej 
przez dołączenie „z zewnątrz” do prostych struktur K-logiki pewnych warun-
ków lub współczynników aplikacyjnych. Kompatybilizują one, niejako reso-
rują czy „kesonizują” niedopasowane dotąd, a pretendujące do ich komen-
zuracji struktury – tę bardziej złożoną i tę prostszą, którą przez warunki apli-
kacyjne wzbogaca się. Coś podobnego ma miejsce przy łączeniu różnych nie-
zgodnych dotąd, właśnie niekompatybilnych układów technicznych, gdy sto-
suje się różne „przystawki” czy urządzenia pośredniczące.  
 Należałoby tu przywołać konkretne techniki porównywania i przekładu 
różnych systemów, kategorii, terminów, pojęć naukowych. Wiadomo przy 
tym, że tym mniej kłopotów sprawiają tego czy innego typu interkategorial-
ne transfery, im bliższe są sobie dziedziny, w ramach których się tego 
dokonuje. W szczególności zaś – powtórzmy to jeszcze raz – udatność apli-
kacyjna jest tym większa, im bardziej wiąże się z genezą danego problemu. 
Wyraźnie to widać w przypadku wymienionych logik nieklasycznych Łuka-
siewicza, które były poniekąd „filozoficznymi” (mimo że on sam był skąd-
inąd daleki od takiego nazewnictwa, zbytnio mu się to kojarzyło z wersją 
uproszczonej logiki tradycyjnej i jej aliansami filozoficznymi). Co do pierw-
szej sprawy, to zbliżamy nieraz w udany sposób, zdawałoby się, bardzo dale-
kie struktury i wtedy właśnie mamy bardzo ciekawe, zaskakujące efekty. 
Być może, w tych przypadkach sprawy były tylko pozornie odległe, a z dru-
giej strony świat jest pełen izomorficznych struktur, sama logika zaś dys-
ponuje precyzją co najwyżej z dokładnością do izomorfii relacji. 
 Na tle klasyczności rodzi się pytanie o nieklasyczność, a więc o to, jak 
generują się NK-systemy. Należy się tu odnieść do wspomnianych wyżej 
warunków aplikacyjnych. Podkreślmy, systemy nieklasyczne – mowa o logi-
ce, ale nie tylko – powstają na tle klasycznych wtedy, gdy do wnętrza 
K-systemów wprowadzamy przynajmniej część owych warunków aplikacyj-
nych. Były one przy podejściu klasycznym eksternalne, stają się więc teraz 
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internalne. Warto to prześledzić na konkretnych przykładach, wyżej wspom-
niano tylko NK-systemy Łukasiewicza, rozpatrując choćby systemy logik 
wielowartościowych, modalnych. Uzyskuje się pojęcia nieklasyczne także 
poza samą logiką formalną, w semiotyce czy metodologii. Przykład jest 
trywialnie prosty. Przekształca się bowiem pojęcia – tym razem – dosłownie 
klasyczne, bo klasyfikacyjne, na typologiczne, a układy czy operacje klasy-
fikacyjne na ich odpowiedniki typologiczne, na tamtych niejako nadbudo-
wane. Dzieje się więc tu podobnie jak w nieklasycznych systemach logiki 
formalnej, które w takim czy innym sensie są wtórne, jeśli nie pochodne 
względem klasycznych. Takie podejście zaprezentował w swoim czasie 
S. Kamiński, gdy mówił że klasyfikacja stosuje się do świata przedmiotów 
natury, wysoce jednorodnych – stąd interkategorialne dostrojenie. Natomiast 
zastosowana do świata przedmiotów kultury przekształca się w typologię. 
 Klasyfikację stosowaną do świata przyrody S. Kamiński nazywał syste-
matyką. Gdyby chodziło o ujęcie tego od strony klasycznej techniki warun-
ków aplikacyjnych, to w przypadku przedmiotów świata natury byłoby tu 
zero tych warunków i po prostu zamienione zostają tu tylko terminy 
„klasyfikacja” na „systematyka”. Rzeczowo chodzi o to samo. Wynikłemu 
z zastosowania klasyfikacji do przedmiotów humanistyki ujęciu typologiza-
cyjnemu odpowiadałoby więc dołączenie w toku procedur klasyfikacyjnych 
mocnych poznawczo zewnętrznych warunków aplikacyjnych, które zinte-
rioryzowane dają podejście typologizacyjne. 
 Jeszcze prościej byłoby z przedmiotami matematycznymi, z zastosowa-
niem do nich bez żadnych warunków struktur logiki ogólnej, usługowej 
i klasycznej. Struktury matematyki są bowiem całkiem klasyfikacyjne (teoria 
mnogości), chyba że wprowadzimy jakąś matematykę nieklasyczną, jako że 
nader dziwne bywają dziś „przedmioty-konstrukcje matematyczne”. Poza 
tym „typy” to także jakieś osobliwe zbiory, jak i owe gatunki-rodzaje z teorii 
predykabilów, zwłaszcza gdy są rozpatrywane z dokładnością do identycz-
ności genetycznej. Jest to z pewnością dość kłopotliwe, porównywalne do 
posługiwania się terminami o znaczeniu analogicznym na terenie nauk, nie 
mówiąc o metafizyce. Całkiem zwykłe jest dziś mówienie o zbiorach nie-
skończonych, pustych, rozmytych. Jest to sensowne, racjonalne matema-
tycznie i aplikowalne technicznie. 
 

* 

  Kończymy te refleksje, przechodzące nieraz w dygresje, małym meta-
naukoznawczym adresem i addendum. Naukoznawstwo bowiem obchodzi 
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nas dziś coraz bardziej jako zadanie i potrzeba współczesności. Ponadto jest 
poniekąd polską tradycją, wyrosłą na tle naszego intelektualnego dzie-
dzictwa. Nie mamy zbyt wiele takich tradycji, w ich ramach osiągnięć 
szerzej znanych i uznanych. Jak wiadomo, tematyka naukoznawcza znaczona 
była w okresie międzywojennym pewnymi inicjatywami w tym względzie 
w ośrodkach uniwersyteckich w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, a po 
wojnie na KUL w Lublinie (S. Kamiński). Problematyka naukoznawcza 
wówczas zarysowana powstała na tle rozwijającej się w tym czasie polskiej 
szkoły filozoficzno-logicznej. Rozbudzone były wielce nadzieje co do 
możliwości aplikacyjnych logiki, na przykład „zastosowań logiki do 
zagadnień filozoficznych”.  
 To prawda, zabarwione to było nadmiernym optymizmem – logicyzmem, 
a więc jeszcze jedną utopią (kognitywny mechanicyzm). Widzimy to dziś 
jako konieczne niemal doświadczenie, które przyniosło wiele pożytków, po 
dokonaniu stosownych korektur (w kontekście metatwierdzeń o wewnętrz-
nych limitacjach formalizmów). Tak samo nawiązujemy do polskiej prakseo-
logii (T. Kotarbiński), do dorobku polskiej myśli etycznej (J. Woroniecki, 
K. Wojtyła). Ta ostatnia domyka myślenie praktyczne spadkobierców „Sar-
matów”, z praktycznym podejściem do logiki włącznie (dopiszmy tu na-
zwisko autora Teorii praktycznego poznania – Jerzego Kalinowskiego, twór-
cy logiki zdań praktycznych, którą nazywamy dziś – za von Wrightem – 
deontyczną). Do wyjątków przecież w Polsce należą zainteresowania meta-
fizyczne i osiągnięcia w tym zakresie (M. A. Krąpiec).  
 Można się zastanawiać, dlaczego nasza naukoznawcza tradycja nie docze-
kała się należnego formalnego wykładnika, instytucjonalno-organizacyjnego 
rozwiązania. Wydawałoby się, że sprawa była do wzięcia w każdych warun-
kach. Owszem, mamy szacowne czasopismo „Zagadnienia Naukoznawstwa” 
jako punkt odniesienia zainteresowań naukoznawczych i w ogóle w zakresie 
nauk o nauce, jest też Komitet Naukoznawstwa PAN. To bardzo dużo, lecz 
wciąż za mało w stosunku do ogarniającej nas cywilizacji naukowotechnicz-
nej i informacyjnej. Z pomocą przychodzi tu „Prakseologia” i inne wydaw-
nictwa, ale chciałoby się czegoś więcej. 
 Czego? Jak powiedzieliśmy już gdzie indziej i powtarzamy nadal, warto 
by doczekać się chwili, gdy naukoznawstwo znajdzie swoje umocowanie na 
trzech ważnych listach: dyscyplin nauczanych zwłaszcza w uniwersytecie, 
a zatem dydaktyczno-edukacyjnej, na liście specjalności badawczo-nauko-
wych oraz na liście zawodów-profesji w naszym państwie. Umocowane na 
tych trzech listach naukoznawstwo stanowiłoby w efekcie odpowiednią po-



SZKIC O LOGICE OGÓLNEJ I USŁUGOWEJ 155

moc dla rozwoju nauki w Polsce. Rzecz jasna, we współpracy z zagranicą, 
bo to jest dziś niemal „koniecznością dziejową”, warunek sine qua non 
rozwoju u nas nauki i nie tylko. 
  Naukoznawstwo to oczywiście zespół nauk zintegrowany dyscyplinami 
ogólnymi lub zwornikowymi, formalnie czy raczej treściowo, jak to już 
wyżej wspomniano. Mamy na uwadze naukoznawstwo odpowiednio uformo-
wane, ufundowane odpowiednimi dyscyplinami łącznikowymi, w tym filo-
zofią, z jej funkcją sapiencjalną, jak również dyscyplinami stanowiącymi lo-
gikę ogólną, zespół dyscyplin logicznych. Naukoznawstwo jest również 
wspomagane prakseologią i teorią informacji. Także etyką, by uniknąć tego, 
co nazywa się patologią nauki. Słowem współtworzone i wspomagane sze-
regiem dyscyplin należących do polskiego dziedzictwa, do polskiej tradycji. 
To i owo się tu robi, nierzadko spontanicznie, w tym czy innym względzie, 
w zakresie naukoznawczym, trzeba to tylko dostrzec, odpowiednio dopełnić 
i skoordynować. 
  Naukoznawstwo, podkreślamy, to niewątpliwa potrzeba i pilne zadanie 
w Polsce dzisiejszej (posługujemy się poniekąd frazeologią K. Ajdukie-
wicza: „logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej” – kiedyż to 
było!). Naukoznawstwo to zespół nauk o nauce scalony i wyodrębniony nie 
na sposób tradycyjny, wynikły z zastosowania definicji klasycznej per genus 
proximum et differentiam specificam, a więc jako naukoznawczy „gatunek”. 
Są to nauki o nauce zjednoczone z uwagi na rozwój nauk i ich zastosowania. 
Stanowią tedy naukoznawstwo zorientowane praktycznie nauki o nauce tym 
niemniej teoretycznie ufundowane (przypomnijmy tu znane w kręgu logików 
powiedzenie : „najbardziej praktyczna jest dobra teoria”). Potrzebna jest sto-
sowna jedność tych dyscyplin zadana dyscyplinami ogólnymi i zworniko-
wymi, jak podkreślano wyżej. 
 Cóż jednak, gdybyśmy spotkali się z żądaniem dokładnego określenia 
naukoznawstwa, czyli zdefiniowania jako zespołu nauk o nauce na sposób 
tradycyjny czy klasyczny? A zatem nie jedynie przez podanie zespołu 
problematyki, odpowiednio do ogółu odnośnych metanauk, wraz z podaniem 
dyscypliny przewodniej czy zwornikowej lub ogólnej, ogarniającej poszcze-
gólne nauki o nauce (ogarniającej, jak to radził S. Kamiński)? Naciskani 
w tym kierunku powiedzielibyśmy, że naukoznawstwo czy też składające się 
na nie dyscypliny naukoznawcze traktują o poznaniu naukowym rozpatry-
wanym od strony jego formy organizacyjno-instytucjonalnej. 
 Czy należałoby tak czy inaczej określone naukoznawstwo do zespołu 
dyscyplin najszerzej logicznych? Wydaje się, że tylko przy nadmiernym po-
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szerzeniu tego pojęcia. Naukoznawstwo jako pewną zintegrowaną federację 
nauk o nauce sytuuje się raczej poza granicami logiki jakkolwiek ogólnej, 
jednak tuż obok niej. Jest tak tym bardziej, że przecież nauki, przedmiot 
(materialny) naukoznawstwa rozpatrywane są nie tylko, choćby i najszerzej, 
formalnie. Sprawa nauki jest też rzeczą treści poznania, sprawą prawdy 
i sprawą człowieka, który nauką się zajmuje i naukę wykorzystuje. Zakłada 
to spojrzenie na naukę – nauki – semantyczne i pragmatyczne, a nie tylko 
formalno-syntaktyczne. I dodajmy: szerzej, bo w kontekście innych działów 
szeroko pojętej kultury. 
 U podstaw naukoznawstwa jest niewątpliwie tak czy inaczej pojęta 
logika. Doprawdy wszystko jest logiczne, a jak powiadał J. M. Bocheński: 
„poza logiką jest tylko absurd”. Niech to stwierdzenie domknie całość na-
szych rozważań, które poprzedziło prowokacyjnie przeciwne motto. 
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ABP PROF. DR HAB. STANISŁAW WIELGUS 
 
 

Stanisław Wielgus urodził się 23 kwietnia 
1939 r. w Wierzchowiskach koło Janowa Lu-
belskiego. Po ukończeniu Liceum Bisku-
piego w Lublinie w latach 1956-1962 studio-
wał na Wydziale Teologicznym KUL, uzys-
kując magisterium z historii Kościoła na 
podstawie pracy przygotowanej pod kierun-
kiem ks. prof. Mieczysław Żywczyńskiego. 
Po otrzymaniu w 1962 r. święceń kapłań-
skich pracował jako duszpasterz w Zamościu 
i w Lublinie. W latach 1964-1968 odbył stu-

dia na Wydziale Filozofii KUL, zwieńczone magisterium z filozofii, i ponow-
nie podjął pracę duszpasterską, tym razem w Hrubieszowie. W 1969 r. roz-
począł pracę na KUL-u, początkowo jako asystent w Międzywydziałowym 
Zakładzie Historii Kultury w Średniowieczu, a po uzyskaniu w 1972 r. stopnia 
doktora, na podstawie dysertacji Quaestiones Nicolai Peripatetici (editio cri-
tica), jako adiunkt naukowo-badawczy. W latach 1973-1975 i 1978 przebywał 
w Martin Grabmann-Institut Uniwersytetu w Monachium, korzystając ze sty-
pendium Fundacji im. Aleksandra Humboldta. Po uzyskaniu w 1980 r. habi-
litacji, na podstawie rozprawy Benedykta Hesse „Quaestiones super octo 
libros «Physicorum» Arystotelis”, w 1982 r. podjął pracę jako docent 
naukowo-dydaktyczny Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecz-
nej Wydziału Filozofii KUL. W 1989 r., po uzyskaniu tytułu naukowego pro-
fesora, otrzymał także etat profesora nadzwyczajnego. W tym także roku zo-
stał kierownikiem nowo utworzonej Katedry Historii Filozofii w Polsce (którą 
kierował do 2006 r.). W 1992 r. uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. 
 Na KUL-u pełnił szereg funkcji administracyjnych, m.in. kierownika 
Sekcji Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii (1984-1988) i Między-
wydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu (1985-2006). Szybko pod-
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jął obowiązki o charakterze ogólnouniwersyteckim: sekretarza generalnego 
Towarzystwa Naukowego KUL (1986-1989), a następnie prorektora ds. stu-
denckich (1988/89) i wreszcie przez trzy kadencje rektora (1989-1998). 
Uczestniczył wówczas w wielu przedsięwzięciach akademickich, m.in. jako 
rektor KUL był przewodniczącym redakcji naczelnej Encyklopedii Kato-
lickiej, wydawanej przez TN KUL, a przygotowywanej przez Międzywy-
działowy Zakład Leksykograficzny KUL. 
 W 1999 r. został biskupem płockim. Konsekracja i uroczysty ingres miały 
miejsce 1 sierpnia 1999 r. w katedrze płockiej. Podczas jego posługi bis-
kupiej w Płocku szerokim echem odbyło się powstanie tzw. Katechizmu 
Płockiego, czyli diecezjalnego kompendium Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego. Za tę inicjatywę ordynariusz płocki otrzymał podziękowanie od 
papieża Benedykta XVI. Ponadto jako biskup płocki podjął wiele inicjatyw 
społecznych, m.in. doprowadził do rozbudowy Muzeum Diecezjalnego. 
Kontynuował także działalność naukową. 
 Dnia 6 grudnia 2006 r. papież Benedykt XVI podniósł go do godności 
arcybiskupiej i mianował metropolitą warszawskim. Kanonicznie przejął ten 
urząd 5 stycznia 2007 r., jednak w dniu zaplanowanego ingresu do war-
szawskiej archikatedry, 7 stycznia 2007 r., zrezygnował z funkcji metro-
polity warszawskiego. Decyzja ta miała związek z pojawiającymi się w me-
diach zarzutami o współpracę z wywiadem PRL w latach 1973-1978. Od 
tego czasu arcybiskup senior warszawski i arcybiskup tytularny Viminacium 
abp Stanisław Wielgus przebywa w Lublinie. 
 Główne kierunki jego badań i zainteresowań dotyczą przede wszystkim 
historii filozofii średniowiecznej, a także historii nauk przyrodniczych, teo-
logii oraz prawa kanonicznego. Wydał drukiem ponad 600 pozycji nauko-
wych (w tym liczne edycje krytyczne naukowych tekstów średniowiecz-
nych), popularnonaukowych oraz pozycji o charakterze publicystycznym, 
w tym kilkanaście książek, m.in.: Benedykta Hessego „Quaestiones super 
octo libros Physicorum Aristotelis” (Lublin 1983), Benedictus Hesse: Quae-
stiones super octo libros „Physicorum” Aristotelis (editio critica) (Wrocław 
1984), Badania nad Biblią w starożytności i średniowieczu (Lublin 1990), 
Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce (Lublin 1990), Średnio-
wieczna literatura biblijna w języku polskim (Lublin 1991), Z badań nad 
średniowieczem (Lublin 1995), Z obszarów średniowiecznej myśli islamskiej, 
żydowskiej i chrześcijańskiej (Płock 2002), Zachodnia i polska nauka śred-
niowieczna – encyklopedycznie (Płock 2005), a także sześć tomów przemó-
wień rektorskich i biskupich, wydanych w Lublinie (Bogu i Ojczyźnie, t. 1, 
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1996; t. 2, 1999) i w Płocku (Dobra jest więcej, 2001; Na Skale budujmy 
nasz świat, 2002; Ducha nie gaście, 2004; Mocni w wierze przeciwstawiajcie 
się złu, 2005). Większość naukowych publikacji prof. Wielgusa powstała 
jako wynik prac prowadzonych nad średniowiecznymi źródłami rękopiś-
miennymi. Znaczącą część dorobku naukowego stanowią krytyczne edycje 
filozoficznych tekstów średniowiecznych. 
 Jest promotorem 22 prac doktorskich i ponad 80 prac magisterskich, stano-
wiących tak edycje polskich rękopisów średniowiecznych, jak też dotyczących 
różnych postaci z zakresu historii filozofii w Polsce. 
 Wyjeżdżał z wykładami i celem nawiązania współpracy naukowej do uni-
wersytetów w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Włoszech, Słowacji, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Szwajcarii, Austrii. 
 Abp prof. Stanisław Wielgus był przewodniczącym Rady Naukowej Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Pełnił dwukrotnie funkcję prezydenta Kolegium Rek-
torskiego Uczelni Wyższych Regionu Lubelskiego oraz wiceprezydenta Kon-
ferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1990-1993). Jest kierownikiem 
Międzywydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu KUL i redaktorem na-
czelnym wydawanego przez ten Zakład czasopisma „Acta Mediaevalia”, człon-
kiem komitetu redakcyjnego „Studiów Mediewistycznych” (PAN), członkiem 
rady naukowej „Roczników Filozoficznych” (Towarzystwo Naukowe KUL) 

Abp prof. Stanisław Wielgus jest członkiem międzynarodowych i krajo-
wych organizacji naukowych: Associazione degli Storici Europei, Société 
Internationale pour l’Étude dla la Philosophie Médiévale, Academia Scien-
tiarum et Artium Europaea, European Ethics Network, Towarzystwa Nauko-
wego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Societas Humboldtiana 
Polonorum, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa 
Tomasza z Akwinu, Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

Wyróżniony został nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia 
w kierowaniu uczelnią, a następnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 r. otrzymał 
nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznaną za dorobek naukowy i wkład 
w rozwój polskiego szkolnictwa wyższego przez Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”, a w 1999 r. Lubelskie Towarzystwo Naukowe uhonorowało go 
wyróżnieniem „Resolutio pro Laude” za wieloletnią działalność jako rektora 
uniwersytetu i przewodniczącego Kolegium Rektorskiego Uczelni Regionu 
Lubelskiego. Kościół lubelski nadał mu godność kanonika honorowego 
kapituły lubelskiej, a Stolica Apostolska najpierw godność prałata, a następ-
nie biskupa (1999) i arcybiskupa (2006). 
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* 

Dnia 4 kwietnia 2008 r. podczas publicznego zebrania Towarzystwa 
Naukowego KUL abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus odebrał Nagrodę im. 
Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2007, przyznaną przez Towarzystwo 
Naukowe KUL „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrze-
ścijańskiego”. Uroczystość, którą prowadził Prezes TN KUL, ks. prof. dr hab. 
Augustyn Eckmann, odbyła się w wypełnionej po brzegi Auli im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Zebrani przywitali Laureata rzęsistymi oklaskami. 
Aplauzem nagrodzona została również Laudacja, uzasadniająca przyznanie 
Nagrody abpowi Wielgusowi. Wygłosił ją ks. prof. dr hab. Stanisław Jane-
czek, prodziekan Wydziału Filozofii KUL, który na zakończenie powiedział: 
„Niech więc nasz Najdostojniejszy, Umiłowany przez współpracowników 
i uczniów Laureat, czczony dzisiaj przede wszystkim jako uczony, umor-
dowany pracą, którą przenikał tyleż respekt do człowieka, co rozniecał 
nieustannie płomień Ewangelii; niech przyjmie hołd Towarzystwa Naukowego 
KUL; nasz hołd: «za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu 
chrześcijańskiego»; za wiarę w twórczą moc człowieczeństwa, którą potrafił 
nie tylko z mocą głosić, ale nade wszystko urzeczywistnić w sposób emi-
nentny, dając i w myśli, i w czynie przykład urzeczywistnionego humanizmu 
chrześcijańskiego”. 

Po wręczeniu Nagrody Laureat podziękował władzom TN KUL za wyróż-
nienie, wszystkim zebranym za życzliwość, a w sposób szczególny za solidar-
ność okazaną mu w trudnych chwilach. Następnie wygłosił erudycyjny odczyt 
zatytułowany Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego 
model na przyszłość. Dopełnieniem uroczystości było spotkanie zaproszonych 
gości w Salonach Rektorskich. 
 Laudacja i odczyt wraz ze zdjęciem Laureata oraz fotografie z uroczystości 
ukażą się wkrótce w serii Wykłady i Przemówienia. 
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PROF. DR HAB. EUGENIUSZ WIŚNIOWSKI 
 
 

W niedzielę 6 kwietnia 2008 r. zmarł prof. dr 
hab. Eugeniusz Wiśniowski, wybitny humani-
sta i mediewista, przez ponad pięćdziesiąt lat 
związany z Katolickim Uniwersytetem Lubel-
skim Jana Pawła II, członek czynny Wydziału 
Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Nau-
kowego KUL. 
 Urodził się w 24 grudnia 1929 r. Czecho-
wicach. Średnie wykształcenie humanistyczne 
i muzyczne uzyskał w Bielsku-Białej. Wyboru 
dalszej drogi życiowej dokonał w Krakowie 
w roku akademickim 1949/1950, rozpoczyna-
jąc tam studia na Wydziale Historycznym UJ 
– najpierw na muzykologii, a potem również 

na historii. Ostatecznie muzykologia ustąpiła pola historii, którą jednak – 
zgodnie ze swoimi głębokimi przekonaniami religijnymi – postanowił 
studiować nie w Krakowie, lecz w Lublinie na KUL. Muzyka, a zwłaszcza 
skrzypce, pozostały jednak jego wielką pasją. Studia na KUL rozpoczynał 
w okresie nazwanym później stalinowskim, w czasie nasilającej się walki 
z Kościołem katolickim i środowiskami uznanymi przez władze komunisty-
czne za wrogie. 
 Po świetnym magisterium, uzyskanym na podstawie pracy Wielka włas-
ność benedyktynów w Sieciechowie do końca XVI w., mgr Wiśniowski został 
przyjęty na tak zwaną aspiranturę, która we wprowadzanym wówczas so-
wieckim systemie miała prowadzić do uzyskania stopnia kandydata nauk w 
miejsce doktoratu. W 1957 r. został asystentem. Powiększająca się rodzina 
oraz trudne warunki materialne i mieszkaniowe skłoniły go w dwa lata 
później do rezygnacji z pracy na KUL. Wkrótce jednak powrócił, najpierw 
jako pracownik Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, a na-
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stępnie ponownie jako asystent (1961) i starszy asystent (1962), włączając 
się do prac badawczych prowadzanych przez środowisko. Pierwszym owo-
cem była rozprawa doktorska Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiś-
lickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne. Stopień doktora 
uzyskał w 1962 r. na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ KUL nie miał 
wciąż jeszcze prawa nadawania stopni naukowych i trzeba było korzystać z 
życzliwości innych środowisk uniwersyteckich. Promotorem był prof. Ale-
ksander Gieysztor. W 1963 r. został adiunktem Katedry Historii Kultury 
Polskiej w KUL. 
 Dzieje polskich parafii, a wraz z nimi szeroko rozumiana historia społeczno-
religijna średniowiecza, stały się odtąd główną dziedziną badań i osiągnięć 
naukowych Eugeniusza Wiśniowskiego. Poświęcił im wiele artykułów i 
prac, wśród których szczególnie ważną pozycję zajęła rozprawa habi-
litacyjna Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów Reformacji i 
później opublikowana praca Prepozytura wiślicka do końca XVIII w. oraz 
wyniki badań dotyczących szkół parafialnych. Dorobek ten, obejmujący 
ponad sto pozycji, był w dalszym ciągu wzbogacany przez niego samego, jak 
również przez jego uczniów, tworząc jeden z najważniejszych elementów 
dorobku środowiska i wpływając na jego obecność w obiegu naukowym. 
 Habilitację dr Eugeniusz Wiśniowski uzyskał – podobnie jak wcześniej 
doktorat – na Uniwersytecie Warszawskim w 1970 r., a w rok później 
uchwałą Senatu Akademickiego KUL został mianowany docentem; nomi-
nację tę minister zatwierdził dwa lata później (taka była wówczas procedura 
i tempo). W 1973 r. otrzymał własną Katedrę Historii Średniowiecznej, którą 
kierował do końca swojej aktywności uniwersyteckiej. W 1977 r. Senat 
Akademicki KUL nadał mu tytuł profesora nadzwyczajnego (decyzja za-
twierdzenie przez ministra dopiero w 1980 r.) Na stanowisko profesora 
zwyczajnego został powołany w 1992 r. i na tym stanowisku, na życzenie 
Rektora KUL, pracował pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Był 
kierownikiem Zakładu Historii (1971) i dwukrotnie kierownikiem Sekcji 
Historii (1973-1974, 1990/1991). Poza Sekcją w roku akademickim 
1997/1998 pełnił też funkcję kierownika Sekcji Filologii Germańskiej. 
 Był członkiem Komisji Historii Porównawczej Kościołów Komitetu Nauk 
Historycznych PAN i Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego PAN (od 
2002 roku), Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowowschodniej, Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Zarządu Instytutu Geografii Historycznej 
Kościoła w Polsce i Komitetu Redakcyjnego oraz długoletnim redaktorem 
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„Roczników Humanistycznych”; przez lata zasiadał również w Radzie 
Naukowej Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS). Kilka-
krotnie był stypendystą i gościem Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, 
aktywnie uczestnicząc we współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go z tą uczelnią. W latach 1979-1983 był pierwszym dyrektorem Ośrodka 
Kultury Niderlandzkiej KUL i organizatorem czterech kolejnych Tygodni 
Kultury Niderlandzkiej. 
 Przede wszystkim jednak był profesor Wiśniowski pracownikiem nauko-
wym i nauczycielem akademickim. Zajęcia dydaktyczne prowadził od za-
kończenia studiów. Jego wykłady poświęcone były historii średniowiecznej 
powszechnej i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Prowadził 
też wykłady i ćwiczenia z nauk pomocniczych historii, wykłady z dziejów 
Niderlandów w średniowieczu, ćwiczenia z języka łacińskiego i łaciny śred-
niowiecznej, z historii Polski średniowiecznej dla studentów filologii pol-
skiej i historii sztuki – a dla tych ostatnich również z nauk pomocniczych 
historii. Od 1972 r. prowadził seminarium magisterskie, przez wiele lat 
wspólnie z siostrą prof. Aleksandrą Witkowską, co wpływało niezwykle 
mobilizująco nie tylko na pracę ich dwojga, ale zwłaszcza na seminarzystów. 
Od 1982 r. prof. Eugeniusz Wiśniowski prowadził seminarium doktoranckie. 
Cieszył się opinią nauczyciela i mistrza bardzo wymagającego, lecz życzli-
wego. Jego zajęcia były zawsze sumiennie przygotowane, a wykłady były 
przekazywane w sposób nader klarowny. 
 Wyróżniającą cechą Eugeniusza Wiśniowskiego była też umiejętność 
współtworzenia – wraz z poślubioną jeszcze podczas studiów żoną Kazi-
mierą – udanego życia rodzinnego. Trud włożony przez państwa Wiśniow-
skich w wychowanie dziesięciorga dzieci (przyszły na świat w latach 1955-
1975) zawsze budził szczere uznanie wśród tych, którzy mieli okazję poznać 
bliżej ich rodzinę. 
 Praca naukowa i dydaktyczna oraz liczne obowiązki wynikające z troski 
o swoją rodzinę nigdy nie przesłoniły profesorowi rzeczy, która zawsze 
zajmowała w jego życiu miejsce szczególnie ważne. Było nią głębokie, 
szczere przywiązanie do wiary i tradycji katolickiej oraz zainteresowanie 
problemami współczesnego Kościoła. 

 Msza żałobna została odprawiona w sobotę 12 kwietnia o godzinie 10 
w kościele Akademickim KUL. Tego samego dnia został pochowany w Ża-
biej Woli pod Lublinem. 
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PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP 
 
 

Dnia 9 maja 2008 r. rano zmarł nagle, podczas 
pracy w swoim mieszkaniu w lubelskim klasz-
torze ojców dominikanów, o. prof. dr hab. 
Mieczysław Albert Krąpiec, wieloletni profesor 
KUL i jego rektor w czasach dla tej uczelni 
bodaj najtrudniejszych (1970-1983), wybitny 
filozof metafizyk, współtwórca lubelskiej szko-
ły filozofii klasycznej. Był członkiem czyn-
nym i przez wiele lat (1970-1981) prezesem 
Towarzystwa Naukowego KUL. 

Urodził się 25 maja 1921 r. we wsi Berezowica Mała (ówcześnie woje-
wództwo tarnopolskie na Podolu, obecnie Ukraina). W 1939 r. ukończył 
Gimnazjum klasyczne im. Wincentego Pola w Tarnopolu i w tym samym 
roku wstąpił do zakonu Dominikanów w Krakowie. W tym też mieście, w 
czasie niemieckiej okupacji, odbył studia w dominikańskim Instytucie Filo-
zoficzno-Teologicznym, gdzie później (w latach 1946-1954) pracował jako 
wykładowca. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945 r. Rozpoczęta w Instytu-
cie droga naukowa zaowocowała dwiema dysertacjami doktorskimi – jedną 
z filozofii: De naturali amore Dei super omnia in creaturis („O miłości 
przyrodzonej nade wszystko względem Boga”), napisaną pod kierunkiem 
o. Jacka Woronieckiego OP (doktorat ten został zaakceptowany przez „An-
gelicum” w Rzymie w 1946 r.), a drugą z teologii: De amore hypostatico in 
Sanctissima Trinitate secundum St. Thomam Aquinatem („O miłości osobo-
wej w Trójcy Świętej według św. Tomasza”), napisaną pod kierunkiem 
ks. Antoniego Słomkowskiego, którą o. Krąpiec obronił na KUL w 1948 r. 
Przewód habilitacyjny rozpoczął na sekcji filozoficznej Wydziału Teologicz-
nego UW (1951), a po jego likwidacji przez władze komunistyczne zakoń-
czył na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w 1956 r. na podstawie 
rozprawy Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu. Tytuł 
docenta uzyskał w tymże 1956 r., profesora nadzwyczajnego – w 1962 r., 
profesora zwyczajnego – w 1968 r. 
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Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jan Pawła II o. Krąpiec był 
związany od 1951 r. Dwukrotnie sprawował tu funkcję dziekana Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej (w latach 1958-1961 i 1969-1970), natomiast 
w latach 1970-1983 był pięciokrotnie wybierany na rektora tej uczelni. 
W czasie pełnienia tej funkcji znacząco przyczynił się do rozwoju i odno-
wienia naukowego KUL, jedynej wówczas niepaństwowej uczelni w bloku 
krajów komunistycznych, oraz promocji KUL w Polsce i  za granicą. Zinten-
syfikował prace na Encyklopedią Katolicką, tworząc Międzywydziałowy Za-
kład Leksykograficzny; powołał Szkołę Kultury i Języka Polskiego przy 
KUL; utworzył Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej (1972); reakty-
wował Sekcję Filologii Romańskiej (1972) i Sekcję Filologii Angielskiej 
(1982), Wydział Nauk Społecznych z sekcjami: Psychologii, Pedagogiki, 
Socjologii (1982); sekcje Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk 
Prawnych (1982). 

Mieczysław A. Krąpiec OP to jeden z głównych twórców lubelskiej 
szkoły filozoficznej, zwanej też lubelską szkołą filozofii klasycznej. Szkoła 
ta już w latach pięćdziesiątych XX wieku skupiła tak wybitnych myślicieli, 
jak S. Swieżawski, J. Kalinowski, ks. S. Kamiński, ks. M. Kurdziałek, ks. 
K. Wojtyła. Kształtowała swoją tożsamość, przejmując spuściznę wielkiej 
tradycji filozofii klasycznej – Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Nawią-
zywała do realistycznego nurtu neoscholastyki XIX i XX wieku, w tym 
głównie É. Gilsona i J. Maritaina. Przekroczyła śmiało ramy historyczne 
i scholastyczne, podejmując dialog z najważniejszymi kierunkami filozofii 
współczesnej, takimi jak neopozytywizm, neokantyzm, fenomenologia, filo-
zofia analityczna, egzystencjalizm. Stała się poważnym antidotum na obo-
wiązującą wówczas w bloku sowieckim filozofię i ideologię marksistowską. 
W efekcie powstała wszechstronna i oryginalna synteza filozoficzna, obe-
jmująca podstawowe dziedziny filozofii, którą wyróżniało podejście mądro-
ściowe i realistyczne. Rozumienie rzeczywistości zogniskowano wokół ist-
nienia, będącego podstawową racją realizmu ontycznego i poznawczego. Ro-
zumienie człowieka w jego strukturze i działaniu oparto na wizji człowieka 
jako osoby. 

O. Krąpiec skoncentrował się na badaniach w zakresie podstawowych 
dziedzin filozofii, czego efektem są jego monografie z zakresu metafizyki 
ogólnej, metodologii metafizyki, antropologii filozoficznej, filozofii prawa, 
filozofii polityki, filozofii kultury (nauki, etyki, religii, sztuki), filozofii ję-
zyka, metafizyki poznania, filozofii narodu, a także kultury chrześcijańskiej. 
Zainicjował powstanie pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filo-



PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP 169

zofii i kierował jej Komitetem Naukowym. Piśmienniczy dorobek naukowy1 
o. Krąpca obejmuje blisko 40 pozycji książkowych (część z nich ukazała się 
po raz pierwszy w Towarzystwie Naukowym KUL: Teoria analogii bytu, 
1959; Z teorii i metodologii metafizyki [wspólnie z S. Kamińskim], 1962; 
Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza 
z Akwinu, 1963; Arystotelesa koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór 
tekstów [wspólnie z T. Żeleźnikiem], 1966; Metafizyka. Zarys teorii bytu, 
1978; Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, 1974, 1979, 1986; 
Człowiek i prawo naturalne, 1975, 1986; Odzyskać świat realny, 1993) oraz 
ponad 400 artykułów, studiów i rozpraw, publikowanych m.in. w wydawa-
nych przez TN KUL „Rocznikach Filozoficznych”. Jako opiekun naukowy 
wypromował kilkuset magistrów i blisko sześćdziesięciu doktorów; wielu 
spośród jego uczniów zostało profesorami. 

O. Krąpiec był członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za gra-
nicą, między innymi Papieskiej Akademii Św. Tomasza w Rzymie, Acade-
mia Scientiarum et Artium Europea, Société Internationale pour l’Étude de 
la Philosophie Médiévale, Görres Gesellschaft, Societas Humboldtiana Po-
lonorum, Società Internazionale Tommaso d’Aquino, Towarzystwa Nauko-
wego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, PAN, PAU, Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego, a także przewodniczącym Polskiego Towarzy-
stwa Tomasza z Akwinu Oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aqui-
no. Był doktorem honoris causa kilku uczelni: Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies w Toronto w Kanadzie (1989), Katolickiego Uniwersy-
tetu w Leuven w Belgii (1990) czy Tarnopolskiego Eksperymentalnego In-
stytutu Pedagogicznego na Ukrainie (1993). Za swoją wybitną działalność 
naukową był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi Orde-
rem Palm Akademickich Rządu Francuskiego, Orderem Grand Officier Leo-
polda II (Belgia), „Polonia Restituta” z Gwiazdą, Premio Internazionale 
Salsomaggiore Parma (Włochy); otrzymał też „Medal za zasługi dla KUL”, 
a także medal „Polonia mater nostra est” od Społecznej Fundacji Pamięci 
Narodu Polskiego. W 1991 r. został laureatem Nagrody im. Księdza Idziego 
Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL, przyznawanej od 
1974 r. przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL „za wybitne osiągnię-
cia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”. 
                                                           

1 Szczegółową bibliografię prac i publikacji o. Mieczysława Alberta Krąpca można znaleźć 
w witrynie internetowej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Oddział Società Internazio-
nale Tommaso d’Aquino) – http://ptta.pl/krapiec. Innym autoryzowanym źródłem bibliografii 
o. Krąpca jest witryna internetowa Fundacji „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” –  
http://www.fundacja.hg.pl 
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Podczas mszy św. pogrzebowej w bazylice ojców dominikanów na lu-
belskiej starówce dominikanin z Poznania, o. Jan Góra, powiedział, że 
o. Krąpiec, choć żył skromnie, to był „arystokratą ducha”, wielkim czło-
wiekiem głębokiej wiary, „tytanem pracy”, miłośnikiem ojczyzny, jej dzie-
jów i kultury. Przypomniał, że działalność i praca o. M. A. Krąpca, także 
jako rektora KUL, przypadła na czasy komunistyczne. O. Góra podkreślił, że 
„w oparach ideologii komunistycznej” o. Krąpiec stworzył „szkołę niezależ-
nego, pełnego realizmu myślenia”, dającą jemu i jego współpracownikom 
przestrzeń niezależności i wolności. 
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Dnia 8 listopada 2008 r. zmarła w Lublinie 
prof. dr Ewa Jabłońska-Deptuła, wybitny nau-
kowiec, inicjatorka badań nad historią kobiety 
i rodziny oraz nad dziejami polskich zgroma-
dzeń zakonnych w XIX wieku, rzeczoznawca 
w procesach beatyfikacyjnych polskich kandy-
datów na ołtarze, współorganizatorka ruchu 
„Solidarności Rodzin”, popularyzatorka wie-
dzy historycznej, członek współpracownik Wy-
działu Historyczno-Filologicznego Towarzy-
stwa Naukowego KUL. 
 Maria Ewa Jabłońska urodziła się 3 lutego 
1931 r. w Warszawie. Pochodziła z rodziny 

zasłużonej dla kultury i gospodarki polskiej, a wywodzącej się z Pniewa, 
z Ziemi Łomżyńskiej. Jej ojciec, Jerzy Jabłoński, ostatni dziedzic Pniewa, 
był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, a matka, Maria, żołnierz AK, za po-
moc Żydom została uhonorowana odznaczeniem Sprawiedliwy Wśród Naro-
dów Świata. W 1996 r. imię Rodziny Jabłońskich obrała Szkoła Podstawowa 
w Pniewie. 
 Maria Ewa studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim, którego 
absolwentką została w 1957 r., a w 1962 r. obroniła doktorat na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, ale już od 1957 r. była związana z KUL, gdzie habi-
litowała się w 1978 r. (co przez władze państwowe zostało uznane dopiero 
w 1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego aż do 1989 r. odmawiano jej 
przyznania tytułu docenta. Dopiero w 1991 r. uzyskała tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a rok później zwyczajnego. 
 Od początku w swoich badaniach zajmowała się historią kultury polskiej, 
a zwłaszcza historią kobiety i rodziny, dziejami zakonów oraz świadomością 
religijną i patriotyczną w XIX i XX wieku. Była przez niemal pół wieku 
pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  
 Pod koniec lat 70. XX wieku udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby 
kolportażu wydawnictw związanych z KSS KOR oraz wygłaszała wykłady 
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w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. We wrześniu 1980 r. pośred-
niczyła w przekazaniu tysiąca dolarów od belgijskiej Polonii na fundusz po-
wstającego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” 
Regionu Środkowowschodniego; w październiku 1980 r. była współzało-
życielką komórki „Solidarności” na KUL, następnie wiceprzewodniczącą, 
a od października 1981 r. przewodniczącą Komitetu Zakładowego na tej 
Uczelni; wiosną (luty-kwiecień) 1981 r. była czynną członkinią Między-
zakładowego Komitetu Założycielskiego Regionu Środkowowschodniego. 
W 1981 r. wykładała we Wszechnicy Związkowej oraz współinicjowała 
Ruch „Solidarności Rodzin”. W marcu 1981 r. była sekretarzem Regio-
nalnego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Fabryce Samochodów Ciężaro-
wych (FSC) w Lublinie; w maju tegoż roku reprezentowała „Solidarność” na 
mityngu związkowców włoskich w Mediolanie. Jesienią (listopad-grudzień) 
1981 r. współorganizowała strajk studencki (tzw. radomski) na KUL. 
W dniach 14-17 grudnia 1981 r., tuż po wprowadzenia stanu wojennego, 
uczestniczyła w strajku okupacyjnym w FSC w Lublinie. Następnie – m.in. 
wraz z mężem, Czesławem Deptułą – współorganizowała pomoc rzeczową 
i pieniężną dla rodzin osób represjonowanych (także dzięki środkom prze-
kazanym do jej dyspozycji z Watykanu od Jana Pawła II). Dnia 11 maja 1982 
r. została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, 
zwolniono ją 22 lipca tegoż roku. Mimo wszystko właściwie nieprzerwanie 
prowadziła pracę na rzecz upowszechnienia niezależnej oświaty i kultury; po 
okresie internowania wygłosiła w latach 1982-1989 około 700 wykładów 
z historii najnowszej w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Wiejskiego i Duszpasterstwa Akademic-
kiego, w Klubach Inteligencji Katolickiej (KIK) i w seminariach duchownych. 
 W latach 1981-1989, podczas nielicznych wyjazdów naukowych do Fran-
cji i Włoch, zabiegała o pomoc żywnościową, materialną i lekarstwa dla 
Kraju; dwukrotnie była kurierką Tymczasowego Zarządu Regionu (TZR) 
„Solidarności” z Lublina w kontaktach z Biurem „Solidarności” w Brukseli.  
 W 1989 r., przed pierwszymi wolnymi wyborami, była członkinią Ko-
mitetu Obywatelskiego Województwa Lubelskiego. W lipcu 1989 r. repre-
zentowała „Solidarność” na światowym zjeździe związków zawodowych 
pracowników edukacji w Wenezueli. Potem w latach 1989-1993 była do-
radczynią przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego ds. 
oświaty i kultury, a także delegatką na II i III Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. W 1993 r. wystąpiła z NSZZ „Solidarność” na znak 
protestu po odwołaniu rządu Hanny Suchockiej. 
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 W latach 90. XX wieku zajęła się nieco zaniedbywaną pracą naukową 
i dydaktyczną. Od 1996 r., po odejściu na emeryturę prof. Jerzego Kłoczow-

skiego, kierowała Katedrą Historii Kultury Polskiej KUL i prowadziła ba-
dania w sferze swoich naukowych zainteresowań. „Jako główny teren swojej 
pracy naukowo-badawczej profesor Jabłońska-Deptuła wybrała pionierską w 
latach sześćdziesiątych problematykę historii kultury, a zwłaszcza historii 
kobiety i rodziny, dziejów zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich i żeń-
skich, badań nad religijnością oraz świadomością religijną i patriotyczną 
w XIX i XX wieku. Jej warsztat naukowy cechował zmysł syntezy i umie-
jętność prezentowania wybranego zagadnienia na szerokim tle życia spo-
łecznego, politycznego i umysłowego. Wzorem dawnych mistrzów nie stro-
niła również od wnikliwej charakterystyki psychologicznej opisywanych po-
staci oraz wzbogacania narracji o barwne, a często zapomniane szczegóły 
życia codziennego i obyczajowości” (dr Anna Barańska). Opublikowała 
około 300 prac naukowych, w tym kilkanaście książek. W 2002 r. przeszła 
na emeryturę, ale pisała i udzielała się do ostatnich miesięcy życia. 
 Była członkinią Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Nau-
kowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Geografii 
Historycznej Kościoła w Polsce, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej w Lublinie i Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk. 
 Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974) oraz odznaką Zasłu-
żonego Działacza Kultury (2001). 

 Msza święta żałobna odprawiona została w sobotę 15 listopada 2008 r. 
w kościele Akademickim KUL. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na 
cmentarzu przy Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach pod Warszawą. 
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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KUL 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU 
  

 

 Rok sprawozdawczy 2008 był 74. rokiem działalności Towarzystwa 
Naukowego KUL. 
 
 

I. WŁADZE TOWARZYSTWA 
 
 W okresie sprawozdawczym Towarzystwem Naukowym KUL kierował 
Zarząd w składzie: prezes – członek czynny ks. prof. dr hab. Augustyn 
E c k m a n n; wiceprezes – członek czynny prof. dr hab. Jan Z i ó ł e k; 
sekretarz generalny – członek czynny prof. dr hab. Stanisław O l c z a k; skar-
bnik – członek czynny ks. prof. dr hab. Antoni K o ś ć; referent ds. 
wydawniczych – członek korespondent ks. dr hab., prof. KUL Stanisław 
T y m o s z; członek Zarządu – członek czynny prof. dr hab. Stanisław 
K i c z u k 
 
oraz przewodniczący sześciu Wydziałów: Teologicznego (od 26 III 2008 r. 
Teologii) – członek korespondent ks. dr hab., prof. KUL Czesław K r a -
k o w i a k; Filozoficznego – (do 5 XI 2008 r.) członek korespondent dr hab., 
prof. KUL Zenon R o s k a l, (od 5 XI 2008 r.) dr hab., prof. KUL Paweł 
K a w a l e c; Historyczno-Filologicznego – członek korespondent dr hab., 
prof. KUL Jakub A. M a l i k; Nauk Społecznych – członek korespondent ks. 
dr hab., prof. KUL Edward W a l e w a n d e r; Nauk Prawnych – członek 
czynny ks. prof. dr hab. Józef K r u k o w s k i; Matematyczno-Przyrodniczego 
– członek korespondent dr hab., prof. KUL Ryszard S z y s z k a. 
 
 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: członek czynny ks. prof. dr hab. 
Józef Ś c i b o r; członek korespondent ks. dr hab., prof. KUL Piotr M o s k a l; 
członek korespondent dr hab., prof. KUL Marian W n u k. 
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 Zarząd odbył pięć posiedzeń: 26 III 2008 r., 16 VI 2008 r., 24 IX 2008 r., 
26 XI 2008 r., 17 XII 2008 r. W posiedzeniach Zarządu brał udział dyrektor 
administracyjny TN KUL – dr Józef Kostek. 
 Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL odbyło się 28 III 2008 r., 
Publiczne Zebranie 4 IV 2008 r.  
 
 

II. CZŁONKOWIE 
 
 Liczba członków Towarzystwa Naukowego KUL na dzień 31 XII 2008 r. 
wynosiła 698, w tym: członków czynnych – 154, korespondentów – 186, 
współpracowników – 358. 
 W okresie sprawozdawczym przyjęto 25 nowych członków Towarzystwa. 

— Awansowano członków współpracowników na członków korespondentów: 

z Wydziału Historyczno-Filologicznego: 
1. Dra hab., prof. KUL Witolda Kołbuka 
2. Dra hab. Pawła Próchniaka 

z Wydziału Filozoficznego: 
1. Dra hab. Pawła Garbacza 
2. Dra hab. Pawła Kawalca 

— Powołano członków korespondentów: 

1.  Dr hab., prof. UW Marię Jolantę Olszewską – z Wydziału Historyczno-
-Filologicznego 

2.  Prof. dr hab. Zofię Zarębiankę – z Wydziału Historyczno-Filologicznego 
3.  Dra hab., prof. KUL Sławomira Jacka Żurka – z Wydziału Historyczno-

-Filologicznego 
4.  Ks. dra hab. Stanisława Haręzgę – z Wydziału Teologii 
5.  Dra hab., prof. KUL Marka Szydłowskiego z Wydziału Filozoficznego 
6.  Ks. dra hab. Alfresa Wierzbickiego – z Wydziału Filozoficznego 
7.  Prof. dra hab. Stanisława L. Stadniczeńko – z Wydziału Nauk Prawnych 

— Awansowano 4 członków korespondentów na członków czynnych:  

1.  Prof. dra hab. Wiesława Kamińskiego – z Wydziału Filozoficznego 
2.  Prof. dr hab. Agnieszkę Kijewską – z Wydziału Filozoficznego 
3.  Ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka – z Wydziału Filozoficznego 
4.  Prof. dra hab. Jana Konefała – z Wydziału Historyczno-Filologicznego 
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— Przyjęto 20 członków w poczet członków współpracowników: 

z Wydziału Teologii: 
1. Ks. dra Andrzeja Rutkowskiego 
2. Ks. dra Waldemara Faca 

z Wydziału Historyczno-Filologicznego: 
1. Dra Roberta Wójcika 
2. Dra Piotra Gawryszczaka 
3. Dra Wiesława Felskiego 
4. Dr Annę Szylar 
5. Dra Artura Bartnika 
6. Dra Dariusza Małyszka 

z Wydziału Filozoficznego: 
1. Dra Marka Czachorowskiego 
2. Dra Kazimierza Krajewskiego 
3. Ks. dra Roberta Kublikowskiego 

z Wydziału Nauk Prawnych 
1. Dra Wojciecha Gralińskiego 
2. Ks. dra Zbigniewa Jaworskiego 
3. Ks. dra Wiesława Kacprzyka 

z Wydziału Nauk Społecznych: 
1. Ks. dra Czesława Gałka 
2. Ks. dra Piotra Kubackiego 
3. Dra Wojciecha Muszyńskiego 
4. Ks. dra Waldemara Jana Pałęckiego 
5. Dra Wiesława Partykę 
6. Ks. dra Grzegorza Pyźlaka 
 
 W okresie sprawozdawczym zmarło 3 członków Towarzystwa: Prof. dr 
hab. Eugeniusz Wiśniowski – członek czynny Wydziału Historyczno-Filo-
logicznego; O. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec – członek czynny 
Wydziału Filozoficznego; Prof. dr hab. Maria Jabłońska-Deptuła – członek 
współpracownik Wydziału Historyczno-Filologicznego. 
 
Proszę o uczczenie Ich pamięci powstaniem i chwilą ciszy! 
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III. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁÓW I KOMISJI 
 

1.  Wydział Teologiczny (od 26 III 2008 r. – Wydział Teologii) 

 Przewodniczącym Wydziału jest ks. dr hab., prof. KUL Czesław K r a -
k o w i a k, wiceprzewodniczącym – dr hab., prof. KUL Roland P r e j s  
OFMCap, sekretarzem ks. dr Krzysztof B u r s k i. W dniu 31 XII 2008 r. 
Wydział liczył 187 członków, w tym: czynnych 49, korespondentów 39, 
współpracowników 99. W ramach Wydziału Teologicznego działała Komisja 
Badań nad Historią Teologii i Filozofii w Średniowieczu pod przewod-
nictwem abpa prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa. W okresie sprawozdaw-
czym Wydział odbył 4 posiedzenia naukowe i 4 posiedzenia administra-
cyjne. Opublikował 9 zeszytów „Roczników Teologicznych” i 3 książki.  
 

2.  Wydział Filozoficzny 

 Przewodniczącym Wydziału (do 5 XI 2008 r.) był – dr hab., prof. KUL 
Zenon R o s k a l, wiceprzewodniczącym – s. dr hab., prof. KUL Barbara 
C h y r o w i c z, sekretarzem – dr hab., prof. KUL Paweł K a w a l e c. Od 5 XI 
2008 r. przewodniczącym – dr hab., prof. KUL Paweł K a w a l e c, wice-
przewodniczącym – dr Stanisław M a j d a ń s k i, sekretarzem – ks. dr Marcin 
T k a c z y k. W dniu 31 XII 2008 r. Wydział liczył 107 członków, w tym: 
czynnych 23, korespondentów 28, współpracowników 56. W okresie spra-
wozdawczym Wydział odbył 1 posiedzenie naukowe i 3 posiedzenia admini-
stracyjne. W ramach Wydziału Filozoficznego działały dwie komisje: Komi-
sja Filozofii Przyrody pod przewodnictwem dr hab., prof. KUL Zenona 
Roskala i Komisja Badań nad Religią pod przewodnictwem s. prof. dr hab. 
Zofii Zdybickiej. W okresie sprawozdawczym opublikowano 3 numery 
„Roczników Filozoficznych” i 7 książek (w tym 1 dodruk). 
 

3. Wydział Historyczno-Filologiczny 

 Przewodniczącym Wydziału był dr hab., prof. KUL Jakub A. M a l i k, 
sekretarzem – dr Arkadiusz S t a s i a k. W dniu 31 XII 2008 r. Wydział liczył 
188 członków, w tym: czynnych 40, korespondentów 50, współpracowników 
92. W okresie sprawozdawczym Wydział odbył 3 posiedzenia naukowe 
i 3 posiedzenia administracyjne. W ramach Wydziału Historyczno-Filolo-
gicznego działała Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim pod prze-
wodnictwem ks. dr. hab., em. prof. KUL Henryka Wójtowicza, która odbyła 
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7 posiedzeń naukowych. W okresie sprawozdawczym opublikowano 3 ze-
szyty „Roczników Humanistycznych” i 28 książek. 
 

4. Wydział Nauk Społecznych 

 Przewodniczącym Wydziału był ks. dr hab., prof. KUL Edward W a l e -
w a n d e r, wiceprzewodniczącym – prof. dr hab. Marian S u r d a c k i, sekre-
tarzem – dr hab., prof. KUL Piotr Paweł G a c h. W dniu 31 XII 2008 r. 
Wydział liczył 128 członków, w tym: czynnych 24, korespondentów 34, 
współpracowników 70. W okresie sprawozdawczym Wydział odbył 1 posie-
dzenie naukowe i 1 posiedzenia administracyjne. W ramach Wydziału Nauk 
Społecznych działała Komisja Pedagogiczna pod przewodnictwem dr hab., 
prof. KUL Aliny Rynio; Komisja Psychologiczna pod przewodnictwem prof. 
dr. hab. Czesława Walesy i Komisja J. Maritaina pod przewodnictwem ks. 
prof. dr. hab. Franciszka J. Mazurka. W okresie sprawozdawczym opub-
likowano 3 zeszyty „Roczników Nauk Społecznych”, 2 zeszyty „Roczników 
Psychologicznych”, 4 numery „Przeglądu Psychologicznego” i 6 książek. 
 

5.  Wydział Nauk Prawnych 

 Przewodniczącym Wydziału był ks. prof. dr hab. Józef K r u k o w s k i, 
wiceprzewodniczącym – bp dr hab., prof. KUL Andrzej D z i ę g a, sekre-
tarzem – ks. dr hab. Mirosław S i t a r z. W dniu 31 XII 2008 r. Wydział 
liczył 89 członków, w tym: czynnych 17, korespondentów 31, współ-
pracowników 41. W okresie sprawozdawczym Wydział odbył 2 posiedzenia 
naukowe i 2 posiedzenia administracyjne. Opublikowano 2 numery „Rocz-
ników Nauk Prawnych”, 1 numer „Roczników Nauk Prawnych i Ekonomicz-
nych KUL” i 4 książki. Wydział Nauk Prawnych zorganizował pod patro-
natem JE abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego ogólnopolską 
konferencję pt.: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obo-
wiązywanie i stosowanie w Polsce. 
 

6. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

 Przewodniczącym Wydziału był dr hab., prof. KUL Ryszard S z y s z k a, 
wiceprzewodniczącym – dr hab., prof. KUL Henryk P i e r s a, sekretarzem – 
dr Agnieszka Ś c i b o r. W dniu 31 XII 2008 r. Wydział liczył 5 członków, 
w tym: czynnych 1, korespondentów 4. Wydział opublikował 1 pozycję 
książkową. 
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IV. REDAKCJA NACZELNA ENCYKLOPEDII KATOLICKIEJ 
 
 Redakcja Naczelna Encyklopedii pracowała w składzie: przewodniczący – 
Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław W i l k, redaktor naczelny – do 30 XI 
2008 r. – ks. dr Eugeniusz Z i e m a n n, od 1 XII 2008 r. – dr Edward G i g i -
l e w i c z,  zastępca redaktora naczelnego mgr Robert S a w a, członkowie – 
ks. prof. dr hab. Józef H e r b u t, ks. prof. dr hab. Krzysztof G ó ź d ź, prof. 
dr hab. Stanisław O l c z a k, ks. prof. dr hab. Remigiusz P o p o w s k i. Z Re-
dakcją Naczelną współpracowali redaktorzy działów. Poszczególne artykuły, 
po napisaniu przez autorów, opracowywane były leksykograficznie przez 
pracowników – współpracującego z Towarzystwem Naukowym – Instytutu 
Leksykografii KUL (do 31 VIII 2006 r.: Międzywydziałowego Zakładu 
Leksykograficznego). Ukazał się drukiem tom XII Encyklopedii Katolickiej 
(hasła: Maria–Modlitwa).  

 
V. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA TOWARZYSTWA 

 
1.  Konferencje naukowe 

 Pod patronatem Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowano ogólno-
polską konferencję naukową: 

 − w dniach 3-4 września 2008 r. Wydział Nauk Prawnych wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich, Kurią Metropolitalną w Łodzi, Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Łodzi, Katedrą Kościelnego Prawa Pub-
licznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydziałem Prawa Kanonicznego 
UKSW w Warszawie zorganizował w Łodzi ogólnopolską konferencję nt. 
25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i 
stosowanie w Polsce. Konferencja odbyła się pod patronatem JE Abpa 
Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego. Referaty wygłosili: Kard. Ze-
non Grocholewski, Nauczanie prawa kanonicznego; Bp prof. dr I. Arrieta, 
Rola Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych; Ks. prof. dr hab. Józef 
Krukowski, Prawo powszechne a prawo partykularne Kościoła w Polsce. 
Konferencja Episkopatu i synody; Ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, Podstawowe 
prawa i obowiązki wiernych w KPK i partykularnym prawie polskim; Bp dr 
hab., prof. KUL Andrzej Dzięga i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, 
Ochrona sądowa praw wiernych; Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, 
Sprawiedliwość administracyjna w Kościele; Ks. dr Mirosław Sitarz, Organy 
kolegialne w Kościele partykularnym; Ks. dr Zbigniew Tracz, Przynależność 
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do Kościoła katolickiego; Ks. prof. dr hab. Edward Górecki, Parafia teryto-
rialna i personalna w KPK i partykularnym prawie polskim. 
 
 Towarzystwo Naukowe KUL patronowało sesji naukowej pt. Dziewięć-
dziesięciolecie powrotu Polski do rodziny wolnych narodów, zorganizowanej 
przez Katedrę Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku 
KUL, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Koło Naukowe Stu-
dentów Historii KUL. Sesja ta odbyła się 17 listopada w KUL. 
 

2. Spotkania promocyjne 

 − 8 IV 2008 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja pierwszego wydanego 
tomu nowej edycji dzieł Cypriana Norwida – Dzieła wszystkie, t. VII:  Proza, 
cz. I. Publikację prezentował prof. dr hab. Jerzy Starnawski.  
 
 Towarzystwo brało udział w Targach książki:  
 − Akademickiej wiośnie z książką w Szczecinie 
 − Targach Książki w Krakowie 
 
 Dział Marketingu i Kolportażu przygotował ekspozycję książek i pro-
wadził ich sprzedaż na licznych imprezach naukowych, odbywających się 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (m.in.: Tydzień Filo-
zoficzny, Dni Duchowości, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Eklezjologiczny). 
W roku sprawozdawczym Dział Marketingu i Kolportażu dostarczał pub-
likacje Towarzystwa do 170 księgarń na terenie całego kraju. 
 

3. Projekty badawcze realizowane pod patronatem TN KUL  

 W Towarzystwie Naukowym KUL realizowane są projekty badawcze 
(granty) finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 Projekty zakończone w roku sprawozdawczym: 

1. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycz-
nym” (promotorski). Kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Chudy, 
a następnie ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Główny wykonawca mgr 
Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006 − 11 III 2008 r. 

2. „Sofokles i jego tragedie”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Robert R. 
Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005 − 30 IV 2008 r. 
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3. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybu-
tywnej” (promotorski). Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Barbara 
Chyrowicz. Główny wykonawca – mgr Tomasz Kwarciński. Termin rea-
lizacji: 9 V 2007 – 8 V 2008. 

4. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u mło-
dzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego”. 
Kierownik projektu – dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 8 V 2007 – 
7 VIII 2008.  

5. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonoges-
tów przez osoby słyszące” (promotorski). Kierownik projektu dr hab., 
prof. KUL – Piotr Francuz. Główny wykonawca – mgr Olga Grabowska. 
Termin realizacji: 25 X 2006 − 24 X 2008 r. 

6. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotor-
ski). Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. 
Główny wykonawca – mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 
2006 – 24 IX 2008. 

7. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru”. 
Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Piotr Francuz. Główny wyko-
nawca – mgr Małgorzata Torój. Termin realizacji: 6 IX 2007 – 5 IX 2008 r. 

 Projekty kontynuowane: 

1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albu-
mach”. Kierownik projektu – dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 
X 2006 − 16 IV 2009. 

2. „Afekty, działanie, wolność – Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kierow-
nik projektu – dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007 – 1 V 2009. 

3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic – analiza problemu w kontekście 
współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu: dr Jacek 
Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2009. 

4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp – przekład – ko-
mentarz t. II”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. 
Termin realizacji: 23 IV 2007 – 22 IV 2009. 

5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opra-
cowanie źródłowe”. Kierownik projektu – dr hab. Jan Szczepaniak. 
Termin realizacji: 14 V 2007 – 13 V 2009. 

6. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykań-
skiej”. Kierownik projektu – dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 
4 X 2007 – 3 X 2010. 
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7. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze arty-
stycznej”. Kierownik projektu – dr hab. Ryszard Bronisław Kaspero-
wicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 – 28 II 2009. 

8. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości gene-
ralizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik pro-
jektu – dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 – 11 I 2009. 

9. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 
1944-1956”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Mirosław Pio-
trowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 
2007 – 2 X 2009. 

10. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Williama 
Jamesa”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Piotr Ignacy 
Gutowski. Termin realizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010. 

11. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Brandtkie − Linde. Część I. 
Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik 
projektu – dr hab., prof. KUL Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 
V 2008 – 7 V 2010. 

12. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) – między profesją i pasją. Życie 
i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik 
projektu – prof. dr hab. Lechosław Lameński. Główny wykonawca – mgr 
Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009. 

13. „R. E. Freemanna koncepcja interesariuszy – między ekonomią a etyką”. 
Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca 
– mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 08 V 2008 – 30 IV 2009. 

14. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polsko-
języcznej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu – 
ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca – mgr Paweł 
Sokołowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 – 16 I 2010. 

15. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii 
fundamentalnej”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. 
Termin realizacji: 11 IX 2008 – 10 IX 2009. 

16. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. 
Kierownik projektu – dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin rea-
lizacji: 2 X 2008 – 1 X 2009 

17. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermo-
genesa z Tarsu. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierownik projektu 
– prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 – 
8 IX 2011. 
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5. Wydawnictwa ciągłe 

 W ramach Wydziałów Towarzystwa Naukowego KUL działają zespoły 
redakcyjne przygotowujące 25 zeszytów Roczników: Teologicznych (z. 1-
10), Filozoficznych (1; nr 1-2), Humanistycznych (z. 1-7), Nauk Społecznych 
(z. 1-3), Nauk Prawnych (1; nr 1-2) i Psychologicznych (1; nr 1-2) oraz 
Roczników Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie 
Lubelskim (z. 1-2). Towarzystwo wydaje Summarium Societatis Scientiarum 
Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II. 
 Pod patronatem Towarzystwa ukazują się Studia Norwidiana i Studia 
Polonijne oraz serie wydawnicze: Studia Metafilozoficzne, Studies in Logic 
and Theory of Knowledge, Homo meditans. 
 Towarzystwo Naukowe KUL wspólnie z Polskim Towarzystwem Psycho-
logicznym wydaje kwartalnik Przegląd Psychologiczny (nr 1-4), a także cza-
sopismo w języku angielskim: Perspectives on Economic, Political and 
Social Integration. Journal for Mental Changes (No 1-2). 
 

VI. NAGRODY 
 
 Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku 
naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Zarząd Towarzystwa 
Naukowego KUL przyznał w roku 2008 JE Abpowi prof. drowi hab. 
Stanisławowi Wielgusowi. Nagroda została wręczona na Publicznym Ze-
braniu Towarzystwa w dniu 4 kwietnia 2008 r. 
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
 
 W 2008 r. Towarzystwo Naukowe KUL opublikowało następujące po-
zycje książkowe i woluminy wydawnictw ciągłych: 
 
1.  Aniołowie i demony, red. ks. J. M. Popławski, Homo meditans, t. 28, 

objętość 23 ark. wyd., nakład 400 egz. 
2.  Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy ba-

dacza dziejów, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki, ks. P. Siwicki, objętość 
35 ark. wyd., nakład 500 egz. 

3.  Anna Barańska, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a pań-
stwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), objętość 30 ark. wyd., 
nakład 500 egz. 
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4.  Waldemar Bednaruk, Agnieszka przed Trybunałem, objętość 5 ark. 
wyd., nakład 600 egz. 

5.  Waldemar Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w la-
tach 1578-1794, objętość 22 ark. wyd., nakład 500 egz. 

6.  Joanna Chwaszcz, Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjono-
wania bezdomnych mężczyzn, objętość 13 ark. wyd., nakład 500 egz. 

7.  Encyklopedia Katolicka, t. 12, objętość 60 ark. wyd., nakład 7440 egz. 
8.  Stanisław Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Pru-

sie, objętość 20 ark. wyd., nakład 300 egz. 
9.  Maria Gałkowska-Jakubik, Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja kon-

cepcji Ericha Fromma, objętość 13 ark. wyd., nakład 500 egz. 
10.  Lech Giemza, Nowa Fala wobec historii, objętość 12 ark. wyd., nakład 

500 egz. 
11.  Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Materiały III 

Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, red. J. Mariański, S. Zięba, objętość 
20 ark. wyd., nakład 500 egz. 

12.  Zygmunt Hajduk, Nauka a wartości. Aksjologia nauki, objętość 26 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

13.  Andrzej Jastrzębski OMI, Pierwszy personalista amerykański. Persona-
lizm Bordena Parkera Bowne’a, objętość 12 ark. wyd., nakład 500 egz. 

14.  Jacek Jaźwierski, Natura i historia. Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki 
europejskiej, objętość 14 ark. wyd., nakład 500 egz. 

15.  Język polski. Współczesność. Historia, t. VI, red. W. Książek-Bryłowa, 
M. Nowak, objętość 20 ark. wyd., nakład 500 egz. 

16.  Ks. Wiesław Kacprzyk, Prawo do prywatności w prawie kanonicznym 
i w prawie polskim. Studium prawnoporównawcze, objętość 12 ark. 
wyd., nakład 500 egz.  

17.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. 
G. Kramarek, E. Ziemann, objętość 13 ark. wyd., nakład 1000 egz. 

18.  Małgorzata Kitowska-Łysiak, Rzeczywistość obrazu. Teksty o sztuce 
w Polsce po 1945 roku, objętość 11 ark. wyd., nakład 500 egz. 

19. Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawie-
nia wolności, red. M. Kuć, objętość 21 ark. wyd., nakład 700 egz. 

20.  Language Encounters, red. M. Charzyńska-Wójcik, A. Malicka-Klepar-
ska, J. Wójcik, objętość 14 ark. wyd., nakład 300 egz. 

21.  Lectio divina, red. ks. J. M. Popławski, Homo meditans, t. 29, objętość 
12 ark. wyd., nakład 400 egz. 

22.  Literature and/in Culture, red. S. Wącior, G. Maziarczyk, objętość 14 
ark. wyd., nakład 200 egz. 
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23.  Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S. J. Żurek, objętość 
13 ark. wyd., nakład 500 egz. 

24.  Dominika Łarionow, Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, objętość 11 
ark. wyd., nakład 400 egz. 

25.  Tadeusz Malec, Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, 
rudobrody na tle słowiańskim, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 egz. 

26.  Margins and Centres Reconsidered red. B. Klonowska, Z. Kolbuszew-
ska, objętość 14 ark. wyd., nakład 300 egz. 

27.  Magdalena Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym 
na lekcjach języka polskiego, objętość 15 ark. wyd., nakład 500 egz. 

28.  Sławomir Marzec, Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmoderniz-
mie, objętość 12 ark. wyd., nakład 600 egz. 

29.  Tomasz Nowicki, Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, 
objętość 12 ark. wyd., nakład 300 egz. 

30.  Obecność. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, 
objętość 30 ark. wyd., nakład 1000 egz. 

31.  Urszula Paprocka-Piotrowska, Conter au risque de tout changer, obję-
tość 21 ark. wyd., nakład 250 egz. 

32.  Marek Piwowarczyk, Bóg i stawanie się. Problem relacji świat−Bóg w filo-
zofii Alfreda Northa Whiteheada, objętość 15 ark. wyd., nakład 500 egz. 

33.  Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze 
II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. A. Malik, objętość 20 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

34.  Marian Radwan, Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum His-
torycznym w Sankt Petersburgu, objętość 33 ark. wyd., nakład 400 egz. 

35.  Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wy-
chowawcze i kliniczne, red. B. Kostrubiec, M. Mirucka, objętość 14 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

36.  Mirosław Sitarz, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele party-
kularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku, objętość 20 ark. wyd., nakład 500 egz. 

37.  Sofokles, Elektra, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert R. 
Chodkowski, objętość 12 ark. wyd., nakład 700 egz. 

38.  Antoni B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. V, rozszerzone (dodruk), 
objętość 38 ark. wyd., nakład 700 egz. 

39.  Marian Surdacki, Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto – społeczeń-
stwo – życie codzienne, objętość 22 ark. wyd., nakład 500 egz. 
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40.  Joanna Szady, Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II 
połowie XVIII wieku, objętość 17 ark. wyd., nakład 300 egz. 

41.  Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wcze-
snego chrześcijaństwa, t. 6: Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego 
antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, objętość 19 
ark. wyd., nakład 500 egz. 

42.  Kazimierz Szymczycha SVD, Dialog chrześcijaństwa z wartościami 
religijnymi bantuskiego ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga, 
objętość 26 ark. wyd., nakład 400 egz. 

43.  Grzegorz Wiącek, Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwa-
runkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym, objętość 14 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

44.  Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego, red. J. Świt-
ka, M. Kuć, objętość 13 ark. wyd., nakład 700 egz. 

45.  Irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Peters-
burgu 1842-1918, objętość 22 ark. wyd., nakład 500 egz. 

46.  Hanna Wojtczak, Marsyliusza z Inghen „Quaestiones super librum 
«Praedicamentorum» Aristotelis”. Edycja krytyczna i analiza histo-
ryczno-filozoficzna, objętość 35 ark. wyd., nakład 500 egz. 

47.  Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność (dodruk), objętość 19 ark. 
wyd., nakład 1500 egz. 

48.  Współdziałanie–rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kie-
rowania, red. Z. Uchnast, objętość 14 ark. wyd., nakład 500 egz. 

49.  Zygmunt Zieliński, Kościół katolicki w krajobrazie minionej epoki. Stu-
dia i szkice, objętość 19 ark. wyd., nakład 500 egz. 

50.  Jan Ziółek, Aniela hr. Potulicka i jej dzieło, objętość 2,75 ark. wyd., 
nakład 120 egz. 

51.  Jan Ziółek, Józef Bała, Krzysztof Pachoł, Fundacja KUL im. Anieli hr. 
Potulickiej, objętość 12 ark. wyd., nakład 400 egz. 

52.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 1, objętość 7,5 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

53.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 2, objętość 12,5 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

54.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 3, objętość 8 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

55.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 4, objętość 10 ark. wyd., nakład 
200 egz. 
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56.  Roczniki Filozoficzne, 55:2007, nr 2, objętość 30 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

57.  Roczniki Filozoficzne, 56:2008, nr 1, objętość 26 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

58.  Roczniki Filozoficzne, 56:2008, nr 2, objętość 35 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

59.  Roczniki Humanistyczne, 55:2007, z. 4, objętość 10 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

60.  Roczniki Humanistyczne, 55:2007, z. 6, objętość 10 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

61.  Roczniki Humanistyczne, 56:2007, z. 3, objętość 12 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

62.  Roczniki Nauk Prawnych, 17:2007, nr 2, objętość 18 ark. wyd., nakład 
300 egz. 

63.  Roczniki Nauk Prawnych, 18:2008, nr 1, objętość 20 ark. wyd., nakład 
300 egz. 

64.  Roczniki Nauk Społecznych, 35:2007, z. 1, objętość 15 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

65.  Roczniki Nauk Społecznych, 36:2007, z. 1, objętość 18 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

66.  Roczniki Nauk Społecznych, 36:2007, z. 2, objętość 15 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

67.  Roczniki Psychologiczne, 11:2007, nr 1, objętość 14 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

68.  Roczniki Psychologiczne, 11:2007, nr 2, objętość 14 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

69.  Roczniki Teologiczne, 53-54:2006-2007, z. 7, objętość 21 ark. wyd., na-
kład 400 egz. 

70.  Roczniki Teologiczne, 54:2007, z. 2, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

71.  Roczniki Teologiczne, 54:2007, z. 4, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

72.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 1, objętość 16 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

73.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 3, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

74.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 6, objętość 20 ark. wyd., nakład 400 
egz. 
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75.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 7, objętość 20 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

76.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 8, objętość 20 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

77.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 9, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 
egz. 

78.  Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 2: 2006, z. 2, 
objętość 25 ark. wyd., nakład 400 egz. 

79.  Studia Polonijne, t. 29, objętość 30 ark. wyd., nakład 300 egz. 
80.  Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis 

Ioannis Pauli II, nr 36, objętość 17 ark. wyd., nakład 850 egz. 
 
 W roku sprawozdawczym Towarzystwo Naukowe KUL opublikowało 80 
pozycji wydawniczych o łącznej objętości 1452,75 ark. wyd. i nakładzie 
43 760 egz. (w tym: 51 książek o objętości 929,75 ark. wyd. i nakładzie 
32 410 egz. oraz 29 pozycji publikacji ciągłych o objętości 523 ark. wyd. 
i nakładzie 11 350 egz.). 
 
 

VIII. PRACOWNICY TN KUL 
 
 Towarzystwo Naukowe KUL zatrudniało 21 pracowników w ramach 19.5 
etatów, w tym: 1 etat dyrektor, 1 etat sekretariat, 4 etaty księgowość, 6 eta-
tów redakcja, 1,5 etatu skład komputerowy, 5,5 etatów dział marketingu 
i kolportażu (łącznie ze sprzedażą Encyklopedii Katolickiej), 0,5 etatu za-
opatrzenie i transport. 
 
 
Lublin, 12 III 2009 r.        Prof. dr hab. Stanisław Olczak 

              Sekretarz Generalny TN KUL 
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S u m m a r i u m 
37 (57)         –        2008

 

POSIEDZENIA WYDZIAŁÓW I KOMISJI 
  

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

30 IX 2008 r. 

Prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko (UMCS) wygłosił odczyt pt. Działalność 
Biura Informacyjno-Prasowego w Rzymie w latach 1911-1918 w sprawie niepod-
ległości Polski”. 

 

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-FILOLOGICZNY 

22 II 2008 r. 

1. Dr Tadeusz Malec wygłosił referat pt. Lingwistyczna sfera leksemu 
„życie” w polszczyźnie (na tle słowiańskim). 

Prezentacja książek zgłaszanych do druku: 

1. Dr Piotr Gawryszczak: Postawy niezależne wobec władz PRL na Lubel-
szczyźnie w latach 1956-1976; 

2. Dr Robert Wójcik: Cukrownia Garbów 1906-2007. 

30 V 2008 r. 

Prezentacja książek zgłaszanych do druku: 

1. Dr Artur Bartnik: Struktura frazy nominalnej w języku staroangielskim: 
kwantyfikatory i inne kategorie funkcjonalne; 

2. Dr Dariusz Małyszek: Wizje niepodległości Polski w pisarstwie 
historycznym Zygmunta Miłkowskiego – T. T. Jeża. 

3. Dr Andrzej Tyszczyk, dr Ireneusz Piekarski: Prawda w literaturze. 
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4. Dr Urszula Paprocka-Piotrowska: Conter au risque de tout changer. 
Complexité conceptelle et référence aux procès dans l’acquisition du fran-
çais L2 et du polonais L2. 

24 X 2008 r. 

I. Prezentacja książek zgłaszanych do druku: 

1. Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński: Credo w sztuce. 
2. Dr Urszula Paprocka-Piotrowska: Nauczanie/uczenie się języka fran-

cuskiego jako obcego. 
3. Dr Judyta Niedokos: Teatr Emile’a Verhaerena: od dramatu do obrazu. 
4. Dr Anna Szylar: Kronika bernardynek lubelskich 1618-1885. 

 
WYDZIAŁ TEOLOGII 

26 II 2008 r. 

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński wygłosił referat pt. PAX − próba 
aktywizacji laikatu czy dywersji? (1945-1956). 

29 IV 2008 r. 

Ks. dr Piotr Paćkowski wygłosił referat pt. Polonica w Procesjonale 
Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 roku. 

3 XI 2008 r. 

Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski wygłosił referat pt. Posługa szafarza 
sakramentu pokuty i pojednania − aspekt eklezjalny. 

15 XII 2008 r. 

Ks. dr Marek Szymański wygłosił referat pt. Eklezjologiczny aspekt urzę-
du i posługi diakonatu”. 
 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY 

9 IV 2008 r. 

Dr Stanisław Majdański wygłosił referat pt. Logiczna klasyczność-sym-
pliczność i generowanie nieklasyczności. 
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WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH 

28 V 2008 r. 

Dr Andrzej Herbet wygłosił referat pt. Pojęcie i propozycje ujęcia legis-
lacyjnego spółki w przyszłym kodeksie cywilnym. 

17 XI 2008 r. 

Ks. dr Mirosław Sitarz wygłosił referat pt. Kontrola aktów normatywnych 
kościelnego prawa partykularnego”. 
 
 

KOMISJA BADAŃ 

NAD ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM 

17 I 2008 r. 

Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UW) wygłosił referat pt. Marcin 
z Bragi – mnich – apostoł – humanista. 

21 II 2008 r. 

Prof. dr hab. Danuta Musiał (UMK) wygłosiła referat pt. Rzymskie Bak-
chanalia, czyli o dylematach współczesnej historiografii. 

27 III 2008 

Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL) wygłosiła referat 
pt. Problem grobu Apostoła Narodów przy Bazylice św. Pawła za Murami. 

17 IV 2008 r. 

Dr Maciej Jońca (KUL) wygłosił referat pt. Ius vitae ac necis w kręgu mi-
tów o rodzinie rzymskiej 

15 V 2008 r. 

Dr Anna Zmorzanka (KUL) wygłosiła referat pt. Boża Mądrość w piśmie 
gnostyckim „Grzmot: Umysł Doskonały” w świetle tradycji mądrościowych. 
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16 X 2008 r. 

Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL) przedstawiła Re-
lację z XV Międzynarodowego Kongresu Archeologii Chrześcijańskiej w To-
ledo (8-12 IX 2008 r.).  

18 XII 2008 r. 

 Dr Dariusz Słapek (UMCS) i członkowie Koła Amatorów Antyku 
UMCS zaprezentowali referat pt. Czy antyczny atleta był dobrym żoł-
nierzem? 



S u m m a r i u m 
37 (57)         –        2008

 

PROJEKTY BADAWCZE 
  

 

 W TN KUL realizowane są projekty badawcze (granty) finansowane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

 
1. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycznym” 

(promotorski) (N 107 026 31/3295). Kierownik projektu prof. dr hab. Woj-
ciech Chudy, a następnie ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Główny wyko-
nawca mgr Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006 − 11 III 2008 r. 

Celem projektu było opracowanie monografii, w której została potwierdzona teza o fun-
damentalnym znaczeniu prawdy w procesie samowychowania. Problematykę przeanalizowa-
no w czterech rozdziałach: 1. Znaczenie prawdy dla człowieka; 2. Człowiek wobec prawdy 
moralnej; 3. Samowychowanie a proces dojrzewania osobowego; 4. Prawda a samowycho-
wanie. Aspektem zawężającym analizę była perspektywa personalistyczna, która pozwoliła 
na zdefiniowanie pojęcia prawdy, osoby oraz inne kluczowe pojęcia rozprawy. 

W pierwszym rozdziale, w nawiązaniu do metafizyki klasycznej (na której personalizm 
jest nabudowany), ukazano znaczenie prawdy dla człowieka w ogólnym rozumieniu. Znacze-
nie to ujawnia się przede wszystkim w sferze poznania przedmiotowego, kiedy człowiek po-
znaje świat zewnętrzny jako określony i racjonalny. Istotna jest tutaj refleksyjna funkcja inte-
lektu umożliwiająca konstruowanie sądu o przedmiocie, któremu przysługuje prawda lub 
fałsz w aspekcie obiektywnym oraz asercja (pewność) w aspekcie subiektywnym. Znaczące 
miejsce w podjętej problematyce zajmuje także relacja między człowiekiem a światem war-
tości, które kształtują go, nadają kierunek jego aktywności oraz określają jego relacje z dru-
gim człowiekiem. Wskazanie na zdolność dostrzegania aksjologicznego wymiaru rzeczywis-
tości, stanowi przesłankę potwierdzającą możność kierowania swoim rozwojem w odniesie-
niu do rozpoznanych wartości. 

Kolejną przesłanką do uznania aktywności samowychowawczej człowieka, a tym samym 
konieczności określenia dla niego fundamentu, jest osobowy status człowieka. Zasadniczą 
sprawą jest tu określenie struktury osoby poprzez odwołanie się do intelektu, wolnej woli 
oraz godności. Równocześnie wyeksponowanie tych cech pozwoliło na odkrycie wymiaru 
moralnego, dla którego godność osobowa stanowi kryterium i fundament. Stopień moralności 
nie ma charakteru status quo, lecz konstytuuje się na skutek czynu osoby (rozumianego jako 
actus personae). 
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Trzecia część monografii dotyczy możliwości, a tym samym konieczności kierowania 
swoim rozwojem ze względu na osobowy wymiar istnienia człowieka. Jego bytowa przygod-
ność oraz wielość przysługujących mu potencjalności, które domagają się „wydobycia” 
i spełnienia, uzasadnia podejmowanie działań wychowawczych, mających na celu wsparcie w 
rozwoju. Jednakże ze względu na rozumność i wolność oraz właściwą człowiekowi godność, 
zewnętrzne oddziaływania powinny być dopełnione przez aktywność samowychowania. Oba 
procesy stanowią pewne continuum i pozostają we współzależności, a nawet w znacznej mie-
rze są procesami paralelnymi. Podjęcie odpowiedzialności za swój osobowy rozwój dokonuje 
się zasadniczo w dwojaki sposób: przez kształtowanie woli oraz relacji z drugim człowiekiem 
(tutaj: kształtowanie postawy miłości). Fundamentem tak dla prawej woli, jak i dla praw-
dziwej miłości może być wyłącznie prawda, a zasadniczo prawda o godności człowieka. 

W części czwartej wywód koncentruje się na bezpośredniej relacji między prawdą a samo-
wychowaniem. Głównym uzasadnieniem tego związku jest niezbędność prawdy w funkcji 
prawdomówności. W pierwszym rzędzie przeanalizowano faktyczną obecność prawdy w rze-
czywistości społeczno-kulturowej z podkreśleniem związku tej rzeczywistości z samowycho-
waniem oraz z prawdą jako punktem odniesienia. Wskazano przy tym na znaczenie decyzji 
oraz wyboru podstawowego dla rozwoju osoby. Praktyczny aspekt tej pracy ujawnia się także 
w części dotyczącej relacji małżeńsko-rodzinnej, rzeczywistości społeczno-politycznej oraz 
eklezjalnej. Analizy te ujawniły, że funkcjonowanie tych instytucji dla dobra człowieka 
wymaga koniecznego związku z prawdą. W ten sposób potwierdzono prymarną rolę prawdy 
w aktywności samowychowawczej osoby. 

Walorem rozprawy jest całościowy sposób ujęcia zagadnienia związku rozwoju czło-
wieka z prawdą, przy wykorzystaniu istotnej dla tematu argumentacji filozoficznej i peda-
gogicznej. Równocześnie osadzenie problematyki w przygodności człowieka, może być 
inspirującym (wartościowym) dla dialogu między różnymi teoriami pedagogicznymi, ponie-
waż przygodność respektowana jest w wielu nurtach filozoficzno-pedagogicznych. 

 
2. „Sofokles i jego tragedie” (1 H01C 05929). Kierownik projektu – prof. dr 

hab. Robert R. Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005 − 30 IV 2008 r. 

Zgodnie z opisem projektu umieszczonym we Wniosku oraz harmonogramem wykonania 
projektu badawczego, zawartym w Umowie, dokonałem przekładu z języka greckiego na 
język polski tekstu sześciu tragedii Sofoklesa, to jest Ajasa, Trachinek, Elektry, Króla Edypa, 
Filokteta i Edypa w Kolonos. Przekładu partii dialogowych sztuk poety dokonałem, zgodnie z 
tradycją, przyjętą dla tłumaczeń dramatu antycznego, jedenastozgłoskowcem, natomiast par-
tie chóralne zostały oddane wierszem wolnym rytmizowanym, dostosowanym do nastroju 
i treści poszczególnych stasimonów, parodosów i kommosów. Językiem przekładu jest współ-
czesny język literacki, bez archaizacji, tak by był zrozumiały dla najmłodszej generacji Po-
laków. Nie jest to przekład dosłowny, lecz tłumaczenie oddające możliwie najwierniej myśl 
wielkiego poety, nastrój pieśni chóralnych oraz dramaturgię poszczególnych scen, jak i cało-
ści. Dla ułatwienia cytowania tekstu moich tłumaczeń w pracach naukowych, starałem się, by 
polskie wersy odpowiadały wersom oryginału greckiego tak co do treści, jak i ilości w par-
tiach chóralnych i dialogowych. 

Przekłady zostały zaopatrzone w komentarze w postaci przypisów z informacjami na 
temat rzeczy i osób. Elementy komentarzowe występują również w uwagach didaskalicznych 
oraz we wstępach do poszczególnych sztuk. Jednak te szczegółowe wstępy obejmują przede 
wszystkim analizy treściowo-literackie oraz interpretacje, uwzględniające aktualny stan 
badań nad spuścizną Sofoklesa, lecz także interpretacje własne autora przekładu. 
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Wstęp ogólny, który poprzedza całość opracowania, składa się z trzech części: 1) części 
pierwszej, ukazującej rozwój tragedii greckiej od początków do czasów Sofoklesa zgodnie 
z najnowszym stanem badań; 2) części drugiej, w której omówiono życie i twórczość Sofo-
klesa, ze szczególnym uwzględnieniem jego myśli religijnej; 3) części trzeciej, poświęconej 
zagadnieniu teatru greckiego i realiom teatralnym. Ważne uzupełnienie stanowi bibliografia 
wybrana, odnosząca się do całości opracowania, lecz zawierająca także jako nowość obszerny 
spis najważniejszych prac poświęconych recepcji tragedii greckiej. 

W wyniku realizacji projektu badawczego powstało opracowanie, obejmujące 561 stron 
wydruku komputerowego. Z tego drukiem w Towarzystwie Naukowym KUL ukazał się już 
przekład Króla Edypa (Sofokles, Król Edyp, Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył R. R. 
Chodkowski, Lublin 2007) [oraz przekład Elektry (Sofokles, Elektra, Przełożył, wstępem 
i przypisami opatrzył R. R. Chodkowski, Lublin 2008)]. Pozostałe cztery sztuki są również 
przygotowane do druku jako tom I zbiorowego wydania tłumaczeń dzieł Sofoklesa. 

 
3. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybu-

tywnej” (promotorski) (N 101 037 32/3894). Kierownik projektu – dr 
hab., prof. KUL Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca – mgr Tomasz 
Kwarciński. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2008. 

Zgodnie z harmonogramem projektu badawczego w okresie 8 VI – 31 VIII 2007 r. odbyłem 
kwerendę biblioteczną w British Library w Londynie. Zapoznałem się m.in. z następującymi 
pozycjami książkowymi: S. Alkire, Valuing Freedoms: Sen’s Capability Approach and Poverty 
Reduction; R. Lal Basu, Magnificent Man in Quest of Ethics; A. Kaufman (red.), Capabilities 
Equality. Basic issue and problems; J. P. Sterba, Justice. Alternative Political Perespectives. 

W okresie 27 VI – 8 VIII 2007 r. dokonałem analizy zebranego materiału (pozycji książ-
kowych oraz artykułów) oraz uszczegółowiłem plan rozprawy doktorskiej. Przyjąłem plan 
rozprawy doktorskiej składający się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony 
analizie głoszonego przez A. Sena przekonania, że każda akceptowalna teoria porządku 
społecznego (sprawiedliwości) musi odwoływać się do jakiejś idei równości. Kolejne cztery 
rozdziały dotyczą weryfikacji hipotezy głoszącej, że Sena koncepcja sprawiedliwości zorien-
towana na ludzkie możliwości jest najlepszą spośród egalitarnych teorii sprawiedliwości. 

W okresie 15 XI 2007 – 8 II 2008 r. dokonałem redakcji tekstu rozprawy doktorskiej. 
Napisałem rozdziały od pierwszego do piątego oraz wstęp i zakończenie. Uporządkowałem 
również bibliografię pracy. 

 
4. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u mło-

dzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego” 
(N102 021 32/4289). Kierownik projektu – dr Julia Gorbaniuk. Termin 
realizacji: 8 V 2007 – 7 VIII 2008. 

 W związku z przemianami kulturowymi i rozwojem mediów, które w dużej mierze za-
stępują alternatywne środki komunikacji i źródła wiedzy o życiu, o społeczeństwie, o rodzinie 
i małżeństwie, młodzież intensywnie uczestniczy w kreowanym świecie medialnym. 

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza stopnia oddziaływania popularnych seriali 
telewizyjnych na preferowane modele i strukturę małżeństwa i rodziny wśród młodzieży oraz 
wyznawanego przez nich systemu wartości. 

W okresie realizacji projektu badawczego (2007-2008) zostały wykonane zaplanowane 
działania. Opracowano na podstawie literatury przedmiotu twierdzenia służące do skon-
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struowania dwóch metod badawczych (KPMMiR, KPSMiR) oraz ankiety mającej na celu 
określenie częstotliwości i stażu oglądanych seriali telewizyjnych. Następnie powielono 
materiały badawcze i przygotowano je w formie zbioru arkuszy umieszczonych w kopercie 
formatu A4, która zapewniała respondentowi anonimowy udział w badaniu. Koperty z mate-
riałami zostały zaopatrzone w znaczek pocztowy i adres instytucji prowadzącej badania. 
Umożliwiło to zwrot rozdanych kwestionariuszy. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie 
badania pilotażowego na grupie 30 osób – uczniów szkoły średniej (I klasy) oraz ich rodzi-
ców. Przeprowadzony pilotaż pozwolił udoskonalić kwestionariusze badawcze oraz odrzucić 
kategorie, które nie miały wartości diagnostycznej. Po dyskusjach w gronie specjalistów zo-
stała zatwierdzona ostateczna wersja narzędzi badawczych. Następnie przeprowadzono bada-
nia zasadnicze. Łączna liczba zbadanych uczniów wyniosła 150 osób oraz 112 narzeczonych. 
Ostatecznie analizy statystycznej poddano wyniki badań 130 uczniów, 92 narzeczonych oraz 
96 rodziców. Odrzucone zestawy były niekompletnie wypełnione przez badanych lub stwier-
dzono w nich celowe wprowadzenie badaczy w błąd, poprzez tendencyjne wypełnianie 
poszczególnych kwestionariuszy ankietowych. Zebrany materiał badawczy został zakodo-
wany i poddany analizie statystycznej, której wynikiem było 1200 stron obliczeń. Na ich pod-
stawie sporządzono wykresy i tabele, w formie pozwalającej na opis, analizę ilościową i jako-
ściową uzyskanych wyników badań. Następnie wyniki były prezentowane na Światowym 
Zjeździe Psychologów w Berlinie w dniach 20-25 VII 2008 r. w formie komunikatu z badań. 
Ostatnim działaniem w ramach zrealizowanego projektu było przygotowanie raportu z badań. 

Uzyskane wyniki pozwoliły udzielić szczegółowych odpowiedzi na postawione pytania 
badawcze oraz sformułować ogólne wniosków z badań. Wyniki te będą przydatne w procesie 
kształcenia studentów, przyszłych nauczycieli, do pracy z młodzieżą szkolną oraz narze-
czonymi jako ważny element edukacji medialnej. Znajomość wielkości i kierunku oddziały-
wania telenoweli na system wartości i celów życiowych młodych ludzi będzie pomocna 
w pracy z małżonkami i ich dziećmi w poradniach rodzinnych. Wskaże ona również alterna-
tywne drogi dotarcia do nowego pokolenia rodzin, których telenowela jest „szkołą życia” 
w oddziaływaniu duszpasterskim i pastoralnym. 

Ze względu na społeczny charakter zjawiska oraz wyraźne braki badań nad oddziały-
waniem treści telenoweli na jej „widzów fanów” w Polsce wyniki badań wypełniają w dużej 
mierzy lukę poznawczą w tej dziedzinie oraz dostarczają wiedzy empirycznej na ten temat, 
jak również stanowią cenne źródło do stawiania kolejnych pytań badawczych. 

 
5. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonoges-

tów przez osoby słyszące” (promotorski) (N 106 033 31/2895). Kierow-
nik projektu – dr hab., prof. KUL Piotr Francuz. Główny wykonawca – 
mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006 − 24 X 2008 r. 

W ramach projektu badawczego [...] zostały zrealizowane następujące zadania, przewi-
dziane w harmonogramie projektu. W dniach 18-19 listopada 2006 r. Olga Grabowska wzięła 
udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja osób z uszkodzeniami słuchu – 
nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów”, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nie-
słyszących i Słabo Słyszących oraz Podyplomowe Studium Surdopedagogiki, działające w Ka-
tedrze Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki KUL. Autorka projektu wygłosiła referat pt. 
Zastosowanie metody fonogestów w nauczaniu języków obcych, który poruszał m.in. problem 
aktywizowania procesu percepcji dźwięków mowy oraz uwarunkowań prawidłowego przebiegu 
tego procesu. Referat oczekuje na publikację zawierającą zbiór prac pokonferencyjnych pt. Nie 
głos, ale słowo... Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. 
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W celu opracowania komputerowego programu nauczania języka fińskiego autorka na-
wiązała współpracę z lektorami języka fińskiego, którzy uczestniczyli w nagraniach audio-
video, oraz z informatykiem, przygotowującym techniczną stronę programu. Nagranie scenek 
i dialogów było możliwe dzięki wyjazdowi autorki projektu do Helsinek w maju 2007 r. 
Autorka nawiązała również współpracę ze szkołami, w których przeprowadzono rekrutację 
i selekcję uczestników badań oraz w których prowadzone są badania właściwe przewidziane 
w projekcie. Z uwagi na skomplikowany proces badań, wymagających merytorycznych kon-
sultacji treści programu komputerowego przez Finów oraz ograniczonej możliwości wykorzy-
stania sprzętu komputerowego danej szkoły termin zakończenia prac badawczych uległ 
wydłużeniu. Przesunięcie czasu wykonania zadań nie powinno jednak uniemożliwić termi-
nowego zakończenia prac, w których zawiera się projekt. 

 
6. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotor-

ski) (N108 051 31/3383). Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL 
Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca – mgr Ewa Rzeczkowska. Ter-
min realizacji: 25 IX 2006 – 24 IX 2008. 

W latach 1944-1956 powstały w Polsce 122 tajne organizacje harcerskie. Zrzeszały 
ponad 2 tys. osób w wieku od 14 do 24 lat. Powojenna konspiracja harcerska stanowiła 
część tzw. drugiej konspiracji młodzieżowej, liczącej 972 organizacje, które zgromadziły 
w całej Polsce od 10 do 11 tys. ludzi. Ponad 20% tej liczby wszystkich uczestników mło-
dzieżowego podziemia stanowili działacze organizacjach harcerskich. Powstanie grup kon-
spiracyjnych było spontaniczną reakcją młodych na przemiany, jakie następowały w Polsce 
po zakończeniu II wojny światowej. Szczególnym impulsem do ich tworzenia stała się 
likwidacja na przełomie 1949 i 1950 r. Związku Harcerstwa Polskiego w jego przedwojen-
nym kształcie. 

W pracy ukazano genezę konspiracyjnych formacji harcerskich, ich strukturę oraz dzia-
łalność. Ważnym elementem rozprawy było opisanie indywidualnych motywacji, które przy-
świecały harcerzom, uczniom i studentom podczas zakładania tajnych grup. Młodzi konspi-
ratorzy z lat powojennych nawiązywali do tradycji „Szarych Szeregów” i „Hufców Polskich”, 
kierowali się założeniami ideowymi oraz programami działania tych organizacji. Podejmo-
wali aktywność o charakterze samokształceniowym, propagandowym i sabotażowo-dywersyj-
nym. Opisano przykłady tej działalności, uzupełniając narrację licznymi cytatami i fotogra-
fiami, pochodzącymi ze zbiorów prywatnych i archiwalnych. Ukazano również metody, 
jakimi posługiwały się służby specjalne w celu wykrywania i likwidowania tajnych formacji. 
Ważnym elementem rozprawy stał się rozdział poświęcony represjom, zastosowanym wobec 
harcerzy, począwszy od aresztowań, poprzez pobyt w aresztach śledczych i więzieniach. Sta-
rano się również, wybiegając nieco poza przyjęte ramy czasowe, przedstawić losy młodych 
konspiratorów po wyjściu z więzienia. Ważnym elementem pracy jest aneks, w którym do-
konano krótkiej charakterystyki każdej ze 122 organizacji, podając w przypisach informacje 
o zachowanej dokumentacji archiwalnej oraz dostępnych opracowaniach, dotyczących kon-
kretnej formacji. 

Naukowe badania, obejmujące całą Polskę, oparto głównie na dokumentach archiwal-
nych, znajdujących się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych 
oraz Archiwach Państwowych. Częściowo wykorzystano akta byłych Wojskowych Sądów 
Rejonowych, które w większości zostały już opracowane. Ponadto istotnym elementem pracy 
była próba konfrontacji materiałów archiwalnych z relacjami pisemnymi, ustnymi, ankietami 
i wspomnieniami, które uzyskano od uczestników konspiracji młodzieżowej. 
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7. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru” 
(promotorski) (I N 106 0664 33). Kierownik projektu – dr hab., prof. 
KUL Piotr Francuz. Główny wykonawca – mgr Małgorzata Torój. Termin 
realizacji: 6 IX 2007 – 5 IX 2008 r. 

Celem projektu była odpowiedź na pytanie: Jakie zmienne poznawcze i afektywne wyjaś-
niają aktywne poczucie humoru? 

Zgodnie z teorią percepcyjno-poznawczą rozwiązania niespójności odpowiedzi poszuki-
wano wśród zmiennych poznawczych i afektywnych. Przypuszczano, że niezależny od pola 
styl poznawczy, potrzeba poznania, umiejętność wnioskowania przez analogię, pamięć opera-
cyjna, częstość przeżywania pozytywnych i negatywnych stanów afektywnych oraz dystans 
do siebie będą wyjaśniać aktywne poczucie humoru. 

Biorąc pod uwagę mankamenty różnych metod pomiaru poczucia humoru w aspekcie 
twórczym, postanowiono w badaniu własnym mierzyć zmienną wyjaśnianą za pomocą trzech 
metod: samoopisowej, socjometrycznej i wykonawczej. W wyniku przeglądu dotychczasowej 
literatury psychologicznej uznano się, że wyniki uzyskane za pomocą każdej z metod będą 
korelować ze sobą bardzo słabo lub w ogóle. Postanowiono więc przetestować osobne modele 
wyjaśniające i predykcyjne aktywnego poczucia humoru mierzonego metodą samoopisową, 
socjometryczną i wykonawczą. 

W wymiarze humoru mierzonego metodą samoopisową najlepszym predyktorem okazała 
się zmienna potrzeby poznania, niezależnie od typu podskali. W drugiej kolejności znaczącą 
rolę w wyjaśnianiu poczucia humoru odgrywają: dystans do siebie, lubienie własnych zdjęć 
oraz częstość przeżywania pozytywnych stanów afektywnych. Jako drugi predyktor do mode-
lu aktywnego poczucia humoru mierzonego metodą samoopisową została wprowadzona 
zmienna lubienia własnych zdjęć. W odniesieniu do wskaźnika twórczego poczucia humoru 
metody samoopisowej, poza potrzebą poznania, najlepszym predyktorem okazała się częstość 
doświadczania negatywnych stanów afektywnych. Natomiast w wyjaśnianiu dodatkowo zna-
czenie miał dystans do siebie. Fizjologiczna reakcja na niespójność odniesieniu do własnej 
osoby (modyfikacja 100%) okazała się istotna w wyjaśnianiu i przewidywaniu humoru adap-
tacyjnego, pośród takich zmiennych jak: potrzeba poznania, lubienie własnych zdjęć i subiek-
tywna reakcja na własne zdjęcie bez modyfikacji. 

Mierząc humor za pomocą metody wykonawczej, najłatwiej można przewidywać jego po-
ziom na podstawie umiejętności wnioskowania przez analogię oraz pojemności pamięci ope-
racyjnej. 

W wymiarze oceny rówieśniczej żadna z proponowanych przez autorkę pracy zmiennych 
poznawczych i afektywnych nie okazała się istotna w wyjaśnianiu aktywnego poczucia hu-
moru. Ważne natomiast były zmienne: lubienie, ilość czasu spędzanego razem oraz po-
mocność. 

Prowadząc badania nad aktywnym poczuciem humoru należy więc uwzględniać, który 
aspekt humoru jest przedmiotem zainteresowania i odpowiednio dobierać metody pomiaru. 
Wskazanie konkretnych procesów poznawczych i afektywnych leżących u podłoża każdego z 
wymiarów poczucia humoru pozwala lepiej planować oddziaływania edukacyjne i 
terapeutyczne. Jeśli celem oddziaływania jest rozwój kompetencji w zakresie tworzenia 
humoru, wówczas istotne staje się trenowanie osób w zakresie osiągnięć pamięciowych, jak i 
umiejętności wnioskowania. Z drugiej strony jeśli przedmiotem oddziaływania jest pomoc 
osobom w ujawnianiu na zewnątrz własnego poczucia humoru, wówczas istotne staje się 
rozwijanie potrzeby poznania, jak i wzmacnianie dystansu do siebie. 
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PROJEKTY KONTYNUOWANE 
 

 1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albu-
mach”. Kierownik projektu – dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 
X 2006 − 16 IV 2009. 

 2. „Afekty, działanie, wolność – Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kierow-
nik projektu – dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007 – 1 V 2009. 

 3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic – analiza problemu w kontekście 
współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu – dr Jacek 
Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2009. 

 4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp – przekład – ko-
mentarz t. II”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. 
Termin realizacji: 23 IV 2007 – 22 IV 2009. 

 5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opra-
cowanie źródłowe”. Kierownik projektu – dr hab. Jan Szczepaniak. 
Termin realizacji: 14 V 2007 – 13 V 2009. 

 6. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykań-
skiej”. Kierownik projektu – dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 
4 X 2007 – 3 X 2010. 

 7. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze arty-
stycznej”. Kierownik projektu – dr hab. Ryszard Bronisław Kaspero-
wicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 – 28 II 2009. 

 8. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości gene-
ralizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik pro-
jektu – dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 – 11 I 2009. 

 9. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 
1944-1956”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Mirosław Pio-
trowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 
2007 – 2 X 2009. 

10. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Williama 
Jamesa”. Kierownik projektu – dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Termin 
realizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010. 

11. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc – Brandtkie – Linde. Część I. 
Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik 
projektu – dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 – 
7 V 2010. 

12. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) – między profesją i pasją. Życie 
i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik 
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projektu – dr hab. Lechosław Lameński. Główny wykonawca – mgr 
Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009. 

13. „R. E. Freemanna koncepcja interesariuszy – między ekonomią a etyką”. 
Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca 
– mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 8 V 2008 – 30 IV 2009. 

14. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polsko-
języcznej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu – 
ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca – mgr Paweł 
Sokołowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 – 16 I 2010. 

15. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii 
fundamentalnej”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. 
Termin realizacji: 11 IX 2008 – 10 IX 2009. 

16. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. 
Kierownik prjektu – dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin realizacji: 
2 X 2008 – 1 X 2009 

17. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermo-
genesa z Tarsu. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierownik projektu 
– prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 – 
8 IX 2011. 
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 W 2008 r. Towarzystwo Naukowe KUL opublikowało następujące po-
zycje książkowe i woluminy wydawnictw ciągłych: 
 
1. Aniołowie i demony, red. ks. J. M. Popławski, Homo meditans, t. 28, 

objętość 23 ark. wyd., nakład 400 egz. 
2.  Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy ba-

dacza dziejów, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki, ks. P. Siwicki, objętość 
35 ark. wyd., nakład 500 egz. 

3.  Anna Barańska, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a pań-
stwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), objętość 30 ark. wyd., 
nakład 500 egz. 

4.  Waldemar Bednaruk, Agnieszka przed Trybunałem, objętość 5 ark. 
wyd., nakład 600 egz. 

5.  Waldemar Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w la-
tach 1578-1794, objętość 22 ark. wyd., nakład 500 egz. 

6.  Joanna Chwaszcz, Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjono-
wania bezdomnych mężczyzn, objętość 13 ark. wyd., nakład 500 egz. 

7.  Encyklopedia Katolicka, t. 12, objętość 60 ark. wyd., nakład 7440 egz. 
8.  Stanisław Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Pru-

sie, objętość 20 ark. wyd., nakład 300 egz. 
9.  Maria Gałkowska-Jakubik, Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja kon-

cepcji Ericha Fromma, objętość 13 ark. wyd., nakład 500 egz. 
10.  Lech Giemza, Nowa Fala wobec historii, objętość 12 ark. wyd., nakład 

500 egz. 
11.  Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Materiały III 

Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, red. J. Mariański, S. Zięba, objętość 
20 ark. wyd., nakład 500 egz. 
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12.  Zygmunt Hajduk, Nauka a wartości. Aksjologia nauki, objętość 26 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

13.  Andrzej Jastrzębski OMI, Pierwszy personalista amerykański. Persona-
lizm Bordena Parkera Bowne’a, objętość 12 ark. wyd., nakład 500 egz. 

14.  Jacek Jaźwierski, Natura i historia. Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki 
europejskiej, objętość 14 ark. wyd., nakład 500 egz. 

15.  Język polski. Współczesność. Historia, t. VI, red. W. Książek-Bryłowa, 
M. Nowak, objętość 20 ark. wyd., nakład 500 egz. 

16.  Ks. Wiesław Kacprzyk, Prawo do prywatności w prawie kanonicznym 
i w prawie polskim. Studium prawnoporównawcze, objętość 12 ark. 
wyd., nakład 500 egz.  

17.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. 
G. Kramarek, E. Ziemann, objętość 13 ark. wyd., nakład 1000 egz. 

18.  Małgorzata Kitowska-Łysiak, Rzeczywistość obrazu. Teksty o sztuce 
w Polsce po 1945 roku, objętość 11 ark. wyd., nakład 500 egz. 

19. Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawie-
nia wolności, red. M. Kuć, objętość 21 ark. wyd., nakład 700 egz. 

20.  Language Encounters, red. M. Charzyńska-Wójcik, A. Malicka-Klepar-
ska, J. Wójcik, objętość 14 ark. wyd., nakład 300 egz. 

21.  Lectio divina, red. ks. J. M. Popławski, Homo meditans, t. 29, objętość 
12 ark. wyd., nakład 400 egz. 

22.  Literature and/in Culture, red. S. Wącior, G. Maziarczyk, objętość 14 
ark. wyd., nakład 200 egz. 

23.  Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S. J. Żurek, objętość 
13 ark. wyd., nakład 500 egz. 

24.  Dominika Łarionow, Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, objętość 11 
ark. wyd., nakład 400 egz. 

25.  Tadeusz Malec, Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, 
rudobrody na tle słowiańskim, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 egz. 

26.  Margins and Centres Reconsidered red. B. Klonowska, Z. Kolbuszew-
ska, objętość 14 ark. wyd., nakład 300 egz. 

27.  Magdalena Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym 
na lekcjach języka polskiego, objętość 15 ark. wyd., nakład 500 egz. 

28.  Sławomir Marzec, Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmoderniz-
mie, objętość 12 ark. wyd., nakład 600 egz. 

29.  Tomasz Nowicki, Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, 
objętość 12 ark. wyd., nakład 300 egz. 
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30.  Obecność. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, 
objętość 30 ark. wyd., nakład 1000 egz. 

31.  Urszula Paprocka-Piotrowska, Conter au risque de tout changer, obję-
tość 21 ark. wyd., nakład 250 egz. 

32.  Marek Piwowarczyk, Bóg i stawanie się. Problem relacji świat−Bóg w filo-
zofii Alfreda Northa Whiteheada, objętość 15 ark. wyd., nakład 500 egz. 

33.  Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze 
II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. A. Malik, objętość 20 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

34.  Marian Radwan, Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum His-
torycznym w Sankt Petersburgu, objętość 33 ark. wyd., nakład 400 egz. 

35.  Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wy-
chowawcze i kliniczne, red. B. Kostrubiec, M. Mirucka, objętość 14 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 

36.  Mirosław Sitarz, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele party-
kularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku, objętość 20 ark. wyd., nakład 500 egz. 

37.  Sofokles, Elektra, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert R. 
Chodkowski, objętość 12 ark. wyd., nakład 700 egz. 

38.  Antoni B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. V, rozszerzone (dodruk), 
objętość 38 ark. wyd., nakład 700 egz. 

39.  Marian Surdacki, Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto – społeczeń-
stwo – życie codzienne, objętość 22 ark. wyd., nakład 500 egz. 

40.  Joanna Szady, Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II 
połowie XVIII wieku, objętość 17 ark. wyd., nakład 300 egz. 

41.  Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wcze-
snego chrześcijaństwa, t. 6: Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego 
antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, objętość 19 
ark. wyd., nakład 500 egz. 

42.  Kazimierz Szymczycha SVD, Dialog chrześcijaństwa z wartościami 
religijnymi bantuskiego ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga, 
objętość 26 ark. wyd., nakład 400 egz. 

43.  Grzegorz Wiącek, Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwa-
runkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym, objętość 14 ark. 
wyd., nakład 500 egz. 
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44.  Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego, red. J. Świt-
ka, M. Kuć, objętość 13 ark. wyd., nakład 700 egz. 

45.  Irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Peters-
burgu 1842-1918, objętość 22 ark. wyd., nakład 500 egz. 

46.  Hanna Wojtczak, Marsyliusza z Inghen „Quaestiones super librum 
«Praedicamentorum» Aristotelis”. Edycja krytyczna i analiza histo-
ryczno-filozoficzna, objętość 35 ark. wyd., nakład 500 egz. 

47.  Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność (dodruk), objętość 19 ark. 
wyd., nakład 1500 egz. 

48.  Współdziałanie–rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kie-
rowania, red. Z. Uchnast, objętość 14 ark. wyd., nakład 500 egz. 

49.  Zygmunt Zieliński, Kościół katolicki w krajobrazie minionej epoki. Stu-
dia i szkice, objętość 19 ark. wyd., nakład 500 egz. 

50.  Jan Ziółek, Aniela hr. Potulicka i jej dzieło, objętość 2,75 ark. wyd., 
nakład 120 egz. 

51.  Jan Ziółek, Józef Bała, Krzysztof Pachoł, Fundacja KUL im. Anieli hr. 
Potulickiej, objętość 12 ark. wyd., nakład 400 egz. 

52.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 1, objętość 7,5 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

53.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 2, objętość 12,5 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

54.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 3, objętość 8 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

55.  Przegląd Psychologiczny, 51:2008, nr 4, objętość 10 ark. wyd., nakład 
200 egz. 

56.  Roczniki Filozoficzne, 55:2007, nr 2, objętość 30 ark. wyd., nakład 400 egz. 
57.  Roczniki Filozoficzne, 56:2008, nr 1, objętość 26 ark. wyd., nakład 400 egz. 
58.  Roczniki Filozoficzne, 56:2008, nr 2, objętość 35 ark. wyd., nakład 400 egz. 
59.  Roczniki Humanistyczne, 55:2007, z. 4, objętość 10 ark. wyd., nakład 

400 egz. 
60.  Roczniki Humanistyczne, 55:2007, z. 6, objętość 10 ark. wyd., nakład 

400 egz. 
61.  Roczniki Humanistyczne, 56:2007, z. 3, objętość 12 ark. wyd., nakład 

400 egz. 
62.  Roczniki Nauk Prawnych, 17:2007, nr 2, objętość 18 ark. wyd., nakład 

300 egz. 
63.  Roczniki Nauk Prawnych, 18:2008, nr 1, objętość 20 ark. wyd., nakład 

300 egz. 
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64.  Roczniki Nauk Społecznych, 35:2007, z. 1, objętość 15 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

65.  Roczniki Nauk Społecznych, 36:2007, z. 1, objętość 18 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

66.  Roczniki Nauk Społecznych, 36:2007, z. 2, objętość 15 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

67.  Roczniki Psychologiczne, 11:2007, nr 1, objętość 14 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

68.  Roczniki Psychologiczne, 11:2007, nr 2, objętość 14 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

69.  Roczniki Teologiczne, 53-54:2006-2007, z. 7, objętość 21 ark. wyd., nakład 
400 egz. 

70.  Roczniki Teologiczne, 54:2007, z. 2, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 egz. 
71.  Roczniki Teologiczne, 54:2007, z. 4, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 egz. 
72.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 1, objętość 16 ark. wyd., nakład 400 egz. 
73.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 3, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 egz. 
74.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 6, objętość 20 ark. wyd., nakład 400 egz. 
75.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 7, objętość 20 ark. wyd., nakład 400 egz. 
76.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 8, objętość 20 ark. wyd., nakład 400 egz. 
77.  Roczniki Teologiczne, 55:2008, z. 9, objętość 18 ark. wyd., nakład 400 egz. 
78.  Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 2: 2006, z. 2, 

objętość 25 ark. wyd., nakład 400 egz. 
79.  Studia Polonijne, t. 29, objętość 30 ark. wyd., nakład 300 egz. 
80.  Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis 

Ioannis Pauli II, nr 36, objętość 17 ark. wyd., nakład 850 egz. 
 
 W roku sprawozdawczym Towarzystwo Naukowe KUL opublikowało 80 
pozycji wydawniczych o łącznej objętości 1452,75 ark. wyd. i nakładzie 
43 760 egz. (w tym: 51 książek o objętości 929,75 ark. wyd. i nakładzie 
32 410 egz. oraz 29 pozycji publikacji ciągłych o objętości 523 ark. wyd. 
i nakładzie 11 350 egz.). 
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PROMOCJE, KIERMASZE, TARGI  
  

 

 Dnia 8 IV 2008 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja pierwszego 
wydanego tomu nowej edycji dzieł Cypriana Norwida – Dzieła wszystkie, 
t. VII:  Proza, cz. I. Publikację prezentował prof. dr hab. Jerzy Starnawski.  
 
 Towarzystwo brało udział w Targach książki:  
 − Akademickiej wiośnie z książką w Szczecinie 
 − Targach Książki w Krakowie 
 
 Dział Marketingu i Kolportażu przygotował ekspozycję książek i pro-
wadził ich sprzedaż na licznych imprezach naukowych, odbywających się 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (m.in.: Tydzień Filo-
zoficzny, Dni Duchowości, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Eklezjologicz-
ny). W roku sprawozdawczym Dział Marketingu i Kolportażu dostarczał 
publikacje Towarzystwa do 170 księgarń na terenie całego kraju. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

 

ODCZYTY I MATERIAŁY ZAMÓWIONE 
 

Z MYŚLĄ O 90-LECIU UNIWERSYTETU 
 
Ks. Idzi R a d z i s z e w s k i, Uniwersytet Katolicki w Polsce . . . . . . . . . . .  7 
Marian R a d w a n SCJ, Od Akademii Duchownej w Petersburgu do Kato-

lickiego Uniwersytetu w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Grażyna K a r o l e w i c z, Czy w okresie międzywojennym Katolicki Uni-

wersytet Lubelski miał charakter tylko regionalny? . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
Grażyna K a r o l e w i c z, Wizyta Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w świetle wspomnień stu-
dentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

 
 

Z HISTORII 
 
Mieczysław W i e l i c z k o, Działalność Biura Informacyjno-Prasowego 

w Rzymie w latach 1911-1919 w sprawie niepodległości Polski . . . . . .  55 
Roman D z w o n k o w s k i  SAC, Represje wobec duchowieństwa kato-
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