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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Misiury pt. „Środowisko organistów

diecezji ]ubelskiej w latach 1918-1992. Studium historyczno-prozopograficzne",

Lublin 2018, ss. 488, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Tomasza

Nowickiego, prof. KUL oraz dr. Andrzeja Gladysza

Badaniami   prozopograficznymi   obejmowano   dotychczas   przede   wszystkim

duchowieństwo.    W   tym   zakresie   również   w   historiografii   polskiej   mamy   pewne

osiągnięcia.   Natomiast   tylko   w   niewielkim   zakresie    interesowano    się   świeckimi

pracownikami  kościelnymi.  Pewnym  wyjątkiem jest  książka  Tomasza Nowickiego  pt.

„Ministri ecclesiae.  Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej  w XVIIl wieku"

(Lublin 2011).  Autor prześledził ten problem  w różnych aspektach  i  w pewnym  sensie

wyznaczył nowy kierunek badań. Do niego nawiązał Doktorant Grzegorz Misiura, który

skupił się na jednej  grupie tych pracowników, mianowicie organistach.

Sam  temat  został  sformułowany  poprawnie.   Nie  budzą  również  wątpliwości

wyznaczone   granice   chronologiczne,   choć   w  praktyce   obejmują  dwa  różne  okresy

polityczne     -     11     Rzeczypospolitej     oraz     Polski     Ludowej.     Inne     były     bowiem
uwarunkowania       funkcjonowania       Kościoła       rzymskokatolickiego       w       latach

międzywojennych,  a  inne  po   1945  r.,  co  zresztą  znalazło  swoje  odzwierciedlenie  w

przeprowadzonych analizach. Zakres terytorialny obejmuje diecezję lubelską.
Układ  pracy   oceniam  jako   skonstruowany   logicznie   i   spójnie,   a  podział  na

rozdziały     prawidłowy.     Ma     on     strukturę     problemową     i     obejmuje     najpierw

charakterystykę  diecezji,  a  następnie  rozdziały  poświęcone  wprost  omawianej  grupie

pracowników.   Wydaje   mi   się,   że   można  jednak   w   dwóch   przypadkach   dokonać

pewnych korekt.  W pierwszym rozdziale nie było potrzeby podziału podrozdziału „Sieć

parafialna  w  latach   1918-1992'.  na  dwie  części:  „Rozwój   sieci  parafialnej"  i  „Liczba

parafii".      Inaczej     też     zatytułowałbym     rozdział     drugi.     Zamiast     „Organizacje
organistowskie  oraz  działalność  organistów  diecezji  lubelskiej"  proponuję  „Podstawy

działalności  oraz organizacje organistowskie".  Zresztą tak też została ułożona struktura

tego   rozdziału.   Najpierw  jest   w  nim   mowa  o   zawodzie   organisty,   prawodawstwie

kościelnym oraz historii  organów i pracy organistów do końca XIX w.. a dopiero potem

o   organizacjach.   W   tytule   tego   rozdziału   został   zatem   ten   porządek   odwrócony.

Zapewne  też  można  przesunąć  podrozdział  trzeci   „Organy  i   organiści   na  ziemiach
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polskich  do  końca  XIX  w."  na  miejsce  drugie  (po  „Geneza  zawodu"),  a  podrozdział

„Prawodawstwo   Kościoła  katolickiego"  na  pozycję  trzecią.   W  nazwach  rozdziałów

opuściłbym  też  dopowiedzenia  „w  diecezji  lubelskiej".  ponieważ  to  wynika  z  tytułu

Pracy.

Pewne  wątpliwości  budzi  nazwa  podrozdziału  w  rozdziale  czwartym  „Dawny

zabór pruski  i diecezje  śląskie",  zatem co  z warmińską,  która również była w państwie

pruskim od  1772 r.? Może zatem pozostawić tylko „Dawny zabór pruski".
Te   propozycje   może   przydadzą   się   przy   przygotowaniu   pracy   do   druku.

natomiast w praktyce nie mają większego znaczenia przy ocenie merytorycznej pracy.

We   wstępie   autor   dobrze   uzasadnił   wybór   tematu,   ramy   chronologiczne   i

geograficzne  oraz  przedstawił  dotychczasowy  stan  badań.  Problematyka  obejmująca
organistów  tylko  w  niewielkim  stopniu  była  podejmowana  w  pracach  historycznych.

Oczywiście,  pojawiały   się  te  wątki  w  opisach  dziejów  poszczególnych  parafii,   ale

prawie  w  ogóle  w  monografiach  poświęconych  diecezjom  czy  w  syntezach  historii

Kościoła  w  Polsce.  Ze  wstępu  dowiadujemy  się,  że  diecezja  lubelska  ma już  pewien

dorobek w tym  zakresie.  Doktorant zebrał go  i  ocenił, tym samym  zrealizował kolejny

element  konieczny  w  redagowanym  wstępie.  Ze  zrozumiałych  względów  musiał  też

ustalić  piśmiennictwo  poświęcone  diecezji  lubelskiej   czy  nawet  dziejom  Kościoła  w

Polsce  w  omawianym   okresie.   Otrzymaliśmy  też  charakterystykę   `.prasy   fachowej"

(wolałbym określenie czasopism/periodyków) związanej  z zawodem organisty.
Kolejne      części      wstępu      zostały     poświęcone      wykorzystanym     źródłom.

Otrzymaliśmy   ich   opis,   określenie   przydatności    w   przeprowadzonych   badaniach.

Doktorant przeprowadził również wywiady i ankiety.  Wykorzystał materiały znajdujące

się   w   urzędach   stanu   cywilnego.   Całość   wieńczy   zapowiedź   układu   pracy.   Zatem

otrzymaliśmy   wszystko,   co  jest   potrzebne   we   wstępie   i   to   zredagowane   rzetelnie,

obszemie i w sposób wyczerpujący.

Tak  też  oceniam  całą pracę.  Jej  lektura  nie jest  nużąca,  a  wręcz  przeciwnie  -

logiczne   i   dobrze   zredagowane   poszczególne   podrozdziały   i   rozdziały   ułatwiają

percepcję zawartego materiału.  Odnosząc się do poszczególnych wątków tematycznych
należy  zwrócić   uwagę   na  dobre  przedstawienie   historii   diecezji   oraz  rozwoju   sieci

dekanalnej  i parafialnej.  To z;danie było też ułatwione, ponieważ diecezja lubelska ma

dość  bogatą  historiografię.  w  tym  cenny  .,Atlas  historyczny  (archi)diecezji  lubelskiej

1805-2010".    Ważne   jest   jednak   to.   że    Doktorant   wydobył   treści    potrzebne   do

omówienia  głównego  nurtu  badań.  W  prezentacji  poszczególnych  kwestii  chętnie  też

posługuje  się  tabelami  i  wykresami,  a  w  przypadku  tego  rozdziału  także  mapami,  co

przyczynia  się  do  jeszcze  lepszego  zapoznania  czytelnika  z  tematyką.  W  przypisach
odnotował   prawie   wyłącznie   literaturę,   ale   to   zrozumiałe,   ponieważ   ta   część   ma

charakter wprowadzaj ący.

Kolejny rozdział został poświęcony już organistom i --jak napisałem w uwagach

do  układu  pracy  --  zawiera  najpierw  iiiformacje  o  genezie  zawodu  organistowskiego  i



3

uwarunkowaniach  prawnych,   a  następnie  Doktorant  przedstawił  w  nim  organizacje

(stowarzyszenia) organistowskie.  Pierwsze podrozdziały są stosunkowo krótkie, ale jest
to  usprawiedliwione,  ponieważ  nie  ma  potrzebny  szerokiej  rekapitulacji  tego,  co już

zostało  dobrze  opisane  w  literaturze.  W  części  poświęconej   organizacjom  mamy  już

analizy     pogłębione,     uszczegółowione,     z     odwołaniami     do     źródeł     i     licznymi

komentarzami  w  przypisach.  Szczególnie  cenna jest  prezentacja  osób  działających  w

poszczególnych    stowarzyszeniach,    określenie    procentowego    udziału    organistów,

podanie  uwarunkowań  powstawiania  tych  organizacji.  Doktorant  poprawnie  uchwycił
też  inspiracje   ruchu   cecyliańskiego,   zainicjowanego   w  drugiej   połowie   XIX  w.   w

Niemczech.  Przysłużył się on nie tylko odnowie  muzyki  kościelnej, ale także miał duży

wpływ  na  rozwój   stowarzyszeń   muzycznych.   Niektóre   zaprezentowane   organizacje

miały  zasięg  ogólnopolski,  inne  rozwinęły  działalność  wyłącznie  na  terenie  diecezji

lubelskiej. RÓżnie też kształtowała się ich struktura organizacyjna, zgłaszane postulaty i

faktyczna działalność.  To  wszystko  zostało  w  pracy  dokładnie  opisane.  Doktorant  i  w

tym  rozdziale  chętnie  posługuje  się  zestawieniami,  tabelami  i  wykresami,  zwłaszcza

przy danych  statystycznych odnośnie do  liczby  członków,  zróżnicowania aktywności w
zależności   od   dekanatu.   terminów   zebrań,   składu   komisji,   etc.   Do   tego   dochodzą

jeszcze   wątki   związane   z   stanowiskiem   ordynariuszy   i   księży   (czy   nawet   całego
Episkopatu) wobec zrzeszania się organistów.

Ostatni     podrozdział     został     poświęcony     formom     integracji     środowiska

organistowskiego,  zwłaszcza  zjazdom  i  rekolekcjom.  Doktorant  ustalił  niektóre  daty

takich  spotkań,  nazwiska  rekolekcjonistów`  liczby  uczestników,  co  zapewne  nie  było

łatwym zadaniem.

Bardzo   pracochłonny   musiał   być   rozdział   trzeci,    poświęcony    liczebności,

pochodzeniu    i    wiekowi    organistów.    Oprócz    zgromadzenia    stosownych    danych
Doktorant     poddał     je     analizie     według     metodyki      stosowanej      w     badaniach

prozopograficznych.    Ważne   są   ustalenia   wskazujące   na   zależność   między   liczbą
organistów  a  faktyczną  liczbą  kościołów  w  przekrojach  chronologicznych,  pokazanie

tendencji w zatrudnieniu, częstotliwość zmian czy strukturę płciową.  W tym przypadku

nieco inaczej  wyglądała sytuacja np. w diecezji warmińskiej, w której  siostry zakonne i

kobiety  pełniły  tę  funkcję już  znaczenie  wcześniej  (w  diecezji  lubelskiej  od  1970  r.,  s.

109).

Interesujące    ustalenia   dotyczą   pochodzenia   zarówno    terytorialnego,   jak   i

społecznego organistów. Tego typu badania okazywały się trudne dla duchowieństwa, a

w  przypadku  organistów  pozyskanie  stosownego  materiału  analitycznego jest jeszcze

bardziej  złożone.  Nie  zawsze  bowiem  podawano  takie  informacje.  Dzięki  kwerendom

archiwalnym  udało  się jednak  Doktorantowi  potwierdzić  pochodzenie  diecezjalne  dla

prawie  55%  ogółu  organistów.  Pytania  badawcze  zostały  też  postawione  odnośnie  do

pochodzenia  parafialnego  (m.in.  z  których  parafii  najwięcej  było  organistów),  ale  też
związków  rodzinnych.   Interesujący  jest  przykład   rodziny   Czaporowskich,   w  której



4

tradycje organistowskie sięgały przynajmniej połowy XVIIl w. Podobnych przypadków

w pracy podano więcej. Szczegółowe analizy -przeprowadzone w różnych aspektach ~

dotyczą również wieku organistów.

Szczególne     znaczenie     w     badaniach     nad     organistami     zajmuje     kwestia

wykształcenia.   Ono  decydowało  o  kwalifikacjach  i  predyspozycjach  do  zajmowania

tego  stanowiska.  Doktorant w tym przypadku sięgnął też do tradycji wcześniejszych w

tym zakresie, zwłaszcza w okresie nowożytnym. Zapewne warto byłoby tu nawiązać do

bursy  muzycznej   w   Świętej   Lipce,  która  także  kształciła  organistów,   a  najbardziej

znanym jej  absolwentem  jest  Feliks  Nowowiejski.  Jednak  moja  sugestia  poszłaby  w

innym  kierunku,  a  mianowicie,  by  przygotowując  pracę  do  druku  w  ogóle  opuścić  tę

część  odnoszącą  się  do  szkolnictwa  organistowskiego  poza  diecezją  lubelską.  Jest  to

jedyny  przypadek  w  pracy,  gdzie  Doktorant  tak  szeroko  omawia  to  zagadnienie  na

przykładzie  innych terenów i  nie  sądzę,  by to  było  w tej  pracy potrzebne.  Oczywiście,
można dokonać  streszczenia tych  kwestii  (ze  s.150-168)  we  wstępnych częściach tego

rozdziału,  a  potem  już  skoncentrować  się  wyłącznie  na  diecezji  lubelskiej.  Tu  obok

omówienia   różnych   poziomów   kształcenia   otrzymujemy   także    dane    liczbowe    i

procentowe udziału różnych szkół w edukacji organistów w omawianym okresie.
Ostatni,    piąty    rozdział    został    poświęcony    pracy    i    warunkom    bytowym.

Doktorant  omówił  m.in.  obowiązki  organistów,  różne  regulaminy  i  rozporządzenia  ich

dotyczące,  zapisy  synodalne.  Przedstawił także  uposażenie  i  zmiany  w tym  zakresie w

omawianym    czasie,    kwestię    służbowych    mieszkań     (organistówek)     i    problem

ubezpieczenia.

Bardzo   obszeme   aneksy   obejmują  przede   wszystkim   słownik   biograficzny

delegatów  oraz  członków  Komisji  do  Spraw  Organistowskich  przy  Kurii  Biskupiej  w

Lublinie.   To   bardzo   cenny   dodatek.   ponieważ   zawiera   40   życiorysów   najbardziej

zasłużonych   organistów   -   świeckich   i   duchownych.   Niektórzy   z   nich   byli   także

zaangażowani  w  działalność  konspiracyjną w  czasie  11  wojny  światowej,  a  Władysław

Szawaryn został zagazowny w zakładzie w Sonnenstein.

W   kolejnych    aneksach    został    sporządzony    wykaz    wszystkich    ustalonych

organistów z lat  1918-1992, następnie takie zestawienie organistów. ale według parafii,

w których pracowali. Jest też kilka innych tabel analitycznych.

Przechodząc  do  oceny  wykorzystanych  źródeł  i  literatury  należy  stwierdzić,  że

kwerenda   objęła   wszystkie   podstawowe   archiwa   oraz   inne   instytucje,   w   których

mogłyby  być  informacje  o  organistach.  Na  pierwszym  miejscu  plasuje  się  Archiwum

Archidiecezjalne   Lubelskie.   Można  jednak   postawić   pytanie.   dlaczego   nie   zostały

uwzględnione  protokoły  powizytacyjne,  w  których  też  prawie  zawsze  są informacje  o

pracownikach kościelnych,  w tym organistach.  Oczywiście,  stawiając  to pytanie można

domyślać  się, jaki jest powód pominięcia tych  materiałów,  ale być  może  w przyszłości

będzie   możliwe   uzupełnienie.   Doktorant   wymienił   też   dwa   archiwa  państwowe   w

Lublinie  i  Zamościu, z których wykorzystał przede wszystkim akta stanu cywilnego.  W
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niewielkim  zakresie  uwzględnił  także  zasoby  lnstytutu  Pamięci  Narodowej  Oddział  w

Lublinie.  Nie  ma  jednak  archiwów  parafialnych,  zatem  może  warto  ~  przynajmniej

sondażowo ~ odwołać się do nich.

Wśród   źródeł   drukowanych   najwięcej   pozycji   zajmą   katalogi   kościołów   i

duchowieństwa,   w   których   były   informacje   o   organistach,   a   także   regulaminy,

protokoły  posiedzeń,  tabele  opłat  etc.   W  bibliografii  Doktorant  wyodrębnił  „Źródła

prawa",  ale  proponowałbym  to  włączyć  do  źródeł  drukowanych.  Pojawił  się  też  dział

„Zbiory własne autora",  a wśród nich przeprowadzone ankiety  i  rozmowy`  odpowiedzi

na   pisma   etc.   Następnie   została   odnotowana   netoteka,   czyli   wykorzystane   strony

internetowe,  prasa  i  opracowania.  Należałoby  zastanowić  się,  czy  taka  kolejność  jest

właściwa.   Może   lepiej   po   źródłach   drukowanych   umieścić   opracowania,   a   potem

netotekę, natomiast artykuły prasowe włączyć do opracowań lub źródeł drukowanych w

zależności od materiału.

Dużą wartością pracy jest dobry język,  solidna korekta,  choć  czasem pojawiają

się drobne potknięcia (o czym w załączniku dla Doktoranta). odpowiednio zredagowane

przypisy,  które  zawierają  nie  tylko  odsyłacze  do  źródeł,  ale  też  uzupełnienia  treści  z

podstawowej narracj i.
***

Przechodząc  do  podsumowującej   oceny  rozprawy  doktorskiej   należy  przede

wszystkim   podkreślić   ważność   i   nowość   tematu.    Wypełnia   ona   znaczną   lukę   w

badaniach   nad   służbą   kościelną   w   parafiach   katolickich   i   być   może   zainspiruje

kolejnych badaczy do  szczegółowego  przedstawienia tej  grupy  pracowników w innych

diecezjach.   Obok  duchownych  to  organiści  odgrywali   i  nadal  odgrywają  niezwykle

ważną rolę w społecznościach parafialnych. Bardzo pomocną może tu być zastosowana

przez  Doktoranta  metoda  z  badań  prozopograficznych,  pozwala  ona  bowiem  ukazać
całą społeczność w wielu wymiarach, które zależą od postawionych pytań badawczych.

Zatem praca w tym wymiarze jest jak najbardziej  nowatorska.

Doktorant  wykorzystał  wiele  źródeł  rękopiśmiennych  i  drukowanych  (w  tym

dokumenty   normatywne)   oraz   prasę.   Jak   wcześniej   wskazano,   należałoby  jeszcze

sięgnąć    do    protokołów    powizytacyjnych    i    przynajmniej    wybranych    archiwów

parafialnych (może też kronik). Zakładam, że ze względu na ramy chronologiczne pracy
było  to  obecnie  niemożliwie,  ale  w  przyszłości  należy  o  tym  pamiętać.   Dużą  zaletą

pracy jest też pokazanie  osób,  które  w  dotychczasowej  historiografii  były  pomijane,  a

jednak    ich    rola    była    bardzo    ważna.    Wielu    z    nich    pełniło    różne    funkcje    w
stowarzyszeniach, udzielało się społecznie i narodowo, pracowało jako nauczyciele.

Rozprawa   charakteryzuje   się   klarownymi   i   logicznymi   interpretacjami   oraz

płynną narracją  i  bardzo  dobrym  aparatem  naukowym  w  postaci  licznych  przypisów.
Jest   ona  bardzo   ważna   dla  historiografii   archidiecezji   lubelskiej   i   regionu.   Została

przygotowana przez osobę doskonale znającą przedmiotową literaturę.  W mojej  ocenie
zasługuje  też  na  opublikowanie,  a  tym  samym  udostępnienie  naukowcom,  zwłaszcza
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regionalistom.  Wnioskuję też o jej  wyróżnienie. Należy też dodać. że Doktorant ma już

w   swoim   dorobku   inne   publikacje   i   przyczynki   naukowe.   Stwierdzam   zatem,   że

przedstawiona   do   recenzji   praca   spełnia  warunki   stawiane   rozprawom   doktorskim,
określone   w   art.   13   Ustawy   z   14   marca   2003   r.   o   stopniach   naukowych   i   tytule

naukowym  oraz o  stopniach  i  tytule  w zakresie  sztuki  (Dz.U.  Nr  65`  poz.  595,  z późn.

zm.).   Wznoszę  o  jej   przyjęcie  i  dopuszczenie  mgr.  Grzegorza  Misiury  do  dalszych

etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Olsztyn, 25  lipca 2018  r.
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